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HÀN QUỐC CHIA SẺ SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ HỖ TRỢ PHÁT 
TRIỂN LỤA QUẢNG NAM 

Trong thời gian 7 tháng, dự án 
chia sẻ sở hữu trí tuệ do Hàn 
Quốc hỗ trợ đã giúp ngành lụa 
Quảng Nam các nội dung rất cần 
thiết như máy dệt lụa thiết kế logo 
phục vụ cho việc xây dựng nhãn 
hiệu tập thể Mã Châu và tơ lụa 
của Quảng Nam, xây dựng 
phương án quảng bá thương hiệu 
cho sản phẩm lụa Mã Châu,  xây 
dựng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu 
chứng nhận "Quảng Nam" cho 
sản phẩm tơ lụa. 

 
Máy dệt lụa  được chế tạo từ vật liệu phù 

hợp do dự án hỗ trợ 

Ngày 28.11 vừa qua, UBND 
tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với 
Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học 
và Công nghệ (NOIP), Cơ quan 
Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), 
Hiệp hội xúc tiến sáng chế Hàn 
Quốc (KIPA) tổ chức tổng kết dự 
án chia sẻ sở hữu trí tuệ "Hỗ trợ 

phát triển các sản phẩm lụa Quảng 
Nam". Phát biểu tại hội thảo, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam 
Trần Văn Tân đánh giá cao các 
nội dung mà dự án đã hỗ trợ như 
máy dệt thoi, thiết kế logo, xây 
dựng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập 
thể cho sản phẩm tơ lụa Mã Châu, 
nhãn hiệu chứng nhận cho sản 
phẩm tơ lụa Quảng Nam,… Đặc 
biệt, hiện Quảng Nam cũng đang 
triển khai nhiều kế hoạch để khôi 
phục, phát triển bền vững ngành 
dâu, tằm theo chuỗi giá trị nên 
những hỗ trợ rất cần thiết và phù 
hợp với nhu cầu của tỉnh. 

Trong thời gian 7 tháng triển 
khai, dự án thực hiện các hoạt 
động cụ thể như: Phát triển máy 
dệt lụa  được chế tạo từ vật liệu 
phù hợp thông qua việc sử dụng 
Bằng sáng chế của Hàn Quốc. Cụ 
thể hỗ trợ lắp đặt máy dệt lụa công 
nghiệp Simbol và 150.000 dây 
heddle tại Công ty TNHH lụa Mã 
Châu để phát triển mặt hàng trơn 
truyền thống theo thiết kế sản xuất 
của máy với khổ vải rộng. Đồng 
thời  KIPO và KIPA đào tạo kỹ 
năng sử dụng, vận hành cho nhân 
viên công ty và đến nay đã sản 
xuất ra những sản phẩm như vải, 
khăn quàng cổ.  

Dự kiến trong thời gian sắp tới 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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ông ty sẽ tích hợp, cải tiến đưa 
theo đầu xà hoa văn lắp đặt cho 
máy để phát triển dòng sản phẩm 
vải lụa hoa văn khổ lớn, tiết kiệm 
chi phí nguyên liệu và nhân công, 
hướng đến phân xưởng có 8-10 
máy dệt hoa văn khổ lớn bằng 
máy công nghiệp.  

Hỗ trợ xây dựng hồ sơ đăng ký 
nhãn hiệu chứng nhận "Quảng 
Nam” cho sản phẩm tơ, lụa và 
thiết kế logo để xây dựng nhãn 
hiệu tập thể "Mã Châu” cho sản 
phẩm tơ, lụa. Xây dựng phương 
án quảng bá thương hiệu cho sản 
phẩm lụa: Mã Châu Xây Dựng hồ 
sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận 
“Quảng Nam” cho sản phẩm tơ, 
lụa của tỉnh.  

Thời gian tới, theo các cơ quan 
KIPA và KIPO, phía Hàn Quốc sẽ 
hỗ trợ thêm các công nghệ kỹ 
thuật dệt nhuộm, hỗ trợ xây dựng 
mô hình vận hành, quản lý, phát 
triển các nhãn hiệu sản phẩm cho 
Quảng Nam. Tại hội thảo, các ý 
kiến cũng đề xuất đẩy mạnh các 
hoạt động để phát triển giá trị sản 
phẩm; tìm kiếm mở rộng thị 
trường nước ngoài. Đặc biệt sẽ kết 
hợp phát triển sản phẩm mang 
nhãn hiệu với việc phát triển du 
lịch. 

 (Theo baiovanhoa.vn) 

THỦ TƯỚNG HOAN 
NGHÊNH VÀ KHUYẾN 
KHÍCH MỌI Ý TƯỞNG ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO, ÁP DỤNG 
CÔNG NGHỆ 

Đề cập đến lĩnh vực khoa học 
công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi 
nghiệp tại phiên họp Chính phủ 
thường kỳ tháng 11/2018 vừa qua, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
nhấn mạnh: “Chúng ta hoan 
nghênh và khuyến khích mọi ý 
tưởng đổi mới sáng tạo, áp dụng 
công nghệ làm giàu cho mình và 
đất nước”. 

Phát biểu thảo luận tại phiên 
họp Chính phủ thường kỳ tháng 
11/2018, một số ý kiến thành viên 
Chính phủ cho rằng, một trong 
những yếu tố quan trọng góp phần 
vào phát triển đất nước nhanh và 
bền vững là cần phải khơi dậy sự 
phát triển mạnh hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, 
gắn liên kết chặt chẽ với cộng 
đồng khởi nghiệp trong khu vực 
và quốc tế, khuyến khích các 
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
tạo, đưa nhanh các thành tựu khoa 
học và công nghệ vào cuộc sống. 

Đồng thời, xây dựng và triển 
khai các giải pháp cụ thể để tiếp 
thu và làm chủ các công nghệ cốt 
lõi của cuộc Cách mạng công 
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nghiệp lần thứ tư. Triển khai một 
số phòng thử nghiệm công nghệ, 
phát triển các công nghệ nền tảng 
của Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư trong các ngành, lĩnh vực, 
đặc biệt là trí tuệ nhân tạo để tạo 
ra các sản phẩm có lợi thế của 
Việt Nam; khuyến khích các 
doanh nghiệp khởi nghiệp trên nền 
tảng công nghệ của Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư.  

Trên tinh thần này, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các 
bộ, ngành, địa phương, cơ quan 
Trung ương của các đoàn thể, các 
hiệp hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ 
với thúc đẩy hệ sinh thái khởi 
nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia. 
Đẩy nhanh hơn nữa việc cấp 
chứng nhận bảo hộ sở hữu trí tuệ, 
khuyến khích đổi mới sáng tạo. 
Cùng với đó là triển khai hiệu quả 
các hoạt động phát triển thị trường 
khoa học công nghệ; phát triển cơ 
sở dữ liệu về thông tin khoa học 
công nghệ; công khai thông tin về 
việc thực hiện và kết quả nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học công 
nghệ để mọi tổ chức, cá nhân dễ 
dàng tiếp cận... 

Năm 2018, lĩnh vực khoa học, 
công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới 
sáng tạo tiếp tục có những bước 
phát triển tích cực. Công tác xây 

dựng và hoàn thiện thể chế trong 
lĩnh vực khoa học công nghệ được 
chú trọng đẩy mạnh. 

Các cơ quan hữu quan tích cực 
phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động 
Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo quốc gia 2018 
(TECHFEST 2018) tại Đà Nẵng. 
Cổng thông tin khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo quốc gia đang tích 
cực được hoàn thiện, đưa vào vận 
hành toàn diện phục vụ cộng 
đồng, nhằm cung cấp các thông 
tin về hoạt động khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo cho cộng đồng, đồng 
thời kết nối các thành phần trong 
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo toàn quốc. 

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng 
tạo được hình thành và phát triển 
mạnh. Phong trào hỗ trợ khởi 
nghiệp sáng tạo đã phát triển 
mạnh mẽ trong cả nước. Đến quý 
III/2018 cả nước có gần 70 khu 
không gian làm việc chung, 50 cơ 
sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy 
kinh doanh; hình thành thêm một 
số quỹ đầu tư mạo hiểm như Quỹ 
đầu tư mạo hiểm của Tập đoàn 
Vingroup, Startup Viet Partner... 

Số lượng doanh nghiệp khởi 
nghiệp dựa trên công nghệ, tài sản 
trí tuệ, mô hình kinh doanh mới 
tăng nhanh. Trong giai đoạn từ 
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2016 đến quý III/2018, tại Việt 
Nam có khoảng 3.000 doanh 
nghiệp khởi nghiệp. 

Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia 
(TCVN) và hệ thống quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia (QCVN) tiếp tục 
được củng cố và hoàn thiện đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã 
hội. Trong tháng 11/2018, các 
hoạt động hợp tác quốc tế trong 
lĩnh vực khoa học công nghệ và 
đổi mới sáng tạo tiếp tục được đẩy 
mạnh thực hiện. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
 
 

 
ĐƯA HÀNG VIỆT NAM 
VƯƠN XA BẰNG CÔNG CỤ 
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Sở hữu trí tuệ hiện đang là vấn 
đề nóng không chỉ ở trong nước 
mà cả thị trường quốc tế, nhất là 
đối với các sản phẩm nông sản. 
Vấn đề bảo hộ pháp lý là công cụ 
để tiến xa hơn và xây dựng được 
thương hiệu cho nông sản Việt 
Nam. Ông Trần Giang Khuê - Phụ 
trách VP phía Nam, Cục Sở hữu 
trí tuệ đã cho biết một số thông tin 
về việc đưa hàng Việt Nam vươn 
xa bằng công cụ quyền sở hữu trí 
tuệ. 

Ông cho biết: DN cần có biện 
pháp đăng ký, bảo hộ và quản lý, 
khai thác cũng như bảo vệ quyền 
một cách thích hợp. Đặc biệt, câu 
chuyện cà phê Buôn Ma Thuột bị 
đăng ký trước ở Trung Quốc, hay 
cà phê Trung Nguyên bị đăng ký ở 
thị trường Mỹ, kẹo dừa Bến Tre 
tại thị trường Thái Lan… là những 
bài học đã từng xảy ra đối với 
nông sản Việt Nam. 

 
Ông Trần Giang Khuê - Phụ trách VP phía 

Nam, Cục Sở hữu trí tuệ. 
Với trong nước, chúng ta rất 

quan tâm tới sở hữu trí tuệ vì đây 
là những tài sản có giá trị lớn. Có 
những thương hiệu được định giá 
khá cao như Viettel khoảng 2,6 tỷ 
USD, Vinamilk khoảng 1,8 tỷ 
USD thì chắc chắn phải có những 
biện pháp đầy đủ để bảo vệ được 
quyền sở hữu các thương hiệu này 
đồng thời sử dụng và khai thác nó 
như những công cụ quảng bá và 
truyền thông tốt để những thương 
hiệu của Việt Nam có thể vươn xa, 
đi vào tâm trí, niềm tin của người 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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tiêu dùng. Có nhiều sản phẩm chất 
lượng tốt, nhưng số lượng đăng ký 
sở hữu trí tuệ để có thể xuất khẩu 
ra thị trường nước ngoài của Việt 
Nam còn ít đó là một trong những 
nguyên nhân chính là nhận thức 
của DN về sở hữu trí tuệ. Vì sở 
hữu trí tuệ vẫn bị coi là một vấn 
đề mới và hơi xa vời nên DN chưa 
đầu tư, chưa có bộ phận chuyên 
trách và cũng chưa có những 
chiến lược về xây dựng thương 
hiệu, phát triển tài sản trí tuệ dựa 
trên các đối tượng của quyền sở 
hữu trí tuệ. 

Một nguyên nhân nữa là khả 
năng về tài chính của DN. DN 
hiện còn đang phải quan tâm rất 
nhiều khía cạnh khác nhau, từ 
quản lý điều hành, lương cho công 
nhân và những khó khăn khác. 
Trong khi việc đăng ký ở nước 
ngoài cũng khá tốn kém, nhất là 
tại các thị trường lớn như cộng 
đồng châu Âu hay Mỹ và cả thị 
trường Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Trung Quốc… thì chúng ta cũng 
phải đầu tư khá nhiều chi phí. 
Ngôn ngữ cũng là một trong 
những hàng rào dẫn tới hạn chế 
trong việc đăng ký sở hữu trí tuệ 
tại nước ngoài. 

Với thực tế như vậy, DN Việt 
Nam cần phải có những bước để 

có thể xây dựng được thương hiệu 
cho sản phẩm của mình: 

Thứ nhất là, chúng ta cần có 
một chiến lược xây dựng phát 
triển thương hiệu đối với nông sản 
một cách bài bản. Chiến lược xây 
dựng thương hiệu phải xuất phát 
từ chiến lược sản xuất kinh doanh, 
phát triển thị trường của DN và có 
một tầm nhìn xa. 

Thứ hai là, phải có bộ phận 
chuyên trách về xây dựng thương 
hiệu và sở hữu trí tuệ để có thể tìm 
hiểu các thông tin thị trường, quy 
định pháp lý và thực hiện các biện 
pháp quản trị cần thiết để đăng ký. 

Thứ ba là, trong xây dựng phát 
triển thương hiệu, chúng ta luôn 
quan tâm tới chất lượng sản phẩm. 
Chất lượng sản phẩm sẽ quyết 
định giá trị cốt lõi của thương hiệu 
khi đưa ra thị trường. Với từng thị 
trường, DN phải có tiêu chí về 
chất lượng phù hợp với thị trường 
nước ngoài. Khi có chất lượng rồi 
DN mới có thể quảng cáo và 
truyền thông, sử dụng những hệ 
thống nhận diện để quảng cáo 
truyền thông liên tục và bài bản 
thì sẽ đi nhanh vào tâm trí người 
tiêu dùng hơn. Ngoài ra, DN cũng 
cần lưu ý về thông tin của từng thị 
trường để xác định được nhu cầu 
của từng thị trường, từ đó có thể 
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thấu hiểu thị trường và tìm ra 
những phương án đi nhanh, đột 
phá, ít tốn chi phí và bền vững. 

Mối liên kết 4 "nhà" có vai trò 
như rất quan trọng trong việc bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm 
nông nghiệp gồm nhà nông- nhà 
DN- nhà quản lý. Vì chúng ta bắt 
buộc phải giải quyết được những 
khó khăn vướng mắc, của nông 
sản Việt Nam như chất lượng 
không ổn định, chưa đầu tư cơ 
giới hóa nhiều, chưa tự động hóa 
được trong sản xuất nông nghiệp 
và những sản phẩm đặc thù của thị 
trường theo những tiêu chuẩn chất 
lượng khá ngặt nghèo. Đặc biệt 
với những biến đổi của thị trường 
cũng như biến đổi của tự nhiên thì 
chắc chắn phải có sự tham gia của 
các nhà khoa học.  

Việc liên kết 4 nhà sẽ giúp có 
được các điều kiện tốt từ môi 
trường chính sách vĩ mô, đồng 
thời cũng sẽ có được sự đầu tư cần 
thiết, bài bản từ phía các DN và 
các nhà nghiên cứu giúp chúng ta 
có sản phẩm chuẩn, có thị trường 
tiêu thụ, tức là có cả đầu ra và đầu 
vào giúp các nhà nông yên tâm áp 
dụng theo đúng quy trình, đúng 
chuẩn để đi ra thị trường trong 
nước cũng như quốc tế. 

(Theo baohaiquan.vn) 

CẦN MỘT HỆ SINH THÁI SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ 

Cục sở hữu trí tuệ (SHTT) 
đang cùng WIPO triển khai Dự án 
khởi tạo môi trường sở hữu trí tuệ 
nhằm tạo ra một hệ sinh thái 
SHTT, xây dựng một mạng lưới 
các tổ chức SHTT của các 
viện/trường. Để làm được điều 
này, trước tiên các viện/trường 
phải xây dựng được một tổ chức 
có chuyên môn, có chức năng 
riêng biệt về SHTT và chuyển giao 
công nghệ. 

 
Ông Phan Ngân Sơn - Phó Cục trưởng Cục 

SHTT (trái) chủ trì hội thảo 

Theo thông tin từ Bộ KH&CN, 
tại hội thảo “Tăng cường khả năng 
quản lý, thúc đẩy hoạt động sở 
hữu trí tuệ trong viện nghiên cứu, 
trường đại học”, ông Phan Ngân 
Sơn - Phó Cục trưởng Cục SHTT 
(Bộ KH&CN) cho biết giá trị tài 
sản trí tuệ có thể lớn hơn rất nhiều 
so với giá trị các tài sản hữu hình. 

Ông Sơn cũng cho rằng việc 
bảo hộ và khai thác hiệu quả giá 
trị tài sản trí tuệ góp phần thúc đẩy 
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phát triển nền kinh tế, nâng cao 
năng lực, vị thế của các doanh 
nghiệp, tổ chức khoa học giúp tạo 
ra các sản phẩm có giá trị lớn, có 
khả năng cạnh tranh cao trên thị 
trường trong và ngoài nước. 

Tại Việt Nam, trước đây tình 
trạng đăng ký bảo hộ quyền SHTT 
của các Viện, trường còn chiếm tỷ 
lệ thấp so với kết quả nghiên cứu 
của nhà khoa học. Ví dụ năm 
2015, số lượng đăng ký sáng chế 
của các viện/trường chỉ chiếm ¼ 
so với tổng số đơn của các nhà 
sáng chế Việt Nam. Nhưng đến 
năm 2017, số lượng này tăng lên 
trên 30%. Sự gia tăng cho thấy 
nhận thức của các Viện, trường 
được nâng cao. Tuy nhiên vẫn còn 
có nhiều hạn chế trong hoạt động 
của các viện/trường. 

Hạn chế đầu tiên có thể thấy, 
phần lớn các Viện, trường chưa có 
một chính sách riêng về SHTT 
phù hợp với điều kiện hoạt động 
của trường. Một số trường có 
chính sách phân định về quyền sở 
hữu để phân chia lợi nhuận khi tài 
sản trí tuệ được thương mại hóa.  

Thứ 2, mặc dù nhận thức về 
SHTT trong các Viện, trường 2 
năm trở lại đây được gia tăng rõ 
rệt, nhưng vẫn chưa đáp ứng được 
yêu cầu đặt ra. Việc xác lập quyền 

bảo hộ sáng chế cho các sản phẩm 
nghiên cứu khoa học chưa được 
nhận thức một cách đầy đủ. Đặc 
biệt, các nhà khoa học chưa đánh 
giá đúng về khả năng bảo hộ sáng 
chế cho sản phẩm nghiên cứu nên 
chưa tiến hành đăng ký. 

Nguyên nhân thứ 3 là do các 
Viện, trường chưa có một tổ chức 
có chức năng về SHTT và chuyển 
giao công nghệ để hỗ trợ cho các 
nhà khoa học, chưa có một nguồn 
nhân lực chuyên nghiệp về SHTT 
trong các Viện, trường. 

Ngoài ra, việc khai thác thông 
tin sáng chế của các Viện, trường 
không được chú trọng, gây ra tình 
trạng lãng phí nguồn nhân lực, đôi 
khi các nghiên cứu bị trùng lặp 
với giải pháp có sẵn trên thế giới 
nên không hoạch định được chiến 
lược nghiên cứu hiệu quả và dài 
hạn.  

(Theo baomoi.com.vn) 
 
NẠN VI PHẠM QUYỀN SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ GIA TĂNG 

Vừa qua, đồng chí Đinh Tiến 
Dũng, Phó Trưởng ban Thường 
trực Ban Chỉ đạo 389 (BCĐ) quốc 
gia đã ký văn bản yêu cầu BCĐ 
các tỉnh, thành phố và bộ ngành 
thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó 
Thủ tướng Thường trực Trương 
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Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 
389 quốc gia về việc tăng cường 
công tác đấu tranh, phát hiện, 
ngăn chặn, xử lý các vụ việc xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với 
hàng hóa sản xuất, lưu thông trên 
thị trường. 

 
Thời gian qua tình hình sản 

xuất, kinh doanh hàng giả, hàng 
kém chất lượng và hàng vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ diễn ra trên 
địa bàn cả nước có chiều hướng 
gia tăng, nhiều vụ việc vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ với quy mô 
lớn, có hệ thống nhưng chưa được 
phát hiện kịp thời và xử lý một 
cách triệt để. Trước tình hình trên 
ngày 12-10-2018, Phó Thủ tướng 
Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ 
đạo các bộ, ngành và Ban Chỉ đạo 
389 quốc gia tăng cường công tác 
đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, 
xử lý các vụ việc xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa sản 
xuất, lưu thông trên thị trường. 

Để thực hiện nghiêm túc ý kiến 
chỉ đạo trên, Ban Chỉ đạo 389 
quốc gia yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 
các tỉnh, thành phố thực hiện 

nghiêm túc một số nội dung sau: 
Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, giáo dục đối với cộng 
đồng dân cư, người tiêu dùng 
trong việc nhận thức rõ tác hại của 
việc mua bán, tiêu dùng hàng giả, 
hàng kém chất lượng và hàng xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chủ 
động phát hiện, tố cáo các hành vi 
sản xuất, kinh doanh hàng giả, 
hàng kém chất lượng, hàng hóa 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 

Chỉ đạo các lực lượng chức 
năng tăng cường công tác nắm 
tình hình, kiểm tra, kiểm soát hàng 
hóa sản xuất, lưu thông trên thị 
trường nhằm kịp thời phát hiện, 
xử lý đối với các hành vi sản xuất, 
kinh doanh hàng giả, hàng kém 
chất lượng và hàng hóa xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt thời 
gian trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ 
Hợi (2019). Tập trung phát hiện, 
xử lý những đường dây, ổ nhóm 
sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng 
kém chất lượng với quy mô lớn, 
đặc biệt đối với nhóm hàng hóa có 
ảnh hưởng đến sức khỏe như: thực 
phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng, thuốc chữa bệnh. 

Chủ động rà soát các văn bản 
quy định pháp luật về hàng giả, 
hàng kém chất lượng và hàng vi 
phạm quyền sở hữu trí tuệ và các 
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Điều ước quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên còn thiếu hoặc sơ hở để 
đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù 
hợp. 

(Theo baonhandan.com.vn) 
 
 
 
 
 
 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Hệ thống nước rửa tái chế nơi 
công cộng  

Các kỹ sư tại Viện công nghệ 
liên bang Thụy Sỹ ở Zurich (ETH 
Zurich) đã xây dựng và thử 
nghiệm một trạm rửa tay độc lập 
đặt ở nơi công cộng cho người 
dân sử dụng. Họ hướng đến các 
quốc gia đang phát triển, hoặc 
các quốc gia đang thiếu nước 
sạch trầm trọng. 

 
Không phải tất cả nước thải ra 

từ các nguồn đều như nhau, nó có 
thể không uống được nhưng một 
số hoàn toàn có thể sử dụng để 
tưới cây trong vườn hoặc làm 
nước xả bồn cầu trong các nhà vệ 

sinh. Nước dùng để rửa tay tương 
đối dễ xử lý để tái sử dụng, do đó 
các kỹ sư tại Viện công nghệ liên 
bang Thụy Sỹ ở Zurich (ETH 
Zurich) đã xây dựng và thử 
nghiệm một trạm rửa tay độc lập 
đặt ở nơi công cộng cho người dân 
sử dụng. Họ hướng đến các quốc 
gia đang phát triển, hoặc các quốc 
gia đang thiếu nước sạch trầm 
trọng.  

Để thử nghiệm BAMBi, các 
nhà khoa học đã chế tạo một 
nguyên mẫu của hệ thống khép 
kín trên, lắp đặt trong một không 
gian công cộng xanh ở Zurich suốt 
100 ngày. Trong thời gian đó, hệ 
thống đã phục vụ hàng trăm người 
mà vẫn duy trì suốt giai đoạn thử 
nghiệm kể trên. Sau thành công 
đó, phạm vi thử nghiệm kế tiếp sẽ 
được thực hiện ở Nam Phi, bắt 
đầu từ tháng Giêng năm 2019.  

Bởi vì nó có thể hoạt động 
ngoài trời trong một thời gian dài, 
BAMBi được thiết kế ưu tiên cho 
người dân ở những quốc gia đang 
phát triển. Tuy nhiên, các nhà 
sáng chế nói rằng hệ thống này 
cũng có thể được sử dụng ở các 
nhà tắm công cộng, trên tàu hỏa 
chở hành khách, hoặc nhiều nơi 
khác tương tự, giảm bớt công việc 
của nhân viên phải thường xuyên 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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nạp nguồn nước sạch mỗi ngày.  
Nếu tất cả theo đúng kế hoạch, 

sáng tạo này sẽ là một phần của 
các bộ tiện nghi khép kín ở những 
quốc gia đang phát triển. BAMBi 
có thể tham gia vào 
NEWgenerator, một nhà máy xử 
lý nước mini có chức năng phục 
hồi nước thải trong nhà, năng 
lượng và phân bón từ cống rãnh, 
đồng thời có thể dùng nước tiểu 
làm năng lượng thắp sáng bóng 
đèn vào ban đêm. 

(Theo khoahoccongnghevn) 
 
 Nghiên cứu tương tác giữa 
thuốc điều trị trầm cảm 
fluoxetine và lipid của màng tế 
bào 

Khi mới ra đời, fluoxetin được 
coi là thuốc chống trầm cảm 
huyền thoại dùng để giải lo âu 
như một thuốc an thần và đã tạo 
ra sự lạm dụng trong giới trẻ. Tuy 
nhiên, các nghiên cứu sau này cho 
biết, fluoxetin chỉ thực sự có hiệu 
quả trên một số dạng trầm cảm và 
là thuốc không dễ dùng. 

Dự án “Nghiên cứu tương tác 
giữa thuốc điều trị trầm cảm 
fluoxetine và lipid của màng tế 
bào” do TS. Nguyễn Thảo 
Trang thuộc trường Đại học Quốc 
tế làm chủ nhiệm đề tài được thực 

hiện nhằm mục tiêu xác định vai 
trò của tương tác tĩnh điện giữa 
thuốc trị trầm cảm fluoxetine và 
lipid tích điện âm cũng như ảnh 
hưởng của độ bão hòa của chuỗi 
alkyl lipid đến khả năng phân bố 
của fluoxetine vào lớp lipid kép 
của màng tế bào nhân tạo. 

 
Một số kết quả thu được sau 

thời gian thực hiện nghiên cứu 
được nêu sau đây: 

1. Đánh giá ảnh hưởng của 
tương tác tĩnh điện giữa fluoxetine 
và lipid tích điện âm 
phosphatidylglycerol đến độ phân 
bố của thuốc vào lớp lipid kép.  
Trong nội dung này, tương tác 
tĩnh điện giữa fluoxetine tích điện 
dương và lipid tích điện âm 
phosphatidylglycerol giúp tăng 
khả năng phân bố của fluoxetine 
vào màng lipid có chứa lipid tích 
điện âm phosphatidylglycerol 
(DPPG). Khi thay đổi pH của môi 
trường từ 7.4 đến 9.5, số phân tử 
thuốc fluoxetine trung hòa về điện 
tích tăng (pKa fluoxetine = 10.1), 
khi đó độ phân bố của fluoxetine 
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vào lipid DPPG giảm do giảm 
tương tác giữa 2 phân tử trái dấu 
là fluoxetine và DPPG. Ngược lại, 
độ phân bố của fluoxetine vào 
lipid trung hòa về điện tăng khi 
pH tăng từ 7.4 lên 9.5, cho thấy 
khả năng phân bố của thuốc khi 
trung hòa điện cao hơn so với 
thuốc tồn tại dưới dạng ion. 

2. Đánh giá ảnh hưởng của độ 
bão hòa của chuỗi alkyl lipid đến 
độ phân bố của fluoxetine vào lớp 
lipid kép. 

Qua kết quả xác định độ phân 
bố của fluoxetine ở 37ºC,  và pH 
7.4 cho thấy khi tăng độ bão hòa 
từ DOPC, đến SOPC và DPPC, độ 
phân bố của fluoxetine giảm. Điều 
này cho thấy nối đôi trong mỗi 
chuỗi alkyl của DOPC làm tăng 
tính lỏng (fluidity), độ linh động 
cũng như giảm khả năng kết chặt 
của lớp lipid kép (packing density 
of the lipid bilayer), từ đó giúp 
fluoxetine dễ phân bố vào bên 
trong liposome DOPC. Tiếp theo 
là SOPC do có một nối đôi trong 1 
chuỗi alkyl, chuỗi alkyl còn lại 
bão hòa. Fluoxetine phân bố ít 
nhất vào DPPC liposome, là lipid 
không có nối đôi nào trong chuỗi 
alkyl.  

3. Xác định nhiệt động học của 
quá trình phân bố của fluoxetine 

vào lớp lipid kép tích điện âm 
nhau để tìm ra lực điều khiển 
(driving force) cho quá trình này.  
Bằng cách xác định giá trị Kp của 
fluoxetine vào DPPC và DPPG 
liposome ở 25ºC, 32ºC và 37ºC, 
nhiệt động học của quá trình phân 
bố fluoxetine vào các liposome 
này được xác định. Kết quả cho 
thấy sự thay đổi năng lượng Gibbs 
khi fluoxetine phân bố từ môi 
trường buffer Hepes vào liposome 
DPPC và DPPG đều có giá trị âm, 
cho thấy quá trình phân bố của 
fluoxetine vào trong liposome 
thuận lợi về mặt năng lượng. Bên 
cạnh đó, sự thay đổi enthalpy và 
entropy của quá trình phân bố 
fluoxetine vào trong DPPC và 
DPPG liposome đều có giá trị 
dương cũng được trình bày. 

4. Xác định ảnh hưởng của 
fluoxetine đến cấu trúc của các 
lipid. 

Ảnh hưởng của fluoxetine đến 
cấu trúc của DPPG: Từ kết quả đo 
phổ FTIR, khi nồng độ electrolyte 
thấp, fluoxetine có thể ở vị trí 
vùng bề mặt của lipid DPPG do 
tương tác tĩnh điện giữa NH3+ của 
fluoxetine và OH- của DPPG. 
Ngược lại, nồng độ NaCl cao, cụ 
thể ở 100 mM, giúp fluoxetine 
phân bố vào sâu hơn lớp lipid kép, 
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dẫn đến sự thay đổi về cấu trúc 
của toàn bộ DPPG kể cả nhom 
chức đầu và chuỗi alkyl.  

Kết quả nghiên cứu của đề tài 
cho thấy vai trò quan trọng trong 
tương tác giữa thuốc trị trầm cảm 
fluoxetine và lipid màng tế bào 
đến tính khả sinh dụng cũng như 
làm rõ hơn cơ chế tác dụng của 
thuốc này, từ đó có thể ứng dụng 
làm tiền đề cho việc thiết kế thuốc 
mới có hiệu quả và ít tác dụng phụ 
hơn. 

(Theo nasati) 
 
 Công nghệ nhận diện ung 
thư bằng hạt nano giúp dễ 
dàng tìm ra "địa chỉ khu trú" 
của khối u 

Các nhà nghiên cứu của Đại 
học Purdue đã phát triển thành 
công một công nghệ nhằm giúp dễ 
dàng tìm ra 'địa chỉ khu trú’ của 
khối u, đồng thời giảm bớt các tác 
dụng phụ đau đớn của liệu pháp 
hóa trị trên bệnh nhân. Phương 
pháp mới này được mô tả chi tiết 
trên tạp chí công nghệ nano Small 
mới đây.  

Yoon Yeo, giáo sư dược phẩm 
công nghiệp và vật lý tại Purdue, 
người đứng đầu nhóm nghiên cứu 
cho biết: “Cách phương pháp tiếp 
cận truyền thống tương tự như 

một người bán hàng bán một gói 
hàng nào đó cho một khách hành 
nào đó mà không hề hay biết địa 
chỉ cụ thể của họ. Cách tiếp cận 
mới của nhóm nghiên cứu sẽ cung 
cấp chỉ dẫn tìm ra được địa chỉ cụ 
thể của ung thư sau đó cung cấp 
các loại thuốc hóa trị liệu nhắm 
đích trực tiếp đến vùng đó để điều 
trị nó”.  

 
Theo báo cáo của trung tâm 

kiểm soát và phòng ngừa dịch 
bệnh, mỗi năm có khoảng 650.000 
bệnh nhân ung thư được hóa trị tại 
một bệnh viện ung thư ngoại trú 
tại Hoa Kỳ. Những bệnh nhân này 
có nguy cơ bị các tác dụng phụ 
khác nhau có thể dẫn đến phải 
nhập viện, làm gián đoạn lịch 
trình hóa trị và thậm chí tử vong. 

Phương pháp mà nhóm nghiên 
cứu Purdue sử dụng là các hạt 
nano, đây được coi là các hạt 
mang thuốc hứa hẹn cần thiết cho 
hóa trị liệu nhắm vào các khối u. 
Nhóm đã phát triển một kỹ thuật 
để giúp các hạt nano biến đổi 
polyol để chúng xác định được vị 
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trí các tế bào ung thư và các khối 
u bằng cách kiểm tra các mạch 
máu xung quanh các khối u. 

Các hạt nano sau đó tương tác 
với thành mạch máu để xâm nhập 
vào các khối u và tiêu diệt chúng. 
Nhóm nghiên cứu cho biết 
phương pháp này của họ sẽ giúp 
các hạt nano thoát khỏi sự tuần 
hoàn và xâm nhập vào các khối u 
và điều trị ung thư tốt hơn. Họ đã 
thử nghiệm phương pháp này cho 
ung thư vú và các mô hình khối u 
ác tính và tin rằng nó cũng cho 
thấy hiệu quả đối với nhiều loại 
khối u ung thư. 

(Theo nasati) 
 

 Máy quét y tế 3D toàn thân 
đầu tiên trên thế giới 

Các nhà khoa học tại Đại học 
UC Davis, Mỹ, đã chế tạo máy 
quét 3D đầu tiên trên thế giới có 
khả năng chụp ảnh toàn bộ cơ thể 
cùng lúc mang tên EXPLORER.   

Nhóm nghiên cứu vừa giới 
thiệu sản phẩm của mình tại một 
cuộc họp của Hội phóng xạ Bắc 
Mỹ vào tháng 11/2018. Máy quét 
kết hợp công nghệ chụp cắt lớp 
phát xạ positron (PET) chụp cắt 
lớp vi tính tia X (CT) cho phép tạo 
ra bản quét chỉ trong 20 – 30 giây. 
Thiết bị không chỉ nhanh hơn mà 

còn có khả năng quét với liều bức 
xạ thấp hơn đáng kể. 

 
Cỗ máy nặng hơn 10 tấn và 

tiêu thụ xấp xỉ 60 kW điện. Trong 
tương lai, máy quét 3D mới sẽ có 
vô số ứng dụng từ việc chẩn đoán 
bệnh, nghiên cứu thuốc, cho đến 
theo dõi sự tiến triển của bệnh.  

(Theo  the sky) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Người quản đốc nhiều sáng 
kiến  

Anh Nguyễn Văn Tự, 37 tuổi, 
Quản đốc Xưởng Cơ khí Công ty 
Khoa học - Công nghệ (KH-CN) 
Busadco (thuộc Công ty CP Khoa 
học - Công nghệ Việt Nam) đã 
sáng chế nhiều máy móc, thiết bị 
giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, 
nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Trải qua nhiều cơ quan, đơn vị 
như Công ty Lắp máy 453 Phú 
Yên, Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa, 
Công ty PTSC M&C, năm 2007, 
anh Nguyễn Văn Tự về đầu quân 
cho Công ty KH-CN Busadco, với 
cương vị là Tổ trưởng Tổ cơ khí 
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chế tạo, chuyên  làm các công 
trình lắp dựng nhà xưởng tại các 
tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Bình, Khánh 
Hòa, TP. Hồ Chí Minh và BR-
VT…. Nhờ sự siêng năng, chăm 
chỉ và có nhiều nỗ lực trong công 
việc, năm 2017, anh Nguyễn Văn 
Tự được công ty giao chức danh 
quản đốc. 

 
Anh Nguyễn Văn Tự (trái) trao đổi với công 
nhân về tấm đan lắp trên các hố ga không 

mùi. 

Theo anh Tự, với đặc thù là 
đơn vị cơ khí nhưng hoạt động 
trong lĩnh vực KH-CN nên đòi hỏi 
kỹ sư, cán bộ phải luôn sáng tạo, 
tìm tòi, đổi mới để cải tiến sản 
xuất, thay thế dần những phương 
pháp, máy móc thiết bị lạc hậu. 
Do đó, suốt nhiều năm liền anh Tự 
luôn là người tiên phong trong 
việc nghiên cứu, sáng chế ra các 
sản phẩm máy móc, công nghệ để 
cải tiến công việc… Cụ thể, từ 
năm 2011 đến nay, anh Tự đã 
sáng chế nhiều sản phẩm đáp ứng 
nhu cầu công việc của xí nghiệp, 
của công ty như: xe vận chuyển 
kênh mương xuống đồng ruộng; 

thùng cấp liệu; cạp liệu; băng tải 
cấp liệu và tấm đan  đặt trên hệ 
thống thoát nước các loại. Các 
sáng kiến, sáng chế này giúp công 
ty tiết kiệm hàng chục nhân công 
lao động, giảm thất thoát nhiên 
liệu, đạt độ chính xác cao hơn so 
với những phương pháp trước đây, 
giảm chi phí hàng trăm triệu đồng 
cho công ty mỗi năm. 

Đặc biệt nhất trong số các giải 
pháp sáng chế của anh Tự là sản 
phẩm xe vận chuyển kênh mương 
ra đồng ruộng. Theo anh Tự, 
những kênh mương do Công ty 
Busadco sản xuất dài khoảng 2m, 
rộng 90cm, có trọng lượng từ 500-
600kg nên rất cồng kềnh và nặng 
nề khi thi công. Vì ruộng đồng 
thường có nước lấp xấp, bùn nhão 
nên các phương tiện vận chuyển 
khác không đi được, chỉ có chiếc 
máy cày. Từ suy nghĩ đó, anh 
Nguyễn Văn Tự đã nảy sinh ý 
tưởng sáng chế một phương tiện 
vận chuyển kênh mương thi công 
ngoài đồng, ruộng. Năm 2011, anh 
Tự mua 1 chiếc máy cày cũ, chế ra 
một bộ nâng sản phẩm và một cái 
rờ - moóc gắn vào máy cày. Chỉ 
trong vòng 1 tuần với 40 triệu 
đồng, anh đã hoàn thành sáng chế 
xe vận chuyển kênh mương. Anh 
Tự cho biết, phương tiện xe vận 
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chuyển kênh mương vừa đáp ứng 
yêu cầu nâng - hạ kênh mương khi 
lắp đặt trên đồng ruộng, vừa có 
thể chở được cùng một lúc 2 chiếc 
kênh mương từ nhà máy sản xuất 
ra ngoài đồng ruộng. Đồng thời, 
phương tiện này có thể di chuyển 
trên địa hình đồng, ruộng mà các 
phương tiện vận chuyển khác 
không làm được. 

Theo các đồng nghiệp và ban 
giám đốc công ty, anh Tự là người 
nhanh nhẹn, giàu ý tưởng sáng 
tạo, làm việc có trách nhiệm. 
Nhiều sáng kiến của anh Tự đang 
mang lại những giá trị thiết thực, 
hữu ích cho công ty, làm lợi hàng 
trăm triệu đồng mỗi năm. Với 
những kết quả đó, từ năm 2011 
đến nay, anh Nguyễn Văn Tự đều 
đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua 
cấp cơ sở”. Năm 2013 anh được 
Liên đoàn lao động tỉnh khen 
thưởng xuất sắc trong phong trào 
thi đua “Lao động giỏi, lao động 
sáng tạo”. Năm 2015, anh được 
UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có 
thành tích xuất sắc trong phong 
trào thi đua yêu nước giai đoạn 
2010-2015. Năm 2015 anh được 
Liên đoàn Lao động tỉnh khen 
thưởng danh hiệu “Sáng tạo trẻ 
giai đoạn 2011-2015”. 

(Theo baobariavungttau.com.vn) 

 "Anh hai lúa" Nguyễn Kim 
Chính và những sáng chế độc 
đáo 

Nhà sáng chế “chân đất” 
Nguyễn Kim Chính (thôn Đại Ân, 
xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, Bình 
Định) vốn là cái tên quen thuộc 
của bà con nông dân. Anh đã 
thành công với những sáng chế 
như: cải tạo máy gặt lúa hiệu 
Putu 1; Dụng cụ cắt tỉa cành, thu 
hoạch trái cây đa năng và chuẩn 
bị trình làng máy tuốt đậu phộng 
độc nhất vô nhị tại Việt Nam 
mang nhãn hiệu “Made in Kim 
Chính”. 

 
Vào năm 1998, anh cải tạo 

được chiếc máy như ý muốn. Chỉ 
có khung và sườn máy là giống 
máy cũ, các bộ phận còn lại, anh 
đều cải tiến theo ý mình. Bộ phận 
đầu tiên anh Chính cải tạo là hệ 
thống rút nhau và dựng lúa. 

Đến năm 2003, anh gắn thêm 
một tay gạt chen giữa các mắt 
xích. Sau đó, anh cải tiến lưỡi cắt, 
đặt lưỡi cắt nằm phía trên thay cho 
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kiểu cắt dưới của máy cũ để hạn 
chế nghẽn bùn đất, chống mòn. 
Bánh lồng của máy cũng được cải 
tiến. Bánh lồng mới có gắn thêm 
bộ lốp xe môtô để có thể chạy 
nhanh trên chân ruộng khô và dễ 
dàng khi di chuyển từ nơi này 
sang nơi khác. Mâm bánh làm 
bằng thép liền mạch có gắn 8 hình 
khối tam giác lõm ra mặt ngoài để 
chống ruộng lún, ruộng lầy và 
chống dính. 

Ngoài ba bộ phận quan trọng 
nhất đã cải tiến, anh Chính còn lắp 
thêm hệ thống yên ngồi, bánh 
môtô phía sau máy theo kiểu gấp 
xếp, thuận tiện cho người điều 
khiển. Hệ thống phát điện và đèn 
chiếu sáng, hệ thống truyền động, 
vị trí lắp đặt động cơ chính... cũng 
được anh điều chỉnh lại. Chưa 
dừng lại ở đó, sau khi cải tạo 
thành công máy gặt lúa, anh 
Chính tiếp tục được biết đến giải 
pháp sáng chế “Dụng cụ cắt tỉa 
cành và thu hoạch trái cây đa 
năng”.  

Dụng cụ này gọn nhẹ kiểu như 
chiếc cần ăng ten có thể thu ngắn, 
dài tùy người sử dụng chỉnh bằng 
hệ thống dây cuốn nên dễ dàng sử 
dụng ở mọi điều kiện cây cao hay 
thấp. Hơn nữa có thể cắt được 
cành to tới 2,5 cm, tiện lợi trong 

cắt tỉa những cành cây khô, bị sâu 
bệnh… Với giải pháp sáng chế 
này, anh Chính đã được Hội Nông 
dân Việt Nam – Ban Chỉ đạo cuộc 
thi sáng chế nhà nông toàn quốc 
lần thứ IV (2010-2011) trao tặng 
giấy chứng nhận giải Ba. 

Đam mê với công việc, không 
ngừng học hỏi, sáng tạo, anh 
Chính còn tiếp tục trình làng sản 
phẩm sáng tạo máy tuốt đậu 
phộng có 1 không 2 tại Việt Nam. 
Đến nay,  Chính đã sáng chế thành 
công nhiều máy móc giúp bà con 
nông dân bớt vất vả, đó là điều 
khiến Ông vui nhất. Vui hơn nữa, 
năm 2007, anh Chính được Liên 
hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật 
Việt Nam công nhận là "Điển hình 
sáng tạo Việt Nam". 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Sáng chế ô tô chạy bằng 
năng lượng mặt trời của nam 
sinh cấp 3 

Ngô Việt Cường hiện đang là 
học sinh lớp 11 trường THPT 
Tống Văn Trân (Ý Yên – Nam 
Định). Ngay từ nhỏ, Cường đã có 
niềm đam mê với những mẫu xe ô 
tô vì vậy em luôn dành thời gian 
rảnh rỗi để thiết kế những bản vẽ 
cho chiếc ô tô mà mình mơ ước. 
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Sau khoảng hơn 3 tháng thực 

hiện chiếc xe đã có thể lưu hành. 
Chiếc xe có thể chở tối đa 2 người 
và chạy với vận tốc 40km/h. Chiếc 
xe kiểu dáng Volkswagen được 
thiết kế sử dụng động cơ điện, sạc 
điện bằng tấm pin năng lượng mặt 
trời, vô lăng, hệ thống lái được tận 
dụng từ xe ô tô cũ hỏng bỏ ra, 
giảm sóc cũng được tiết kiệm từ 
xe máy. Nội thất phía bên trong xe 
như sàn, trần, taplo được bọc bằng 
da màu nâu kẻ caro trang nhã. 
Trong xe cũng được thiết kế hệ 
thống âm thanh chạy bằng thẻ nhớ 
hoặc Bluetooth giống những ô tô 
thông thường. 

Bây giờ thì em đang nghĩ tới 
việc sẽ thiết kế một chiếc xe khác, 
có kiểu dáng thể thao, giống với 
chiếc xe Lamborghini”, nam sinh 
lớp 11 trường huyện chia sẻ sau 
thành công ban đầu. Chiếc xe có 
chiều dài 1,8m, chiều rộng 1,2m, 
chiều cao 1,5m, trọng lượng xe 
190kg. Xe có một chỗ ngồi và một 
thùng để đồ, vận tốc tối đa xe đạt 
được là 30km/h. Hưởng cho biết, 

em lựa chọn những thanh tôn mạ 
kẽm, vừa nhẹ vừa chắc để làm 
khung xe nhằm giảm trọng lượng, 
giúp xe chạy nhanh hơn. 

Bánh xe được tận dụng từ xe 
tay ga cũ, hệ thống điện, ắc quy 
được lấy từ chiếc xe điện đã hỏng. 
Ngoài ra, những bộ phận quan 
trọng, em đều mua mới, nhằm đạt 
chất lượng tốt nhất. Tuy nhiên, xe 
còn một số hạn chế như: số lượng 
người ngồi ít, giảm sóc yếu; thiếu 
một số bộ phận như: đồng hồ đo 
tốc độ, bảng đo điện năng, điều 
hòa. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2306/QĐ-
BKHCN NGÀY 16/8/2018 CỦA 
KH&CN VỀ CÔNG BỐ THỦ 
TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN 
HÀNH, THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG 
LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
THUỘC PHẠM VI CHỨC 
NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Tiếp theo) 

Ngày 16/8/2018, Theo đề nghị 
của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ 
và Chánh Văn phòng Bộ, căn cứ 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Nghị định số  63/2010/NĐ-CP 
ngày 8/6/2010 của chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính, 
Nghị định số 48/2013/NĐ-CP 
ngày 14/5/2013 và Nghị định số 
92/2017 NĐ-CP ngày 7/08/2017 
của chính phủ sửa đổi, bổ sung 
của một số điều của các Nghị định 
liên quan đến kiểm soát thủ tục 
hành chính. Quyết định số 
2306/QĐ-BKHCN ngày 16/8/2018 
có nội dung sửa đổi như sau: 

2. Thủ tục đề nghị thay đổi, 
điều chỉnh trong quá trình thực 
hiện dự án thuộc Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 
2016-2020 (đối với dự án địa 
phương quản lý) 

a. Trình tự thực hiện:  
- Bước 1: Khi có phát sinh thay 

đổi, điều chỉnh (thay đổi tên, mục 
tiêu, sản phẩm dự án; kinh phí 
thực hiện dự án; thay đổi tổ chức 
chủ trì dự án; thay đổi chủ nhiệm 
dự án; điều chỉnh nội dung, thời 
gian thực hiện dự án hoặc điều 
chỉnh khác đối với dự án địa 
phương quản lý), tổ chức chủ trì 
và chủ nhiệm dự án gửi văn bản 
đề nghị thay đổi, điều chỉnh và các 
tài liệu khác có liên quan gửi đến 
Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Bước 2: Sở Khoa học và 
Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, xem 

xét các quy định có liên quan đến 
từng trường hợp cụ thể trước khi 
báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh; 

- Bước 3: Sở Khoa học và 
Công nghệ trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết 
định điều chỉnh; 

- Bước 4: Sở Khoa học và 
Công nghệ gửi văn bản quyết định 
điều chỉnh hoặc văn bản trả lời tới 
tổ chức chủ trì dự án nêu rõ lý do 
trong trường hợp không đồng ý 
điều chỉnh.  

b. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 

qua đường bưu điện tới Sở Khoa 
học và Công nghệ.  

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Văn bản đề nghị của tổ chức 

chủ trì dự án; biên bản kiểm tra 
định kỳ hoặc đột xuất (nếu có); ý 
kiến chuyên gia, biên bản họp hội 
đồng tư vấn (nếu có); văn bản 
đồng ý điều chỉnh của Cơ quan đề 
xuất đặt hàng trong trường hợp 
thay đổi tên, mục tiêu, sản phẩm 
của nhiệm vụ; tài liệu khác có liên 
quan. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bản giấy.  
d. Thời hạn giải quyết:  
- Thay đổi thời gian thực hiện 

dự án: Trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày nhận được văn bản đề 
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nghị của tổ chức chủ trì dự án; 
- Các thay đổi, điều chỉnh 

khác: Trong thời hạn 30 ngày kể 
từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp 
lệ. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục 
hành chính: Tổ chức chủ trì, chủ 
nhiệm dự án và các cá nhân có 
liên quan.  

e. Cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính:  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: 
Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết 
định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

g. Kết quả thực hiện thủ tục 
hành chính:  

Quyết định điều chỉnh hoặc 
công văn gửi đến tổ chức chủ trì 
và chủ nhiệm dự án. 

h. Lệ phí: Không.  
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Không 
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 

thủ tục hành chính:   
- Điều chỉnh tên, mục tiêu, sản 

phẩm của dự án: Chỉ thực hiện đối 
với dự án thực hiện theo phương 
thức khoán chi từng phần. 

- Thay đổi tổ chức chủ trì dự 
án:  

+ Có quyết định của cơ quan 
có thẩm quyền về việc hợp nhất, 
sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi 

hình thức, giải thể tổ chức chủ trì. 
Tổ chức chủ trì dự án mới phải 
đáp ứng các điều kiện quy định tại 
khoản 1 Điều 11 của Thông tư số 
17/2017/TT-BKHCN; 

- Thay đổi chủ nhiệm dự án: 
Việc thay đổi chủ nhiệm dự án 
được thực hiện trong các trường 
hợp theo quy định tại Điều 16 của 
Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN. 
Chủ nhiệm dự án mới phải đáp 
ứng các điều kiện quy định tại 
khoản 1 Điều 11 của Thông tư số 
17/2017/TT-BKHCN. 

- Điều chỉnh thời gian thực 
hiện dự án: Tổ chức chủ trì và chủ 
nhiệm dự án phải báo cáo bằng 
văn bản, giải trình lý do và kiến 
nghị về việc thay đổi thời gian 
thực hiện dự án kèm theo báo cáo 
tình hình thực hiện dự án đến thời 
điểm đề nghị điều chỉnh thời gian 
thực hiện.  

- Điều chỉnh khác đối với dự 
án:  

+ Điều chỉnh mua sắm vật tư, 
nguyên, nhiên vật liệu, sửa chữa, 
mua sắm tài sản cố định: Chỉ thực 
hiện đối với dự án thực hiện theo 
phương thức khoán chi từng phần; 
Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án 
gửi văn bản giải trình với Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh về điều chỉnh 
nội dung không khoán chi trong 
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dự án;  
+ Điều chỉnh, bổ sung cá nhân 

tham gia dự án: Việc thay đổi cá 
nhân tham gia nghiên cứu phải có 
sự đồng thuận của người được bổ 
sung và người được thay thế. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật Khoa học và Công nghệ 
ngày 18 tháng 6 năm 2013;  

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Khoa học và Công nghệ; 

- Quyết định số 1062/QĐ-TTg 
ngày 14 tháng 6 năm 2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về viêc phê 
duyệt Chương trình phát triển tài 
sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020;  

- Thông tư số 04/2015/TT-
BKHCN ngày 03/11/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định việc kiểm tra, đánh 
giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp 
đồng trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp quốc gia sử dụng ngân sách 
nhà nước; 

- Thông tư số 17/2017/TT-
BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy định về quản lý 
Chương trình phát triển tài sản trí 

tuệ giai đoạn 2016-2020… (Đang 
còn). 

 (Theo most.gov.vn) 

 
 

 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
Công bố Quyết định và trao 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu Mực một nắng, Cá thu một 
nắng Côn Đảo  

Chiều ngày 5-12, Sở Khoa học 
- Công Nghệ và UBND huyện Côn 
Đảo tổ chức Lễ Công bố quyết 
định và trao giấy chứng nhận 
đăng ký nhãn hiệu “Mực một 
nắng Côn Đảo” và “Cá Thu một 
nắng Côn Đảo”. 

 
Ông Nguyễn Kim Trường – Phó GĐ Sở 
KH&CN trao trao Quyết định cấp Giấy 

chứng nhận nhãn hiệu “Mực một nắng Côn 
Đảo” và “Cá Thu một nắng Côn Đảo” cho 

huyện Côn Đảo. 

Dự và phát biểu chỉ đạo tại 
buổi lễ có ông Lê Văn Phong, Phó 
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 
huyện; ông Nguyễn Kim Trường, 
Phó Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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Tàu. Thực hiện Quyết định số 
2025/QĐ-UBND, ngày 23/9/2014 
của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu về việc phê duyệt và thực 
hiện Đề án “Xây dựng, phát triển 
và quảng bá thương hiệu đối với 
các sản phẩm, hàng hóa đặc sản 
của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai 
đoạn 2014 - 2020”. Trong thời 
gian qua, Sở Khoa học - Công 
nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã 
phối hợp với UBND huyện Côn 
Đảo, Công ty TNHH Sở hữu trí 
tuệ AGL và Viện Công nghệ sinh 
học và thực phẩm – Đại học Công 
nghiệp TP.HCM tiến hành thực 
hiện Dự án xây dựng, phát triển và 
quảng bá Nhãn hiệu chứng nhận 
cho sản phẩm “Mực một nắng 
Côn Đảo” và “Cá thu một nắng 
Côn Đảo”.  

Qua hơn 2 năm triển khai thực 
hiện dự án, ngày17/10/2017, Cục 
Sở hữu trí tuệ đã ra Quyết định 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu số 289462 cho Nhãn 
hiệu chứng nhận “Mực một nắng 
Côn Đảo”, Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 289461 cho Nhãn 
hiệu chứng nhận “Cá thu một 
nắng Côn Đảo”. 

Việc được cấp giấy chứng nhận 
nhãn hiệu sẽ giúp cho sản phẩm 
mực một nắng và cá Thu một nắng 

Côn Đảo trở thành mặt hàng có uy 
tín trên thị trường, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân 
trong việc đánh bắt, chế biến, kinh 
doanh sản phẩm mực và cá thu 
một nắngcũng như đảm bảo cho 
người tiêu dùng được sử dụng sản 
phẩm mực và cá thu một nắng 
đúng chất lượng, đảm bảo vệ sinh 
an toàn thực phẩm, có nguồn gốc 
xuất sứ rõ ràng. Sản phẩm cũng sẽ 
được đảm bảo ổn định về chất 
lượng, chính xác về nguồn gốc và 
được pháp luật bảo vệ. Từ đó góp 
phần tạo dựng uy tín và danh tiếng 
cho sản phẩm mực một nắng và cá 
thu một nắng Côn Đảo, đưa các 
sản phẩm này trở thành sản phẩm 
du lịch đặc thù của huyện Côn 
Đảo. 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Kim 
Trường, Phó Giám đốc Sở Khoa 
học và Công nghệ đã trao Quyết 
định cấp Giấy chứng nhận nhãn 
hiệu “Mực một nắng Côn Đảo” và 
“Cá Thu một nắng Côn Đảo” cho 
huyện Côn Đảo. 

(Theo condao.tv) 
 
 Lễ công bố công nhận nghề 
truyền thống sản xuất Muối 
huyện Long Điền 

Ngày 05/12, tại Trung tâm Văn 
hoá học tập cộng đồng xã An 
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Ngãi, UBND huyện Long Điền đã 
tổ chức Lễ công bố “Công nhận 
nghề truyền thống sản xuất Muối 
huyện Long Điền”.  

 
Tham dự buổi Lễ, về phía tỉnh 

có ông Nguyễn Tiến Bảy – Chi 
cục trưởng Chi cục Phát triển 
Nông thôn tỉnh; về phía huyện có 
ông Võ Văn Dũng – Tỉnh uỷ viên, 
Bí thư Huyện uỷ; ông Trần Quang 
Vinh – PCT Hội đồng nhân dân 
huyện; ông Trần Kim Phúc – PCT 
UBND huyện cùng đại diện các 
Sở ban ngành thuộc tỉnh, các 
phòng ban thuộc huyện và các hộ 
sản xuất muối trên địa bàn huyện. 

Nghề muối của huyện Long 
Điền được hình thành và phát triển 
đến nay đã hơn 160 năm. Với điều 
kiện đất đai, nguồn nước, khí hậu 
phù hợp cho việc sản xuất muối, 
huyện Long Điền hiện có khoảng 
402,2 ha đất làm muối, tập trung 
chủ yếu tại xã An Ngãi: 234,5 ha 
và Thị trấn Long Điền: 167,7 ha. 
Sản lượng muối bình quân của 
huyện Long Điền giai đoạn 2004 – 
2017 đạt 29.659 tấn/năm. Bình 

quân trên 01 ha, diêm dân thu 
được khoảng 44,6 triệu đồng 
(muối truyền thống) và 104,6 triệu 
đồng (muối trải bạt). Mặc dù có 
năng suất và giá bán cao hơn muối 
truyền thống nhưng do chi phí đầu 
tư khá cao nên hiện nay toàn 
huyện chỉ có khoảng 35 ha sản 
xuất muối trải bạt (trên 402,2 ha 
muối toàn huyện, chiếm 8,7%). 

Năm 2013, sản phẩm muối của 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trong đó 
có muối của huyện Long Điền) đã 
được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa 
học và Công nghệ) quyết định 
công nhận Nhãn hiệu chứng nhận 
cho sản phẩm “Muối Bà Rịa”. 
Hiện nay, quy trình sản xuất muối 
của phần lớn diêm dân thị trấn 
Long Điền và xã An Ngãi vẫn 
theo phương thức truyền thống, sử 
dụng sức lao động và kinh nghiệm 
là chính để làm nghề. Bên cạnh đó 
có một số hộ đã áp dụng cơ – điện 
khí hoá vào sản xuất (đưa nước 
vào ô phơi bằng sa quạt gió và 
máy bơm), sử dụng con lăn làm 
nền đất, cào muối bằng máy và 
vận chuyển muối bằng xe đẩy, 
giúp tiết kiệm thời gian, chi phí 
nhân công và tăng thêm lợi 
nhuận.  

Tại buổi lễ, ông Văng Vĩnh 
Huy – PTP Nội vụ Huyện Long 
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Điền đã công bố quyết định số 
2516/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 
của UBND tỉnh về việc công nhận 
nghề truyền thống sản xuất Muối 
huyện Long Điền. Theo đó, Nghề 
sản xuất Muối huyện Long Điền 
được hưởng các chính sách ưu đãi 
về phát triển ngành nghề nông 
thôn theo quy định tại Nghị định 
số 52/2018/NĐ-CP ngày 
12/4/2018 của Chính Phủ và các 
chính sách có liên quan.  

Việc công nhận nghề truyền 
thống sẽ giúp bảo tồn và phát triển 
bền vững nghề “sản xuất muối” 
của huyện Long Điền, phù hợp 
với định hướng phát triển nghề và 
thực tế của địa phương gắn với du 
lịch, khuyến khích và tạo điều 
kiện để diêm dân an tâm sản xuất 
muối, giúp phần tăng thu nhập và 
cải thiện đời sống cho người dân. 

(Theo skhcn.baria-vungtau) 
 
 Kiên Giang: Quản lý sử dụng 
và phát triển nhãn hiệu tập thể 
Hồ tiêu Ngọc Hòa-Giồng Riềng 

Tiêu là một loại gia vị, nhờ có 
vị thơm, cay nồng, đậm đà hương 
vị không thể thiếu trong bữa ăn 
của mọi gia đình. Hồ Tiêu Ngọc 
Hòa Giồng Riềng được xem là 
một đặc sản và trở thành một 
thương hiệu sản phẩm đặc trưng 

của huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên 
Giang. 

 
Hướng đến mục tiêu cung ứng 

sản phẩm đặc sản tại địa phương 
đạt chất lượng và hiệu quả cho thị 
trường nội địa nói riêng và tỉnh 
Kiên Giang nói chung; Nông dân 
huyện Giồng Riềng đã đưa ra thị 
trường sản phẩm đặc trưng của 
huyện có tên là Hồ tiêu Ngọc Hòa 
Giồng Riềng. Vì vậy, năm 2017 
Hội Nông Dân huyện Giồng 
Riềng đã phối hợp cùng Sở 
KH&CN đăng ký bảo hộ nhãn 
hiệu tập thể (NHTT) Hồ tiêu Ngọc 
Hòa Giồng Riềng, Kiên Giang, đã 
được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 
289790 theo Quyết định số 
73862/QĐ-SHTT ngày 
24/10/2017 về bảo hộ nhãn hiệu 
sản phẩm Hồ tiêu Ngọc Hòa 
Giồng Riềng cho Hội Nông dân 
huyện Giồng Riềng. 

Để phát triển tài sản trí tuệ 
mang NHTT của địa phương, vừa 
qua Sở KH&CN Kiên Giang đã 
phối hợp với UBND huyện, Hội 
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Nông dân huyện, Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng huyện, UBND xã 
Ngọc Hòa, xã Hòa Thuận đã tổ 
chức buổi hội thảo tại UBND xã 
Ngọc Hòa về “Quản lý sử dụng và 
phát triển nhãn hiệu tập thể Hồ 
tiêu Ngọc Hòa Giồng Riềng, Kiên 
Giang” nhằm: 

Phát triển thương hiệu và nâng 
cao chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa cho các sản phẩm mang 
NHTT là bảo vệ quyền lợi và tăng 
thu nhập cho người dân trồng trọt, 
sản xuất kinh doanh Hồ tiêu tại 
địa phương. Nâng cao năng lực 
quản lý cho Chủ Sở hữu mang 
NHTT. Nâng cao nhận thức của 
các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
trồng trọt, sản xuất kinh doanh các 
sản phẩm mang NHTT, dần hướng 
đến cải thiện điều kiện trồng trọt, 
sản xuất kinh doanh phù hợp với 
tình hình thực tế và nhu cầu tiêu 
dùng hiện nay. 

Buổi Hội thảo về việc quản lý 
sử dụng và phát triển NHTT đã 
triển khai các nội dung liên quan 
đến: Báo cáo khảo sát; quy chế 
quản lý sử dụng và phát triển 
NHTT; tiêu chuẩn cơ sở và mẫu 
nhãn chung NHTT. Qua đó có thể 
thấy được việc xây dựng NHTT là 
thành công lớn mang lại nhiều hữu 
ích cho sản phẩm và danh tiếng 

cho địa phương. Nó sẽ tạo thuận 
lợi cho cả chủ sở hữu thương hiệu 
lẫn người tiêu dùng, qua đó sẽ 
nâng cao được giá trị của thương 
hiệu, cũng như chất lượng sản 
phẩm do mình tạo ra nói riêng và 
đặc sản của huyện Giồng Riềng 
nói chung. 

Buổi Hội thảo đã giúp cho các 
đại biểu và người nông dân hiểu 
rõ hơn về giá trị của sản phẩm Hồ 
tiêu Ngọc Hòa Giồng Riềng, Kiên 
Giang cũng như làm thế nào để 
bảo vệ quyền lợi, nâng cao giá trị 
thương hiệu cho sản phẩm mang 
NHTT. Việc quản lý, sử dụng và 
phát triển NHTT là cơ sở pháp lý 
hỗ trợ nông dân trồng tiêu tại 
huyện Giồng Riềng giúp cho sản 
phẩm “Hồ Tiêu Ngọc Hòa, Giồng 
Riềng, Kiên Giang” có được 
thương hiệu với những dấu hiệu 
nhận biết riêng biệt, góp phần 
khẳng định thương hiệu cho sản 
phẩm và tránh nhầm lẫn với sản 
phẩm tiêu khác đang tồn đọng trên 
thị trường. 

Trong thời gian tới cần phải 
tuyên truyền phổ biến, quảng bá 
thương hiệu sản phẩm, nhằm bảo 
tồn và phát triển giúp cho sản 
phẩm đặc sản mang NHTT Hồ 
tiêu Ngọc Hòa Giồng Riềng có 
sức cạnh tranh và có chỗ đứng 
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trên thị trường và nâng cao nhận 
thức cũng như tầm quan trọng của 
việc đăng ký quyền sử dụng 
NHTT và cũng từ đó nắm được 
các phương pháp sử dụng cũng 
như hình thức đăng ký để thay đổi 
tư duy và đóng góp nâng cao giá 
trị, uy tín và chất lượng của sản 
phẩm nhằm phát huy thương hiệu 
sản phẩm của tỉnh. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 

 Hà Nội: Công bố và trao văn 
bằng bảo hộ cho 3 nhãn hiệu tập 
thể huyện Thường Tín 

Mới đây, UBND Huyện 
Thường Tín, Thành phố Hà Nội đã 
tổ chức Hội nghị công bố và trao 
văn bằng bảo hộ cho 3 nhãn hiệu 
tập thể gồm: “Dưa chuột Ba 
Lăng”, “Khoai tây Thường Tín” 
và “Chăn, ga, gối, đệm Trát Cầu- 
xã Tiền Phong”.  

 
Với lợi thế về đất đai, điều kiện 

tự nhiên, kinh nghiệm trong sản 
xuất, kinh doanh huyện Thường 
Tín vốn nổi tiếng là đất trăm nghề. 
Toàn Huyện hiện có 126 làng có 

nghề trong đó có 47 làng nghề 
truyền thống đã được UBND 
Thành phố công nhận. 

Tiếp bước thành công của hai 
nhãn hiệu tập thể trước đó là 
“Tranh thêu Thường Tín” và “Sơn 
mài Hạ Thái-Duyên Thái”. Lần 
này, các sản phẩm “Dưa chuột Ba 
Lăng”, “Khoai tây Thường Tín” 
và “Chăn, ga, gối, đệm Trát Cầu- 
xã Tiền Phong” được Cục Sở hữu 
trí tuệ - Bộ KHCN trao chứng 
nhận NHTT có ý nghĩa rất quan 
trọng trong việc quảng bá các sản 
vật của huyện Thường Tín, là cơ 
sở, tiền đề để người dân, doanh 
nghiệp của huyện Thường Tín 
thúc đẩy phát triển sản xuất và 
thương mại, tránh được sự lạm 
dụng trên thị trường. Đồng thời 
đây là cơ hội tập hợp được người 
dân, các hộ sản xuất-kinh doanh 
thành một khối thống nhất có 
chung quyền lợi nhằm phát huy 
sức mạnh tập thể, nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm, xác lập 
giá trị gia tăng cũng như mở rộng 
thị trường, qua đó góp phần tích 
cực vào sự phát triển kinh tế-xã 
hội chung của huyện Thường Tín 
nói riêng và của thành phố Hà Nội 
nói chung. 

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng 
chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó giám 
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đốc Sở KH&CN Hà Nội đã chúc 
mừng UBND Huyện Thường Tín 
và chủ sở hữu các nhãn hiệu tập 
thể “Dưa chuột Ba Lăng”, “Khoai 
tây Thường Tín” và “Chăn, ga, 
gối, đệm Trát Cầu- xã Tiền 
Phong”, đồng thời, lưu ý để bảo 
vệ và phát triển bền vững các 
NHTT, trong thời gian tới UBND 
huyện Thường Tín cần tiếp tục 
tăng cường chỉ đạo các phòng ban 
chuyên môn cùng với các xã, hiệp 
hội có NHTT tiếp tục các giải 
pháp cụ thể, thiết thực, chú trọng 
ứng dụng tiến bộ KH&CN để phát 
triển bền vững hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, đảm bảo chất lượng 
sản phẩm để người tiêu dùng luôn 
tin yêu và lựa chọn sản phẩm của 
địa phương. 

Đối với bà con, các hộ sản xuất 
và các tổ chức tham gia đăng ký 
sử dụng NHTT “Dưa chuột Ba 
Lăng”, “Khoai tây Thường Tín”, 
“Chăn, ga, gối, đệm Trát Cầu- xã 
Tiền Phong” cần tuân thủ nghiêm 
túc, đầy đủ quy trình sản xuất đảm 
bảo chất lượng sản phẩm, giống, 
vệ sinh môi trường, tuân thủ đúng 
tiêu chuẩn quy định trong quy chế 
quản lý NHTT, sử dụng đúng tem 
nhãn để nâng cao uy tín cho sản 
phẩm mang NHTT. Bên cạnh đó 
cần chú trọng ứng dụng tiến bộ 

KHCN để nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm, gia tăng sức 
cạnh tranh trên thị trường để tăng 
thu nhập, nâng cao đời sống của 
bà con nhân dân. Được như vậy, 
NHTT của Huyện chúng ta sẽ 
không những chỉ là nhãn hiệu mà 
còn có thể trở thành những thương 
hiệu mạnh trong tương lai. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Đặc sản “Nếp Mường Và – 
Sốp Cộp” của Sơn La được công 
bố nhãn hiệu 

Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa 
học và Công nghệ đã ban hành 
Quyết định số 64402/QĐ-SHTT 
cấp giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu số 305642 cho nhãn 
hiệu chứng nhận “Nếp Mường Và 
– Sốp Cộp” cho sản phẩm gạo 
nếp tan của huyện Sốp Cộp, tỉnh 
Sơn La.  

 
Sản phẩm mang nhãn hiệu 

chứng nhận là gạo nếp tan được 
sản xuất từ các giống nếp tan Hin, 
tan Đỏ, tan Nhe. Sản phẩm được 
sản xuất theo quy trình kỹ thuật do 
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UBND huyện Sốp Cộp ban hành, 
đáp ứng các điều kiện vệ sinh an 
toàn thực phẩm. Việc công bố 
nhãn hiệu chứng nhận “Nếp tan 
Mường Và - Sốp Cộp” có ý 
nghĩa quan trọng, nhằm quảng 
bá thương hiệu, thu hút các doanh 
nghiệp, doanh nhân trong và ngoài 
tỉnh đến tham quan trao đổi và ký 
kết hợp đồng sản xuất, chế biến và 
tiêu thụ sản phẩm nếp tan Mường 
Và. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu 
quả sản xuất kinh doanh kết nối 
với những sản phẩm nông nghiệp 
đặc sản của huyện và của tỉnh, 
khẳng định thương hiệu cho các 
sản phẩm đã được bảo hộ hướng 
tới mục tiêu phát triển nông 
nghiệp, nông thôn bền vững. 

Được biết, Sốp Cộp là huyện 
vùng sâu, vùng xa, biên giới của 
tỉnh Sơn La với diện tích tự nhiên 
147.342ha. Nơi đây có thiên nhiên 
ưu đãi để phát triển trồng trọt, đặc 
biệt là cây lúa nếp. Lúa nếp tan là 
tên gọi tiếng địa phương cho một 
số giống lúa nếp đang được canh 
tác phổ biến trên địa bàn huyện 
Sốp Cộp, gồm: Tan Hin, Tan Đỏ, 
Tan Nhe, Tan Pụa, Tan Lanh, Tan 
Lo. Trong các giống lúa này, Tan 
Hin, Tan Nhe, Tan Đỏ là ba giống 
cho chất lượng ngon nhất và được 
trồng phổ biến trên địa bàn huyện. 

Hiện nay, vùng sản xuất lúa nếp 
tan của huyện Sốp Cộp chủ yếu 
tập trung trên địa bàn 5 xã: 
Mường Và, Mường Lạn, Dồm 
Cang, Púng Bánh, Nậm Lạnh với 
khoảng 1.000 ha và hàng năm cho 
sản lượng 5.000 tấn thóc/năm. Lúa 
nếp tan được trồng một vụ trong 
năm, kéo dài khoảng 6 tháng, bắt 
đầu gieo mạ vào đầu tháng 5 
dương lịch và thu hoạch vào cuối 
tháng 11 dương lịch hàng năm. 
Năng suất bình quân lúa nếp tan là 
5 tấn/ha với chất lượng tốt. 

(Theo tapchitaisantritue.vn) 
 
 Bảo hộ nhãn hiệu gạo Việt 
Nam trên toàn cầu 

Tại buổi họp báo giới thiệu 
chương trình Festival Lúa gạo 
Việt Nam hôm 6/11, ông Nguyễn 
Anh Dũng, Chi cục trưởng Chi 
cục Chế biến và Phát triển thị 
trường Nông sản Vùng 1 cho biết 
Việt Nam đã nộp hồ sơ đăng ký 
nhãn hiệu quốc tế theo quy trình 
cho phép gạo Việt Nam được bảo 
hộ cùng lúc ở nhiều quốc gia. 
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Theo ông Dũng, tại Festival 
Lúa gạo Việt Nam lần 3 sẽ được 
tổ chức từ ngày 18/12 đến 
24/12/2018 tại TP Tân An, tỉnh 
Long An. Chương trình do Trung 
ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ 
NN&PTNT, UBND tỉnh Long An 
phối hợp tổ chức. Tại Festival, 
Ban tổ chức sẽ công bố logo 
thương hiệu gạo Việt Nam đã 
được đăng ký bảo hộ trong nước 
và cả quốc tế. 

Để thực hiện bảo hộ, Việt Nam 
đã nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu 
quốc tế sang hệ thống Madrid - hệ 
thống này được xây dựng trên cơ 
sở Nghị định thư Madrid và Thỏa 
ước Madrid. Cả hai văn bản này 
đều thiết lập một quy trình hành 
chính cho phép việc đăng ký 
thương hiệu ở nhiều quốc gia chỉ 
thông qua việc sử dụng một đơn 
đăng ký thương hiệu duy nhất. Do 
có sự tham gia của đa số các nước 
nên đây được xem là phương thức 
đăng ký bảo hộ toàn cầu. 

Chi cục trưởng Chi cục Chế 
biến và Phát triển thị trường Nông 
sản Vùng 1 cũng cho biết, để lựa 
chọn ra Logo Thương hiệu gạo 
Việt Nam, năm 2017 Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đã 
phát động cuộc thi sáng tác logo 
thương hiệu quốc gia gạo Việt 

Nam. Cuộc thi đã nhận được 199 
hồ sơ tham dự đến từ nhiều nước 
trên thế giới. Sau 3 vòng tuyển 
chọn, ban tổ chức đã chọn ra 1 
giải nhất và 4 giải khuyến khích. 

Việc ra mắt Logo Thương hiệu 
gạo Việt Nam có ý nghĩa rất lớn 
đối với ngành lúa gạo. Điều này sẽ 
hỗ trợ rất lớn cho hoạt động quảng 
bá, phát triển thị trường cho hạt 
gạo Việt Nam, giúp gạo Việt có 
được chỗ đứng vững chắc trên thị 
trường thế giới. Bên cạnh đó, logo 
còn là chất xúc tác để các doanh 
nghiệp, người nông dân nỗ lực 
đầu tư cho chất lượng hạt gạo, góp 
phần phát triển bền vững ngành 
lúa gạo Việt Nam. 

Ngoài ra, thông qua Fastival 
Lúa gạo Việt Nam lần 3, Long An 
mong muốn quảng bá hình ảnh và 
năng lực cung ứng lúa gạo của 
tỉnh nhà, khu vực Đồng bằng 
Sông Cửu Long và cả nước nói 
chung, từng bước nâng cao giá trị 
hạt gạo Việt Nam từ khâu sản 
xuất, chế biến, phân phối đến tiêu 
thụ. 

Đây cũng là cơ hội để nhà quản 
lý, doanh nghiệp, nhà khoa học và 
nhà nông tiếp cận, cập nhật các 
thông tin thị trường cũng như 
công nghệ tiên tiến của thế giới 
trong sản xuất và kinh doanh lúa 
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gạo. 
 (Theo tapchitaisantritue.vn) 

 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Cần đầu tư công nghệ chống 
hàng giả 

Trong gần hai năm, Tổng cục 
quản lý thị trường đã xử lý trên 
30.000 vụ hàng giả, hàng xâm 
phạm sở hữu trí tuệ (SHTT), điều 
này cho thấy vấn nạn hàng giả 
ngày càng gia tăng, với nhiều thủ 
đoạn tinh vi và khó xử lý. 

Tại Diễn đàn “Chống hàng giả, 
bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp 
trong thời kỳ công nghiệp 4.0” do 
Văn phòng đại diện Cục Sở hữu 
trí tuệ (SHTT) tại TPHCM phối 
hợp với Công ty Vina CHG tổ 
chức ngày 27/11 tại TPHCH, ông 
Trương Văn Ba, Phó Chánh văn 
phòng thường trực Ban chỉ đạo 
quốc gia chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả (gọi tắt là 
Ban chỉ đạo 389 quốc gia) cho 
biết, 10 tháng đầu năm 2018, lực 
lượng chức năng trên địa bàn cả 
nước đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 
79.515 vụ hàng lậu, hàng giả và 
gian lận thương mại, tăng 7% so 
với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó 
có những vụ nổi cộm, gây xôn xao 
dư luận như vụ giả thuốc chống 
ung thư… 

 
Doanh nghiệp hướng dẫn người tiêu dùng 

phân biệt hàng thật, hàng giả 

Đặc biệt, không chỉ có những 
doanh nghiệp làm hàng giả, hàng 
xâm phạm SHTT mà còn có ngay 
cả những doanh nghiệp sang nước 
khác đặt làm sản phẩm của chính 
mình nhưng chất lượng không 
bằng sản xuất trong nước, sau đó 
nhập vào Việt Nam để đưa ra thị 
trường tiêu thụ, theo ông Ba. 

Ông Thân Đức Công – Phụ 
trách nghiệp vụ Tổng cục quản lý 
thị trường - cho biết thêm, từ năm 
2017 đến tháng 9/2018, đơn vị đã 
kiểm tra, xử lý trên 30.000 vụ, 
phạt hành chính trên 100 tỷ đồng, 
giá trị hàng hóa tịch thu gần 1.000 
tỷ. Các đối tượng ngày càng tinh 
vi, thậm chí manh động trong việc 
sản xuất, kinh doanh hàng giả. 
Những cơ sở này làm không công 
khai, lén lút vào ban đêm, đóng 
cửa ở trong nhà nên các lực lượng 
chức năng không dễ tiếp cận. 

Ông Trần Thanh Kha – Công 
ty NGK Việt Nam - thì thông tin, 
bugi là một loại sản phẩm công 
nghệ cao nhưng vẫn bị làm giả tại 
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Việt Nam với tỷ lệ khoảng 20%, 
chênh lệch giá bán so với hàng 
thật từ 20 - 70%. “Điều này đã 
làm ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh và gây thiệt hại 
không nhỏ cho công ty và cả 
người tiêu dùng” – ông Kha nhấn 
mạnh. 

Theo ông Trương Văn Ba, để 
làm tốt công tác chống hàng giả, 
ngoài việc có sự chỉ đạo, kiên 
quyết của Chính phủ, còn phải có 
trách nhiệm của doanh nghiệp, lực 
lượng chức năng, người tiêu dùng 
và cơ quan truyền thông.  Nói về 
trách nhiệm của doanh nghiệp, 
ông Trần Giang Khuê - Phó 
trưởng đại diện Văn phòng SHTT 
tại TPHCM - nhấn mạnh, trong 
thời kỳ công nghiệp 4.0, các 
doanh nghiệp phải chủ động, áp 
dụng công nghệ 4.0 để phòng và 
chống hàng giả. Và không chỉ các 
doanh nghiệp mà các cơ quan nhà 
nước cũng phải ứng dụng công 
nghệ 4.0 để thực hiện các hoạt 
động này – theo ông Khuê. 

Trong khi đó, ông Trần Thanh 
Kha chia sẻ, Công ty NGK của 
ông thường xuyên thực hiện các 
hoạt động tuyên truyền, tư vấn, 
hướng dẫn phân biệt hàng giả, 
hàng thật đến các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh phụ tùng xe máy trên 

khắp cả nước. Đồng thời, Công ty 
còn hợp tác với Công ty Vina 
CGH để điều tra các vụ vi phạm 
hàng giả. Năm 2015, Công ty điều 
tra được 1 vụ làm hàng giả sản 
phẩm của mình; năm 2017 lên đến 
5 vụ; và năm 2018, Công ty đặt 
mục tiêu sẽ tìm được 9 vụ. Ông 
Kha còn cho biết, quá trình điều 
tra, xử lý những cơ sở làm hàng 
giả gặp không ít khó khăn như 
chính đơn vị quản lý thị trường 
chưa phân biệt được hàng giả 
hàng thật, các cơ sở vi phạm trốn 
mất khi biết bị phát hiện,… 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Thương hiệu trong chiến lược 
phát triển doanh nghiệp: Yếu tố 
then chốt giúp doanh nghiệp 
cạnh tranh 

Vào sáng ngày 29/10, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam VCCI đã phối hợp cùng Hội 
Sở hữu trí tuệ Việt nam VIPA với 
sự hợp tác của Hiệp hội Nhãn 
hiệu Quốc tế INTA và Thanh tra 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
MOST tổ chức Hội thảo: Thương 
hiệu trong chiến lược phát triển 
doanh nghiệp. 

Tại hội thảo, các chuyên gia 
trong nước và quốc tế đánh giá, 
nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam 
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vẫn chưa quan tâm đến xây dựng 
thương hiệu, nhất là đối với các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong 
xu thế hiện nay, Việt Nam đang 
ngày càng hội nhập sâu rộng vào 
nền kinh thế giới, việc cạnh tranh 
giữa các doanh nghiệp trong nước 
và các doanh nghiệp nước ngoài 
ngày càng khốc liệt, sự thâu tóm, 
quá trình mua bán sáp nhập ngày 
càng rầm rộ. Chính vì vậy các 
doanh nghiệp Việt Nam cần đẩy 
mạnh xây dựng, phát triển thương 
hiệu, nhãn hiệu của mình để đủ 
sức cạnh tranh với các thương 
hiệu khác. 

Thương hiệu - nhãn hiệu được 
coi là giá trị cốt lõi của doanh 
nghiệp, là nền tảng kinh tế đóng 
góp cho giá trị doanh nghiệp. Sự 
thành bại của một doanh nghiệp 
cũng đến từ cách thức xây dựng 
thương hiệu của doanh nghiệp đó. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, 
ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ 
tịch Phòng Thương mại và công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) cho 
rằng, trong xu thế hội nhập, việc 
xây dựng thương hiệu là yếu tố 
then chốt để doanh nghiệp có thể 
cạnh tranh một cách tốt hơn, sòng 
phẳng hơn với các doanh nghiệp 
trong và ngoài nước. Đây không 
chỉ là tấm giấy thông hành giúp 

doanh nghiệp trong hoạt động 
xuất khẩu mà còn làm nên danh 
tiếng, thương hiệu của cả một 
quốc gia. 

Theo VCCI, trên thực tế, doanh 
nghiệp ở Việt Nam vẫn chưa quan 
tâm đến vấn đề này, nhất là đối 
với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Không ít doanh nghiệp có quan 
niệm, việc xây dựng thương hiệu 
là tốn kém, lãng phí và chỉ phù 
hợp với những doanh nghiệp lớn. 
PGS-TS Mai Hà, Chủ tịch Hội Sở 
hữu trí tuệ Việt Nam cũng nhận 
định, thực tế hiện nay là nhiều 
doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn 
chưa quan tâm đến vấn đề xây 
dựng thương hiệu, nhất là đối với 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Không ít doanh nghiệp có quan 
niệm, việc xây dựng thương hiệu 
là tốn kém, lãng phí và chỉ phù 
hợp với những doanh nghiệp lớn.  

Tại hội thảo, các đại biểu đã 
cùng nhau trao đổi những chủ đề 
liên quan đến thương hiệu, cũng 
như cách thức xây dựng thương 
hiệu cho doanh nghiệp như: Làm 
thế nào để xây dựng chiến lược 
thương hiệu hiệu quả và bền vững; 
kinh nghiệm quốc tế trong xây 
dựng và phát triển thương hiệu; 
vai trò của thương hiệu trong giá 
trị doanh nghiệp; chia sẻ kinh 
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nghiệm của doanh nghiệp trong 
quá trình xây dựng và phát triển 
thương hiệu. 

(Theo tapchitaisantritue.net.vn) 
 

 Doanh nghiệp khởi nghiệp 
và bài học kinh nghiệm về sở 
hữu trí tuệ 

Theo thống kê của tạp chí 
Echelon, Singapore – tạp chí 
online lớn nhất về khởi nghiệp 
Đông Nam Á, Việt Nam hiện có 
khoảng 3.000 DN khởi nghiệp, 
tăng gần gấp đôi so với số liệu 
cuối năm 2015. 

Kinh nghiệm khởi nghiệp quốc 
tế và cả ở Việt Nam cho thấy, 
nhiều tổ chức đã tiến lên vị trí dẫn 
đầu chỉ bằng việc đầu tư phát triển 
các tài sản trí tuệ và ứng dụng nó 
trong kinh doanh. 

 
Theo báo cáo phân tích của Tổ 

chức AIAF năm 2005, tỷ lệ tài sản 
vô hình (chủ yếu là tài sản trí tuệ) 
trên tổng giá trị tài sản của một số 
DN hàng đầu chiếm từ 69-89%, 
riêng phần giá trị của nhãn hiệu từ 
29,97-69,64 tỷ đôla. 

Ví dụ, để được quyền bán gà 
rán KFC, mỗi cửa hàng phải trả 
cho Công ty KFC 85.000 
USD/năm. Hiện, KFC có hơn 
13.000 cửa hàng trên toàn cầu, số 
tiền mà thương hiệu mang lại rất 
lớn. Một ví dụ khác, Công ty Cổ 
phần Diana Unicharm hiện có 
tổng giá trị 185 triệu USD, trong 
đó tài sản hữu hình chỉ chiếm 20 
triệu USD, số còn lại là tài sản vô 
hình. 

Tại những nền kinh tế lớn trên 
thế giới như Mỹ, châu Âu, Úc, 
Nhật,..., vấn đề SHTT rất được 
các DN quan tâm, mỗi ý tưởng, 
sản phẩm, thương hiệu đều được 
bảo hộ độc quyền trước khi xuất 
hiện trên thị trường. 

Tuy nhiên, ở Việt Nam, các 
startup lại không để ý nhiều về 
vấn đề này. Sau khi sản phẩm 
thành công (1, 2 năm), hoặc khi 
xảy ra tranh chấp, xuất hiện hàng 
nhái trên thị trường, họ mới quay 
lại tìm hiểu thì có khi đã bị mất 
bản quyền. Chính vì vậy, những 
người khởi nghiệp thông thái, 
ngay từ khi có ý tưởng kinh doanh 
họ đã lên kế hoạch để bảo vệ tài 
sản trí tuệ của mình. 

Tuy nhiên, theo ông Trần Lê 
Hồng, hiện có một số nhận thức 
không phù hợp về quyền SHTT. 
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Có tình trạng startup không đầu tư 
thời gian, tiền và tư duy cho tài 
sản trí tuệ của mình khi chậm trễ 
xác lập quyền; không tra cứu đầy 
đủ để đảm bảo quyền của mình và 
không xâm phạm quyền đối với 
tài sản trí tuệ của người khác; 
không có đánh giá mang tính 
chuyên nghiệp về tài sản SHTT 
của mình. 

Ngoài ra, lại có một số startup 
xác định không đúng thời điểm để 
xác lập quyền SHTT; không làm 
rõ về sản phẩm, dịch vụ của mình 
trong chuỗi giá trị liên quan tới 
quyền SHTT; không chú trọng tới 
việc đăng ký nhãn hiệu ngay từ 
đầu để phát triển thương hiệu. 

Trước tình trạng “dễ tổn 
thương” của các startup với vấn đề 
bảo hộ quyền SHTT, luật sư 
Nguyễn Thanh Hà - Công ty Luật 
SBLAW đã đưa ra 5 lời khuyên 
cho các DN startup trong vấn đề 
bảo hộ quyền SHTT. 

Thứ nhất, tránh xâm phạm 
quyền SHTT của người khác và 
tránh bị người khác xâm phạm 
quyền SHTT của mình. Luật sư 
Nguyễn Thanh Hà phân tích, một 
lỗi điển hình mà các DN khởi 
nghiệp hay gặp phải là chọn tên 
gọi (nhãn hiệu) thuộc quyền của 
người khác. Ví dụ khi các bạn trẻ 

muốn khởi nghiệp một dự án nông 
sản hữu cơ chẳng hạn, thì một 
trong những việc đầu tiên họ 
thường làm là lựa chọn một cái 
tên để xưng danh gọi và giới thiệu 
cho người khác biết. 

Nếu họ không có kiến thức về 
SHTT thì có thể họ sẽ chọn phải 
một cái tên mà đã thuộc sở hữu 
của người khác rồi. Việc này sẽ 
gây rắc rối không đáng có, thậm 
chí có thể bị dính vào kiện tụng. 

Thứ hai là nên tiết kiệm nguồn 
lực khi có tranh chấp. Cụ thể, khi 
kiện tụng xảy ra, cái giá phải trả 
không chỉ là tiền, mà còn là sức 
lực, tâm trí. Chính vì vậy, hãy 
tránh xa những tranh chấp mà 
mình có thể dự liệu và kiểm soát 
được, khi mà chúng ta là những 
nhà khởi nghiệp đang luôn ở thế 
thiếu thốn nguồn lực cho dự án 
của mình. 

Thứ ba, các startup nên đăng 
ký quyền SHTT giúp DN quảng 
bá sản phẩm. Mỗi DN cần phải 
xây dựng cho mình một chiến 
lược quảng bá sản phẩm cụ thể, 
mà một trong những điều cần phải 
làm đầu tiên để lấy lòng tin của 
khách hàng là đăng ký nhãn hiệu 
sản phẩm. 

Thứ tư, phải đăng ký quyền 
SHTT để tránh nhầm lẫn. Thực tế 
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trên thị trường, việc nhầm lẫn giữa 
nhãn hiệu của DN này với nhãn 
hiệu của DN khác là chuyện bình 
thường. Vì vậy, việc đăng ký 
quyền SHTT là vô cùng quan 
trọng, giúp khách hàng phân biệt 
được các nhãn hiệu với nhau. Khi 
nhãn hiệu sản phẩm đã được đăng 
ký tức là đã được Cục SHTT công 
nhận, thì trong mọi trường hợp, 
nếu có nhãn hiệu nào trùng hoặc 
gần giống sẽ bị coi là vi phạm 
quyền SHTT. 

Thứ năm, cần đăng ký quyền 
SHTT giúp kích thích sự phát 
triển của DN. Luật sư Nguyễn 
Thanh Hà phân tích, khi nhãn hiệu 
của DN được pháp luật bảo hộ, 
khách hàng sẽ có lòng tin vào chất 
lượng của sản phẩm cũng như uy 
tín của DN đó, khi đó lượng tiêu 
thụ hàng hóa, sản phẩm của DN sẽ 
tăng cao, cung tăng thì DN sẽ thúc 
đẩy phát triển, nâng cao sản xuất 
để đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng. 

 (Theo congthuong.vn) 
 
 Doanh nghiệp điêu đứng 
khi bị xâm phạm nhãn mác, 
thương hiệu 

Việc gây dựng một doanh 
nghiệp, một thương hiệu đã là một 
điều rất khó khăn, nhưng khi có vị 

trí trên thị trường, việc bảo vệ 
thương hiệu lại càng không hề dễ 
dàng. Để bảo vệ được thương hiệu 
của mình, ngoài việc chủ động 
của mỗi doanh nghiệp thì vai trò 
của cơ quan hữu quan là hết sức 
quan trọng. 

 
Cùng màu sắc, cùng thiết kế mẫu mã, đến tên 
gọi cũng gần như y hệt khi chỉ thay thế chữ N 

bằng chữ T, một sản phẩm là dầu gấc 
VINAGA loại còn lại là dầu gấc VITAGA. 
Những điểm trùng hợp này thực sự khiến 

người dùng gặp khó khi lựa chọn sản phẩm 
dầu gấc trên thị trường.  

Bắt đầu từ năm 2001, Công ty 
Chế biến Dầu thực vật và Thực 
phẩm Việt Nam (VNPOFOOD) đã 
xuất lô hàng đầu tiên sang Mỹ với 
thương hiệu VINAGA. Trong 
khoảng gần 18 năm qua, Công ty 
này đã mở rộng thị trường một số 
nước khác. Sắp tới, Công ty cũng 
có dự định sẽ hợp tác với đối tác 
Nhật Bản để thu mua, sơ chế và 
bán ruột gấc nguyên liệu cho họ. 
Song, nguồn nguyên liệu hiện vẫn 
chưa đáp ứng được đơn hàng lớn. 
Vì thế, ngoài các tỉnh miền Bắc, 
Công ty đang nghiên cứu và mở 
rộng diện tích trồng gấc tại các 
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tỉnh miền Trung. Tiềm năng lớn 
như vậy, nhưng doanh nghiệp này 
cũng đang phải đối mặt với nguy 
cơ bị chặn lại trên thị trường nội 
địa do xuất hiện hàng loạt các sản 
phẩm làm giả, làm nhái gây hoang 
mang cho người tiêu dùng và ảnh 
hưởng trực tiếp tới uy tín thương 
hiệu và giá trị doanh nghiệp. 

Sự khác biệt lớn nhất của 2 loại 
dầu gấc chỉ đến từ nơi sản xuất, 
khi sản phẩm VINAGA là của 
Công ty Chế biến Dầu thực vật và 
Thực phẩm Việt Nam, còn sản 
phẩm VITAGA là của công ty Cổ 
phần Dược phẩm Hight tech USA. 
Cho rằng sản phẩm bị xâm phạm 
quyền sở hữu, phía doanh nghiệp 
dầu gấc VINAGA đã gửi đơn yêu 
cầu giám định tới Viện Khoa học 
Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và 
Công nghệ). 

Cũng theo ông Suất, trong thời 
gian qua doanh nghiệp đã tập 
trung cho chiến lược phát triển sản 
xuất, kinh doanh, đầu tư công 
nghệ, nâng cao chất lượng sản 
phẩm và luôn nỗ lực thực hiện 
công tác quản trị thương hiệu, 
kiểm soát các kênh phân phối và 
theo dõi thị trường. Tuy nhiên, 
vấn nạn vi phạm nhãn mác, hàng 
giả, hàng nhái ngày một diễn ra 
phức tạp và tinh vi hơn. Bản thân 

ông cũng rất lúng túng trong xử lý 
vấn đề trong khi thiệt hại do hàng 
giả hàng nhái không thể đong đếm 
hết. 

Đứng ở góc độ là một trong 
những cơ quan nhà nước xử lý vấn 
đề này, ông Nguyễn Đắc Lộc, Cục 
Quản lý thị trường Hà Nội thông 
tin thêm, hiện nay, các sản phẩm 
thuốc, thực phẩm chức năng bị 
xâm phạm nhãn mác nhiều nhất. 
Ông Lộc cũng kiến nghị, các 
doanh nghiệp cần có giải pháp bảo 
hộ vì chưa chắc chúng ta bị xâm 
phạm thương hiệu trong nước, có 
thể bị xâm phạm từ biên giới nên 
việc truy tìm người làm hàng giả 
khó. yĐặc biệt, nếu doanh nghiệp 
nào đã có xác nhận về việc bị xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ từ cơ 
quan chức năng, gửi đến cơ quan 
Quản lý thị trường. Bởi một điều 
kiện bắt buộc là phải có đơn khiếu 
nại của chủ sở hữu nhãn hiệu bị 
xâm phạm thì cơ quan chức năng 
mới có thể kiểm tra, xử lý, nếu 
không yêu cầu thì không làm 
được. Khi Viện Sở hữu trí tuệ đã 
cấp cho doanh nghiệp A xác nhận 
đơn vị B đã xâm phạm quyền 
nhãn hiệu của mình thì B cầm 
toàn bộ kết luận và đơn sang cơ 
quan Quản lý thị trường, sẽ được 
xử lý. 
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Còn ở góc độ của doanh 
nghiệp, theo ông Mạc Quốc Anh, 
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp 
hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP 
Hà Nội, câu chuyện của VINAGA 
là câu chuyện của nhiều doanh 
nghiệp hiện nay. Hà Nội hiện có 
98% doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
nhưng hơn 50% doanh nghiệp 
chưa lưu ý xây dựng và bảo vệ sở 
hữu trí tuệ, mù mờ về các quy 
định liên quan đến sở hữu trí tuệ. 
Sự “mù mờ” theo ông Mạc Quốc 
Anh là có nhiều nguyên nhân như: 
Doanh nghiệp thờ ơ không đăng 
ký sở hữu trí tuệ hoặc đã đăng ký 
nhưng khi vi phạm thì không biết 
trình tự, cách thức xử lý như thế 
nào. 

(Tổng hợp) 
 

 Phát hiện 136 trường hợp vi 
phạm kinh doanh thương mại, 
dịch vụ 

Tình hình buôn lậu, gian lận 
thương mại, sản xuất kinh doanh 
thương mại đang diễn ra rất phức 
tạp. Thực trạng trên đã gây ra 
những tác hại nghiêm trọng đến 
sức khỏe và đời sống của người 
tiêu dùng, làm nhiễu loạn thị 
trường, tổn hại sản xuất kinh 
doanh. 

Tin từ Sở Công thương tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu cho biết, từ đầu 
năm đến nay, lực lượng quản lý 
thị trường đã kiểm tra 1.735 tổ 
chức, cá nhân kinh doanh thương 
mại, dịch vụ trên địa bàn, qua đó 
phát hiện 136 trường hợp vi phạm, 
trong đó hàng cấm 34 vụ; hàng 
nhập lậu 31 vụ; vi phạm quyền sở 
hữu trí tuệ 10 vụ; vi phạm trong 
kinh doanh 40 vụ; vi phạm 
VSATTP 21 vụ. Cơ quan chức 
năng đã xử phạt hành chính các cá 
nhân, tổ chức vi phạm  hơn 2,26 
tỷ đồng.  

Được biết, dịp Tết Nguyên đán 
Kỷ Hợi, lực lượng chức năng của 
Sở Công thương, Quản lý thị 
trường tỉnh BR-VT sẽ tăng cường 
kiểm tra, giám sát các tổ chức và 
cá nhân kinh doanh thương mại, 
dịch vụ trên địa bàn. Trong đợt 
kiểm tra này, Thanh tra Sở Công 
thương, Quản lý thị trường sẽ tăng 
cường kiểm tra, kiểm soát thị 
trường, đấu tranh chống buôn lậu, 
sản xuất, mua bán hàng giả, gian 
lận thương mại; kiểm soát giá cả 
hàng hóa trong dịp lễ, Tết; bảo 
đảm ổn định cung cầu hàng hóa, 
dịch vụ thiết yếu, thực hiện các 
biện pháp bình ổn giá cả, kiềm chế 
lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội 
cho người tiêu dùng. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 


