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VIỆT NAM – SINGAPORE TĂNG 
CƯỜNG HỢP TÁC VỀ SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ 

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
(NOIP) và Cơ quan Sở hữu trí tuệ 
Singapore (IPOS) đã ký kết kế hoạch 
hợp tác năm 2018. Theo đó, 2 cơ 
quan sẽ trao đổi kinh nghiệm trong 
việc thúc đẩy khai thác sáng chế, 
chuyển giao công nghệ và thương 
mại hóa tài sản trí tuệ trong trường 
đại học và viện nghiên cứu của Việt 
Nam. 

 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng 

Indranee Thurai Rajah chứng kiến Lễ ký kết 
Kế hoạch hợp tác năm 2018 giữa Cục SHTT 

Việt Nam và Cơ quan SHTT Singapore. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm 
chính thức Singapore của Ủy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 
Thị Kim Ngân, ngày 28/11, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh 
và Đoàn công tác của Bộ KH&CN đã 
thăm và làm việc với Bộ Pháp luật 
Singapore. Bộ trưởng Bộ Luật pháp 
và Tài chính Singapore – bà Indranee 
Thurai Rajah đã tiếp Bộ trưởng Chu 

Ngọc Anh và Đoàn cán bộ Bộ 
KH&CN. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ 
trưởng Chu Ngọc Anh bày tỏ sự 
ngưỡng mộ đối với việc chuyển 
hướng mạnh mẽ từ việc tập trung 
đăng ký sang thương mại hóa SHTT 
gắn với doanh nghiệp công nghiệp, 
điều đó thể hiện sự đổi mới sáng tạo. 
Bộ trưởng cho biết, Bộ KH&CN rất 
muốn lắng nghe Singapore chia sẻ 
kinh nghiệm trong việc xử lý SHTT 
khi mà nước này gần như không còn 
tồn đơn đăng ký. 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh thông 
tin, Chính phủ đã giao cho Bộ 
KH&CN thêm nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về đổi mới sáng tạo, cùng với 
những hoạt động tương đồng như 
A*STAR để hỗ trợ start-up và SME 
bằng cách sử dụng SHTT và công 
nghệ từ khu vực nghiên cứu. Vì vậy, 
Bộ KH&CN đặc biệt quan tâm và 
mong muốn học tập kinh nghiệm tăng 
cường hiệu lực, hiệu quả của cơ quan 
SHTT tại Việt Nam. Bộ trưởng cho 
biết, theo chỉ đạo của Chính phủ và 
Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Bộ 
KH&CN đang phát triển hệ thống 
SHTT theo định hướng trở thành 
công cụ đắc lực cho phát triển kinh 
tế. Chính vì vậy, việc hợp tác giữa Cơ 
quan SHTT của hai nước được kỳ 
vọng mang lại sự hỗ trợ giúp Cục 
SHTT Việt Nam những kinh nghiệm 
quý báu trong việc xây dựng Chiến 
lược SHTT quốc gia, đáp ứng được 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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yêu cầu và cách đi giống Sinhgapore 
đang làm. 

Nhân năm 2018, kỷ niệm 45 năm 
thiết lập quan hệ ngoại ngoại Việt 
Nam - Singapore và là năm 
Singapore là chủ nhà của ASEAN, 
Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng với sự 
thống nhất và hỗ trợ rất cao từ cấp 
cao hai phía, sự quan tâm chỉ đạo của 
Bộ trưởng Tư pháp, những hoạt động 
cấp cao liên quan đến hợp tác SHTT 
sẽ được tăng cường một cách hiệu 
quả như hai bên đã thống nhất. 

Trong đáp từ, Bộ trưởng Indranee 
Thurai Rajah bày tỏ sự vui mừng 
trước những thành tựu phát triển 
KH&CN và đổi mới sáng tạo của 
Việt Nam trong thời gian qua, cũng 
như sự hợp tác của Cơ quan SHTT 
của hai nước. Bà Bộ trưởng nhất trí 
với các đề xuất hợp tác của Bộ 
trưởng Chu Ngọc Anh và cho biết 
Việt Nam luôn nhận được sự quan 
tâm ưu tiên của Singapore do sự 
phong phú, đa dạng của các hoạt 
động đầu tư kinh doanh. 

Hai Bộ trưởng đã chứng kiến Lễ 
ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2018 
giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
(NOIP) và Cơ quan Sở hữu trí tuệ 
Singapore (IPOS). Theo Văn bản 
được ký kết, IPOS sẽ cử các chuyên 
gia sang Việt Nam để trao đổi kinh 
nghiệm trong việc thúc đẩy khai thác 
sáng chế, thúc đẩy chuyển giao công 
nghệ và thương mại hóa tài sản trí tuệ 
trong trường đại học và viện nghiên 

cứu của Việt Nam. IPOS cũng sẽ hỗ 
trợ đào tạo cán bộ và chia sẻ kết quả 
thẩm định sáng chế với NOIP thông 
qua việc thiết lập các Nhóm công tác 
chuyên gia của hai Cơ quan về việc 
thẩm định nội dung đơn sáng chế với 
mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thẩm định 
đơn sáng chế được nộp vào Việt Nam 
thông qua Đăng ký bảo hộ sáng chế 
theo hiệp ước PCT (Hệ thống PCT). 
Ngoài ra, hai Cơ quan cũng thống 
nhất chia sẻ thông tin về chính sách 
và pháp luật SHTT, các số liệu thống 
kê và dữ liệu SHTT của nhau thông 
qua Cổng thông tin SHTT chung của 
ASEAN để tạo thuận lợi hóa cho 
người nộp đơn. 

Hai Bộ trưởng đã chứng kiến Lễ 
ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2018 
giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
(NOIP) và Cơ quan Sở hữu trí tuệ 
Singapore (IPOS). Theo đó, IPOS sẽ 
cử các chuyên gia sang Việt Nam để 
trao đổi kinh nghiệm trong việc thúc 
đẩy khai thác sáng chế, thúc đẩy 
chuyển giao công nghệ và thương 
mại hóa tài sản trí tuệ trong trường 
đại học và viện nghiên cứu của Việt 
Nam.  

IPOS cũng sẽ hỗ trợ đào tạo cán 
bộ và chia sẻ kết quả thẩm định sáng 
chế với NOIP thông qua việc thiết lập 
các nhóm công tác chuyên gia của hai 
cơ quan trong việc thẩm định nội 
dung đơn sáng chế. Mục tiêu là đẩy 
nhanh tiến độ thẩm định đơn sáng chế 
được nộp vào Việt Nam thông qua 
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Đăng ký bảo hộ sáng chế theo hiệp 
ước PCT (Hệ thống PCT). Ngoài ra, 
hai cơ quan cũng thống nhất chia sẻ 
thông tin về chính sách và pháp luật 
SHTT, các số liệu thống kê và dữ liệu 
SHTT của nhau thông qua Cổng 
thông tin SHTT chung của ASEAN 
để tạo thuận lợi hóa cho người nộp 
đơn. 

Trước đó Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Chu Ngọc Anh và Đoàn công tác của 
Bộ KH&CN đã có buổi làm việc với 
Cơ quan Khoa học, Công nghệ và 
Nghiên cứu Singapore (A*STAR). 
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Chu 
Ngọc Anh đã đề nghị A*STAR xem 
xét khả năng đàm phán tiến tới ký kết 
một văn bản pháp lý để tạo căn cứ 
cho việc khai thác triển khai các 
chương trình hợp tác nghiên cứu 
quốc tế; thực hiện hợp tác phát triển 
hạ tầng và tiềm lực KH&CN; phối 
hợp đào tạo nâng cao chất lượng, kỹ 
năng của nguồn nhân lực; hỗ trợ nâng 
cao năng lực cạnh tranh cho doanh 
nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển 
đổi số hóa, thúc đẩy khởi nghiệp sáng 
tạo trước bối cảnh Cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4. 

GS Andrew Wee, Phó Tổng Giám 
đốc A*STAR nhất trí với những đề 
xuất của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và 
mong muốn sớm triển khai hợp tác 
KH&CN giữa hai cơ quan để cụ thể 
hoá và đưa những nội dung hợp tác 
KH&CN Việt Nam - Singapore. 

 (Tổng hợp) 

CHẬM TRỄ TRONG BẢO VỆ 
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Trong giai đoạn hội nhập hiện 
nay, sở hữu trí tuệ (SHTT)) ngày 
càng đóng vai trò quan trọng đối với 
sự phát triển kinh tế - xã hội, giúp 
nâng cao sức cạnh tranh của doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh 
nghiệp vẫn chưa nhận thức được... 
vấn đề này. 

 
Giám đốc Trung tâm Phát triển tài 

sản trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ Nguyễn 
Thanh Bình cho biết, trong 10 năm 
trở lại đây, đặc biệt sau khi Luật Sở 
hữu trí tuệ 2005 có hiệu lực, số lượng 
doanh nghiệp trong nước đăng ký 
SHTT tăng đáng kể, trung bình tăng 
từ 7 - 15% mỗi năm. Hàng năm Cục 
nhận được từ 3.000- 4.000 đơn đăng 
ký nhưng số đơn đăng ký của cá nhân 
cũng như doanh nghiệp Việt Nam chỉ 
chiếm khoảng 10%. Trong đó, số đơn 
đăng ký thành công chỉ chiếm 10%-
15%, trong khi cá nhân và doanh 
nghiệp nước ngoài là 50%. Điều này 
cho thấy nhận thức của doanh nghiệp 
chưa cao, nhiều doanh nghiệp có 
nhãn hiệu nhưng tự khai thác, dẫn 
đến việc mất nhãn hiệu, khi xảy ra 
tranh chấp không thể đòi lại được. 
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Chuyên gia SHTT, trọng tài viên 
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt 
Nam (VIAC) Trần Mạnh Hùng cho 
biết, việc đăng ký các thủ tục xác lập 
nhãn hiệu chưa được các doanh 
nghiệp trong nước chú trọng, đặc biệt 
là các doanh nghiệp start - up. 

Theo nhiều chuyên gia, hoạt động 
quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 
trong thời gian qua vẫn bộc lộ một số 
bất cập, chưa đáp ứng được đầy đủ 
yêu cầu của xã hội. Đáng lưu ý là 
công tác thẩm định đơn đăng ký sở 
hữu công nghiệp chưa đáp ứng được 
yêu cầu về thời hạn, cơ sở dữ liệu 
thông tin về sở hữu công nghiệp còn 
thiếu, hoạt động cung cấp thông tin 
còn hạn chế, hoạt động hỗ trợ phát 
triển tài sản trí tuệ chưa được triển 
khai đồng đều trên cả nước… 

Việc xác lập quyền SHTT rất 
quan trọng nhưng quá trình để xác 
lập được quyền sở hữu trí tuệ thì 
không ít doanh nghiệp gặp khó khăn. 
Đại diện Công ty Luật Quốc tế Thiên 
Việt cho biết, Cục Sở hữu trí tuệ đã 
chậm trễ trong việc xử lý đơn, thẩm 
định nội dung khiến tồn đọng rất 
nhiều. Lý do chậm trễ thường được 
Cục đưa ra là số lượng đơn quá nhiều 
so với số lượng nhân sự xử lý. 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám 
đốc Công ty CP Phát triển Khoa học 
công nghệ Vina (Vina CHG) Nguyễn 
Viết Hồng cũng cho rằng, thời gian 
tiếp nhận và xử lý đơn đăng ký SHTT 
của doanh nghiệp quá lâu, có những 

đơn quá hạn đến 2 năm chưa được 
cấp. Việc chậm trễ này cũng khiến 
cho doanh nghiệp có sự hiểu lầm. Khi 
doanh nghiệp nộp đơn thì mới có 
giấy tiếp nhận đơn chứ chưa được 
cấp, nhưng đến 80% doanh nghiệp lại 
nghĩ rằng đã được công nhận. 

Tổng Thư ký Hiệp hội Chống 
hàng giả và bảo vệ Thương hiệu Việt 
Nam  Đỗ Thanh Lam cho rằng, chúng 
ta bảo vệ, phát triển tài sản trí tuệ đi 
sau rất nhiều nước. Do đó, chúng ta 
có thể kết hợp vừa học hỏi vừa cải 
biến và vừa phải phát triển. “Cần phải 
đi thực tế nhiều hơn, trên cơ sở tìm 
được người có sáng kiến tốt thì đến 
xem và giúp họ hoàn thiện hồ sơ để 
thực hiện bảo hộ tài sản trí tuệ. 

 (Theo tapchitaichinh.vn) 
 

 
 
 

ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ CẤP 
ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Hiện nay, các cơ quan quản lý 
đang gặp rất nhiều khó khăn trong 
việc đẩy nhanh tốc độ xử lý đơn đăng 
ký sở hữu trí tuệ (SHTT) và giải quyết 
triệt để tình trạng tồn đọng đơn. Để 
khắc phục tình trạng này, trong thời 
gian tới, các cơ quan hữu trách sẽ rà 
soát, tham mưu sửa đổi những bất 
cập của Luật SHTT. Đặc biệt, việc 
ứng dụng công nghệ thông tin và chia 
sẻ kết quả thẩm định, kết quả tra cứu 
quốc tế là những giải pháp được ưu 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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tiên... 

 
Cơ quan quản lý đang gặp nhiều khó khăn 
trong việc đẩy nhanh tốc độ xử lý đơn đăng 

ký sở hữu trí tuệ 
Đến nay, Việt Nam đã có một hệ 

thống văn bản pháp quy gồm luật, 
nghị định, thông tư phù hợp với các 
chuẩn mực chung của thế giới. Hoạt 
động của toàn hệ thống SHTT đã đạt 
được những kết quả khả quan. Điều 
này có thể thấy rõ thông qua số lượng 
đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu 
công nghiệp liên tục tăng, các hoạt 
động thực thi quyền ngày càng sôi 
động. Nhiều tổ chức, cá nhân đã sử 
dụng thành công tài sản trí tuệ để 
phát triển hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Hằng năm, số đơn đăng ký 
xác lập quyền sở hữu công nghiệp 
tăng gần 10% so với năm trước đó, 
kết quả xử lý đơn cấp bằng sáng chế 
của năm 2016 tăng 23% so với năm 
2015.  

Về hoạt động bảo vệ quyền SHTT 
tại các địa phương, Cục trưởng Cục 
SHTT Đinh Hữu Phí cho biết, các Sở 
KH-CN đã thực hiện nhiều biện pháp 
nhằm thực hiện các mục tiêu phát 
triển trong lĩnh vực này và đã đạt 
được kết quả đáng ghi nhận. Việc đưa 
vào sử dụng thư viện số trực tuyến về 

sở hữu công nghiệp trên trang web 
của SHTT đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho cán bộ địa phương tư vấn chính 
xác hơn cho doanh nghiệp, thực hiện 
tốt công tác bảo vệ quyền SHTT tại 
các tỉnh, thành phố.  

Theo đại diện của một số Sở KH-
CN, vấn đề thách thức nhất trong giai 
đoạn vừa qua chính là việc khai thác 
giá trị các sản phẩm đặc thù đã được 
bảo hộ quyền SHTT để phát triển 
thành sản phẩm thế mạnh của địa 
phương. Chính vì vậy, việc đẩy 
nhanh tốc độ xử lý đơn, tạo lập cơ sở 
dữ liệu sở hữu công nghiệp trực 
tuyến là giải pháp được các chuyên 
gia kiến nghị nhằm hỗ trợ tối đa cho 
các doanh nghiệp, góp phần cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Nhằm khắc phục tình trạng chậm 
trễ trong xử lý đơn đăng ký SHTT, 
nhất là đơn đăng ký sáng chế, Cục 
trưởng Đinh Hữu Phí cho biết, Cục 
SHTT sẽ tiếp tục rà soát quy trình, 
thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu 
công nghiệp nhằm đơn giản hóa thủ 
tục, rút ngắn quy trình xử lý đơn, đẩy 
mạnh phân cấp, phân quyền trong xử 
lý đơn. Định mức lao động và đơn 
giá áp dụng trong công tác thẩm định 
đơn cũng sẽ được xây dựng. Cục 
cũng sẽ thành lập bộ phận kiểm tra, 
kiểm soát nội bộ về công tác thẩm 
định đơn sở hữu công nghiệp. Bên 
cạnh việc bổ sung đội ngũ thẩm định 
viên, giải pháp ứng dụng công nghệ 
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thông tin là đặc biệt quan trọng. Cục 
SHTT sẽ đầu tư phát triển khả năng 
ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn 
thiện các cơ sở dữ liệu và công cụ tra 
cứu, xây dựng hệ thống quản lý chất 
lượng.  

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ 
đã giao cho Bộ KH-CN phối hợp với 
các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề 
án Chiến lược SHTT quốc gia để 
định hướng hoạt động hệ thống 
SHTT của đất nước. Chiến lược này 
được kỳ vọng tạo bước đột phá cho 
hoạt động SHTT của Việt Nam trong 
thời gian tới, dự kiến sẽ được trình 
Thủ tướng Chính phủ xem xét vào 
cuối năm 2017.  

Cục SHTT cũng đã nhận được sự 
hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức SHTT 
thế giới (WIPO) trong quá trình xây 
dựng Chiến lược, với mục đích đưa 
SHTT trở thành công cụ chủ lực thúc 
đẩy hoạt động sáng tạo, tạo ra nhiều 
tài sản trí tuệ, đặc biệt là công nghệ 
nội sinh để phát triển các ngành công 
nghiệp. Cục SHTT cho biết đang tiếp 
nhận ý kiến của các chuyên gia về nội 
dung của Chiến lược. 

(Theo most.gov.vn) 
 

BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN TÀI SẢN 
TRÍ TUỆ TRONG THỜI ĐẠI 
CÔNG NGHIỆP 4.0 

Đó là chủ đề cuộc tọa đàm do 
Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã tổ 
chức chiều 5-12 vừa qua tại Hà Nội. 
Cuộc tọa đàm với sự tham gia của 

đại diện Trung tâm phát triển tài sản 
trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ; chuyên gia 
sở hữu trí tuệ, luật sư, Hiệp hội 
Chống hàng giả và bảo vệ Thương 
hiệu Việt Nam và một số doanh 
nghiệp trên địa bàn. 

 
Trong giai đoạn hội nhập hiện 

nay, sở hữu trí tuệ ngày càng đóng 
vai trò quan trọng đối với sự phát 
triển kinh tế xã hội, giúp nâng cao 
sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn 
chưa nhận thức được tầm quan trọng 
của sở hữu trí tuệ. Tình trạng vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa có 
chiều hướng thuyên giảm. Nhiều 
hàng hóa trong nước có uy tín bị làm 
giả, làm nhái. Điều này gây thiệt hại 
cho người tiêu dùng, xâm phạm 
quyền của các chủ sở hữu, làm cho 
các doanh nghiệp sụt giảm về doanh 
số và lợi nhuận. 

Cuộc toạ đàm nhằm phản ánh 
thực trạng cũng như hệ lụy của việc 
vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt 
Nam; chỉ rõ những hạn chế trong việc 
quản lý, giám sát và đề ra những giải 
pháp hợp lý và kịp thời giúp hạn chế 
và đẩy lùi tình trạng vi phạm quyền 
sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, giúp các 
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doanh nghiệp làm ăn chân chính hoạt 
động ngày càng hiệu quả. 

Phát biểu khai mạc Toạ đàm, ông 
Nguyễn Linh Anh - Phó Tổng biên 
tập Báo Diễn đàn Doanh nghiệp nhấn 
mạnh, trong bối cảnh hội nhập kinh tế 
sâu và rộng, cạnh tranh toàn cầu ngày 
càng gay gắt, vấn đề bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ (SHTT) trở nên đặc biệt 
quan trọng và trở thành mối quan tâm 
hàng đầu trong các mối quan hệ kinh 
tế quốc tế. Từ khi Việt Nam trở thành 
thành viên của WTO, vấn đề bảo vệ 
quyền SHTT, chống sản xuất, buôn 
bán hàng giả ngày càng được quan 
tâm hơn. 

Tuy nhiên, theo ông Đỗ Thanh 
Lam – Tổng Thư ký Hiệp hội Chống 
hàng giả và bảo vệ Thương hiệu Việt 
Nam cho biết bức tranh khái quát về 
hàng giả, hàng kém chất lượng. Mỗi 
năm Cục quản lý thị trường xử lý trên 
100.000 vụ vi phạm. Mới đây nhất là 
vụ Khaisilk, có những vụ việc diễn ra 
ngay tại cửa ngõ Hà Nội. Mặc dù đã 
phát hiện, thu giữ và xử lý nhiều vụ 
nhưng theo đánh giá của Chính phủ, 
hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, có 
xu hướng gia tăng, xuất hiện nhiều 
chiêu tinh vi, thường xuyên thay đổi 
phương thức thực hiện và có yếu tố 
nước ngoài. 

Trong giai đoạn hội nhập hiện 
nay, sở hữu trí tuệ ngày càng đóng 
vai trò quan trọng đối với sự phát 
triển kinh tế xã hội, giúp nâng cao 

sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn 
chưa nhận thức được tầm quan trọng 
của sở hữu trí tuệ. Tình trạng vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa giảm, 
nhiều hàng hóa trong nước có uy tín 
bị làm giả, làm nhái gây thiệt hại cho 
người tiêu dùng, làm cho các doanh 
nghiệp sụt giảm về doanh số và lợi 
nhuận. 

Nhận thức của doanh nghiệp Việt 
về đăng ký SHTT trong và ngoài 
nước còn hạn chế. Cách đây mấy 
năm, cà phê Buôn Mê Thuột cũng bị 
mất nhãn hiệu bởi chính khách hàng 
của Hiệp hội đó tại Trung Quốc. Nó 
như hồi chuông cảnh tỉnh cho các 
doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh 
nghiệp đã quan tâm hơn đến việc 
đăng ký ra nước ngoài. Tuy nhiên, 
cũng có 2 mặt, nhiều doanh nghiệp 
lớn muốn đăng ký tất cả ra các nước 
của WTO, nhưng vấn đề cần để ý là 
quyền đâu thì bảo hộ ở đó, doanh 
nghiệp không cần thiết phải đăng ký 
tất cả. Doanh nghiệp có tiềm năng 
xuất khẩu ở thị trường nào thì quan 
tâm bảo vệ tại thị trường đó, đó mới 
là mốc cần hướng tới. 

Để nâng cao việc chống hàng giả, 
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bà Hải 
Yến - Công ty Luật Quốc tế Thiên 
Việt cũng cho rằng: Phải sử dụng 
biện pháp tư pháp như cấm và loại bỏ 
các dấu hiệu vi phạm bởi biện pháp 
hành chính trong một số trường hợp 
chưa phát huy hiệu quả. Nếu coi việc 
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làm giả, xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ là một căn bệnh thì các biện pháp 
hành chính chỉ có thể chữa trị được 
triệu chứng chứ chưa điều trị được 
tận gốc căn bệnh. 

Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu đã 
chỉ rõ những hạn chế trong việc quản 
lý, giám sát và đề ra những giải pháp 
hợp lý và kịp thời giúp hạn chế và 
đẩy lùi tình trạng vi phạm quyền sở 
hữu trí tuệ tại Việt Nam, giúp các 
doanh nghiệp làm ăn chân chính hoạt 
động ngày càng hiệu quả. 

 (Theo hanoimoi.com) 
 
 
 

 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Sử dụng tơ nhện làm máy trợ 
thính nhạy hơn 

Tính chất siêu mỏng của tơ nhện 
đã tạo cảm hứng cho các nhà khoa 
học phát triển các loại micro nhạy 
cảm mới. Dần dần, những thiết bị 
mới này có thể được sử dụng trong 
máy trợ thính tiên tiến và điện thoại 
để có thể nghe nhạc ở tần số thấp 
hơn nhiều, đồng thời lọc nhiễu tạp 
âm tốt hơn. 

Nhóm khoa học nghiên cứu về sự 
khác biệt của côn trùng với con người 
trong cách phát hiện âm thanh và 
những gì chúng ta có thể học được từ 
chúng. Màng nhĩ của con người xác 
định hướng âm thanh dựa trên áp lực, 

nhưng hầu hết côn trùng đều nghe 
bằng lông của chúng. 

 
Điều này là do thay vì phát hiện 

sự thay đổi áp suất trong không khí, 
côn trùng như muỗi, ruồi và nhện xác 
định vận tốc của không khí bằng các 
sợi lông siêu mảnh trên cơ thể. Điều 
tương tự với tơ nhện, nó đủ mỏng để 
nhận rung động từ sóng âm thanh, 
thậm chí cả ở tần số rất thấp tới 3 
hertz. Các nhà khoa học so sánh sự 
nhạy cảm này với việc lắng nghe các 
mảng kiến tạo di chuyển trong một 
trận động đất. 

Tận dụng chuyển động này cho 
mục đích của họ, các nhà khoa học đã 
dùng vàng bao bọc tơ nhện và đặt nó 
vào trong trường từ tính. Điều này 
cho phép họ chuyển đổi các chuyển 
động được tạo ra bởi sóng âm thành 
tín hiệu điện tử, và họ có thể chế tạo 
một micrô có độ nhạy cao, phát hiện 
nhiều dải tần số với độ chính xác cao 
hơn. 

Các nhà khoa học nhận định đây 
thực sự là một cách khá đơn giản để 
tạo ra một chiếc microphone cực kỳ 
hiệu quả có khả năng định hướng tốt 
hơn trên phạm vi các tần số rộng hơn. 

 (Theo nasati) 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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 Tàu siêu tốc có thể di chuyển mà 
không cần tới đường ống như 
Hyperloop One 

Arrivo, công ty được thành lập 
bởi Brogan BamBrogan, cựu kỹ sư 
của SpaceXvà Hyperloop One, cho 
biết họ đang hợp tác với chính quyền 
Colorado để xây dựng một hệ thống 
Hyperloop tại thành phố Denver. 

 
Đó không phải là hệ thống 

Hyperloop như của Elon Musk. Nó 
không liên quan đến đường ống (để 
di chuyển phía trong) nào cả, vậy nên 
ý tưởng di chuyển trong trạng thái 
gần-chân-không với vận tốc tiệm cận 
tốc độ siêu âm đã được thay thế bằng 
một đề xuất khiêm tốn hơn: một 
đường dẫn từ tính chạy song song với 
đường cao tốc với vận tốc 200 
dặm/giờ (khoảng 322km/h). Hệ thống 
này có thể hỗ trợ cho xe hơi của bạn, 
những xe trượt chở hàng và các mẫu 
xe được thiết kế riêng để đồng thời 
cũng có thể chạy trên đường thông 
thường. 

Ý tưởng về Arrivo gần như hoàn 
toàn tách rời với những tiền đề của 
Hyperloop, vốn được Musk giới thiệu 
trong bản kế hoạch hồi năm 2013. 
Thay vì việc tập trung vào việc di 

chuyển với tốc độ cao giữa các thành 
phố cách nhau hàng trăm dặm, Arrivo 
muốn có một mạng lưới giao thông 
ngắn hơn, với nhiều tuyến địa 
phương. Hãy tưởng tượng việc đi từ 
sân bay Denver tới trung tâm thành 
phố, hành trình dài 32 dặm và thường 
mất 55 phút trong giờ cao điểm, nay 
chỉ còn mất 9 phút.  

Arivo dự định xây một tuyến 
đường thử nghiệm dọc theo đường 
thu phí E-470, chạy hướng Bắc-Nam 
dọc theo bờ Đông của Denver, ngang 
qua sân bay. Nếu mọi chuyện diễn ra 
tốt đẹp, công ty sẽ bắt đầu mở rộng 
xây dựng vào năm 2019 với mục tiêu 
đưa vào hoạt động sau đó 2 năm. 

Khi thông báo thành lập Arrivo, 
BamBrogan đã hứa hẹn sẽ mang lại 
một điều "độc nhất vô nhị" so với thứ 
mà Musk đang làm tại Hyperloop 
One. Năm 2016, BamBrogan bị đẩy 
khỏi công ty mà ông là đồng sáng lập 
sau một vụ kiện kéo dài, dù sau đó 
mọi chuyện đã được dàn xếp. Kể từ 
khi đó, Hyperloop One đã nhiều lần 
tổ chức trình diễn tốc độ cao, cũng 
như thông báo một thỏa thuận lớn với 
Virgin Group của Richard Branson. 

(Theo khoahocphothong) 
 

 Giấy thông minh dẫn điện có 
khả năng phát hiện rò rỉ nước 

Tại các thành phố và nhà máy sản 
xuất trên quy mô lớn, hiện tượng rò rỉ 
nước trong mạng lưới đường ống 
phức tạp có thể mất rất nhiều thời 
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gian và công sức mới phát hiện được, 
vì các kỹ thuật viên phải tháo rời 
nhiều đoạn ống để định vị hỏng hóc. 

 
Theo Hiệp hội Công trình nước 

của Hoa Kỳ, mỗi năm trên toàn quốc 
xảy ra khoảng 250 nghìn trường hợp 
rò rỉ đường ống nước với chi phí khắc 
phục lên đến gần 2,8 tỷ USD/năm. 
Xuất phát từ mong muốn đơn giản 
hóa quy trình phát hiện rò rỉ đường 
ống nước, nhóm nghiên cứu tại 
trường Đại học Washington đã tạo ra 
loại giấy thông minh có khả năng 
“cảm nhận” sự hiện diện của nước. 
Giấy được chế tạo từ vật liệu nano 
dẫn điện, được dùng làm công tắc bật 
hoặc tắt đèn LED hoặc cho hệ thống 
cảnh báo sự xuất hiện của nước.  

Việc phát hiện giấy có khả năng 
nhận thấy sự có mặt của nước là do 
sự cố ngẫu nhiên. Những giọt nước 
rơi vào giấy dẫn điện mà nhóm 
nghiên cứu chế tạo, đã làm tắt đèn 
LED. Những giọt nước dù ban đầu 
được cho là làm hỏng giấy, nhưng 
không phải vậy. Qua đó, các nhà 
khoa học đã tạo ra một loại giấy nhạy 
cảm với nước. 

Khi nước tiếp xúc với giấy, các tế 
bào sợi của giấy phồng lên gấp 3 lần 
so với kích thước ban đầu. Điều đó 

làm thay đổi vật liệu nano dẫn điện 
bên trong giấy, gây gián đoạn các kết 
nối điện, làm tắt đèn LED. Quá trình 
này hoàn toàn có thể đảo ngược và 
khi giấy khô, mạng lưới điện được 
khôi phục nên giấy có thể được sử 
dụng nhiều lần. 

Các nhà nghiên cứu dự báo về 
ứng dụng, trong đó giấy dẫn điện gắn 
pin có thể được đặt xung quanh 
đường ống hoặc dưới một mạng lưới 
đường ống nước đan xen phức tạp 
trong nhà máy sản xuất. Nếu đường 
ống bị rò rỉ, giấy sẽ cảm nhận được 
sự hiện diện của nước, sau đó truyền 
tín hiệu điện bằng phương thức 
không dây đến trung tâm điều khiển 
để kỹ thuật viên có thể nhanh chóng 
định vị và khắc phục sự cố. Ngoài ra, 
giấy rất nhạy nên có thể phát hiện ra 
dấu vết của nước trong hỗn hợp chất 
lỏng khác. Khả năng phân biệt nước 
với các phân tử khác đặc biệt có giá 
trị đối với các ngành công nghiệp dầu 
khí và nhiên liệu sinh học, nơi nước 
được coi là tạp chất. 

Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ thử 
nghiệm quy trình tại các máy sản 
xuất giấy công nghiệp, cần nhiều vật 
liệu nano và bột giấy. 

(Theo nasati) 
 
 Làm mát hành tinh theo cách 
nhân tạo là chiến lược nguy hiểm 

Đó là kết luận của một nghiên 
cứu mới đã được công bố trên tạp chí 
khoa học Nature Communications 
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vào ngày 14 tháng 11 vừa qua. Theo 
nghiên cứu, các đề xuất giảm ảnh 
hưởng của nóng lên toàn cầu bằng 
cách mô phỏng các vụ phun trào núi 
lửa có thể gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng, khiến cho nhiều khu vực trên 
thế giới có xu hướng bị bão lớn. 

 
Địa kỹ thuật (Geoengineering) là 

sự điều chỉnh khí hậu có chủ ý để 
chống lại ảnh hưởng của nóng lên 
toàn cầu bằng cách bơm sol khí một 
cách nhân tạo vào bầu khí quyển, đã 
được đưa ra như một phương thức để 
giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu. 

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới 
do các chuyên gia khí hậu tại trường 
Đại học Exeter dẫn đầu cho thấy 
công nghệ địa kỹ thuật được triển 
khai nhằm vào một bán cầu có thể 
gây tác động lớn bất lợi đến bán cầu 
còn lại. Dù giải pháp bơm sol khí ở 
bán cầu bắc sẽ làm giảm hoạt động 
của bão nhiệt đới, gây ra những sự 
kiện bất thường gần đây như bão 
Katrina, nhưng cũng có thể gây hạn 
hán ở Sahel - khu vực cận Sahara 
châu Phi nằm ở phía Nam sa mạc 
Sahara.  

Phương pháp bơm sol khí vào 
tầng bình lưu đang gây tranh cãi, 
được thiết kế để làm mát bề mặt trái 

đất một cách hiệu quả bằng cách 
phản xạ phần nào ánh nắng mặt trời 
trước khi ánh nắng đi đến bề mặt trái 
đất. Các đề xuất mô phỏng hậu quả 
của các vụ phun trào núi lửa, khi sol 
khí được bơm theo cách tự nhiên vào 
khí quyển. 

Trong nghiên cứu, các nhà khoa 
học đã sử dụng các mô phỏng hiện 
đại với mô hình khí quyển - đại 
dương hoàn toàn được kết hợp để 
nghiên cứu ảnh hưởng của việc bơm 
sol khí ở tầng bình lưu trên bán cầu 
đến tần suất của bão nhiệt đới ở Bắc 
Đại Tây Dương. Nhóm nghiên cứu 
nhận thấy việc bơm sol khí vào bán 
cầu bắc sẽ làm giảm tần suất bão 
nhiệt đới ở Bắc Đại Tây Dương, 
trong khi thực hiện thao tác này ở 
nam bán cầu lại làm tăng tần suất 
bão. 

(Theo nasati) 
 

 Sử dụng hydro có thể cắt giảm 
1/5 lượng carbon vào năm 2050 

Việc tăng cường sử dụng hydro 
trong năng lượng, vận tải, nhiệt và 
công nghiệp có thể làm giảm khoảng 
1/5 tổng lượng khí thải carbon cần 
thiết để hạn chế sự ấm lên toàn cầu 
đến mức an toàn vào giữa thế kỷ 21, 
theo báo cáo của Hội đồng 
Hydrogen. 

Để khuyến khích các ngành công 
nghiệp sử dụng hydro, Toyota và Air 
Liquide đã hỗ trợ thành lập Hội đồng 
Hydrogen, một nhóm vận động toàn 
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cầu được tổ chức vào tháng 1 năm 
nay. 27 thành viên của Hội đồng bao 
gồm các công ty sản xuất ô tô Audi, 
BMW, Daimler, Honda và Hyundai, 
và các công ty năng lượng như Shell 
và Total. 

 
Hội đồng cho biết sử dụng hydro 

cho các ngành vận tải, sản xuất năng 
lượng, lưu trữ năng lượng, công 
nghiệp, nhiệt và điện có thể cắt giảm 
lượng khí thải carbon hàng năm 
khoảng 6 tỷ tấn vào năm 2050. Điều 
này sẽ đóng góp khoảng 20 phần 
trăm vào việc giảm bớt khí thải để 
hạn chế sự nóng lên toàn cầu thêm 
hai độ C. Để đạt được mức giới hạn 
hai độ trong thế kỷ này theo thỏa 
thuận chính phủ tại Paris vào năm 
2015, thế giới phải giảm 60% lượng 
khí thải carbon vào năm 2050. 

Các loại xe pin nhiên liệu kết hợp 
hydro và oxy để sản xuất điện cho 
động cơ điện, tạo ra phụ phẩm là 
nước. Tuy nhiên, sản xuất hydro từ 
nhiên liệu hóa thạch, một phương 
pháp phổ biến, cũng sản xuất một 
lượng khí thải nhà kính. 

Cho đến nay, việc tiếp nhận các 
phương tiện hydro còn rất thấp và các 
chuyên gia ngành công nghiệp cho 
rằng để hydro được sử dụng rộng rãi 

hơn sẽ mất nhiều năm nữa, với giá 
mua phương tiện cao và thiếu các 
trạm tiếp nhiên liệu là những rào cản 
lớn. Tuy nhiên, một số công ty, như 
Anglo American và nhà sản xuất ôtô 
Toyota, đang đẩy mạnh việc sản xuất 
ô tô chạy bằng pin nhiên liệu. 

Hội đồng cho rằng, với chính sách 
hợp lý, việc đầu tư cần thiết là "khả 
thi" và thị trường hydro có thể đạt 
doanh thu hơn 2,5 nghìn tỷ đô la một 
năm. 

(nasati) 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Thiết kế và chế tạo trạm đo  
Carota tổng hợp xách tay và tổ hợp 
các máy giếng của  Việt  Nam 
tương thích với trạm Karat 

 Để tiết kiệm chi phí và tăng năng 
lực tự chủ, xí nghiệp đã có nhu cầu tự 
xây dựng một thế hệ trạm đo carota 
độc lập làm việc với tổ hợp các máy 
giếng do chính đội ngũ kỹ thuật của 
Việt Nam thiết kế - chế tạo như các 
máy đo nhiệt độ và máy đo định 
hướng sử dụng hệ cáp 3 lõi và máy 
đo định hướng sử dụng hệ cáp 1 ruột 
cho phép sử dụng trạm tời cáp 1 lõi 
của các trạm đo kiểm tra độ khai thác 
trong công tác đo dịch vụ ngoài 
Vietsovpetro. 

Đó là giải pháp của nhóm tác giả 
Nguyễn Xuân Quang, Trần Đại Tính, 
Lê Mạng Cường, Vũ Anh Đức và 
Trần Đại Hùng thuộc Xí nghiệp Địa 
lý giếng khoan, Liên doanh Việt -  
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Nga Vietsovpetro Bà Rịa – Vũng 
Tàu. Trên tinh thần tiết kiệm, tự chủ 
công nghệ và lao động sáng tạo, trên 
cơ sở kỹ thuật đa điều khiển, giải 
pháp gồm có công việc là thiết kế chế 
tạo mới Trạm đo carata tổng hợp 
xách tay hoạt động với tổ hợp các 
máy giếng hệ P-Karat (Nga). Thiết kế 
chế tạo một số máy giếng đo định 
hướng giếng khoan và đo nhiệt độ 
giếng khoan hoạt động trong điều 
kiện giếng khoan sâu đến 5000m. 

Đây là những thiết bị hoàn toàn 
mới, lần đầu tiên một đơn vị trong 
nước, bằng nội lực của mình đã chế 
tạo thành công một Hệ thống trạm bề 
mặt đo carota tổng hợp xách tay làm 
việc với các máy giếng phức tạp như 
tổ hợp các máy hệ P Karat. Hoàn toàn 
tự chủ chế tạo thành công Trạm đo 
carota hoàn chỉnh gồm cả tạm bề mặt 
tổng hợp và tổ hợp các máy giếng đo 
ở độ sâu đến 5000m tương ứng với 
nhiệt độ trên 160 độ C và áp suất trên 
15000 Psi. 

Đây là một thiết bị chuyên dụng, 
được áp dụng cho các đội đo địa vật 
lý của Xí nghiệp địa vật lý giếng 
khoan liên doanh Việt Nga 
Vietsovpertro nhằm trực tiếp phục vụ 
công tác đo carota. Giải pháp đã 
manh lợi ích tiện dụng cho công tác 
sửa chữa và Debug trạng thái hệ 
thống các trạm Karat, đặc biệt đã đạt 
giải Nhất Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật 
Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2016-2017. 

(Tổng hợp) 

  Sinh viên sáng chế “Găng tay 
thông minh” cho người câm, điếc 

Nhóm tác giả trẻ là Nguyễn Duy 
Tâm, Huỳnh Võ Nhật Huy, Nguyễn 
Hữu Đạt Đức (SN 1997, sinh viên 
năm 3, lớp Cử nhân tài năng, khoa 
CNTT trường ĐH Khoa học tự nhiên 
TP HCM) đã có công trình sáng chế 
đôi găng tay “ iGloves–Găng tay 
thông minh” phá vỡ mọi rào cản về 
giao tiếp và ngôn ngữ đối với những 
người câm điếc. Sản phẩm giàu tính 
nhân văn đã vinh dự được trao giải 
thưởng tại Fesival “Sáng tạo trẻ” 
toàn quốc lần thứ X năm 2017. 

 
Nhóm tác giả Huỳnh Võ Nhật Huy, Nguyễn 
Hữu Đạt Đức bên cạnh sản phẩm “iGloves – 
Găng tay thông minh” tại Fesival “Sáng tạo 

trẻ” toàn quốc lần thứ X năm 2017.  

Trước khi bắt tay vào nghiên cứu, 
nhóm tác giả cũng khảo sát số liệu, 
con số thực tế hiện nay trên thế giới 
có khoảng 7% người câm, điếc tương 
đương với 550 triệu người (khảo sát 
năm 2007), số người biết ngôn ngữ 
giao tiếp (thủ ngữ) chỉ chiếm 30% 
trong số này, việc giao tiếp trong 
cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó 
khăn. Đối với người bình thường, rất 
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ít người có khả năng đọc và hiểu 
được thủ ngữ cũng rất ít. Đây thực sự 
là một vấn đề lớn trong việc giao tiếp 
và sinh hoạt của những người 
câm/điếc. 

Từ đó, nhóm tác giả quyết tâm 
mày mò và nghiên cứu để có thể 
“hiện thực hóa” ý tưởng trên giấy 
thành thiết bị ứng dụng trong cuộc 
sống, giúp người câm, điếc có thể hòa 
nhập với cộng đồng, cũng như người 
bình thường có thể hiểu được người 
câm, điếc muốn nói gì. 

Bắt đầu thực hiện ý tưởng từ 
tháng 1-2016, trong vòng 6 tháng tìm 
hiểu thông tin, hướng dẫn trên mạng 
internet và kiến thức trong sách vở để 
vẽ ra sơ đồ bảng mạch, nhóm tác giả 
đã cho ra đời ra đời sản phẩm có tên “ 
iGloves – Găng tay thông minh”. 
Chia sẻ về cấu tạo, Đạt Đức cho hay, 
sản phẩm có 3 phần, gồm găng tay 
trái, găng tay phải; thiết bị ngoại vi 
cảm ứng và một chiếc loa nhỏ. Đôi 
găng tay iGloves được xây dựng trên 
thuật toán máy học. 

Đôi găng tay sẽ ghi nhớ một kho 
từ những ngôn ngữ ký hiệu bằng tay. 
Khi người câm, điếc đeo găng tay 
vào, họ chỉ việc thực hiện các cử chỉ 
thường ngày họ giao tiếp, hệ thống 
cảm biến được lắp đặt trên bao tay sẽ 
nhận dạng các chuyển động này, sau 
đó chuyển đổi chúng thành các tín 
hiệu số và gửi về bộ xử lý trung tâm, 
phát câu nói tiếng Việt trong bộ ngôn 
ngữ cử chỉ đã được tích hợp sẵn được 

cập nhật liên tục qua hệ thống loa 
ngoài. 

Trước ý tưởng của nhóm tác giả 
thì đã có sản phẩm tương tự tại nước 
ngoài, nhưng do bên nước ngoài sử 
dụng camera để nhận diện cử chỉ, thì 
hệ thống hết sức cồng kềnh và đắt 
tiền. Sản phẩm “iGloves - Găng tay 
thông minh” chỉ thiết kế bao tay để 
đeo gọn nhẹ. Hơn nữa, đây là sản 
phẩm “thương hiệu Việt” dành riêng 
cho người khuyết tật Việt với bộ 
ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ. Hiện tại, sản 
phẩm bước đầu được thử nghiệm tại 
một số trường dạy trẻ em câm, điếc ở 
TP HCM và nhận được hiệu ứng khá 
tốt. Dự định của nhóm sẽ tiếp tục 
nghiên cứu sản phẩm và và dự kiến 
tháng 6-2018 sẽ thương mại hóa sản 
phẩm. 

Khi hỏi về ước mơ của nhóm tác 
giả trẻ, Nhật Huy chia sẻ, hiện cả 3 
người đều đang cộng tác trong một 
Cty Startup (Khởi nghiệp), và ý 
tưởng sau này sẽ lập Cty khởi nghiệp 
bằng chính sản phẩm của nhóm sáng 
tạo 

(Theo sohuutritue.net) 
 
 Bàn học mỹ thuật đa năng 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
học sinh tiếp thu và vẽ bài hợp lý một 
cách có hiệu quả, tạo hứng thú cho 
học sinh trong học tập. Nhóm tác giả 
Nguyễn Xuyên Phong, Lê Thị Nhung, 
Huỳnh Thanh Phong, Nguyễn Quốc 
Trúc và Lê Thị Hương ở Trường Tiểu 
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học Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạo ra một sản 
phẩm rất hữu ích đó là bàn học mỹ 
thuật đa năng. 

Sản phẩm là chiếc bàn học hình 
vuông 95cm, mặt  bàn phẳng, gọn 
chiếm ít không gian, tạo điều kiện 
thuận lợi vừa tầm tay các em vẽ, hợp 
lý hơn so với 2, 3 bàn trước. Học bàn 
có thể kéo ra để đồ của các em khi 
thuyết trình  và đẩy vào cất khi các 
em ngồi học và sau tiết học. Phía gần 
dưới mặt bàn có các lỗ gọt bút chì, 
bút màu và học đựng phần đã gọt ra, 
không rơi xuống đất.  

Sản phẩm có thể áp dụng cho các 
trường Tiểu học khác trong cả nước, 
trường THCS khi sử dụng hoạt động 
nhóm. Ngoài ra có thể dùng cho 
trường trung cấp, cao đẳng mỹ thuật 
các học sinh, sinh viên có thể ngồi vẽ 
tranh theo mẫu mà không cần phải 
đứng mỏi chân và làm giảm hiệu quả 
cho kết quả học tập. 

Đã áp dụng cho học sinh trường 
tiểu học Phước Hải 1 năm học 2015 -
2016. Sự thoái mái về không gian, 
vừa tầm tay cũng như ngồi để vẽ 
mang tính thẩm mỹ và khoa học. Tạo 
sự hứng thú cho học sinh, mang lại 
hiệu quả cao trong học tập. Sản phẩm 
đã đạt giải Nhì Hội thi sáng tạo Kỹ 
thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 
2016-2017. 

(Tổng hợp) 
 
 Tự làm meo giống và sáng chế ra 

thiết bị khử trùng phôi nấm 
Trong cuộc đời làm nông, ông đã 

từng gắn bó với nhiều loại cây trồng, 
nhưng thu nhập chẳng khiến kinh tế 
gia đình khấm khá lên chút nào. Ông 
chuyển sang làm nấm, vừa làm vừa 
mày mò nghiên cứu... 

 
Ông Hòa kiểm tra trại SX nấm 

Từ khi ông tự làm được meo 
giống nấm và sáng chế ra thiết bị bảo 
đảm tối đa nhiệt khử trùng phôi nấm 
khiến tỷ lệ bịch phôi đạt thành phẩm 
tăng đến gần 100%, từ lúc đó gia 
đình ông chính thức “đổi đời” khi có 
khoản thu nhập khoảng 100 triệu 
đồng/tháng. 

Ghi nhận thành quả lao động của 
ông, tháng 5/2017 vừa qua, Chủ tịch 
nước đã ký quyết định tặng thưởng 
cho ông Huân chương Lao động hạng 
Ba. Ông là Đỗ Đình Hòa (55 tuổi) ở 
thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận 
(huyện Tây Sơn, Bình Định). 

Sau thành công tự làm ra meo 
giống nấm, ông Hòa tiếp tục nghiên 
cứu sáng chế ra thiết bị cung cấp 
nhiệt cho lò khử trùng bịch phôi lên 
đến 160 độ C, nhờ đó tỷ lệ bịch phôi 
bị hỏng giảm từ 20% xuống chỉ còn 
1-2%. 
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 Thiết bị cung cấp nhiệt đơn giản 
chỉ là 1 cái hộp sắt khoảng gần 30 kg, 
được hàn kín, rỗng ruột. Hộp sắt này 
có khích thước 45x20x10cm, 2 đầu 
nối 2 ống sắt thông từ chảo nước dẫn 
nhiệt ẩm vào lò khử trùng bịch phôi. 
Hộp sắt được đặt sát thành lò, bên 
cạnh đáy chảo. Sau khi làm chủ được 
công nghệ, ông Hòa mở rộng quy mô 
SX lên trên 20 trại trồng nấm và làm 
những bịch phôi nấm cung ứng cho 
người trồng khắp cả nước. Hiện 
những trại trồng nấm của ông Hòa 
mỗi tháng cho thu hoạch khoảng 2 
tấn nấm, với giá bán bình quân 
25.000đ/kg, mỗi tháng ông Hòa có 
thu nhập từ nấm là 50 triệu đồng. 

Ngoài ra, mỗi tháng ông Hòa còn 
bán đi khắp cả nước khoảng 15.000 
bịch phôi, giá mỗi bịch 4.000đ, vị chi 
ông thu thêm được khoảng 60 triệu 
đồng nữa. Những trại làm nấm của 
ông Hòa còn thu hút 60 lao động địa 
phương với công việc phơi mùn cưa, 
dào mùn cưa vào bịch ni-lon… với 
mức thu nhập gần 4 triệu 
đồng/người/tháng. 

“Hiện nay những trại nấm của tôi 
cho thu hoạch mỗi ngày từ 1,2 - 1,4 
tạ nấm, những ngày rằm, mùng một 
giá nấm tăng cao đến 35 ngàn 
đồng/kg mà không có bán. Nấm của 
tôi được bạn hàng khắp các huyện 
trong tỉnh về lấy bán. Còn phôi nấm 
thì tôi cung ứng cả nước, ngoài các 
địa phương trong tỉnh Bình Định còn 
được bán cho người làm nấm ở 

Quảng Trị, Quảng Ngãi, TX An Khê 
(Gia Lai)”, ông Hòa cho biết. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 

 
 
TƯ VẤN THÔNG BÁO VỀ HÀNH 
VI XÂM PHẠM THƯƠNG HIỆU 
ĐỘC QUYỀN ĐÃ ĐĂNG KÝ SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ 

Căn cứ vào Luật Sở hữu trí tuệ 
năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 
năm 2009. Thông tư 01/2007/TT-
BKHCN về hướng dẫn thi hành nghị 
định 103/2006/NĐ-CP và Luật Sở 
hữu trí tuệ và Nghị định 99/2013/NĐ-
CP Quy định chi tiết về sử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực sở 
hữu công nghiệp. 

Theo điều 11 Nghị định 
105/2006/NĐ-CP 
Điều 11. Yếu tố xâm phậm quyền đối 
với nhãn hiệu 

1. Yếu tố xâm phạm quyền đối với 
nhãn hiệu là dấu hiệu gắn trên hang 
hóa, bao bì hàng hóa, , giấy tờ giao 
dịch, biển hiệu, phương tiện quảng 
cáo và các phương tiện kinh doanh 
khác, trùng hoặc tương tự tới mức 
gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo 
hộ. 

4. Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, dấu 
hiệu bị nghi ngờ bị coi là yếu tố xâm 
phạm nếu: 

a. Dấu hiệu bị nghi ngờ đáp ứng điều 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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kiện quy định tại điểm a khoản 3 
Điều này; 

b. Có khả năng gây nhầm lẫn thì bị 
coi là hang hóa giả mạo nhãn 
hiệu theo quy định tại điều 213 của 
Luật Sở hữu trí tuệ. 

- Thứ hai: Về mức sử phạt và hình 
thức sử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, được 
quy định tại Nghị định số 
99/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực sở 
hữu công nghiệp. 

Nghị định này quy định về các 
hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, 
mức phạt, biện pháp khắc phục hậu 
quả; thủ tục nộp đơn yêu cầu xử lý vi 
phạm; thẩm quyền, thủ tục giải quyết 
đơn yêu cầu xử lý vi phạm; thẩm 
quyền xử phạt và thi hành quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực sở hữu công nghiệp. 

Mức tiền phạt tối đa đối với cá 
nhân là 250.000.000đ. Đối với cùng 
một hành vi vi phạm hành chính thì 
mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 
lần mức phạt tiền đối với các nhân. 
Mức phạt tiền tối tối đa với tổ chức là 
500.000.000 đồng. 

Hiện Luật Sở hữu trí tuệ và tất cả 
các văn bản liên quan tới pháp luật 
SHTT khác đều không có bất kỳ quy 
định nào về việc muốn sử dụng nhãn 
hiệu thì phải qua thủ tục đăng ký tại 
Cục Sở hữu trí tuệ. Các thuật ngữ mà 
pháp luật Sở hữu trí tuệ sử dụng là 
"đăng ký bảo hộ" đối với nhãn hiệu, 

"điều kiện bảo hộ" của nhãn hiệu... 
Dựa vào đây có thể thấy, bản chất 
của việc đăng ký nhãn hiệu là "đăng 
ký để được bảo hộ nhãn hiệu", chứ 
không phải đăng ký để được sử dụng 
nhãn hiệu. 

Thực vậy, nếu có nhu cầu sử dụng 
nhãn hiệu, quý khách hàng vẫn có thể 
thiết kế và sử dụng nhãn hiệu hoàn 
toàn bình thường, tuy nhiên, có một 
số nội dung cần lưu ý: 

Thứ nhất, không giống như quyền 
tác giả đối với các loại tác phẩm được 
liệt kê trong Điều 14 của Luật Sở hữu 
trí tuệ (tác phẩm âm nhạc, tác phẩm 
điện ảnh, chương trình máy tính, tác 
phẩm viết...) được mặc nhiên bảo hộ 
quyền tác giả kể từ ngày tác phẩm 
được hoàn thành thì quyền về quyền 
sở hữu công nghiệp thì lại khác (có 
bao gồm nhãn hiệu). Cơ sở để xác lập 
và phát sinh quyền được bảo hộ đối 
với nhãn hiệu là chủ nhãn hiệu phải 
thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu 
tại Cục SHTT (trừ trường hợp đối với 
tên thương mại).  

Sau khi đảm bảo đủ các điều kiện 
để được bảo hộ nhãn hiệu theo quy 
định tại các Điều 72, 73, 74, 75 của 
Luật Sở hữu trí tuệ và được Cục 
SHTT cấp  văn bằng bảo hộ, thì cá 
nhân/tổ chức là chủ sở hữu của nhãn 
hiệu hoàn toàn được xác lập toàn 
bộ quyền bảo hộ của mình đối với 
nhãn hiệu. Bao gồm: quyền sử dụng, 
quảng cáo, in ấn nhãn hiệu lên các 
sản phẩm, nhượng quyền thương mại, 
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nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu, 
nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu cho 
cá nhân/tổ chức khác.... Nếu phát 
hiện ra bất kỳ hành vi xâm phạm nào 
về nhãn hiệu, thương hiệu, chủ sở 
hữu văn bằng bảo hộ nhãn hiệu ngay 
lập tức được quyền yêu cầu các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền tham 
gia giải quyết và xử phạt. 

Thứ hai, Việc đăng ký nhãn hiệu 
là cần thiết đối với việc để chủ nhãn 
hiệu xem xét hàng hoá/dịch vụ có gắn 
nhãn hiệu của mình có bị coi là vi 
phạm pháp luật Sở hữu trí tuệ hay các 
quy định pháp luật khác hay không. 
Bởi trên thực tế có những trường hợp 
có các nhãn hiệu đã được cá nhân/tổ 
chức tiến hành đăng ký tại Cục SHTT 
nhưng không được các chủ đơn này 
quảng cáo, sử dụng rộng rãi, nên các 
chủ thể kinh doanh khác không thể 
biết được nhãn hiệu đó đã được bảo 
hộ hay chưa. Việc không rõ ràng này 
dẫn đến sự vi phạm về pháp luật sở 
hữu trí tuệ của các bên sử dụng nhãn 
hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm 
lẫn với các nhãn hiệu đã được bảo hộ. 
Do vậy, đã xảy ra những trường hợp 
chủ thể kinh doanh rõ ràng không 
biết, không muốn vi phạm pháp luật 
nhưng vẫn bị xử phạt vi phạm hành 
chính về SHTT do sử dụng nhãn hiệu 
trùng/tương tự gây nhầm lẫn với các 
sản phẩm do bên khác cung cấp. 

Với cơ chế thị trường phát triển 
như hiện nay, cùng với hoạt động 
xuất nhập khẩu các loại sản phẩm 

diễn ra vô cùng phổ biến thì lượng 
hàng hoá với các thương hiệu xuất 
hiện ngày càng đa dạng và mở rộng 
hơn. Do đó, việc đăng ký bảo hộ 
thương hiệu lại là điều cần thiết hơn 
nữa để bảo vệ được quyền lợi cho các 
chủ thể kinh doanh trong quá trình 
hoạt động. 

(Tổng hợp) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Cơ hội giúp nông dân Việt Nam 
ứng dụng công nghệ đổi mới sáng 
tạo 

Đã diễn ra từ 30/11 – 2/12, Hội 
nghị và Triển lãm Quốc tế Thiết bị & 
Công nghệ Nông – Lâm – Ngư 
nghiệp 2017 (GROWTECH 2017) 
được chủ trì và bảo trợ bởi Bộ Khoa 
học và công nghệ, Bộ Công Thương 
và Bộ Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn. Đây là lần đầu tiên những 
người nông dân, ngư dân được tham 
gia trải nghiệm tại một triển lãm quy 
tụ đầy đủ mọi hoạt động và công 
nghệ tiên tiến trong cả 3 lĩnh vực 
nông – lâm – ngư nghiệp. 

Hướng tới việc xây dựng và 
phát triển thị trường công nghệ cao, 
GROWTECH VIETNAM kỳ vọng là 
triển lãm về nông lâm ngư nghiệp 
mang tính quốc tế, là sàn giao dịch 
trực tiếp về thiết bị và công nghệ 
mới, nhằm mang lại giá trị cốt lõi 
trong việc phát triển nông nghiệp bền 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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vững – tạo ra giá trị thực của ngành 
sản xuất nông sản chất lượng cao cho 
người Việt và rộng hơn là thị trường 
xuất khẩu. 

GROWTECH 2017 không chỉ là 
dịp để các nhà chuyên môn, giới 
doanh nghiệp giao lưu học hỏi các 
sản phẩm công nghệ mới mà còn là 
cầu nối giúp người nông dân được 
tiếp cận sâu hơn với các sản phẩm 
công nghệ cao mang tính ứng dụng 
trong thời đại công nghệ 4.0. Trong 
khuôn khổ GROWTECH 2017, bên 
cạnh gặp gỡ, giao thương với các 
doanh nghiệp, đối tác tầm cỡ quốc tế, 
nhiều hội thảo mang tính ứng dụng 
cao cho người dân, doanh nghiệp lần 
lượt diễn ra trong khuôn khổ triển 
lãm. 

 
Các công nghệ mới được giới thiệu tại 

Triển lãm 
GROWTECH 2017 đã thu hút 

20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế 
giới đến thăm và giao dịch với hơn 
200 gian hàng đến từ hơn 100 doanh 
nghiệp. Hội chợ đã quy tụ các nhóm 
ngành hàng và công nghệ đa dạng ở 
nhiều lĩnh vực: Hệ thống máy móc 
xây dựng công trình nông nghiệp, 
thiết bị và công nghệ phục vụ trồng 
trọt, công nghệ nhà kính, máy móc 

thiết bị sản xuất hóa chất và phân 
bón, máy móc thiết bị chăm sóc động 
vật, máy móc thiết bị sản xuất chế 
biến thức ăn chăn nuôi, bảo quản sau 
thu hoạch… 

Đây sẽ là giải pháp cho các tổ 
chức, cá nhân, cơ sở công nghiệp, 
nông nghiệp được tiếp cận trực tiếp 
với công nghệ mới, các doanh nghiệp 
sản xuất máy móc thiết bị ngành công 
nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản 
trên thế giới. Có thể kể đến các sản 
phẩm về công nghệ trồng trọt đến từ 
Vương quốc Anh, công nghệ nhà 
kính, hệ thống tưới tiêu đến từ Israel, 
công nghệ, hệ thống chăn nuôi đến từ 
Cộng hòa Séc, công nghệ xử lý nước 
và đất nuôi trồng đến từ Indonesia, 
Công nghệ bảo quản sau thu hoạch 
của Đài Loan, hệ thống khí hóa gỗ 
của Cộng hòa Liên bang Đức… 

 (Theo baochinhphu.vn) 
 
 Cấp chứng nhận nhãn hiệu tập 
thể mực khô Quỳnh Lưu 

Lễ công bố cấp Giấy chứng nhận 
nhãn hiệu tập thể "Mực khô Quỳnh 
Lưu" đã được diễn ra vào sáng ngày 
8/12 tại xã Sơn Hải, UBND huyện 
Quỳnh Lưu. Đây là cơ hội để nâng 
cao giá trị sản phẩm trên thị trường 
và giảm việc làm giả, làm nhái. 

Mực khô Quỳnh Lưu, Nghệ An 
vốn được đánh giá là loại mực ngon 
nhất cả nước. Điều kiện tự nhiên về 
nắng gió, không khí trong lành của 
biển đã tạo nên một hương vị mực 
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khô đặc biệt với chất lượng thơm 
ngon, thịt dai và ngọt đậm rất 
riêng, độ mặn vừa hoàn toàn không bị 
lẫn cát. Mực khô Quỳnh Lưu có vị 
ngọt đặc trưng so với những nơi khác 
do cách chế biến, sơ chế khâu ban 
đầu. Mực sau khi được câu lên còn 
tươi nguyên roi rói được ngư dân 
phân loại, lựa chọn những con to, 
mình dày, thịt trắng để sơ chế làm 
mực khô.  

 
Mực khô Quỳnh Lưu nổi tiếng về 

 độ thơm ngon 
Vì vậy, với mong muốn đưa sản 

phẩm trở thành thương hiệu mạnh 
trên thị trường, đem lại thu nhập cao 
cho bà con ngư dân, UBND huyện 
Quỳnh Lưu đã giao cho Trạm 
Khuyến nông huyện thực hiện Dự án 
Xây dựng, quản lý nhãn hiệu tập thể 
“Mực khô Quỳnh Lưu”. Sau một quá 
trình thực hiện đến nay dự án đã đạt 
kết quả và được Cục sở hữu trí tuệ 
cấp Quyết định số 62136/QĐ – SHTT 
ngày 8/9/2017 về cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký nhãn hiệu số 287652 
nhãn hiệu “Mực khô Quỳnh Lưu” 
cho Hội sản xuất và kinh doanh mực 
khô huyện Quỳnh Lưu với tổng số 28 
hội viên ở xã Quỳnh Long, An Hòa, 
Quỳnh Nghĩa, Sơn Hải huyện Quỳnh 
Lưu, tỉnh Nghệ An. 

Vào sáng ngày 8/12 vừa qua, lễ 
công bố cấp giấy chứng nhận nhãn 
hiệu tập thể Mực khô Quỳnh Lưu đã 
được tổ chức bởi Cục Sở hữu trí tuệ, 
Bộ Khoa học và Công nghệ tại xã 
Sơn Hải, UBND huyện Quỳnh Lưu. 
Việc cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu 
tập đã tạo cơ sở pháp lý giúp phát 
triển sản xuất, kinh doanh các sản 
phẩm mực khô Quỳnh Lưu một cách 
bền vững; phát triển sản phẩm cả về 
chất lượng và giá trị, góp phần đưa 
“Mực khô Quỳnh Lưu” thành thương 
hiệu mạnh ở cả thị trường trong nước 
và nước ngoài, góp phần phát triển 
kinh tế biển. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Công bố chỉ dẫn địa lý cà phê 
Sơn La 

Tối 27/10 vừa qua, tại huyện Mai 
Sơn, tỉnh Sơn La, Cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) - Bộ Khoa học và Công nghệ 
- phối hợp với UBND tỉnh công bố 
chỉ dẫn địa lý “Sơn La” cho sản 
phẩm cà phê của địa phương này. Sự 
kiện diễn ra trong khuôn khổ Ngày 
hội cà phê Mai Sơn 2017. 

Chỉ dẫn địa lý “Sơn La” cho sản 
phẩm cà phê được Cục SHTT cấp 
giấy chứng nhận số 00058 cấp ngày 
28/9/2017. Đây là sản phẩm thứ ba 
của tỉnh sau chè Shan tuyết Mộc 
Châu và xoài tròn Yên Châu được 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý, đưa Sơn La trở 
thành một trong những địa phương có 
nhiều chỉ dẫn địa lý nhất cả nước. 
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Phát biểu tại lễ công bố, ông Đinh 
Hữu Phí - Cục trưởng Cục SHTT - 
cho rằng, việc sản phẩm cà phê Sơn 
La được công nhận chỉ dẫn địa lý là 
sự ghi nhận của Nhà nước đối với 
một sản phẩm đặc sản của tỉnh, là cơ 
sở giúp doanh nghiệp, người dân bảo 
vệ và phát triển những giá trị về chất 
lượng, nguồn gốc, góp phần nâng cao 
danh tiếng, phát triển thị trường cho 
sản phẩm cà phê đặc sản của tỉnh Sơn 
La. 

 
Ông Đinh Hữu Phí trao giấy chứng nhận chỉ 
dẫn địa lý cà phê Sơn La cho lãnh đạo tỉnh. 

Theo ông Cầm Ngọc Minh - Chủ 
tịch UBND tỉnh, sau 20 năm đầu tư 
phát triển cây cà phê, mặc dù trải qua 
những ảnh hưởng của thời tiết khắc 
nghiệt, sương muối, biến động của thị 
trường nhưng với sự quyết tâm của 
tỉnh, nỗ lực của các ngành chức năng 
và người dân, vùng cà phê của tỉnh đã 
phát triển thành vùng khá tập trung. 

“Cây cà phê đem lại hiệu quả kinh 
tế rõ rệt, một bộ phận người dân 
trồng cà phê không những xoá được 
đói, giảm được nghèo mà còn vươn 
lên giàu có, nhiều hộ có thu nhập từ 
100-200 triệu đồng/năm” - ông Minh 
cho biết. 

Cà phê Sơn La có lịch sử nguồn 

gốc từ năm 1945, khi người dân địa 
phương xin về trồng tại vườn nhà, 
sau đó được chuyển lên trồng ở các 
sườn đồi. Trải qua hơn 70 năm hình 
thành, phát triển đến nay cà phê trở 
thành một đặc sản của Sơn La và 
từng bước khẳng định vị trí vững 
chắc trên thị trường. 

Cà phê mang chỉ dẫn địa lý “Sơn 
La” được sản xuất từ giống cà phê 
Arabica, bao gồm các sản phẩm là cà 
phê nhân, cà phê hạt rang và cà phê 
bột. Nước cà phê Sơn La khi pha có 
nàu nâu cánh gián, trong và có vị 
chua thanh, đắng nhẹ, hậu vị lâu. Vị 
ngọt và hương trái cây cũng tạo nên 
đặc trưng của cà phê Sơn La được 
nhiều người tiêu dùng biết đến. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Cam Phù Yên được Cục Sở hữu 
trí tuệ công nhận nhãn hiệu cam 
‘xịn’ 

Chiều 16/12, cam Phù Yên đã 
được Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa 
học và Công nghệ) công bố Quyết 
định cấp giấy chứng nhận công nhận 
nhãn hiệu. 

Buổi lễ công bố đươc tổ chức tại 
xã Mường Thải, huyện Phù Yên (Sơn 
La), với sự tham dự của đại diện lãnh 
đạo tỉnh Sơn La, Cục Sở hữu trí tuệ 
(Bộ khoa học và Công nghệ), Viện 
nghiên cứu rau, quả Trung ương và 
đông đảo bà con nhân dân trồng cam 
trong khu vực. 

Tại đây, Chi cục quản lý chất 
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lượng nông lâm thủy sản Sơn La đã 
gắn nhãn hiệu cho sản phẩm cam Phù 
Yên. Đồng thời trao quyền sử dụng 
nhãn hiệu cam Phù Yên cho các tập 
thể và cá nhân ở xã Mường Thải và 
xã Mường Cơi. 

 
Lãnh đạo tỉnh và huyện gắn nhãn hiệu cho 

sản phẩm cam Phù Yên.  

Được biết, hiện nay, huyện Phù 
Yên có trên 785 ha trồng cây ăn quả 
có múi, trong đó diện tích trồng cam 
khoảng 200 ha. Trồng tập trung nhiều 
ở các xã: Mường Thải, Mường Cơi 
và Tân Lang. Diện tích cam mới 
trồng năm 2017 là 56 ha; năng suất 
trung bình đối với giống cam Vinh 
đạt 21 tấn/ha, cam đường canh 20 
tấn/ha. Cây cam đã đem lại hiệu quả 
kinh tế cao cho người dân, với nhiều 
hộ trồng cam có thu nhập hàng trăm 
triệu đồng/năm. Một số hộ có thu 
nhập một đến hai tỷ đồng/năm từ 
trồng cam. 

Ông Nguyễn Văn Ngân (bản Văn 
Yên, xã Mường Thải) cho biết, nhà 
ông bắt đầu trồng cam vinh và cam 
đường canh từ năm 2011, đến nay 
vườn cam nhà ông rộng khoảng 2ha, 
bình quân mỗi năm đạt sản lượng 20 
- 30 tấn, mang lại thu nhập khoảng 

600 – 700 triệu đồng. 
Cùng với Mường Thải, cây ăn quả 

có múi đã được xã Mường Cơi chú 
trọng phát triển. Từ một số mô hình 
ban đầu, đến nay tại Mường Cơi có 
khoảng 100 ha cây ăn quả có múi, 
chủ yếu là cây cam, quýt ngọt. 

Theo anh Nguyễn Văn Sử ở bản 
Nghĩa Hưng (xã Mường Cơi), gia 
đình anh trồng quýt ngọt từ năm 2010 
với diện tích khoảng hơn 2ha. Sản 
lượng quýt của gia đình anh Sử luôn 
đạt khoảng 25 tấn/năm, giá bán tại 
vườn khoảng 25.000 đồng/kg. Nhờ 
đó, cuộc sống của gia đình anh Sử đã 
được cải thiện rất nhiều. 

Cùng với đó, huyện Phù Yên sẽ 
quan tâm quản lý về chất lượng, tiến 
tới xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa 
lý để thu hút các doanh nghiệp lớn 
đầu tư và tiêu thụ nông sản cho nông 
dân, góp phần đẩy mạnh thực hiện 
chương trình giảm nghèo bền vững, 
nâng cao thu nhập cho người nông 
dân, tạo thêm nguồn lực xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn. 

(Theo vietq.vn) 
 
SHTT với Doanh nghiệp 
 Đà Nẵng: Hướng dẫn xác lập, 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và mã 
vạch cho doanh nghiệp  

Sáng 7/12 vừa qua, tại Đà Nẵng, 
Trung tâm Xúc tiến thương mại - Sở 
Công Thương Đà Nẵng tổ chức 
chương trình tập huấn “Hướng dẫn 
xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
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và mã vạch cho doanh nghiệp” với sự 
tham gia của đại diện các phòng kinh 
tế quận huyện, hiệp hội doanh 
nghiệp, các doanh nghiệp, siêu thị, 
HTX trên địa bàn thành phố. 

 
Toàn cảnh buổi tập huấn 

Tại buổi tập huấn, diễn giả 
Nguyễn Thị Thu Hà - Hội Sở hữu trí 
tuệ Việt Nam đã giới thiệu tới học 
viên các thông tin về sở hữu trí tuệ 
trong đó bao gồm các đối tượng sở 
hữu trí tuệ; xác lập quyền sở hữu trí 
tuệ; hướng dẫn các bước để doanh 
nghiệp yêu cầu xử lý xâm phạm 
quyền. 

Chương trình cũng giới thiệu đến 
các học viên thông tin về mã vạch 
trên thương phẩm gồm hàng hóa bán 
lẻ và không bán lẻ. Bà Thu Hà cho 
biết thêm, mã số mã vạch sẽ thúc đẩy 
chất lượng hàng hóa, chống gian lận 
thương mại. Hệ thống các tiêu chuẩn 
Việt Nam về mã số, mã vạch cơ bản 
đáp ứng được các yêu cầu về truy 
xuất nguồn gốc. Trong đó đã có tiêu 
chuẩn Việt Nam về các loại mã số 
phân định của GS1 có thể sử dụng để 
định danh đối tượng cần truy xuất 
nguồn gốc trong hệ thống truy xuất 
nguồn gốc; tiêu chuẩn Việt Nam về 
các loại mã vạch mã hóa dữ liệu 

thường sử dụng trên tem truy xuất 
nguồn gốc như mã vạch EAN/UPC, 
GS 1-128; QR code… 

Bên cạnh đó, đã có tiêu chuẩn 
Việt Nam về yêu cầu đối với hệ 
thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm 
được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn 
của tổ chức ISO, cùng hàng loạt các 
tài liệu hướng dẫn áp dụng truy xuất 
nguồn gốc ứng dụng tiêu chuẩn GS1 
cho sản phẩm cụ thể. 

(Theo baocongthuong.com) 
 
 Phú Thọ cần cải thiện môi 
trường đầu tư, hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp 

Ngày 11/12 vừa qua, HĐND tỉnh 
Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-
2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 5. Phó 
Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển 
dự và chỉ đạo tại kỳ họp. 

 
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển 

phát biểu tại kỳ họp 
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó 

Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển 
nhấn mạnh, kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh 
Phú Thọ diễn ra ngay sau kết thúc kỳ 
họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV - kỳ 
họp thành công và có nhiều đổi mới. 
Đây là kinh nghiệm để HĐND các 
cấp học tập và vận dụng vào thực tiễn 
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của địa phương.  
Để tạo được bước đột phá trong 

năm 2018 và những năm tiếp theo, 
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc 
Hiển đề nghị tỉnh Phú Thọ cần tập 
trung giải quyết một số vấn đề trọng 
tâm như: Cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; 
xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, 
trong đó chú trọng đến hạ tầng về 
giao thông, khai thác tốt lợi thế của 
tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai, 
tuyến đường sắt, đường thủy trên 
sông Hồng để làm tốt vai trò kết nối 
với các tỉnh miền núi phía Bắc và 
trung tâm kinh tế- văn hóa Hà Nội.  

Phú Thọ xác định rõ một trong 
những lợi thế của tỉnh là nông 
nghiệp; chú trọng, đầu tư, phát triển 
theo hướng nông nghiệp hữu cơ, ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật,  sản 
xuất nông nghiệp công nghệ cao; 
quản lý chặt đất đai, tài nguyên 
khoáng sản; bảo vệ môi trường. Tỉnh 
tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới 
phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
điều hành công việc theo tinh thần 
sâu sát, hiệu quả, thiết thực gắn với 
sắp xếp lại tổ chức bộ  máy của hệ 
thống chính trị tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả. Phú Thọ cũng cần 
tập trung thực hiện tốt Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương, Luật Hoạt 
động giám sát của Quốc hội và 
HĐND; tiếp tục đổi mới nội dung, 
phương thức giám sát và tiếp xúc cử 

tri, khắc phục tính hình thức trong 
tiếp xúc cử tri.  

Ông Hoàng Dân Mạc đề nghị các 
đại biểu HĐND tỉnh, các đơn vị chức 
năng, các địa phương nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, 
tập trung trí tuệ thực hiện thắng lợi kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 
2018; trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là 
quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư; 
đẩy mạnh thực hiện và gắn kết  việc 
thực hiện bốn khâu đột phá là đầu tư 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát 
triển nguồn nhân lực, phát triển du 
lịch và cải cách hành chính. Tỉnh 
cũng đẩy mạnh xắp sếp tổ chức bộ 
máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ 
chức và quản lý, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả hoạt động của các đơn vị 
sự nghiệp công lập; tiếp tục giữ vững 
ổn định chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; 
chủ động phòng chống thiên tai, tăng 
cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 
trường và cải thiện đời sống nhân 
dân.  

Năm 2017, kinh tế - xã hội của 
tỉnh Phú Thọ có những chuyển biến 
tích cực; lần đầu tiên trong 6 năm trở 
lại đây, 100% chỉ tiêu đều đạt và vượt 
kế hoạch đề ra. Trong đó, kết cấu hạ 
tầng trên địa bàn tỉnh phát triển rõ 
nét; tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 
trên 33 nghìn tỷ đồng; kinh tế tiếp tục 
tăng trưởng với tốc độ 7,75%; cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch theo hướng tích 
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cực. Công tác xây dựng nông thôn 
mới ở tỉnh tiếp tục được thực hiện 
theo hướng lồng ghép các nguồn lực 
để đạt hiệu quả cao. 

(Theo baotintuc.vn)  
 
 Phát triển doanh nghiệp khoa 
học công nghệ: "Cái khó bó cái 
khôn" 

Bộ KHCN vừa tổ chức chuỗi sự 
kiện phát triển doanh nghiệp khoa 
học công nghệ (DN KHCN) và hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo tại TP HCM. Nhìn lại một năm 
hoạt động của doanh nghiệp KHCN 
mới thấy, còn rất khó khăn để các 
doanh nghiệp có thể tiếp cận các 
chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà 
nước.  

Theo báo cáo của Cục Phát triển 
thị trường và doanh nghiệp KHCN: 
Tính đến tháng 8/2017, cả nước có 
303 doanh nghiệp được cấp giấy 
chứng nhận doanh nghiệp KHCN, 
tăng 69 đơn vị so với cùng kỳ năm 
trước. Đồng thời, nhiều hồ sơ đăng 
ký chứng nhận được các sở KHCN 
tiếp nhận và đang trong quá trình 
thẩm định, họp hội đồng đánh giá. 
doanh nghiệp KHCN được cấp giấy 
chứng nhận tập trung ở cả 7 lĩnh vực 
công nghệ theo quy định tại Thông tư 
số 06/2008 của liên bộ KHCN, Tài 
chính và Nội vụ; Trong đó, chủ yếu 
là công nghệ sinh học (47,5%), công 
nghệ tự động hóa (25%), công nghệ 
vật liệu mới (15%). 

 
Nhiều DN KHCN còn khó khăn trong việc 

tiếp cận vốn để phục vụ sản xuất 

Về hoạt động, trong 303 doanh 
nghiệp KHCN đã được cấp giấy 
chứng nhận có 1 doanh nghiệp giải 
thể, 12 doanh nghiệp ngừng hoạt 
động, 3 doanh nghiệp đã thu hồi giấy 
chứng nhận (do chuyển hoạt động sản 
xuất, kinh doanh sang địa bàn khác, 
hoặc không còn hoạt động trong lĩnh 
vực đăng ký doanh nghiệp KHCN). 

Đến tháng 8/2017, có 126 doanh 
nghiệp báo cáo đầy đủ về tình hình 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
năm 2016. Cụ thể, tổng doanh thu 
năm 2016 của các doanh nghiệp 
KHCN đạt 14.402 tỷ đồng, tăng 
16,32% so với năm 2015, trung bình 
doanh thu mỗi doanh nghiệp KHCN 
đạt 114,3 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận 
sau thuế đạt 1.289,91 tỷ đồng, tăng 
2,35%. So với tổng sản phẩm trong 
nước năm 2016 là 4.502.733 tỷ đồng, 
doanh nghiệp KHCN đã đóng góp 
0,03% GDP cả nước.  

Với việc ứng dụng các kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ vào hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, doanh nghiệp KHCN 
không chỉ mang đến các sản phẩm 
mới chất lượng cao, có sức cạnh 
tranh với hàng ngoại nhập, mà còn 
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tạo ra làn sóng khuyến khích việc 
nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào sản 
xuất, kinh doanh. Vấn đề xây dựng 
thương hiệu, đăng ký bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ được doanh nghiệp 
KHCN chú trọng trong việc xây dựng 
phương án thương mại hóa các sản 
phẩm KHCN. 

Bàn về giải pháp cho những vấn 
đề trên, Thứ trưởng Bộ KHCN Trần 
Văn Tùng khẳng định, cần tăng 
cường trách nhiệm và sự phối hợp 
của các bộ, ngành và địa phương đối 
với việc phát triển doanh nghiệp 
KHCN. Song song đó, Cục Phát triển 
thị trường và doanh nghiệp KHCN 
chủ động rà soát, tháo gỡ vướng mắc 
cho doanh nghiệp KHCN trong phạm 
vi quy định của Nghị định 80/2007; 
Sớm giải quyết những khó khăn trong 
thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử 
dụng kết quả KHCN làm cơ sở cho 
việc thành lập doanh nghiệp KHCN. 
Trong 3 tháng tới nghiên cứu thành 
lập Câu lạc bộ doanh nghiệp KHCN. 
Đây sẽ là nơi trao đổi kinh nghiệm, 
giới thiệu và chuyển giao mô hình 
sản xuất để tăng sức mạnh cho doanh 
nghiệp KHCN. 

(Theo baomoi.com) 
 
 Phát hiện doanh nghiệp dùng 
hoá chất làm tăng độ đạm trong 
thức ăn chăn nuôi  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (NN&PTNT) vừa có văn 
bản về thực trạng sử dụng hoá chất 

trong sản xuất, kinh doanh thức ăn 
chăn nuôi. 

Theo đó, Bộ NN&PTNT cho biết, 
qua việc thanh tra đột xuất một số 
công ty sản xuất, kinh doanh thức ăn 
chăn nuôi, Thanh tra Bộ NN&PTNT 
đã phát hiện một số doanh nghiệp 
nhập khẩu, kinh doanh chất Cyanuric 
acide, Dicyandiamide và Ammelide 
trong “Bột dinh dưỡng cao đạm” để 
đưa bổ sung vào nguyên liệu thức ăn 
chăn nuôi cho cá da trơn, gia súc, gia 
cầm nhằm nâng cao độ đạm. 

Tuy nhiên, việc nâng cao độ đạm 
này không có tác dụng về mặt dinh 
dưỡng (đạm giả), mặt khác gây tồn 
dư trên động vật và gây các bệnh về 
thận cho động vật và con người khi 
dùng sản phẩm có chất này. Để có cơ 
sở khoa học tham mưu cho Bộ 
NN&PTNT quản lý chặt chẽ các chất 
trên và kịp thời chấn chỉnh công tác 
quản lý về sản xuất, kinh doanh, sử 
dụng hoá chất công nghiệp trong thức 
ăn chăn nuôi, Bộ yêu cầu Vụ Khoa 
học công nghệ và Môi trường, Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam, Việt 
Thú y, Viện Chăn nuôi có ý kiến về 
ba chất Cyanuric acide, 
Dicyandiamide và Ammelide. 

Cụ thể về tác dụng của các chất 
này đối với vật nuôi và mức độ ảnh 
hưởng đến sức khoẻ con người khi sử 
dụng sản phẩm động vật chứa chất 
này. 

Các đơn vị trên cũng cần làm rõ 
trên thế giới, có những nước nào cho 
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phép sử dụng và cấm sử dụng các 
chất trên. Ý kiến gửi về Bộ trước 
ngày 25/12/2017. 

 
Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu Cục 

Chăn nuôi phối hợp với Tổng cục 
Thuỷ sản rà soát, chấn chỉnh công tác 
quản lý các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thức ăn chăn nuôi đảm bảo 
không sử dụng các chất trên, thẩm 
định và chỉ định Phòng kiểm nghiệm 
đối với chất Cyanuric acide, 
Dicyandiamide và Ammelide phục vụ 
cho việc phát hiện, xử lý vi phạm. 

 Theo Đời Sống Pháp Luật, có 24 
loại hóa chất, kháng sinh cấm sử 
dụng trong sản xuất, kinh doanh động 
vật thủy sản: Aristolochia spp và các 
chế phẩm từ chúng Chloramphenicol, 
Chloroform Chlorpromazine, 
Dimetridazole, Colchicine, Dapsone, 
Dimetridazole, Metronidazole,, 
Nitrofuran (bao gồm cả 
Furazolidone), Ronidazole, Green 
Malachite, Ipronidazole, Các 
Nitroimidazole khác, Clenbuterol, 
Diethylstilbestrol (DES), 
Glycopeptides, Trichlorfon 
(Dipterex), Gentian Violet (Crystal 
violet), Trifluralin, Cypermethrin, 

Cypermethrin, Enrofloxacin, 
Ciprofloxacin, Nhóm 
Fluoroquinolones. 

Có 16 loại hóa chất, kháng sinh 
cấm sử dụng trong sản xuất, kinh 
doanh động vật trên cạn: 
Chloramphenicol, Furazolidon và dẫn 
xuất của nhóm Nitrofuran, 
Dimetridazole, Metronidazole, 
Dipterex Ciprofloxacin, Ofloxacin, 
Carbadox, Olaquidox, Olaquidox, 
Bacitracin Zn, Green Malachite, 
Gentian Violet, Clenbuterol, 
Salbutamol, Ractopamine, 
Diethylstilbestrol (DES). 

(Theo sohuutritue.net) 
 
 Các loại hàng hóa thiết yếu đang 
bị làm giả, vi phạm sở hữu trí tuệ 
tràn lan 

Theo thống kê của Hiệp hội 
Chống hàng giả và bảo vệ người tiêu 
dùng Việt Nam, thực trạng sản 
xuất hàng giả, hàng nhái ở Việt Nam 
ngày càng phức tạp với nhiều thủ 
đoạn ngày càng tinh vi, xuất hiện ở 
mọi nơi, từ mặt hàng thông thường 
đến cao cấp, từ hàng tiêu dùng đến tư 
liệu sản xuất. 

Công tác đấu tranh chống buôn 
lậu, gian lận thương mại, hàng giả, 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là 
nhiệm vụ quan trọng, khó khăn và lâu 
dài. Trong thời gian qua, Chính phủ 
đã ban hành nhiều Nghị quyết chỉ đạo 
các lực lượng tăng cường chống buôn 
lậu, hàng giả, hàng nhái và đạt được 
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một số kết quả nhưng hàng giả, hàng 
nhái tồn tại và uy hiếp nền sản xuất 
trong nước và lợi ích của người tiêu 
dùng. Có thể kể đến những vụ việc 
nổi cộm như vụ dược phẩm của Công 
ty cổ phần VN Pharma (TP. Hồ Chí 
Minh), khăn lụa Khaisilk của Tập 
đoàn Khaisilk (Hà Nội)… 

 
Tiêu hủy đồng hồ giả, nhái nhãn hiệu  

ở Hà Nội 
Theo thống kê của Hiệp hội 

Chống hàng giả và bảo vệ người tiêu 
dùng Việt Nam, thực trạng sản xuất 
hàng giả, hàng nhái ở Việt Nam ngày 
càng phức tạp với nhiều thủ đoạn 
ngày càng tinh vi, xuất hiện ở mọi 
nơi, từ mặt hàng thông thường đến 
cao cấp, từ hàng tiêu dùng đến tư liệu 
sản xuất... Đây là nguy cơ lớn đối với 
các nhà sản xuất trong nước, ảnh 
hưởng đến môi trường đầu tư. 

Ngăn chặn vấn nạn nhức nhối này 
đòi hỏi sự vào cuộc của cả cộng đồng 
với một quá trình bền bỉ, cả hệ thống 
chính trị và sự nghiêm khắc của pháp 
luật. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp 
trong nước cần tiếp tục đầu tư công 
nghệ, giảm giá thành sản phẩm, đẩy 
mạnh tuyên truyền sâu rộng đến nhân 
dân, nhất là cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam”. 

 
Cơ quan công an kiểm tra hàng hoá 

Hiệp hội cũng kiến nghị đến các 
cơ quan chức năng ý kiến của các 
doanh nghiệp trong công tác phòng, 
chống hàng giả và hàng nhái. 
 Đó là, cần phân rõ đầu mối giữa các 
lực lượng thực thi như công an, quản 
lý thị trường, hải quan, thanh tra 
chuyên ngành và hệ thống thanh tra; 
công tác giám định hàng hoá cần 
khắc phục những hạn chế như cho 
các kết quả khác nhau, thời gian lâu; 
kinh phí cho các lực lượng còn hạn 
hẹp, ngăn chặn cho được việc mua 
hàng kém chất lượng của nước ngoài 
rồi về dán nhãn mác Việt Nam để tiêu 
thụ đã gây thiệt hại rất lớn cho doanh 
nghiệp trong nước làm ăn chân chính, 
ảnh hưởng đến các sản phẩm hàng 
hoá, gây hậu quả khôn lường cho nền 
sản xuất trong nước. 

Thời gian qua, ngành Công 
Thương phối hợp với Hiệp hội đã tổ 
chức tuyên truyền rộng rãi trên các 
phương tiện thông tin đại chúng 
nhằm nâng cao ý thức người tiêu 
dùng như: Bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng là trách nhiệm chung của 
toàn xã hội; Người tiêu dùng có 
quyền được thông tin về hàng hóa, 
dịch vụ;... 

 (Theo tapchitaichinh.vn) 


