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CUỘC HỌP LẦN THỨ 44 NHÓM 
CHUYÊN GIA APEC VỀ SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ (IPEG 44) 

Tại Hội nghị lần thứ nhất các quan 
chức cao cấp APEC (SOM 1), trong 
hai ngày 18-19/2, hơn 100 đại biểu 
đến từ 21 nền kinh tế APEC đã bắt 
đầu phiên họp nhóm chuyên gia 
APEC về Sở hữu trí tuệ lần thứ 44 
(IPEG 44) do Cục Sở hữu trí tuệ 
(thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) 
chủ trì. 

Phát biểu tại Cuộc họp, Phó Cục 
trưởng Cục SHTT Lê Ngọc Lâm 
nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò 
của bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) trong sự phát triển của mỗi 
nền kinh tế cũng như trong quá trình 
hội nhập kinh tế khu vực. Việc bảo 
hộ SHTT đầy đủ và thích hợp góp 
phần thúc đẩy đáng kể vào quá trình 
đổi mới, khuyến khích cạnh tranh 
lành mạnh, thu hút đầu tư trực tiếp 
nước ngoài và chuyển giao công 
nghệ, tạo động lực phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước và góp phần vào 
quá trình hội nhập kinh tế khu vực. 

Theo phương châm đó, trong 

những năm qua, các thành viên 
Nhóm IPEG đã tích cực tham gia vào 
các hoạt động của Nhóm, chia sẻ kinh 
nghiệm, thông tin cũng như thảo luận 
đưa ra các sáng kiến, đề xuất dự án 
góp phần làm phong phú thêm kết 
quả của APEC nói chung và của 
Nhóm IPEG nói riêng. Phó Cục 
trưởng Lê Ngọc Lâm tin tưởng sẽ đạt 
được những kết luận mang tính hiệu 
quả có thể được dùng làm đầu vào 
cho năm APEC 2017 cũng như góp 
phần đạt được các mục tiêu Bogor 
của APEC về tự do thương mại và 
đầu tư vào năm 2020. 

Tại Cuộc họp IPEG 44, ngoài đóng 
góp các ý kiến, kinh nghiệm về hoạt 
động bảo hộ quyền SHTT. Các đại 
biểu đã chia sẻ, thảo luận các nội 
dung trọng tâm; mục đích chung của 
hợp tác APEC về SHTT như: tăng 
cường đối thoại về chính sách SHTT 
và thảo luận các biện pháp nhằm tăng 
cường tính hiệu quả của hệ thống bảo 
hộ SHTT, thực hiện Hiệp định về các 
khía cạnh liên quan đến thương mại 
của quyền SHTT (Hiệp định TRIPS 
của WTO); nỗ lực triển khai có hiệu 
quả Kế hoạch hành động tập thể 
(CAP) về SHTT nhằm đạt các mục 
tiêu Bogor của APEC về tự do hóa 
thương mại và đầu tư vào năm 2020;

đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền 
quảng bá nâng cao nhận thức của 
công chúng về SHTT; khuyến khích 
sử dụng, khai thác và thương mại hóa 
quyền SHTT. Trong khuôn khổ Cuộc 

họp, Đoàn Việt Nam đã có các bài 
trình bày: “Quy trình xử lý đơn đăng 
ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống 
Madrid tại Cục SHTT” và “Hoạt 
động đổi mới, sáng tạo của Việt 
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Nam”.  
Đoàn chủ nhà Việt Nam do ông Lê 

Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục 
SHTT làm Trưởng đoàn đã trình bày 
2 nội dung quan trọng, gồm: Quy 
trình xử lý đơn đăng ký quốc tế nhãn 
hiệu theo Hệ thống Madrid tại        
Cục SHTT và Hoạt động đổi mới, 
sáng tạo của Việt Nam. 

Phía Việt Nam cũng chia sẻ với đại 
biểu của các nền kinh tế thành viên 
quy trình xử lý đơn đăng ký quốc tế 
nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid tại 
Cục SHTT, nhằm tạo điều kiện cho 
các doanh nghiệp nước ngoài đăng ký 
nhãn hiệu trong nước cũng như các 
doanh nghiệp Việt Nam khi đăng ký 
nhãn hiệu ở nước ngoài. 

(Tổng hợp) 
 

KỲ VỌNG GÌ Ở RCEP SAU KHI 
TPP ĐỔ VỠ?  

“Nếu chỉ xét đơn thuần về khía 
cạnh thương mại, RCEP có thể là 
giải pháp thay thế cho TPP do phù 
hợp ở nhiều khía cạnh”, ông Phạm 
Văn Thinh, Tổng giám đốc Deloitte 
Việt Nam cho biết. 

 
Ông Phạm Văn Thinh - Tổng giám đốc 

Deloitte Việt Nam 

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP) có khả năng đổ vỡ 
khiến nhiều doanh nghiệp vốn được 
dự báo hưởng lợi trước đó vỡ mộng. 
Một trong những việc làm đầu tiên 
của Tổng thống Mỹ mới đắc cử 
Donald Trump là tuyên bố rút khỏi 
TPP, như ông đã hứa trong thời gian 
tranh cử. 

Sau tuyên bố của Mỹ, 11 nước còn 
lại chưa tuyên bố rút khỏi hay tiếp tục 
TPP. Hiện tại, Nhật Bản và Úc đang 
có những bước đi để tìm kiếm sự thỏa 
thuận trong 11 nước còn lại để tiếp 
tục TPP mà không có sự tham gia của 
Mỹ. Đối với Việt Nam, nước được 
đánh giá sẽ được hưởng lợi nhiều 
nhất từ TPP, đây là một thực tế đáng 
thất vọng.  

Với Việt Nam, Mỹ hiện vẫn là thị 
trường xuất khẩu lớn nhất, có vai trò 
rất quan trọng trong tăng trưởng kinh 
tế đất nước. Kể cả khi TPP vẫn được 
thực thi, không có sự tham gia của 
Mỹ, những lợi ích được dự đoán dành 
cho Việt Nam có được sẽ nhỏ hơn rất 
nhiều so với ban đầu. RCEP bao trùm 
một thị trường lớn gồm 16 nước, có 
đến 3 tỷ dân, chiếm gần 30% thương 
mại toàn cầu. Nếu so sánh với thị 
trường các nước tham gia TPP, RCEP 
cũng không thua kém nhiều, thậm chí 
còn lớn hơn nếu so sánh về dân số và 
khối lượng thương mại. 

Tuy nhiên, RCEP cũng có nhiều 
điểm khác biệt so với TPP. 

Điều khác biệt lớn nhất là các tiêu 
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chuẩn của RCEP thấp hơn nhiều so 
với TPP. Sự khai thông thương mại 
của RCEP dựa nhiều vào việc hạ thấp 
thuế quan hơn là nâng cao chất lượng 
kinh tế của các thành viên, bao gồm 
cả các yêu cầu về bảo vệ người lao 
động, các tiêu chuẩn về môi trường, 
SHTT. Mỹ vẫn đang là một thị 
trường xuất khẩu lớn nhất của Việt 
Nam, chúng ta vẫn phải tìm cách để 
duy trì và mở rộng thị trường này.  

Điều thứ nhất là rõ ràng năng lực 
của đa phần các doanh nghiệp còn 
yếu. Phần lớn doanh nghiệp của Việt 
Nam hiện nay là các doanh nghiệp 
vừa, nhỏ và rất nhiều doanh nghiệp 
siêu nhỏ. Thứ hai là khả năng cạnh 
tranh của các doanh nghiệp Việt Nam 
thấp. Thứ ba, phần lớn các doanh 
nghiệp thiếu chiến lược dài hạn. 

Hậu quả của việc không tuân thủ 
các vấn đề này sẽ là các kỷ luật 
thương mại. Các cam kết môi trường 
và trách nhiệm xã hội sẽ làm tăng chi 
phí sản xuất của doanh nghiệp trong 
ngắn hạn, nhưng ngược lại sẽ đảm 
bảo được sự phát triển bền vững của 
cả nền kinh tế nói chung và doanh 
nghiệp nói riêng. Rõ ràng, để thành 
công trong môi trường kinh tế phẳng, 
doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều 
chuyện phải làm để chuẩn bị cho 
cuộc chơi lớn hơn với nhiều cơ hội 
lớn nhưng cũng rất khốc liệt. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ phải 
đương đầu với nhiều thách thức 
không nhỏ. Vấn đề nợ xấu của hệ 

thống ngân hàng tiếp tục là một thách 
thức lớn, ảnh hưởng đến sự ổn định 
và tăng trưởng bền vững của nền kinh 
tế. Vấn đề nợ công đã và đang là một 
đề tài gây chú ý.  

Như vậy, các doanh nghiệp đang 
có nhiều điệu kiện thuận lợi để tiếp 
tục tăng trưởng. Vấn đề là liệu các 
doanh nghiệp có tiếp tục đổi mới, áp 
dụng công nghệ mới nhằm cải thiện 
năng lực nội tại của chính doanh 
nghiệp để tăng cường khả năng cạnh 
tranh, mở rộng thị trường hay không. 

(Theo vneconomy.vn) 
 

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI THĂM 
CHÍNH THỨC VIỆT NAM 

Nhận lời mời của Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Tổng giám đốc Tổ chức 
Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) 
Francis Gurry sang thăm chính thức 
Việt Nam từ ngày 21 đến 23/03/2017. 

Đây là cơ hội để Việt Nam thúc 
đẩy quan hệ song phương với WIPO 
đồng thời tranh thủ sự trợ giúp của 
WIPO trong các vấn đề về sở hữu trí 
tuệ (SHTT). Chuyến thăm lần này 
càng có ý nghĩa đặc biệt hơn trong 
bối cảnh Chính phủ đang chỉ đạo đẩy 
mạnh lĩnh vực SHTT trong thời gian 
tới, để SHTT thực sự là động lực cho 
đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Trong chuyến thăm Việt Nam lần 
này, Tổng giám đốc WIPO sẽ có các 
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cuộc tiếp kiến Lãnh đạo Nhà nước, 
Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 
Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế 

giới (WIPO) Francis Gurry 

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ 
chuyến thăm Tổng giám đốc Francis 
Gurry cũng sẽ tham dự một số hoạt 
động như: tham dự và phát biểu tại 
phiên khai mạc chung của 02 Hội 
thảo quốc tế về Chỉ số sáng tạo toàn 
cầu (GII) và Hội thảo về Dự án IP-
Hub về thương mại hóa tài sản trí tuệ; 
thăm và làm việc tại Cục SHTT, Bộ 
Khoa học và Công nghệ; có buổi nói 
chuyện với sinh viên tại Trường đại 
học Ngoại thương về chủ đề của 
Ngày SHTT thế giới năm 2017 “Sáng 
tạo - Cải thiện cuộc sống”. 

Tổng giám đốc sẽ tham dự Lễ ký 
kết Thỏa thuận hợp tác giữa WIPO và 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 
xây dựng Chiến lược quốc gia về 
SHTT dành cho Việt Nam. Sau khi 
Thỏa thuận được ký kết, các chuyên 
gia quốc tế của WIPO sẽ sang Việt 
Nam để cùng phối hợp với nhóm 
chuyên gia trong nước khảo sát về 
thực trạng của SHTT tại Việt Nam, 

thảo luận và xây dựng các định 
hướng chiến lược về SHTT, hoàn 
thiện dự thảo, trình Chính phủ trong 
năm 2017. 

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng 
sẽ phối hợp với WIPO tổ chức một số 
hoạt động bên lề: Hội thảo về IP-
Hub, nhằm mục đích khởi động Dự 
án IP-Hub về thương mại hóa tài sản 
trí tuệ, thông qua việc nâng cao năng 
lực và xây dựng mối liên kết chặt 
chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị liên 
quan trong việc phát triển, quản lý và 
thương mại hóa công nghệ bằng mô 
hình “Trục và nan hoa” (Hub and 
spoke); Hội thảo về Chỉ số sáng tạo 
toàn cầu (GII), nhằm chia sẻ cách 
thức xây dựng các chỉ số của GII, qua 
đó phục vụ việc tính toán các chỉ tiêu 
xếp hạng của môi trường kinh doanh 
và năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Những năm gần đây, vai trò của 
Việt Nam trong tổ chức và hoạt động 
của WIPO ngày càng được nâng cao. 
Hàng năm, Việt Nam đều cử đại diện 
tham dự các phiên họp thường trực 
của các Cơ quan điều hành và các Ủy 
ban chuyên môn của WIPO, theo dõi 
và nắm bắt tình hình hoạt động của tổ 
chức, cũng như những diễn biến của 
các định chế quốc tế về SHTT do 
WIPO quản lý.  

Bên cạnh đó, WIPO vẫn tiếp tục 
các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật dành 
cho Việt Nam theo hướng nâng cao 
năng lực và hiện đại hóa hệ thống 
quản lý SHTT, nâng cấp công cụ tra 
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cứu, cơ sở dữ liệu, khai thác, phát 
triển tài sản trí tuệ, đào tạo nguồn 
nhân lực và nâng cao nhận thức. 

Chuyến thăm của Tổng giám đốc 
WIPO  được kỳ vọng sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh các hoạt động hợp tác song 
phương, nhằm giúp Việt Nam tăng 
cường năng lực hệ thống SHTT quốc 
gia. 

(Theo vietq.vn) 
 

 
 
 
BÀ RỊA – VŨNG TÀU TỔNG 
KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 
2005 (Luật số 50/2005/QH11), được 
sửa đổi, bổ sung năm 2009 (Luật số 
36/2009/QH12), đã được triển khai 
thi hành 10 năm, là cơ sở pháp lý cho 
các tổ chức, cá nhân trong việc xác 
lập, khai thác và bảo vệ quyền SHTT, 
tạo môi trường kinh doanh lành 
mạnh cho hoạt động sản xuất - kinh 
doanh, góp phần khuyến khích hoạt 
động sáng tạo, thu hút đầu tư trong 
và ngoài nước. 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
SHTT, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 
tàu đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan 
như: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở 
Thông tin và Truyền thông; Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ 

vào chức năng, nhiệm vụ được giao 
tăng cường công tác tuyên truyền 
pháp luật về SHTT. Tùy theo lĩnh 
vực quản lý các đơn vị đã tổ chức hội 
nghị triển khai thi hành Luật SHTT, 
tuyên truyền về quyền Sở hữu công 
nghiệp, quyền Tác giả và các quyền 
liên quan, quyền Giống cây trồng đến 
các cán bộ thuộc cơ quan quản lý, cơ 
quan thực thi của sở ban ngành tỉnh, 
cán bộ quản lý khoa học cấp huyện 
và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 
hợp tác xã. 

Công tác xây dựng, ban hành và 
sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn 
bản hướng dẫn thi hành Luật SHTT 
tương đối đầy đủ, góp phần hướng 
dẫn các đối tượng có liên quan như 
chủ thể quyền SHTT, cơ quan quản 
lý, cơ quan thực thi... áp dụng được 
Luật SHTT. Tuy nhiên một số văn 
bản hướng dẫn dưới Luật còn chậm 
ban hành, chẳng hạn xử lý hành vi 
cạnh tranh không lành mạnh trong 
lĩnh vực sở hữu công nghiệp đến năm 
2010 mới có Nghị định 97/2010/NĐ-
CP ngày 21/9/2010; xử lý xâm phạm 
liên quan đến tên thương mại đến 
năm 2016 mới có Thông tư 
05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT 
ngày 05/4/2016; xử lý xâm phạm liên 
quan đến tên miền đến năm 2016 mới 
có Thông tư 14/2016/TTLT-BTTTT-
BKHCN.  

Hàng năm, UBND tỉnh Bà Rịa – 
Vũng tàu đã chỉ đạo các sở, ngành 
liên quan triển khai các văn bản chỉ 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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đạo của cấp trên và xây dựng kế 
hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường 
trong đó có các nội dung về SHTT. 
Trong 10 năm qua đã hướng dẫn, giải 
đáp những vấn đề liên quan đến sở 
hữu công nghiệp cho khoảng hơn 
1.000 lượt người đến tìm hiểu, tư vấn 
pháp luật về sở hữu công nghiệp, hỗ 
trợ tra cứu và hướng dẫn nộp đơn ra 
Cục SHTT để đăng ký bảo hộ nhãn 
hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng 
chế, giải pháp hữu ích khoảng hơn 
1.225 đơn.  

Công tác quản lý nhà nước về 
SHTT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu trong những năm qua đã 
được triển khai toàn diện, hoạt động 
SHTT của tỉnh đã đạt được những 
thành công nhất định, tuyên truyền, 
phổ biến kiến thức pháp luật về 
SHTT góp phần giúp cho người dân, 
doanh nghiệp ở địa phương hiểu và 
nhận thức đầy đủ về việc chấp hành 
các cơ chế chính sách, pháp luật của 
nhà nước về SHTT nhằm thúc đẩy 
sản xuất, mở rộng thị trường đem lại 
giá trị kinh tế cho địa phương. 

Hệ thống pháp luật về SHTT (Luật 
SHTT và các văn bản hướng dẫn 
dưới Luật) bao gồm ba lĩnh vực: 
quyền sở hữu công nghiệp; bản 
quyền tác giả, quyền liên quan và 
quyền đối với giống cây trồng được 
áp dụng độc lập nhưng thống nhất 
trong hệ thống pháp luật SHTT. Nên 
duy trì Luật SHTT điều chỉnh tất cả 
các loại quyền SHTT và cấu trúc lại 

thành các phần độc lập, Luật Quyền 
tác giả và quyền liên quan, Luật 
Quyền sở hữu công nghiệp, Luật 
Quyền SHTT đối với giống cây 
trồng. 

Các nội dung cần sửa đổi, bồ sung 
hoặc thay thế trong quy định của Luật 
SHTT: 

Cấu trúc lại Luật SHTT thành các 
phần độc lập: Luật Quyền tác giả và 
quyền liên quan; Luật Quyền sở hữu 
công nghiệp; Luật Quyền SHTT đối 
với giống cây trồng; Sửa đổi, bổ sung 
Luật SHTT theo hướng quy định 
thêm các đối tượng sở hữu công 
nghiệp cho phù hợp với các Công 
ước Paris và Hiệp định TRIPS. Sửa 
đổi Điều 72 Luật SHTT theo hướng 
quy định nhiều hơn các dấu hiệu 
được xem là nhãn hiệu hàng hóa phù 
hợp hơn với quy định của Hiệp định 
TRIPS và pháp luật một số quốc gia 
trên thế giới. Quy định về các đối 
tượng sở hữu công nghiệp cho phù 
hợp với các Công ước Paris và Hiệp 
định TRIPS.  

Các Bộ, ngành, phối hợp chặt chẽ 
với các cơ quan quản lý địa phương: 
về việc tăng cường vai trò của các 
phương tiện thông tin truyền thông; 
tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, 
hội thảo, nhằm tuyên truyền, giáo 
dục, nâng cao ý thức đăng ký bảo hộ 
quyền SHTT. Cần công bố rộng rãi 
cơ sở dữ liệu SHTT (sở hữu công 
nghiệp, quyền tác giả, giống cây 
trồng) để phục vụ cho công chúng 
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tiếp cận thông tin được nhanh chóng, 
thuận tiện.  

Đề nghị quy định bộ phận quản lý 
chuyên trách SHTT tại các cơ quan 
có thẩm quyền quản lý ở địa phương 
về sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, 
giống cây trồng. Xây dựng chính 
sách quy hoạch và phát triển đội ngũ 
cán bộ SHTT lâu dài và ổn định, đảm 
bảo lực lượng kế cận; chú trọng, tập 
trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên 
môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 
chuyên trách, kiêm nhiệm SHTT tại 
các cơ quan chuyên môn, tránh tình 
trạng đào tạo dàn trải, không có kế 
hoạch. 

(Theo uybannhandan.brvt) 
 
VIỆN KHOA HỌC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐƯA TRANG THÔNG TIN 
ĐIỆN TỬ MỚI VÀO HOẠT 
ĐỘNG 

Sáng 17/2/2017, tại Hà Nội, được 
sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN), Viện Khoa 
học sở hữu trí tuệ (KHSHTT) đã tổ 
chức sự kiện “Giới thiệu, chính thức 
đưa Trang thông tin điện tử mới vào 
hoạt động” thay cho trang thông tin 
hiện nay tại địa chỉ 
www.vipri.gov.vn. 

 Tới dự có các đồng chí đại diện 
lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ 
KH&CN. Phát biểu tại buổi lễ, Viện 
trưởng Viện KHSHTT Tạ Quang 
Minh cho biết: Việc nâng cấp, phát 
triển mở rộng trang thông tin điện tử 

của Viện KHSHTT thuộc nhiệm vụ 
“Nâng cấp hệ thống công nghệ thông 
tin” được Bộ KH&CN giao cho Viện 
thực hiện trong năm 2016 theo Quyết 
định số 3689/QĐ-BKHCN ngày 
16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ 
KH&CN. 

Trang thông tin điện tử của Viện 
được xây dựng và chính thức đi vào 
hoạt động từ tháng 9/2009 với nhiệm 
vụ liên quan đến hoạt động nghiên 
cứu, đào tạo, tư vấn - giám định trong 
lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Sau gần 
10 năm hoạt động, đến nay đã bộc lộ 
nhiều hạn chế như: nền tảng công 
nghệ lạc hậu, xuất hiện những lỗ 
hổng bảo mật nghiêm trọng, các chức 
năng quản trị chưa có tính hệ thống, 
không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về 
kỹ thuật cũng như các hạng mục 
thông tin bắt buộc phải có trên 
trang/cổng thông tin điện tử của cơ 
quan nhà nước… 

Sau thời gian thực hiện nâng cấp, 
phát triển mở rộng, trang thông tin 
điện tử mới của Viện KHSHTT đã 
đáp ứng được các yêu cầu đặt ra, giải 
quyết được các lỗ hổng bảo mật tồn 
tại trên trang thông tin điện tử cũ. 
Điểm nổi bật là đã được xây dựng 
trên nền tảng công nghệ mới, với 
nhiều module, tính năng mới. Không 
chỉ có giao diện trên máy tính mà còn 
có cả giao diện riêng cho người xem 
trên IPAD và điện thoại thông minh 
với nhiều tính năng mới được tích 
hợp. 
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Cũng tại buổi lễ ra mắt, các đại 
biểu tham dự đã phát biểu các ý kiến 
đóng góp giúp hoàn thiện trang tin, 
để trang thông tin điện tử mới của 
Viện KHSHTT thời gian tới trở thành 
trang tin đáng truy cập, có độ tin cậy 
cao khi có nhu cầu về nghiên cứu, 
tìm kiếm tin tức, khai thác thông tin 
sở hữu công nghiệp cũng như sử 
dụng các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khai 
thác hệ thống SHTT phục vụ công tác 
quản lý, hoạt động sự nghiệp về 
SHTT và hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

KHÔNG HÀNH CHÍNH HÓA VI 
PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Thực trạng vi phạm sở hữu trí tuệ 
(SHTT) có chiều hướng gia tăng 
đang gây ảnh hưởng xấu tới môi 
trường đầu tư của Việt Nam.  

Theo các chuyên gia, bảo đảm 
quyền SHTT là điều kiện cần thiết để 
duy trì lòng tin của doanh nghiệp 
(DN), tuy nhiên điều này chỉ có thể 
được thực hiện hiệu quả nếu các vi 
phạm SHTT không bị hành chính 
hóa. 

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hà, 
Trưởng phòng Phòng Pháp chế và 
Chính sách thuộc Cục SHTT, Bộ 
Khoa học và Công nghệ, chế độ bảo 
hộ SHTT cao đồng nghĩa với việc thu 
hẹp khả năng tiếp cận sản phẩm trí 
tuệ được bảo hộ đối với xã hội, trong 
đó có DN. Đối với mỗi DN, bí quyết 

kỹ thuật là vấn đề quan trọng nhất 
ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh 
của sản phẩm. Vì vậy, coi trọng 
SHTT là yêu cầu cần thiết để tạo khả 
năng thu hút đầu tư nước ngoài, đồng 
thời tạo điều kiện cho các DN Việt 
Nam có cơ hội xâm nhập vào các thị 
trường khu vực. 

 
Hơn 30.000 vụ vi phạm về hàng giả, hàng 

kém chất lượng, vi phạm nhãn hiệu hàng hóa 
đã bị phát hiện trong năm 2016 

Bộ Khoa học và Công nghệ cho 
rằng, quyền SHTT ngày càng trở nên 
quan trọng cho sự thành công của các 
DN tại Việt Nam vì nó gắn kết vào 
chuỗi giá trị toàn cầu và thu hút sự 
tham gia ngày càng tăng của các DN 
nước ngoài có các sản phẩm đổi mới. 

Tuy nhiên, theo Hội bảo vệ người 
tiêu dùng TP.HCM, trên thị trường 
hiện nay, thực trạng hàng giả, hàng 
nhái và vi phạm SHTT đang diễn 
biến phức tạp và có chiều hướng gia 
tăng, gây ảnh hưởng xấu tới môi 
trường đầu tư của Việt Nam và tác 
động tiêu cực tới các DN làm ăn chân 
chính.  

Theo thống kê của Hội bảo vệ 
người tiêu dùng TP.HCM, năm 2016, 
có hơn 30.000 vụ vi phạm về hàng 
giả, hàng kém chất lượng, vi phạm 
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nhãn hiệu hàng hóa. 
Trong số đó, có trên 3.000 vụ vi 

phạm về chất lượng công dụng; trên 
1.600 vụ giả mạo về nhãn hiệu chỉ 
dẫn địa lý, bao bì; gần 24.000 vụ vi 
phạm về tem nhãn, bao bì hàng hóa, 
nhãn dán hàng hóa... Kết quả này 
phần nào cho thấy thực trạng nghiêm 
trọng trong vi phạm SHTT của DN. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà cho 
rằng, một trong những biện pháp cần 
làm ngay để bảo vệ quyền SHTT của 
DN là không hành chính hóa các vi 
phạm SHTT. Thực tế cho thấy, hiện 
nhiều cơ quan, cá nhân vẫn cho rằng 
chống hàng giả chưa đến mức hình 
sự. Chính quan điểm này là mầm 
mống cho hàng giả, hàng nhái và 
những vi phạm SHTT ngày càng gia 
tăng.  

Không chỉ đơn thuần phải sửa đổi 
các quy định pháp luật cụ thể, mà 
việc sửa đổi theo bà Hà còn được 
thực hiện đối với cả cơ cấu hệ thống 
pháp luật, cụ thể là chuyển dịch cơ 
chế phạt hành chính sang phạt hình 
sự đối với hàng loạt hành vi xâm 
phạm quyền SHTT. 

(Theo baodauthau.vn) 
 

NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ 
GIỚI 26/4/2017 - “ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO – CẢI THIỆN CUỘC 
SỐNG” 

Ngày 26/4 hằng năm, chúng ta tổ 
chức kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) thế giới để tìm hiểu về vai trò 

của quyền sở hữu trí tuệ trong việc 
khuyến khích đổi mới và sáng tạo. 

Đổi mới sáng tạo được thể hiện 
dưới vô số hình thức khác nhau, từ 
những thứ rất thông thường đến 
những thứ dường như rất phi thường: 
biển quảng cáo thu nước từ không khí 
để cung cấp nước sạch có thể uống 
được cho các cộng đồng dân cư địa 
phương ở Peru, máy in 3D của một 
trường đại học Mỹ có thể tái tạo mô 
người bị hỏng; dịch vụ chuyển tiền di 
động và tài chính ở Kenya, các giải 
pháp về năng lượng tái tạo để cấp 
điện chạy tủ lạnh ở vùng nông thôn 
Ấn Độ, pin graphene của Trung Quốc 
có thể sạc điện thoại di động chỉ 
trong vài phút; công nghệ hỗ trợ vượt 
trội đến từ Liên bang Nga giúp đỡ 
người khuyết tật thao tác các công 
việc thường ngày. 

Đổi mới sáng tạo là năng lực không 
giới hạn của con người. Nó biến 
những vấn đề thành sự phát triển. Nó 
phá vỡ các giới hạn về khả năng của 
con người, tạo ra những năng lực mới 
chưa từng có. Ngày SHTT thế giới 
năm 2017 tôn vinh năng lực sáng tạo 
đó. 

Chúng ta sẽ xem xét cách thức mà 
hệ thống SHTT hỗ trợ đổi mới sáng 
tạo bằng cách thu hút đầu tư, trao 
thưởng cho các nhà sáng tạo, khuyến 
khích họ phát triển các ý tưởng và 
đảm bảo rằng những tri thức mới của 
họ sẽ được dễ dàng tiếp cận để các 
nhà sáng tạo tương lai có thể dựa vào 
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các công nghệ mới của ngày hôm 
nay. 

 (Theo noip.gov.vn) 
 
MẠNG LƯỚI IP-HUB: KẾT NỐI 
ĐỂ THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI 
HÓA TÀI SẢN TRÍ TUỆ 

Với sự giúp đỡ của Tổ chức Sở hữu 
trí tuệ thế giới (WIPO), Cục Sở hữu 
trí tuệ (SHTT) đang triển khai Mạng 
lưới IP-Hub (Trung tâm SHTT và 
Chuyển giao công nghệ) trong các 
trường đại học, viện nghiên cứu. 

Mục tiêu của dự án là thúc đẩy việc 
bảo vệ quyền SHTT và thương mại 
hóa tài sản trí tuệ của các chủ thể 
Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng 
lượng sáng chế của Việt Nam ít một 
phần do vai trò của SHTT chưa được 
đánh giá đúng mức, các chủ thể sáng 
tạo thiếu kỹ năng khai thác thông tin, 
hệ thống dịch vụ thông tin sở hữu 
công nghiệp còn quá yếu và thiếu. 

Việc lập mạng lưới IP – Hub ở Việt 
Nam có thể hiểu hoạt động của IP- 
Hub chính là dựa vào nền tảng, lợi 
thế của SHTT, khi các chủ thể có 
sáng chế, giải pháp hữu ích có triển 
vọng được tư vấn phát triển, thương 
mại hóa và thu lợi nhuận tài chính để 
phát triển hơn nữa. 

Để làm được như vậy, Cục SHTT 
cùng WIPO triển khai các hoạt động 
của mạng lưới. WIPO hỗ trợ trang bị 
kiến thức cho các thành viên mạng 
lưới qua tập huấn, đào tạo. Cục 
SHTT cung cấp, hướng dẫn cách khai 

thác các công cụ của kho dữ liệu để 
rút ngắn thời gian, công sức, tiền của 
cho các nhà nghiên cứu, tạo ra những 
sáng chế có khả năng thương mại hóa 
cao. 

 
Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lê Ngọc 

Lâm 

Đặc biệt, mạng lưới IP-Hub tập 
trung vào những tổ chức nghiên cứu 
có giải pháp công nghệ để thúc đẩy 
khai thác thương mại hoặc chuyển 
giao công nghệ các giải pháp đó. 
Thông qua đào tạo, từng thành viên 
sẽ trở thành chuyên gia, sau này có 
thể tư vấn, hỗ trợ, kết nối với các chủ 
sở hữu sáng chế để hoàn thiện, phát 
triển sản phẩm, tiến tới đưa ra thị 
trường. Hiện cả nước đã có 28 đơn vị 
mong muốn được tham gia mạng lưới 
này. 

Khó khăn lớn nhất hiện nay là các 
nhà nghiên cứu đang thiếu dữ liệu về 
sáng chế. Có thể truy cập cơ sở dữ 
liệu sáng chế của Việt Nam trên trang 
web của Cục SHTT, song hiện số 
lượng sáng chế còn rất ít. Cơ sở dữ 
liệu của thế giới rất lớn, nhưng không 
phải ai cũng có thể khai thác do thiếu 
năng lực chuyên môn, nguồn lực tài 
chính (muốn khai thác cơ sở dữ liệu 
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thương mại, phải trả tiền), do rào cản 
về ngoại ngữ... 

Với những cơ sở dữ liệu tra cứu 
miễn phí, mỗi công cụ tra cứu được 
thiết kế theo cách riêng chứ không 
theo khuôn mẫu chung nên người 
khai thác phải nắm chắc kiến thức và 
kỹ năng tra cứu. Trong hơn 100 triệu 
sáng chế, người sử dụng phải có kiến 
thức chuyên môn trong lĩnh vực để 
tìm kiếm thông qua chỉ số phân loại 
quốc tế sáng chế, qua các từ khóa 
hoặc tổ hợp để tìm trúng sáng chế 
mình cần. 

Hoạt động hợp tác, hỗ trợ về SHTT 
giữa WIPO với Cục SHTT và một số 
cơ quan khác của Việt Nam luôn 
được duy trì. Cụ thể, WIPO vẫn tiếp 
tục hỗ trợ kỹ thuật theo hướng nâng 
cao năng lực, hiện đại hóa hệ thống 
quản trị cơ quan SHTT, nâng cấp cơ 
sở dữ liệu và công cụ tra cứu, thương 
mại hóa tài sản trí tuệ, đào tạo nguồn 
nhân lực và nâng cao nhận thức công 
chúng. 

Đặc biệt, WIPO sẽ hợp tác với Bộ 
Khoa học và Công nghệ trong việc 
xây dựng Chiến lược quốc gia về 
SHTT. Sau khi thỏa thuận được ký 
kết, các chuyên gia WIPO sẽ sang 
Việt Nam để cùng nhóm chuyên gia 
trong nước khảo sát thực trạng SHTT 
tại Việt Nam, thảo luận và xây dựng 
các định hướng chiến lược về SHTT, 
hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ 
trong năm 2017. 

(Theo khoahocvaphattrien.vn) 

 
 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Sáng chế giúp cảnh báo lũ sớm 
của chàng trai 9X 

Khác với các mô hình cảnh báo lũ 
tự động được lắp đặt trên sông, hệ 
thống cảnh báo lũ sớm của sinh viên 
Nguyễn Huỳnh Nhật Thương, Khoa 
Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH 
Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) trực tiếp 
đo đạc lưu lượng mưa tại khu vực 
sườn đồi và truyền về server (trung 
tâm dữ liệu) trước khi lũ về. 

 
Mô hình cảnh báo lũ sớm của Nhật Thương 

Trăn trở về việc phải làm một điều 
gì đó giúp người dân vùng chịu ảnh 
hưởng của thiên tai, Nhật Thương đã 
bắt tay thực hiện dự án Cảnh báo lũ 
sớm. Hệ thống Cảnh báo lũ bao gồm 
3 phần: trạm đo mưa được đặt tại các 
vị trí khác nhau trên khu vực sườn 
đồi; trung tâm dữ liệu và trạm phát 
thanh. Các trạm đo mưa thiết lập 
thành một mạng lưới, truyền dữ liệu 
với nhau bằng công nghệ RF. 

Nhật Thương cho biết, dự án Cảnh 
báo lũ được xây dựng nhằm phát 
triển hệ thống cảnh báo sớm và hỗ trợ 
ra quyết định ban đầu cho cán bộ 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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phòng chống lụt bão cấp tỉnh ở miền 
Trung – Tây Nguyên và các khu vực 
miền núi phía Bắc Việt Nam. Với sự 
biến đổi khí hậu, cường độ các trận lũ 
xảy ra càng nhiều, thất thường và 
mức độ nguy hiểm lớn như hiện nay, 
mô hình của Nhật Thương càng có ý 
nghĩa đối với người nghèo. 

Sau nhiều nỗ lực, sản phẩm 
Thương đã xuất sắc vượt qua nhiều 
đề tài để đạt giải Nhất tại “Cuộc thi 
sinh viên Nghiên cứu khoa học” do 
Trường Bách khoa Đà Nẵng phối hợp 
với Sở Khoa học Công nghệ tổ chức. 

Quan sát Thương hứng khởi chia sẻ 
những nghiên cứu của mình, bất cứ ai 
cũng có thể cảm nhận được một ngọn 
lửa của tình yêu dành cho khoa học, 
môi trường và cộng đồng luôn âm ỉ 
và khao khát được lan tỏa. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Giấy cuộn phản xạ nhiệt có thể 
làm mát mà không cần điện 

Theo một nghiên cứu mới của các 
nhà khoa học Hoa Kỳ, siêu vật liệu 
phản xạ nhiệt trông giống một cuộn 
giấy nilon, trong tương lai có thể làm 
mát cả nhà ở và nhà máy điện mà 
không cần sử dụng bất kỳ nguồn 
năng lượng nào. 

Không giống như các tấm pin mặt 
trời, vật liệu mới tiếp tục hoạt động 
ngay cả khi mặt trời lặn mà không 
cần nguồn điện bổ sung. Giấy nilon 
được làm từ vật liệu giá rẻ, dễ sản 
xuất nên có thể sản xuất hàng loạt 

dưới dạng cuộn. 
Các nhà nghiên cứu đã phát minh 

ra siêu vật liệu gồm ba hợp chất có 
lớp nền là một tấm dày hơn lá nhôm 
được làm từ polymetylpenten polyme 
trong suốt. Sau đó, các nhà nghiên 
cứu đã xen kẽ ngẫu nhiên các hạt 
thủy tinh rất nhỏ trên khắp vật liệu và 
phủ dưới dáy một lớp mỏng bạc phản 
xạ.  

 
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra 

rằng khi ánh nắng mặt trời tác động 
đến phần trên của vật liệu, phần dưới 
là các hạt thủy tinh và bạc sáng chói 
của vật liệu tán xạ ánh sáng nhìn thấy 
trở lại không khí. Trong khi đó, bức 
xạ hồng ngoại truyền từ phần dưới 
lên phần trên của vật liệu, cho phép 
vật liệu ở bên dưới được làm mát. 
Tổng cộng, khoảng 96% ánh nắng 
mặt trời tác động trở lại vật liệu. 

Vật liệu mới cũng có thể được sử 
dụng để làm mát các nhà máy nhiệt 
điện, hiện đang sử dụng nước và năng 
lượng để làm mát máy. Ngoài ra, vật 
liệu mới còn có khả năng làm tăng 
tuổi thọ và nâng cao hiệu suất của các 
tấm pin mặt trời, thường trở nên quá 
nóng khi hoạt động có hiệu quả. 

 (Theo vista.gov.vn) 
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 Mỹ chế tạo thành công vật liệu 
quý hiếm và giá trị nhất thế giới 

Các nhà khoa học Mỹ chế tạo 
thành công vật liệu hydro kim loại có 
thể hoạt động như một chất siêu dẫn 
hoặc làm nhiên liệu tên lửa trong 
tương lai. 

Các nhà khoa học tại Đại học 
Harvard, Mỹ, chế tạo thành công vật 
liệu hydro kim loại trong phòng thí 
nghiệm, theo International Business 
Times. Đây là một dạng của hydro có 
khả năng dẫn điện được hai nhà vật 
lý Eugene Wigner và Hillard Bell 
Huntington dự đoán năm 1935. Họ 
tin rằng dưới áp lực lớn, các nguyên 
tử hydro sẽ thể hiện tính chất kim 
loại, có thể nhường electron. 

Nhóm nghiên cứu nén một mẫu 
hydro giữa hai viên kim cương nhân 
tạo tại điểm áp suất 495 Gigapascal 
(GPa), lớn hơn áp suất ở trung tâm 
Trái Đất. Khi đó, các phân tử hydro 
chuyển sang dạng nguyên tử hydro 
kim loại. Kết quả nghiên cứu được 
đăng trên tạp chí Science hôm 26/1. 

 
Hydro kim loại hoạt động như một 

chất siêu dẫn ở nhiệt độ phòng, 
không làm mất năng lượng trong quá 
trình truyền tải điện. Nhờ đó, vật liệu 
này có thể được dùng để chế tạo 

những đoàn tàu tốc độ cao, xe hơi 
chạy bằng điện hiệu quả hơn. Ngoài 
ra, hydro kim loại cũng có khả năng 
ứng dụng làm nhiên liệu tên lửa, giúp 
con người khám phá những ranh giới 
xa xôi của vũ trụ. 

(Theo vnexpress.net) 
 

 Tạo ra pin năng lượng cao, giá 
rẻ từ phế phẩm nước tiểu 

Các nhà khoa học Stanford vừa tạo 
ra một loại pin aluminum nhờ một 
điện cực làm bằng u-rê, thành phần 
chính có trong nước tiểu.  

Thành tựu gần đây nhất trong việc 
chế tạo loại pin giá rẻ mà hiệu quả 
được ghi nhận bởi các nhà nghiên 
cứu Đại học Stanford, với loại pin 
aluminum-ion, được làm từ thành 
phần chính là u-rê có trong nước tiểu. 

Đây không phải là loại pin đầu tiên 
được tạo ra từ nước tiểu, trước đó các 
nhà khoa học Đại học Bath đã tự tạo 
ra pin tế bào nhiên liệu vi sinh hoạt 
động được nhờ nước tiểu con người, 
hoặc các nhà khoa học thuộc West 
England  đã biến đổi trực tiếp nước 
tiểu thành điện năng. 

Lúc đầu, đây là loại pin được thiết 
kế đặc biệt nhằm giúp dự trữ điện 
năng từ các nguồn năng lượng tái tạo, 
như điện gió, điện mặt trời. Vào năm 
2015 pin aluminum-ion từng được 
Gs. Hongjie Dai và các cộng sự giới 
thiệu. Phiên bản đầu tiên sử dụng một 
hợp chất có tên gọi là EMIC (1-ethyl-
3-methylimidazolium chloride) để 
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làm điện cực chính, có khả năng kết 
hợp với aluminum chloride tạo nên 
muối lỏng, hoặc ion lỏng. 

 
Tuy nhiên, EMIC là một chất rất 

đắt đỏ, vì thế đã thúc đẩy nhóm 
nghiên cứu tìm kiếm một chất thay 
thế. Loại pin mới hầu như có hiệu 
năng tương tự pin EMIC, ngoại trừ 
việc sử dụng u-rê thay thế cho EMIC, 
vốn có giá thành rẻ hơn gấp 100 lần, 
đồng thời là chất phổ biến được sử 
dụng rộng rãi trong ngành công 
nghiệp phân bón. 

Theo các nhà khoa học, dù loại pin 
làm từ u-rê không có dung lượng cao 
như pin lithium-ion (chỉ bằng ½), 
nhưng số lần nạp/xả khi sử dụng lâu, 
bền hơn, đồng thời không gây cháy, 
thời gian sạc nhanh và giá thành rẻ 
hơn pin lithium-ion gấp nhiều lần. 
Nghiên cứu được xuất bản trên 
tờ Proceedings of the National 
Academy of Sciences. 

(Theo canthostnews.vn) 
 

 Tìm ra kháng sinh tiêu diệt được 
siêu vi khuẩn kháng thuốc 

Một nghiên cứu được đăng tải trên 
tạp chí Scientific Report cho hay các 
nhà khoa học đã tìm ra được loại 

kháng sinh siêu mạnh, có khả năng 
phát triển để tiêu diệt các vi khuẩn 
kháng kháng sinh chỉ trong vài phút. 

Các nhà khoa học gần đây đang lên 
tiếng cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng 
kháng kháng sinh ở người. Họ thậm 
chí còn dự đoán rằng tình trạng 
kháng kháng sinh ở người khiến 
chúng ta bất lực trước những căn 
bệnh truyền nhiễm, dẫn tới cái chết 
không tránh khỏi. Số lượng người 
chết vì kháng kháng sinh còn có thể 
nhiều hơn là người chết vì ung thư.  

Tuy nhiên, tương lai u ám này có 
thể sẽ không xảy ra bởi gần đây, các 
nhà khoa học thuộc Đại học London, 
Anh đã tìm ra được một loại thuốc có 
thể tấn công “đủ mạnh” vào vi 
khuẩn.  

 
Họ tiến hành nghiên cứu một loại 

thuốc kháng sinh mạnh có tên 
vancomycin - thuốc thường được 
dùng như là giải pháp cuối cùng cho 
các bệnh nhân mắc bệnh (tụ cầu vàng 
kháng Methicillin gây nhiễm trùng 
xương, khớp, đường máu, van tim và 
phổi) và một biến thể của thuốc này 
có tên gọi oritavancin.  

 Phát hiện ra rằng 2 loại thuốc 
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kháng sinh có cơ chế hoạt động hoàn 
toàn khác nhau. Vancomycin cản trở 
các quá trình hoạt động quan trọng 
của vi khuẩn khiến nó chết trong khi 
đó oritavancin tỏ ra uy lực và “chết 
chóc” hơn nhiều. 

(Theo khoahocphattrien) 
 
 Các nhà nghiên cứu phát triển 
thành công vật liệu 2D linh hoạt 

Hiện nay, các nhà nghiên cứu 
Trường Đại học Pennsylvania là một 
trong số nhóm nghiên cứu đầu tiên 
tạo ra được một lớp đơn lẻ, dày 3 
nguyên tử của vật liệu 2D có tên là 
vonfram ditelluride. Những phát hiện 
trong nghiên cứu của họ đã được 
công bố trên tạp chí 2-D Materials. 

 
Trong nghiên cứu mới này, 

Johnson, giáo sư vật lý James 
Kikkawa và hai sinh viên đã tốt 
nghiệp là Carl Naylor và William 
Parkin đã chế tạo và đo được các đặc 
tính lớp đơn của vonfram ditelluride. 

Một trong những đặc tính của hệ 
thống hình học tôpô này là bất kỳ 
dòng điện nào truyền qua vật liệu sẽ 
chỉ truyền được trên các gờ mép vật 
liệu này, và không có dòng diện nào 
có thể truyền qua trung tâm của vật 

liệu này.  
Với vật liệu 2D này, chúng ta có 

thể hiểu rõ nhiều đặc tính vật lý. Các 
trạng thái điện tử tôpô rất thú vị và 
mới mẻ vì vậy nhiều nhà nghiên cứu 
đang nỗ lực để hiểu rõ chúng trong 
một vật liệu 2D nào đó. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
 Pin sinh thái mới hoạt động 
bằng nước biển 

Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa 
học và Công nghệ quốc gia Ulsan 
(UNIST) ở Hàn Quốc đang nghiên 
cứu để phát triển loại pin mới sử 
dụng nguồn nước biển dồi dào và sẵn 
có. 

UNIST sẽ phối hợp với các tổ chức 
công trong lĩnh vực năng lượng để 
chế tạo loại pin mới thân thiện với 
môi trường có thể lưu trữ và sản xuất 
điện bằng nước biển. Dự án có nguồn 
kinh phí nghiên cứu trị giá 5 tỷ Won 
cho 3 năm hoạt động, được kỳ vọng 
sẽ thúc đẩy việc thương mại hóa pin 
nước biển thân thiện sinh thái, chi phí 
- hiệu quả và có độ ổn định cao. 

Pin nước biển sử dụng natri, 
nguyên tố dồi dào thứ 6 trên Trái đất 
để sản xuất điện. Điều này làm cho 
hệ thống trở thành sự bổ sung hấp 
dẫn cho các công nghệ pin hiện có. 

Loại pin nước biển mới có giá 
thành rất rẻ và thân thiện với môi 
trường hơn nhiều so với pin lithium 
và do đó, sẽ cung cấp một lộ trình giá 
rẻ cho việc tích trữ năng lượng trên 
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quy mô lớn.  

 
Pin nước biển hoạt động mà không cần tải 
phụ trợ hoặc một nguồn cung cấp điện bên 

ngoài, ngoại trừ nước và muối 

Pin khai thác các ion natri từ nước 
biển khi nó được sạc bằng điện năng 
và lưu giữ trong ngăn cực âm. Khi xả 
điện hóa, natri được giải phóng từ 
cực dương và phản ứng với nước và 
oxy từ cực âm của nước biển để tạo 
thành natri hydroxit. Quá trình này 
cung cấp năng lượng cho các thiết bị 
như xe điện hoạt động. 

Với sự hỗ trợ của KEPCO, UNIST 
sẽ thành lập một cơ sở thử nghiệm để 
sản xuất đại trà pin nước biển cũng 
như phát triển một bộ pin nước biển 
làm tăng tốc độ sạc của pin. Đến năm 
2018, nhóm nghiên cứu sẽ chế tạo gói 
pin nước biển cỡ 10 Wh tại Nhà máy 
Nhiệt điện Ulsan. 10 Wh là mức năng 
lượng trung bình cần có mỗi ngày 
cho một gia đình 4 người. 

 (Theo dantri.com) 

 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Gắn thiết bị chống nước, ô tô, xe 
máy sẽ không còn lo đường ngập 

Đề tài của em Nguyễn Hoàng Minh 
vừa đạt giải Nhất của cuộc thi “Khoa 

học - kỹ thuật dành cho học sinh 
trung học năm học 2016 - 2017” do 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa 
Thiên Huế tổ chức.  

 
Nguyễn Hoàng Minh (ở giữa) nhận giải tại 
cuộc thi “Khoa học- kỹ thuật dành cho học 

sinh trung học năm học 2016-2017” 

Và đã trở thành 1 trong 6 đề tài đại 
diện cho tỉnh Thừa Thiên - Huế tham 
dự Cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật 
dành cho học sinh trung học toàn 
quốc năm 2017 tại TP. Việt Trì (tỉnh 
Phú Thọ). Ban đầu, em tìm hiểu các 
mô hình trò chơi RC (là trò chơi mô 
hình như tàu mô hình, xe tăng, máy 
bay chạy bằng động cơ điện) và thấy 
có nhiều điểm chung, vì thế em đã 
chọn các kết nối ở trò chơi RC để làm 
phần cốt lõi của mô hình. Sau đó, em 
nhờ một thợ cơ khí giỏi giúp em chế 
tạo bộ phận cơ khí. 

Đó là thiết bị riêng biệt được đặt 
ngoài ống bô, được kết nối với ống 
bô bằng kẹp hoặc ren hoàn toàn 
chống nước. Thiết bị sẽ được gắn với 
đầu ra của ống bô bằng một vòng ren 
đã hàn sẵn, trên thiết bị sẽ có một 
khoang chống nước để bảo vệ pin, 
cạnh khoang chống nước là một ống 
dẫn khí để đưa khí từ ngoài vào trong 
và tất nhiên sẽ không cho nước vào 
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được. 
Với sự kết hợp giữa kĩ thuật cơ khí 

và thiết bị RC, ưu điểm là khả năng 
chống nước rất tốt khi nước vào động 
cơ, đặc biệt thiết bị này còn có thể 
hút nước ra nếu như ống bô bị nước 
tràn vào; giảm thiểu được nhiệt độ 
khi hoạt động với công suất nhiều lần 
so với bình thường để đi qua khu vực 
ngập nước... Giá thành của thiết bị rẻ 
hơn gấp nhiều lần so với các thiết bị 
tiên tiến của nước ngoài.  

Minh hy vọng, thiết bị này sẽ giúp 
ích cho mọi người trong hoàn cảnh lũ 
lụt bởi khả năng ứng dụng thực tiễn 
của thiết bị rất cao. Trong tương lai, 
em sẽ thực hiện thử nghiệm với ắc 
quy xe máy, ô tô để không cần pin 
lipo. 

(Theo khampha.vn) 
 

 Sinh viên Đà Nẵng sản xuất 
phân bón từ rác thải hữu cơ 

Với mong muốn tìm được giải pháp 
xử lý rác thải cho môi trường sạch 
đẹp hơn, ba bạn sinh viên của Đại 
học Duy Tân (TP. Đà Nẵng) đã nảy 
ra ý tưởng chế tạo máy xử lý rác thải 
hữu cơ thành phân bón. 

Vận dụng những kiến thức học 
được từ các thầy cô, bên cạnh đó là 
tình yêu đặc biệt dành cho TP. Đà 
Nẵng, mong muốn giải quyết từ khâu 
đầu nguồn các chất thải hữu cơ, 3 bạn 
sinh viên của Đại học Duy Tân Đà 
Nẵng gồm: Phạm Thị Ly Na, Phạm 
Hữu Cường và Huỳnh Thị Như Hiền 

đã bắt tay hoàn thiện sản phẩm “Máy 
xử lí rác thải hữu cơ thành phân bón”. 

 
Hình ảnh của các bạn tại cuộc thi khởi nghiệp 

cho sinh viên vòng chung kết miền Trung 

Theo mô tả của ba bạn, chiếc máy 
xử lý rác thải hữu cơ bao gồm hệ 
thống nghiền rác thải khi được thu 
gom lại, sau đó sẽ được phủ một lớp 
men vi sinh để giúp đẩy nhanh hơn 
quá trình tái chế rác thải. Lượng rác 
thải được xử lý đó cần ủ từ 25 đến 30 
ngày sẽ cho ra phân bón phục vụ cho 
nông nghiệp. Công đoạn trên được 
cho là sẽ giảm thiểu lớn lượng khí 
metan gây hiệu ứng nhà kính nơi các 
bãi rác tập trung. 

Mới đây, cả nhóm nhận được thông 
tin rằng đứa con tinh thần của các bạn 
là một trong những đại diện của miền 
Trung tham dự vòng chung kết toàn 
quốc cuộc thi khởi nghiệp sinh viên 
diễn ra vào tháng 3/2017. Đây được 
xem là động lực cũng như thách thức 
để các bạn cố gắng hơn trong chặng 
đường sắp đến. 

 (Theo canthostnews.vn) 
 

 Sinh viên sáng chế thiết bị cho 
ăn tự động 

Xuất phát từ thực tế nhiều bệnh 
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nhân, người già không thể tự ăn 
uống, 4 sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ 
thuật TP.HCM đã sáng chế thiết bị 
hỗ trợ cho ăn mang tên Feedbod. 

Chiếc máy cho ăn tự động ra đời là 
công sức mày mò, nghiên cứu của 
nhóm sinh viên năm thứ tư ngành 
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, gồm 
Trần Tấn Thanh, Ngô Xuân Cường, 
Nguyễn An Duy, La Hoàng Thắng.  

Máy có hai bộ phận chính là cánh 
tay đút và mâm thức ăn. Cánh tay có 
2 động cơ điều khiển, mâm xoay có 
một động cơ giúp hoạt động và một 
vi điều khiển trung tâm để điều khiển 
3 động cơ trên. 

 
Bốn bạn trẻ cho hay đã chi gần 6 

triệu đồng làm sản phẩm. Con số này 
chắc chắn chưa dừng lại khi họ muốn 
cải tiến một số chức năng của 
máy. Vì không có nhiều kinh phí, các 
sinh viên không mua được những 
thiết bị tốt nhất, đôi khi phải chế lại 
một số thứ để sử dụng.  

(Theo thoibao.today) 
 
 Cậu học sinh sáng chế bàn tay 
máy cho người khuyết tật 

Với mong muốn giúp đỡ người 
khuyết tật dễ dàng sinh hoạt hơn 

trong cuộc sống. Em Lê Mạnh 
Trường, học sinh lớp 11A8, trường 
THPT Bùi Thị Xuân, TP.Đà Lạt, tỉnh 
Lâm Đồng đã phát minh cánh tay giả 
dành cho người khuyết tật. 

Trường đã thực hiện đề tài: “Cánh 
tay giả hỗ trợ người khuyết tật tay 
điều khiển bằng sóng não”. Gồm 2 bộ 
phận chính: Cảm biến sóng não EEG 
và cánh tay giả, sản phẩm của Trường 
hoạt động dựa vào nguyên tắc: Não 
được tạo thành từ hàng tỉ tế bào thần 
kinh, các tế bào này sử dụng tín hiệu 
điện để giao tiếp với nhau. Các cảm 
biến EEG có thể bắt được tín hiệu 
này trên vùng da đầu. 

 
Lê Mạnh Trường đang trình diễn việc điều 

khiển cánh tay giả bằng suy nghĩ. 

Các cảm biến sẽ lấy tín hiệu sóng 
não, truyền tín hiệu cho bộ phận điều 
khiển dây nối với các ngón tay, làm 
cho các ngón tay cử động. 

Lợi ích cụ thể của sáng chế là giúp 
cho người khuyết tật tự tin hơn với 
cuộc sống, với cộng đồng, giá thành 
phù hợp mà vẫn đảm bảo được chức 
năng của một cánh tay thông minh, 
sử dụng dễ dàng. Trường cho biết, 
sau khi nâng cấp, sản phẩm sẽ có giá 
thành khoảng 10 triệu đồng. Đối với 
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người Việt Nam, số tiền này có thể 
khá lớn, nhưng khi so sánh với các 
thiết bị khác trên thế giới thì nó rẻ 
hơn. Thiết bị của Trường được làm ra 
để giúp người bị mất bàn tay, cánh 
tay có thể thay thế sinh hoạt như bình 
thường.  

Tuy nhiên, đây chỉ là bản nguyên 
mẫu nên hoạt động của cánh tay giả 
sẽ còn đơn giản, khó thực hiện những 
công việc phức tạp như gõ máy tính, 
cầm các vật quá to hoặc quá nhỏ. 
Hiện nay, sản phẩm này chỉ có thể sử 
dụng để cầm nắm các vật vừa tay như 
chai nước, cặp xách với khối lượng 
vừa phải. 

 (Theo khampha.vn) 
 
 Học sinh sáng chế máy quét rác, 
máy phun thuốc sâu đa năng 

Ham học hỏi và vận dụng linh hoạt 
kiến thức học được trong sách giáo 
khoa cộng với đôi tay khéo léo, nhiều 
học sinh tại tỉnh Ninh Bình đã làm ra 
các mô hình, sản phẩm khoa học hữu 
ích, có tính ứng dụng cao, đạt nhiều 
giải cao trong các cuộc thi sáng tạo 
khoa học. 

Nhằm giúp người nông dân giảm 
tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, em Vũ 
Tuấn Thành, học sinh lớp 12G, 
trường Trung học phổ thông Hoa Lư 
A, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã 
có ý tưởng chế tạo mô hình máy phun 
thuốc trừ sâu đa năng. Sau hai tháng 
tự mày mò, đầu năm 2016, máy phun 
thuốc trừ sâu đa năng của Thành ra 

đời. 
 Máy phun thuốc trừ sâu đa năng 

có chiều cao 50cm, nặng khoảng 3kg 
với bốn chức năng chính là di 
chuyển, nâng cao hạ thấp, gấp duỗi 
cánh tay và vươn. Nguyên tắc hoạt 
động của máy theo sự điều khiển từ 
xa của con người với các nút di 
chuyển trái, phải, vươn cánh tay và 
phun thuốc. Tùy thuộc vào địa hình 
thửa đất, chiều cao của loại cây trồng 
mà người dùng có thể điều chỉnh vòi 
phun của máy. Việc sử dụng bánh 
xích cho phép máy có thể di chuyển 
được trên mọi địa hình. 

Thành chia sẻ công trình máy phun 
nước đa năng đã đem về giải nhất cấp 
trường và giải nhì cấp tỉnh trong cuộc 
thi Sáng tạo trẻ Ninh Bình năm 2014-
2015.  

 (Theo vietnamplus.vn) 
 

 Hai học sinh lớp 9 sáng chế thiết 
bị báo cháy độc lập 

Hai em Trần Khánh Huy và 
Nguyễn Thị Thu (học sinh lớp 9, 
Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh, xã 
Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà 
Nẵng) đã sáng chế thành công thiết 
bị báo cháy độc lập hiệu năng cao. 

Với những vật liệu đơn giản, dễ 
dàng tìm kiếm ngoài thị trường như: 
bình cầu kín chứa không khí, giọt 
muối đồng sunfat chứa trong ống 
quản, nút cao su, pin, hệ thống loa và 
đèn báo động.  “Khi nhiệt độ đột ngột 
thay đổi (khoảng 38 - 42ºC) trong 
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một không gian hẹp không khí trong 
bình cầu nở ra, đẩy giọt muối đồng 
sunfat di chuyển và chạm vào hai lá 
đồng được bố trí tại nhiệt độ cần báo 
cháy làm mạch điện kín. 

 
 Lúc này, hệ thống đèn, loa, động 

cơ sẽ đồng thời làm việc, hệ thống sẽ 
gửi tin nhắn đến những số điện thoại 
đã được cài đặt trước để thông báo có 
cháy”, em Huy chia sẻ. 

Thiết bị báo cháy độc lập hiệu năng 
cao của hai em đã xuất sắc đạt giải ba 
tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp 
Thành phố dành cho học sinh trung 
học năm học 2016-2017. 

(Theo thanhnien.vn)  
 
 

 
 
THÔNG BÁO: KẾT LUẬN CỦA 
PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC 
ĐAM TẠI CUỘC KIỂM TRA 
VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ 
QUYẾT 19 CỦA CHÍNH PHỦ 
TRONG LĨNH VỰC TIÊU 
CHUẨN, ĐO LƯỜNG CHẤT 
LƯỢNG VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TẠI BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ 

Ngày 21 tháng 9 năm 2016, Phó 

Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch 
Hội đồng quốc gia về phát triển bền 
vững và nâng cao năng lực cạnh 
tranh đã đi kiểm tra tình hình thực 
hiện Nghị quyết 19/CP của Chính 
phủ về những nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia trong lĩnh vực tiêu chuẩn, 
đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ 
tại Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Sau khi kiểm tra thực tế tại Cục Sở 
hữu trí tuệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng việc tiếp nhận, xử 
lý đơn, hồ sơ đăng ký sở hữu công 
nghiệp và đánh giá sự phù hợp của 
doanh nghiệp, nghe báo cáo của Bộ 
Khoa học và Công nghệ, ý kiến phát 
biểu của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam đã kết luận như 
sau: 

1. Về các công việc đã triển khai: 
Nhằm tổ chức triển khai những 

nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết 
định số 1348/QĐ-BKHCN ngày 27 
tháng 5 năm 2016 ban hành Chương 
trình hành động thực hiện Nghị quyết 
số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 
năm 2016; đã có báo cáo định kỳ kết 
quả thực hiện hàng quý gửi Văn 
phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư. 

Trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo 
lường, chất lượng sản phẩm và hàng 
hóa, đã tiến hành tháo gỡ những 
vướng mắc, bất cập trong quy định về 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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việc vừa phải thực hiện chứng nhận 
hợp quy, vừa phải kiểm tra từng lô 
hàng nhập khẩu; cắt giảm thời gian 
kiểm tra đối với sản phẩm, 
hàng hóa nhóm 2 do Bộ Khoa học và 
Công nghệ quản lý; trình Chính phủ 
ban hành Nghị định số 87/2016/NĐ-
CP về điều kiện kinh doanh đối với 
mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy; Nghị định số 105/2016/NĐ-
CP quy định về điều kiện hoạt động 
của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, 
thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 
lường; Nghị định số 107/2016/NĐ-
CP quy định điều kiện kinh doanh 
dịch vụ đánh giá sự phù hợp, trong 
đó, quy định những thủ tục rút gọn, 
tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi 
cho doanh nghiệp; đang xây dựng 
Nghị định thay thế Nghị định số 
89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa 
theo hướng tập trung khắc phục các 
vướng mắc, khó khăn cho doanh 
nghiệp, đồng thời tăng cường chống 
gian lận thương mại, bảo vệ người 
tiêu dùng và phù hợp với các hiệp 
định hay điều ước quốc tế mà Việt 
Nam tham gia ký kết. 

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiếp 
tục hoàn thiện một bước hệ thống 
pháp luật làm cơ sở cho các hoạt 
động sở hữu trí tuệ của cá nhân, 
doanh nghiệp và các chủ thể khác; 
tiếp nhận và cơ bản xử lý một khối 
lượng lớn đơn sở hữu công nghiệp; 
hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong 
quản lý, khai thác, sử dụng và phát 

triển tài sản trí tuệ; tạo sự chuyển 
biến rõ rệt trong nhận thức của doanh 
nghiệp và xã hội về tài sản trí tuệ; 
góp phần tích cực trong quá trình 
đàm phán, ký kết và thực hiện các 
hiệp định thương mại tự do, trong đó 
các cam kết về sở hữu trí tuệ là yếu tố 
quan trọng đối với thành công của 
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của 
Việt Nam; 

Tuy nhiên, các hoạt động nhằm 
góp phần cải thiện môi trường đầu tư, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia trong các lĩnh vực trên còn một số 
tồn tại và hạn chế. Việc sửa đổi, thay 
thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về 
nhãn hàng hóa, thành lập Viện Năng 
suất quốc gia còn lúng túng, chậm 
trễ. Công tác xử lý đơn đăng ký sở 
hữu công nghiệp chậm, thời gian xử 
lý dài chưa đáp ứng yêu cầu của cá 
nhân và doanh nghiệp; quy trình, thủ 
tục và việc ứng dụng công nghệ 
thông tin trong xử lý công việc chậm 
đổi mới. 

2. Về các công việc cần triển khai 
thời gian tới: Tinh thần là tập trung 
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa, 
giảm bớt thời gian, chi phí cho doanh 
nghiệp và xã hội. 

a) Lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, 
chất lượng sản phẩm và hàng hóa: 

- Về thể chế: Rà soát và tập trung 
sửa ngay những quy định bất cập, gây 
bức xúc, khó khăn cho doanh nghiệp 
trong các nghị định và thông tư. 
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Những vấn đề thuộc thẩm quyền của 
Chính phủ nếu chưa kịp sửa nghị 
định thì trình Chính phủ tại phiên họp 
để ban hành Nghị quyết triển khai 
thực hiện sớm. Việc sửa đổi Luật 
Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, 
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
cần được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng, 
thực hiện theo lộ trình và mang tính 
tổng thể, lâu dài bảo đảm phù hợp với 
cam kết trong các Hiệp định thương 
mại tự do; 

- Về danh mục hàng hóa nhập khẩu 
nhóm 2: cần rà soát, sửa đổi bảo đảm 
nguyên tắc quản lý của nhà nước đối 
với sản phẩm, hàng hóa có khả năng 
gây mất an toàn, đồng thời tạo thuận 
lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp. 
Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, 
phối hợp với Bộ Công thương và Văn 
phòng Chính phủ làm việc với các Bộ 
về rà soát hàng hóa nhập khẩu nhóm 
2 do các Bộ ban hành để loại bỏ hàng 
hóa không thực sự rủi ro về an toàn ra 
khỏi danh mục, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ trước ngày 10 tháng 10 
năm 2016. Về tỷ lệ kiểm tra, cần 
giảm xuống ngang mức thế giới; đối 
với hàng hóa xuất khẩu, phấn đấu 
thấp hơn mức thế giới. 

b) Lĩnh vực sở hữu trí tuệ: 
Tập trung giải quyết tình trạng tồn 

đọng đơn đăng ký sở hữu công 
nghiệp; phấn đấu rút ngắn thời hạn 
xử lý và chỉ đứng sau Singapore 
trong các nước Đông Nam Á. Chú 
trọng đào tạo nhân lực, tăng số lượng 

thẩm định viên. Cải tiến, đổi mới quy 
trình thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong công tác 
thẩm định đơn; thực hiện cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến. 

c) Về đổi mới sáng tạo: 
Cần đẩy mạnh công khai, minh 

bạch tất cả các khâu trong thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 
nhân rộng mô hình, kết quả đổi mới 
sáng tạo. Phối hợp với Bộ Tài chính 
đề xuất cơ chế khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư cho nghiên cứu và phát 
triển. Đổi mới cơ chế khuyến khích 
nghiên cứu khoa học trong các trường 
đại học theo hướng chuyển sang cơ 
chế đặt hàng, giao nhiệm vụ. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để 
Bộ Khoa học và Công nghệ và các 
Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện. 

(Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 

HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp 
Quốc gia học sinh trung học năm 
2016 – 2017 khu vực phía Nam 

Từ ngày 13/3 đến ngày 16/3/2017 
tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 
TP. Vũng Tàu, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo (GD&ĐT) phối hợp với UBND 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ cuộc thi 
Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia 
dành cho học sinh trung học năm 
2016-2017 khu vực phía Nam.  

Lễ khai mạc được tổ chức vào 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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chiều ngày 13/3, với sự tham dự của 
ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ 
GD&ĐT, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - 
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu cùng đại diện các vụ, cục chức 
năng Bộ GD&ĐT. 

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp 
quốc gia học sinh trung học được Bộ 
GD&ĐT tổ chức bắt đầu từ năm học 
2011 – 2012, đã trở thành hoạt động 
thường niên và là sân chơi trí tuệ bổ 
ích, lí thú thu hút hàng nghìn học sinh 
đam mê nghiên cứu khoa học tham 
gia mỗi năm. Cuộc thi nhằm khuyến 
khích học sinh trung học nghiên cứu, 
sáng tạo khoa học, công nghệ, kỹ 
thuật và vận dụng kiến thức đã học 
vào giải quyết những vấn đề thực tiễn 
cuộc sống. Góp phần thúc đẩy đổi 
mới hình thức tổ chức và phương 
pháp dạy học, đổi mới hình thức và 
phương pháp đánh giá kết quả học 
tập, phát triển năng lực học sinh, 
nâng cao chất lượng dạy học trong 
các cơ sở giáo dục trung học… 

 
Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp 

Quốc gia học sinh trung học 2016-
2017 khu vực phía Nam có 34 đoàn 
dự thi đến từ 32 Sở GD&ĐT khu vực 
phía Nam và 2 trường THPT thuộc 

các trường đại học tham gia (Đại học 
Quốc gia Tp.HCM và Đại học Sư 
phạm Tp.HCM). Các đoàn mang đến 
cuộc thi 217 dự án thuộc 22 lĩnh vực, 
với 373 học sinh tham gia.  

Riêng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 
18 dự án dự thi trong 22 lĩnh vực của 
cuộc thi là Khoa học vật liệu, Vi sinh, 
Khoa học thực vật, Rô bốt và máy 
thông minh, Phầm mềm hệ thống, Y 
học chuyển dịch, Hóa sinh, Y sinh và 
Khoa học sức khỏe, Kỹ thuật Y sinh, 
Sinh học tế bào và phân tử, Hóa học, 
Sinh học trên máy tính và Sinh-Tin, 
Khoa học Trái đất và Môi trường, Hệ 
thống nhúng, Năng lượng Hóa học, 
Năng lượng Vật lý, Kỹ thuật cơ khí, 
Khoa học động vật, Khoa học xã hội 
hành vi; Kỹ thuật môi trường, Toán 
học, Vật lý và Thiên văn. Là những 
dự án xuất sắc nhất trong tổng số 119 
dự án tham gia Cuộc thi Khoa học- 
Kỹ thuật cấp tỉnh.  

Ban giám khảo Cuộc thi đã lựa 
chọn 17 dự án xuất sắc nhất vào vòng 
toàn cuộc, trong đó BR-VT có 3 dự 
án: Xe vệ sinh bãi biển sử dụng năng 
lượng mặt trời. Sự biệt hóa của tế bào 
gốc màng dây rốn trẻ sơ sinh thành tế 
bào sản xuất Insulin. Chế tạo kính 
thiên văn cơ bản cho HS THPT và 
SV dùng để nghiên cứu Ngân Hà và 
các vật thể khác qua dải sóng vô 
tuyến. Đây đều là các dự án của HS 
trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. 

Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp 
quốc gia dành cho học sinh trung học 
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khu vực phía Nam do Bộ Giáo dục và 
Đào tạo phối hợp với các tỉnh, thành 
đăng cai tổ chức diễn ra mỗi năm một 
lần, nhằm khuyến khích học sinh 
trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa 
học, công nghệ, kỹ thuật, vận dụng 
các kiến thức đã học vào giải quyết 
những vấn đề thực tiễn của cuộc 
sống; tạo cơ hội cho học sinh giới 
thiệu kết quả sáng tạo khoa học kỹ 
thuật của mình tới các nhà khoa học, 
nghiên cứu. 

Đây cũng là cơ sở để Bộ Giáo dục 
và Đào tạo đánh giá, xây dựng 
chương trình đổi mới giáo dục bậc 
phổ thông, thực hiện đề án đổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. 
Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp 
quốc gia dành cho học sinh trung học 
khu vực phía Nam năm 2017-2018 sẽ 
được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng. 

(Tổng hợp) 
 
 Hội thảo Khoa học chỉ dẫn địa lý 
muối Bà Rịa-Vũng Tàu 

Sáng ngày 21/3, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu (NN-PTNT) đã tổ chức Hội 
thảo khoa học chỉ dẫn địa lý muối 
BR-VT do Chi cục Phát triển Nông 
thôn - Sở NN-PTNT là cơ quan chủ 
trì. Công ty TNHH T&T 
INVENMARK Sở Hữu Trí Tuệ Quốc 
Tế làm tư vấn thực hiện.  

Tham dự có bà Phạm Thị Thúy 
Yến – Phó Giám đốc Sở NN-PTNT 
làm chủ trì hội thảo cùng đại diện 

lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp 
và các hộ sản xuất muối trên địa bàn 
tỉnh. Hội thảo nhằm mục tiêu đánh 
giá, xác lập quản lý, phát triển tài sản 
trí tuệ trên địa bàn và đề ra giải pháp 
đúng đắn, khả thi nhằm đẩy mạnh 
hoạt động xác lập quyền khai thác 
phát triển giá trị sản phẩm tài sản trí 
tuệ, xác định rõ những khó khăn, đưa 
ra định hướng để nâng cao hiệu quả 
hoạt động xây dựng thương hiệu cho 
sản phẩm chủ lực của tỉnh. 

 
Tỉnh BR-VT có nghề sản xuất 

muối rất lâu đời và trở thành một 
nghề truyền thống của địa phương. 
Về đặc điểm hình thái, hạt muối sản 
xuất khô và chắc, kích thước to, sắc 
cạnh, chưa qua tinh chế được sản 
xuất từ nước biển bằng kỹ thuật 
truyền thống theo phương pháp phơi 
nước trên lớp da rong tự nhiên và nền 
thổ nhưỡng của ruộng muối là đất 
mặn có tầng phèn hoạt động phủ trên 
nền cát biển. Hàm lượng các tạp chất 
trong muối thấp, đặc biệt hàm lượng 
MgCl rất thấp nên muối không có vị 
đắng, có độ mặn đậm thanh rất rõ rệt. 
Muối BR-VT không chỉ được thị 
trường trong nước ưa chuộng mà thị 
trường khó tính nước ngoài cũng 
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đánh giá cao 
Kết thúc hội thảo, Lãnh đạo Sở 

NN-PTNT cảm ơn và tiếp thu các ý 
kiến tại hội thảo, kết quả của Hội 
thảo sẽ là cơ sở để Sở NN-PTNT tiếp 
tục nghiên cứu, bổ sung cho công tác 
xây dựng và phát triển thương hiệu 
cho sản phẩm muối Bà Rịa trong thời 
gian tới. 

(Theo sokhcn.baria-vungtau.gov.vn) 
 
 Đăng ký sở hữu trí tuệ: “Quyền 
lực” của “Người thứ ba” 

Adidas coi biểu tượng ba sọc 
ngang cách điệu song song với nhau 
là một chỉ dẫn thương mại đặc biệt, 
họa tiết này là một trong những yếu 
tố phân biệt với các đối thủ cạnh 
tranh. Do vậy, hãng này luôn nỗ lực 
hết mình để bảo vệ sự độc quyền của 
mình với biểu tượng đó.  

Mới đây, Adidas được coi là 
“người thứ ba” khi hãng này đã đệ 
đơn lên Cơ quan Sáng chế và Nhãn 
hiệu Hoa Kỳ (USPTO) phản đối cấp 
văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho Tesla 
(một thương hiệu sản xuất ôtô đình 
đám trong năm 2016). Đầu tháng 
2/2017, Adidas đã nộp yêu cầu phản 
đối đối cấp văn bằng bảo hộ nhãn 
hiệu lên Cơ quan sáng chế và Nhãn 
hiệu Hoa Kỳ (USPTO), theo đó 
Adidas đề nghị cơ quan này không 
cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho 
Tesla (một nhà sản xuất xe ôtô). 
Nhãn hiệu mà Adidas phản đối là 
biểu tượng ba đường kẻ sọc ngang 

được cách điệu. 
Theo lập luận của Adidas, việc 

đăng ký biểu tượng ba sọc ngang cho 
các sản phẩm quần áo và các sản 
phẩm thời trang, phụ kiện thời trang 
(cũng thuộc nhóm 25 trong phân loại 
quốc tế) của Tesla sẽ gây ra khả năng 
nhầm lẫn của người tiêu dùng về 
nguồn gốc của hàng hóa, làm loãng 
tính phân biệt của nhãn hiệu. 

Để chứng minh biểu tượng ba sọc 
ngang là đặc điểm riêng có của mình 
Adias đã đưa ra các bằng chứng 
chứng minh nó đã được sử dụng từ 
năm 1952 trên nhiều loại sản phẩm, 
được sử dụng rộng rãi trên các ấn 
phẩm quảng cáo và các sự kiện thể 
thao được phát sóng. 

Ngày 17/2/2017, vẫn trong cuộc 
chiến bảo vệ biểu tượng ba sọc ngang 
song song được cách điệu, Adidas trở 
thành “người thứ hai” trực tiếp đối 
đầu với Puma khi hãng này quyết 
định đệ đơn đến Tòa án thành phố 
Portland, tiểu bang Oregon cáo buộc 
Puma đã sử dụng biểu tượng 4 đường 
kẻ xéo trên một mặt giầy. 

Tại Việt Nam, Điều 112 Luật Sở 
hữu trí tuệ quy định rất rõ ràng về 
“quyền lực” của người thứ ba. Theo 
đó “Kể từ ngày đơn đăng ký sở hữu 
công nghiệp được công bố trên Công 
báo sở hữu công nghiệp đến trước 
ngày ra quyết định cấp Văn bằng bảo 
hộ, bất kỳ người thứ ba nào cũng có 
quyền có ý kiến với cơ quan quản lý 
nhà nước về quyền sở hữu công 
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nghiệp về việc cấp hay không cấp 
văn bằng bảo hộ đối với đơn đó. Ý 
kiến phải được lập thành văn bản 
kèm theo các tài liệu hoặc trích dẫn 
nguồn thông tin để chứng minh”. 

Tất nhiên, để được chấp thuận, 
“người thứ ba” (người phản đối) phải 
đưa ra được những lập luận xác đáng 
chứng minh được nhãn hiệu đăng ký 
không có khả năng bảo hộ, có thể 
trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu 
của mình, việc sử dụng dấu hiệu như 
vậy là hành vi cạnh tranh không lành 
mạnh gây nhầm lẫn cho người tiêu 
dùng về nguồn gốc xuất xứ của sản 
phẩm hoặc dịch vụ hoặc các lý do 
khác không đảm bảo khả năng đăng 
ký theo quy định của pháp luật. 
Sử dụng “quyền lực” của người thứ 
ba của Adidas cũng đã có hiệu quả 
nhất định khi ngày 8/2 Tesla đã rút 
đơn đăng ký Nhãn hiệu gây tranh cãi 
này. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 
 Nghệ An: 5 sản phẩm làng nghề 
được bảo hộ nhãn hiệu tập thể 

Làng nghề ở Nghệ An tăng về số 
lượng và từng bước phát triển chiều 
sâu với nhiều sản phẩm đặc sắc. Đến 
nay, toàn tỉnh có 146 làng nghề, 
trong đó có năm sản phẩm Làng nghề 
đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng 
bảo hộ nhãn hiệu tập thể. 

Năm sản phẩm Làng nghề của tỉnh 
Nghệ An đã được Cục Sở hữu trí tuệ 
cấp đăng bạ bảo hộ nhãn hiệu tập thể 

gồm: Làng nghề Ngói Cừa, xã Nghĩa 
Hoàn (Tân Kỳ); Làng nghề Chế biến 
hải sản Phú Lợi, phường Quỳnh Dị 
(TX.Hoàng Mai); Làng nghề chế biến 
và bảo quản Hải sản, khối 6, phường 
Nghi Tân (TX.Cửa Lò); Làng nghề 
Hương trầm Thị trấn Tân Lạc (Quỳ 
Châu); Làng nghề chế biến nước 
mắm khối Hải Giang I, phường Nghi 
Hải (Thị xã Cửa Lò). 

Ngoài ra có 4 sản phẩm Làng nghề 
đã làm đơn đề nghị Cục Sở hữu trí 
tuệ cấp đăng bạ bảo hộ nhãn hiệu tập 
thể gồm: Làng nghề Mật mía Làng 
Găng, xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn); 
Làng nghề chế biến hải sản Tân An, 
xã An Hòa, (Quỳnh Lưu); Làng nghề 
bánh đa, kẹo lạc Vĩnh Đức, thị trấn 
huyện  Đô Lương; Làng nghề chế 
biến hải sản khối 7, Phường Nghi 
Thuỷ (TX.Cửa Lò). Còn lại các làng 
nghề khác đang phấn đấu nâng chất 
lượng sản phẩm hàng hóa để tiến tới 
đề nghị cấp bảo hộ nhãn hiệu tập thể. 

 
Người dân ở Làng nghề hương trầm Thị trấn 
Tân Lạc (Quỳ Châu) sản xuất hương quanh 

năm để phục vụ nhu cầu tiêu thụ của thị 
trường trong cả nước. 

Ông Trần Văn Chương - Phó Chủ 
tịch Liên minh HTX Nghệ An khẳng 
định: Việc các làng nghề được cấp 
đăng bạ sở hữu trí tuệ về chỉ dẫn địa 
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lý và nhãn hiệu tập thể góp phần giúp 
nâng cao giá trị các sản phẩm, thúc 
đẩy các làng nghề phát triển hiệu quả, 
bền vững hơn. Tuy vậy, các địa 
phương cần chú trọng quan tâm đúng 
mức hơn tới vấn đề này để những 
năm tiếp theo có thêm nhiều sản 
phẩm làng nghề được bảo hộ nhãn 
hiệu tập thể. 

(Theo baonghean.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Doanh nghiệp khởi nghiệp thờ ơ 
với sở hữu trí tuệ 

Sở hữu trí tuệ (SHTT) lâu nay vẫn 
đóng vai trò quan trọng giúp nâng 
cao khả năng cạnh tranh, bảo đảm an 
toàn cho sản phẩm, lĩnh vực mà 
Doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp 
hướng tới. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn 
chưa được DN khởi nghiệp chú trọng 
bởi cả nguyên nhân khách quan và 
chủ quan. 

Với DN thuộc lĩnh vực sáng tạo, 
vấn đề SHTT có vai trò quan trọng 
trong phát triển kinh doanh. Theo 
thông tin từ Bộ Khoa học và Công 
nghệ, với phong trào khởi nghiệp 
được Chính phủ phát động, Việt Nam 
hiện có khoảng 1.800 DN khởi 
nghiệp với nhiều ngành nghề, lĩnh 
vực khác nhau. Hơn nữa, Việt Nam 
đang được xếp thứ 3 trong danh sách 
các nước tốt nhất trên thế giới nên 
đầu tư vào, vì vậy 2016 là năm tiếp 
tục khởi sắc khi nhiều dự án khởi 
nghiệp nhận được các khoản đầu tư 

lớn. 
Trong một hội nghị vào cuối năm 

2016 về khởi nghiệp, nhiều chuyên 
gia tỏ ra lo lắng khi DN khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo thường hoạt động 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 
trên môi trường internet nên rất “sợ” 
các loại “giấy phép con” liên quan tới 
hoạt động công nghệ, bởi những hoạt 
động kinh doanh này chưa được pháp 
luật quy định rõ. Không những thế, 
các DN cũng rất cần giải quyết vấn 
đề về SHTT, bảo hộ thương hiệu… 

Trên thực tế, đối với các DN khởi 
nghiệp, nhất là DN khởi nghiệp sáng 
tạo thì khi đưa sản phẩm hay dịch vụ 
ra thị trường, các DN này phải quan 
tâm ngay đến việc SHTT, bảo hộ bản 
quyền để tránh những tranh chấp, liên 
lụy về thương hiệu, quyền tác giả, 
thậm chí là tránh bị đối thủ cạnh 
tranh sao chép, lấy mất thương hiệu.  

Tuy nhiên, trước nhu cầu của DN, 
nhiều đơn vị, tổ chức liên quan đến 
sở hữu trí tuệ đã thành lập các trung 
tâm hỗ trợ DN về SHTT như tư vấn 
thủ tục cấp phép; tổ chức các lớp đào 
tạo, tập huấn; đưa vào quy trình giải 
quyết nhanh hồ sơ, công văn của DN 
khi đăng ký; hay các hoạt động tại 
Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản 
trí tuệ (chương trình 68) giai đoạn 
2016-2020 đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt.  

Một cách hỗ trợ thiết thực các DN, 
Trung tâm ươm tạo DN công nghệ 
cao, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 
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Hòa Lạc đã thành lập văn phòng hỗ 
trợ DN khởi nghiệp về vấn đề SHTT. 
Văn phòng này được nằm thường 
trực ở trung tâm, sẵn sàng giải đáp, tư 
vấn cho các DN khởi nghiệp về 
SHTT. 

 Đây là mô hình đã được nhiều 
trung tâm, vườn ươm DN khởi 
nghiệp học hỏi, với hy vọng sẽ giúp 
cải thiện hơn vấn đề SHTT trong các 
DN khởi nghiệp. 

(Theo baohaiquan.vn) 
 
 Chống hàng giả gặp khó vì... 
kinh phí 

Nhiều cuộc kiểm tra chống hàng 
giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ 
chỉ dừng lại ở mức kiểm tra hành 
chính, vì thiếu kinh phí. Đó là nội 
dung nổi cộm tại hội nghị Tổng kết 
công tác chống hàng giả, hàng xâm 
phạm Sở hữu trí tuệ năm 2016; triển 
khai nhiệm vụ công tác chống hàng 
giả năm 2017 của Chi cục Quản lý 
thị trường (QLTT) tỉnh An Giang tại 
TP. Long Xuyên. 

 
Theo lãnh đạo Cục QLTT An 

Giang, hiện toàn tỉnh có trên 10 mặt 
hàng bị làm giả. Năm qua, đã tiến 
hành kiểm tra 235 vụ, phát hiện 142 
vụ vi phạm (trị giá hàng hóa vi phạm 

lên đến 4,76 tỷ đồng). Trong đó tập 
trung và ưu tiên kiểm tra các mặt 
hàng có khả năng gây ảnh hưởng trực 
tiếp đến sức khỏe con người như thực 
phẩm, mỹ phẩm...; kế đó là phân bón, 
thuốc BVTV, hàng may mặc, da 
giày… 

Tuy nhiên, tại hội nghị, nhiều ý 
kiến cho rằng công tác chống hàng 
giả đang gặp khó khăn, chủ yếu vì 
kinh phí. Và hệ lụy là nhiều cuộc 
kiểm tra mới chỉ dừng lại ở thủ tục 
hành chính, trong khi lẽ ra phải đưa 
mẫu đi kiểm để có kết luận chính xác, 
thuyết phục. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chi cục 
trưởng Chi cục QLTT An Giang 
Nguyễn Hoàng Vân kêu gọi toàn đơn 
vị chủ động tăng cường sức mạnh tự 
thân: “Trong thời gian tới lực lượng 
chuyên trách, các đội QLTT địa bàn, 
tiến hành rà soát, kiểm tra số hộ kinh 
doanh (đã làm cam kết không kinh 
doanh hàng gian, hàng giả, hàng kém 
chất lượng) để tiếp tục làm tốt công 
tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
cho cộng đồng. Thông báo số điện 
thoại đường dây nóng cho người tiêu 
dùng biết để tố giác...”. 

Hội nghị đã trao bằng khen UBND 
tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 và giấy khen 
của Giám đốc Sở Công thương cho 
các tập thể, cá nhân có thành tích 
trong công tác chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả năm 
2016. 

 (Theo laodong.com.vn) 


