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VIỆT NAM – NHẬT BẢN TĂNG 
CƯỜNG HỢP TÁC TRONG BẢO 
HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ  

Chiều 02/6, tại Hà Nội, Cục Sở 
hữu trí tuệ (NOIP) – Bộ KH&CN và 
Cục Công nghiệp thực phẩm (FIAB) 
thuộc Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp 
Nhật Bản đã kí kết Bản ghi nhớ hợp 
tác về Chỉ dẫn địa lý. 

Việc kí kết Biên bản ghi nhớ là 
thiết lập khuôn khổ hợp tác giữa 
NOIP và FIAB trong lĩnh vực chỉ dẫn 
địa lý, nhằm tạo thuận lợi cho việc 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại mỗi 
nước.  Theo báo cáo của Cục Sở hữu 
trí tuệ cho biết: Tính đến ngày 
31/5/2017, Việt Nam đã bảo hộ cho 
55 chỉ dẫn địa lý (CDĐL), trong đó 
có 49 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam, 6 
chỉ dẫn địa lý của nước ngoài. Tuy 
nhiên, Việt Nam chưa có CDĐL nào 
được bảo hộ tại Nhật Bản, cũng như 
chưa có CDĐL nào của Nhật Bản 
được bảo hộ tại Việt Nam. 

Hiện nay, Nhật Bản là thị trường 
có nhiều tiềm năng đối với nông sản 
của Việt Nam bởi chúng ta có 3 yếu 
tố hội tụ gồm Hiệp định Đối tác kinh 
tế Việt – Nhật được triển khai đồng 
bộ từ năm 2010 đến nay trong đó 
điểm quan trọng của Hiệp định này là 
giảm thuế mạnh mẽ các mặt hàng 
nông sản xuất khẩu vào Nhật Bản; sự 

ưa chuộng nông sản nhiệt đới của thị 
trường Nhật; nhu cầu nhập khẩu nông 
sản của Nhật gia tăng do tỷ lệ nông 
nghiệp ngày càng nhỏ đi trong cơ cấu 
GDP của Nhật sẽ góp phần thúc đẩy 
các doanh nghiệp Việt xuất khẩu sang 
Nhật, trong đó có nông sản. 

Với những cơ hội như vậy, việc 
hợp tác với Nhật Bản trong việc thúc 
đẩy bảo hộ lẫn nhau về chỉ dẫn địa lý 
đóng vai trò quan trọng: Thúc đẩy 
bảo hộ CDĐL đối với các sản phẩm 
đặc sản, những sản phẩm tiềm năng 
xuất khẩu sang Nhật của Việt Nam 
như hoa quả, thủy sản, qua đó tạo 
điều kiện để các doanh nghiệp Việt 
Nam tạo dựng thương hiệu, kênh 
phân phối vào thị trường Nhật Bản. 
Sự trao đổi và thúc đẩy về mặt kinh 
nghiệm, xây dựng thể chế sẽ giúp cho 
các doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ 
hơn về các tiêu chuẩn kĩ thuật, đặc 
biệt là các tiêu chuẩn liên quan đến 
CDĐL tạo sự thuận lợi để tiếp cận 
vào thị trường khó tính như Nhật 
Bản.  

Nhận thức được tầm quan trọng 
này, từ tháng 5/2016 đến nay, Văn 
phòng Công nghiệp thực phẩm cùng 
với Đại sứ quán Nhật Bản đã trao đổi 
với Cục Sở hữu trí tuệ về việc xây 
dựng bản ghi nhớ về CDĐL, trong đó 
tập trung vào các lĩnh vực như: 

Thúc đẩy bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại 
hai nước phù hợp với luật và các quy 
định pháp luật tương ứng. NOIP và 
FIAB sẽ đẩy mạnh phối hợp trong 
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các lĩnh vực sau: triển khai một dự án 
thử nghiệm nhằm lựa chọn một số 
sản phẩm chỉ dẫn địa lý của mỗi nước 
để tiến hành đăng ký bảo hộ theo dự 
án và tham vấn lẫn nhau để hoàn 
thiện đơn cho những chỉ dẫn này; 

Bên cạnh đó, hai bên sẽ trao đổi 
thông tin liên quan đến các chính 
sách về CDĐL: NOIP và FIAB sẽ 
trao đổi những thông tin về hệ thống 
CDĐL tại hai nước và việc vận hành 
hệ thống này gồm luật và các quy 
định pháp luật tương ứng; Quy chế 
hoặc hướng dẫn cho các cơ quan 
chức năng hoặc công chúng; Danh 
mục CDĐL được bảo hộ tại hai nước, 
bao gồm các CDĐL được mỗi nước 
bảo hộ theo các hiệp định quốc tế đã 
kết thúc đàm phán cũng như các 
khuôn khổ hợp tác song phương và 
đa phương về bảo hộ chỉ dẫn địa lý. 

Ngoài ra, hai nước sẽ tăng cường 
nâng cao nhận thức của công chúng 
về chỉ dẫn địa lý: NOIP và FIAB sẽ 
hợp tác để triển khai các chương trình 
nhằm tăng cường giáo dục và nâng 
cao nhận thức của công chúng về chỉ 
dẫn địa lý, như tổ chức các triển lãm, 
trưng bày chung về chỉ dẫn địa lý để 
thúc đẩy các sản phẩm chỉ dẫn địa lý 
của mỗi nước. 

Thông qua Bản ghi nhớ hai cơ 
quan sẽ cùng nhau trao đổi kiến thức, 
kinh nghiệm và kết quả xử lý công 
việc chuyên môn qua đó thúc đẩy 
việc bảo hộ và quản lý CDĐL tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc khai thác 

thương mại các sản phẩm mang 
CDĐL và góp phần phát triển kinh tế 
của mỗi nước.  

 
Hai bên kí kết Biên bản ghi nhớ về Chỉ dẫn 

địa lý 

Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết 
sẽ giúp thể chế hóa các hoạt động 
hợp tác giữa Cục sở hữu trí tuệ và 
Cục Công nghiệp thực phẩm Nhật 
Bản. Đây là Bản ghi nhớ hợp tác 
chuyên biệt đầu tiên về CDĐL mà 
Cục Sở hữu trí tuệ ký với một cơ 
quan đối tác nước ngoài và là Bản ghi 
nhớ thứ hai trong lĩnh vực Sở hữu trí 
tuệ được Cục Sở hữu trí tuệ ký với 
Nhật Bản. Việc ký 02 Bản ghi nhớ 
hợp tác với Nhật Bản trong cùng lĩnh 
vực Sở hữu trí tuệ thể hiện mối quan 
hệ hợp tác đặc biệt của Việt Nam với 
Nhật Bản trong lĩnh vực Sở hữu trí 
tuệ nói chung. 

(Theo most.gov.vn.vn) 
 
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT 
NAM VÀ CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
THÁI LAN TĂNG CƯỜNG HỢP 
TÁC VỀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ  

Ngày 15/5/2017, Cục trưởng Cục 
Sở hữu trí tuệ (SHTT) Đinh Hữu Phí 
đã tiếp và làm việc với đoàn cán bộ 
Cục SHTT Thái Lan do bà Wanpen 



                                          Số 196 - 6/2017 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 3 
 

Nicrovanachumrus, Phó Cục trưởng 
dẫn đầu, đã có chuyến công tác tại 
Việt Nam nhằm thảo luận về các hoạt 
động hợp tác song phương giữa Cục 
SHTT Việt Nam và Cục SHTT Thái 
Lan. 

Tại buổi tiếp, Cục trưởng Đinh 
Hữu Phí hoan nghênh đoàn cán bộ 
Cục SHTT Thái Lan đã sang làm việc 
tại Việt Nam, đánh giá cao quan hệ 
hợp tác tốt đẹp giữa hai Cơ quan 
SHTT quốc gia Việt Nam và Thái 
Lan. Hai bên nhất trí tiếp tục tích cực 
triển khai các hoạt động hợp tác trong 
khuôn khổ Kế hoạch hành động 
2016-2017 nhằm mục đích nâng cao 
năng lực của hai Cơ quan SHTT quốc 
gia, đồng thời hỗ trợ hiệu quả hơn 
nữa hoạt động kinh doanh của các 
doanh nghiệp hai nước tại Việt Nam 
và Thái Lan.  

 
Đoàn cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan làm 

việc với Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên, 
 tỉnh Yên Bái 

Bên cạnh việc trao đổi kinh 
nghiệm trong công tác quản lý và 
phát triển hệ thống bảo hộ chỉ dẫn địa 
lý, hai Cơ quan tích cực trao đổi bảo 
hộ lẫn nhau các sản phẩm mang chỉ 
dẫn địa lý của hai nước. Cục SHTT 
Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho lụa 
Isan của Thái Lan. Cục SHTT Thái 
Lan cũng đã cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho cà 
phê Buôn Ma Thuột của Việt Nam.  

Các hoạt động hợp tác đang được 
triển khai đúng kế hoạch và đạt được 
các mục tiêu đề ra. SHTT Thái Lan 
sẽ đẩy nhanh quá trình thẩm định hồ 
sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại 
Thái Lan cho chè Shan tuyết Mộc 
Châu và quế Văn Yên để có thể sớm 
ra quyết định cuối cùng. 

Sau buổi làm việc với Cục trưởng 
Đinh Hữu Phí, đoàn cán bộ Cục 
SHTT Thái Lan tiếp tục làm việc tại 
hai tỉnh Sơn La và Yên Bái trong ba 
ngày 16-18/5/2017 để khảo sát về 
quy trình trồng, sản xuất, chế biến, 
quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý 
cho hai sản phẩm chè Shan tuyết Mộc 
Châu và quế Văn Yên. 

 (Theo most.gov.vn.vn) 
 

 
 
 
 
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT 
NAM (SỬA ĐỔI) PHẢI KHẮC 
PHỤC NHỮNG VƯỚNG MẮC 
HIỆN CÓ 

Luật SHTT được xem là luật đầu 
tiên tập hợp rất nhiều các quy định, 
văn bản quy phạm ở nước ta và hàng 
loạt văn bản quy phạm pháp luật 
được ban hành để quy định hướng 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 



                                          Số 196 - 6/2017 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 4 
 

dẫn, hỗ trợ thực thi bộ luật đó. 
Theo ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục 

trưởng Cục SHTT- Bộ Khoa học và 
Công nghệ về sửa đổi Luật SHTT 
cho biết: Sau 10 năm thi hành, các tổ 
chức, cá nhân, DN đã có ý thức rất rõ 
rệt về quyền SHTT đã vận dụng thế 
mạnh của quyền SHTT để tạo ra tài 
sản trí tuệ, ứng dụng và bảo vệ tài sản 
trí tuệ đó của mình không chỉ ở thị 
trường trong nước mà còn ở thị 
trường nước ngoài, thông qua đó, DN 
có được chỗ đứng vững chắc trên thị 
trường trong và ngoài nước. 

 
Bằng chứng cho thấy hoạt động 

đăng ký quyền SHTT tại Cục SHTT 
được phát triển mạnh, lượng đơn 
đăng ký tăng gần 50% so với lúc 
chưa có Luật SHTT. Hiện nay lượng 
đơn đăng ký xác lập quyền bảo vệ 
cho DN trong nước và các DN nước 
ngoài có hoạt động đầu tư tại Việt 
Nam mỗi năm tăng từ 10 đến 15%. 
Cho đến thời điểm này, DN đã có ý 
thức bảo vệ tài sản của mình không 
chỉ ở thị trường trong nước mà còn ở 
thị trường nước ngoài. 

Ý thức trong việc bảo vệ, tôn vinh 
đặc sản, nông sản, làng nghề truyền 
thống tại nhiều địa phương đã được 
nâng lên rõ rệt, điều này khẳng định 

SHTT đang đóng một vai trò quan 
trọng trong việc bảo vệ, gìn giữ nhãn 
hiệu cho cộng đồng.  

Mặc dù quy định SHTT đã được 
phổ cập tương đối rộng khắp nhưng ý 
thức người dân nói chung và các DN 
về quyền SHTT vẫn chưa được như 
mong muốn, chính vì thế vẫn còn 
hiện tượng xâm phạm quyền SHTT 
(có thể cố ý hoặc vô ý). Thậm chí 
nhiều DN bỏ quên đăng ký quyền 
SHTT cho chính đứa con trí tuệ của 
mình nên dẫn đến việc bị mất hoặc 
chậm trễ đăng ký dẫn đến xảy ra 
tranh chấp quyền SHTT. 

Theo ông, những hạn chế của hoạt 
động thực thi quyền SHTT còn nhiều 
vấn đề, bởi hệ thống thực thi SHTT 
lại nằm ở nhiều cơ quan quản lý nhà 
nước. Do đó, với quá nhiều đầu mối 
dẫn đến DN không biết phải đến cơ 
quan nào, liên hệ với cơ quan nào để 
được hỗ trợ trong trường hợp nào, bối 
cảnh nào để thực thi quyền của mình. 

Bên cạnh đó, do tâm lý của các 
DN rất ngại ra tòa nên DN thường 
dựa vào các cơ quan hành chính để 
bảo vệ quyền của mình, điều này dẫn 
đến hiệu quả giải quyết vấn đề xâm 
phạm quyền chưa cao. Ở một mức độ 
nhất định thì việc thực thi bằng biện 
pháp hành chính cho phép xử lý các 
vụ việc nhanh chóng, không tốn kém. 
Tuy nhiên, điều này lại tạo nên gánh 
nặng cho cơ quan Nhà nước bởi phải 
chia sẻ nguồn lực nên hiệu quả không 
cao. 
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Thời gian qua hoạt động xử lý 
đơn tại Cục SHTT vẫn bị chậm, 
lượng đơn tồn đọng vẫn nhiều. 
Nguyên nhân chính của tình trạng 
trên là do quy trình, thủ tục thẩm định 
đơn chưa được hoàn thiện trong 
nhiều năm qua, chậm cải cách thủ tục 
hành chính và đơn giản hóa quy trình 
trong xác lập quyền SHCN; một số 
quy định chưa được chi tiết, rõ ràng 
dẫn đến việc chậm trễ, ách tắc trong 
công tác thẩm định đơn, Nắm bắt 
được những hạn chế của hoạt động 
này, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã 
quan tâm và dành cơ chế đặc biệt cho 
hoạt động SHTT để có thể nhanh 
chóng phát triển. Mặc dù đây là điều 
kiện thuận lợi đối với việc phát triển 
hoạt động SHTT.  

Với việc tham gia TPP cũng như 
các hiệp định thương mại tự do khác, 
Việt Nam tiếp tục hướng tới các 
chuẩn mực tiên tiến về bảo hộ của 
khu vực và thế giới, nhằm mục tiêu 
tạo ra một môi trường kinh doanh 
lành mạnh để thu hút sự đầu tư ổn 
định lâu dài của các DN. Tuy nhiên, 
những cam kết về SHTT trong Hiệp 
định TPP đòi hỏi sự đầu tư lớn về 
mọi mặt, đặc biệt là phải cải cách hệ 
thống pháp luật trong nước. 

Ngoài ra, Việt Nam không chỉ 
đơn thuần phải sửa đổi các quy định 
pháp luật mà còn phải thay đổi cơ cấu 
hệ thống pháp luật, cụ thể là phải 
chuyển dịch cơ chế phạt hành chính 
sang phạt hình sự đối với hàng loạt 

hành vi xâm phạm quyền SHTT. 
Để đáp ứng các cam kết của Việt 

Nam khi tham gia các FTA và Hiệp 
định TPP, tăng cường hỗ trợ, xác lập, 
quản lý và phát triển tài sản trí tuệ 
cho các tổ chức, cá nhân, Luật SHTT 
sửa đổi, bổ sung sẽ phải khắc phục 
được tất cả các vướng mắc hiện có. 
Bởi các vướng mắc có thể xuất phát 
từ nội tại xã hội và xuất phát từ các 
cam kết quốc tế, từ DN có vốn đầu tư 
nước ngoài theo văn hóa SHTT nước 
ngoài. Trong đó, văn hóa xã hội nước 
ta nhiều khi cách xa vì thế, các quy 
định cần phải dung hòa được 2 nhu 
cầu đó. 

Đồng thời, nhằm đưa hệ thống 
SHTT thật sự có hiệu quả theo các 
yêu cầu của TPP, cần tiếp tục tăng 
cường năng lực của các cơ quan quản 
lý nhà nước cũng như các cơ quan 
thực thi quyền SHTT, thực hiện các 
chính sách kinh tế - xã hội nhằm ứng 
phó với tác động tiêu cực của chế độ 
bảo hộ SHTT ở mức cao, nâng cao 
nhận thức xã hội nói chung và nhận 
thức của DN nói riêng để có được 
môi trường kinh doanh lành mạnh, 
tôn trọng quyền SHTT để phát triển 
bền vững. 

 (Tổng hợp) 
 

VIỆN KHOA HỌC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ KỈ NIỆM 10 NĂM THÀNH 
LẬP VÀ PHÁT TRIỂN 

Hòa chung với không khí tưng 
bừng của cả nước tổ chức các hoạt 
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động chào mừng Ngày Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN)18/5, và kỷ 
niệm lần thứ 127 Ngày sinh của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 
19/5/2017), ngày 24/5/2017, Viện 
Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KH 
SHTT) long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 
10 năm thành lập theo Quyết định số 
846/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2007 do 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn 
Phong ký về tổ chức và hoạt động 
của Viện KH SHTT. 

 
Đồng chí Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ 

KH&CN phát biểu 

Ông Tạ Quang Minh - Viện 
trưởng Viện KH SHTT đã báo cáo 
ngắn gọn quá trình, kết quả mà Viện 
KH SHTT đã đạt được trong 10 năm 
xây dựng, phát triển và các định 
hướng, giải pháp phát triển Viện KH 
SHTT trong thời gian tới. Viện 
trưởng Tạ Quang Minh đã cảm ơn 
các đồng chí Lãnh đạo Bộ qua các 
thời kỳ; cảm ơn các đơn vị trong và 
ngoài Bộ đã dành sự quan tâm, chỉ 
đạo, hợp tác, hỗ trợ Viện KH SHTT 
trong thời gian qua; đồng thời ghi 
nhận và cảm ơn đồng chí Phạm Đình 
Chướng - Viện trưởng đầu tiên của 
Viện KH SHTT và toàn thể cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động 

của Viện KH SHTT vì các nỗ lực, 
trăn trở, đóng góp để hoàn thành ba 
Nhiệm vụ lớn được Bộ KH&CN giao 
(nghiên cứu khoa học về SHTT; đào 
tạo, huấn luyện về SHTT; tư vấn, 
định giá và giám định về SHTT) 
trong thời gian qua. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng 
Chu Ngọc Anh đã ghi nhận các kết 
quả quan trọng ban đầu của Viện KH 
SHTT trong việc thực hiện 3 Nhiệm 
vụ lớn đã được Bộ KH&CN giao 
ngay từ khi thành lập; biểu dương sự 
đóng góp không nhỏ và quan trọng 
của Viện KH SHTT vào “chuỗi 
nghiên cứu, phát triển, đổi mới, sáng 
tạo” ngành KH&CN nước nhà. Bộ 
trưởng đã trao tặng Bằng khen của 
Bộ trưởng cho tập thể Viện KH 
SHTT và Viện trưởng Tạ Quang 
Minh vì thành tích xuất sắc trong 
năm 2015-2016… 

Đại diện các thế hệ cán bộ đã và 
đang công tác tại Viện KH SHTT 
cùng đại diện các đơn vị trực thuộc 
Bộ đã phát biểu cảm tưởng, đánh giá 
cao những thành tựu đạt được từ sự 
đoàn kết, nghiêm túc cũng như gắn 
bó, nhiệt tình trong công việc của tập 
thể cán bộ Viện KH SHTT. Bên cạnh 
đó, các đại biểu cũng nêu ra thách 
thức không chỉ Viện KH SHTT mà 
cả các cơ quan liên quan cần phải 
vượt qua trong thời gian tới: hệ thống 
cơ sở dữ liệu sở hữu công nghiệp 
(SHCN) chưa đủ, chưa cập nhật…; số 
lượng giám định viên SHCN còn ít; 
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cơ sở vật chất, nơi làm việc chưa đáp 
ứng yêu cầu phát triển; nhân lực về 
SHTT thiếu; hoạt động đào tạo nhân 
lực cho hệ thống SHTT chưa được 
triển khai sâu rộng;… 

Kết thúc buổi Lễ, thay mặt Viện 
KH SHTT, Viện trưởng Tạ Quang 
Minh  đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, 
góp ý của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, 
nguyên Bộ trưởng Hoàng Văn Phong 
và các đại biểu; chân thành cảm ơn 
các đồng chí Lãnh đạo Bộ qua các 
thời kỳ và cán bộ, công chức viên 
chức, công tác tại Viện KH SHTT kể 
từ khi thành lập; cảm ơn các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị trong và ngoài Bộ đã 
hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để 
Viện KH SHTT hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao trong thời gian qua và 
mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan 
tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự hợp 
tác, hỗ trợ của các đơn vị trong thời 
gian tới./. 

 (Theo most.gov.vn) 
 
VAI TRÒ CỦA SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH 
TẾ CỦA MỖI QUỐC GIA 

Đánh giá và phân tích vai trò của 
quyền SHTT đối với phát triển kinh tế 
của một quốc gia là công việc tương 
đối phức tạp, cần phải được xem xét 
từ nhiều góc độ. Việc bảo hộ quyền 
SHTT tốt sẽ khuyến khích nghiên cứu, 
phát triển công nghệ, nâng cao chất 
lượng hàng hóa, tạo uy tín cho sản 
phẩm. 

Theo ông Trần Thanh Lâm - Viện 
Tài nguyên nước và Môi trường 
Đông Nam Á - ở Việt Nam, bảo 
hộ SHTT là một lĩnh vực còn khá 
mới mẻ. Song, ý tưởng về bảo hộ 
SHTT mà trước tiên là quyền tác giả 
đã được ghi nhận ngay từ bản Hiến 
pháp đầu tiên năm 1946 (Điều 10, 12, 
13). Nhà nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa đã thừa nhận quyền tự do 
ngôn luận, tự do xuất bản của công 
dân, quyền nghiên cứu khoa học, 
sáng tác văn học, nghệ thuật và bảo 
đảm quyền tư hữu tài sản cùng quyền 
lợi của trí thức.  

Năm 1986 đánh dấu một mốc mới 
trong hoạt động bảo hộ sở hữu trí tuệ 
nói chung và quyền tác giả nói riêng: 
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam đã ban hành Nghị 
định 142/CP - văn bản riêng biệt đầu 
tiên để điều chỉnh các quan hệ xã hội 
về quyền tác giả. Từ đó đến nay còn 
có nhiều văn bản, sửa đổi thể hiện 
một bước tiến đáng kể trong hoạt 
động lập pháp về lĩnh vực bảo hộ 
SHTT. 
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Ươm mầm sáng chế 

Cũng theo ông Lâm, hoạt động 
bảo hộ quyền SHTT ở nước ta được 
bắt đầu triển khai từ những năm 80, 
nhưng chỉ từ khi Quốc hội ban hành 
bộ Luật Dân sự (năm 1995) thì hoạt 
động này mới bắt đầu tiến triển. Đặc 
biệt, từ khi Quốc hội ban hành Luật 
Sở hữu trí tuệ (năm 2005) và Việt 
Nam là thành viên chính thức của 
WTO, thì hoạt động này trở nên sôi 
động với tất cả các dạng tài sản trí tuệ 
được bảo hộ, bao gồm: bản quyền tác 
giả và các sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi 
xuất xứ và chỉ dẫn địa lý, giống cây 
trồng mới... 

 Từ năm 2005 đến nay, việc đăng 
ký và cấp chứng nhận bảo hộ tăng 
bình quân hằng năm 20%. Về quyền 
tác giả, nhiều cuốn sách hay của nước 
ngoài đã được mua bản quyền tác giả 
để dịch và xuất bản ở trong nước. Về 
quyền sở hữu công nghiệp, đăng ký 
nhãn hiệu hàng hóa tăng 25% - 30%, 
đăng ký bảo hộ các sáng chế cũng 
tăng 10% - 15%, nhưng phần lớn 
(chiếm trên 65%) là của nước ngoài 
đăng ký ở Việt Nam Thời gian được 
cấp chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ 
sau khi hoàn tất thủ tục chỉ trong hai 

tháng (nếu không xảy ra tranh chấp), 
đây là những kết quả khá ấn tượng. 

Đánh giá và phân tích vai trò của 
quyền SHTT đối với phát triển kinh 
tế của một quốc gia là công việc 
tương đối phức tạp và cần phải được 
xem xét từ nhiều góc độ. Việc bảo hộ 
quyền SHTT tốt sẽ khuyến khích 
nghiên cứu, phát triển công nghệ, 
nâng cao chất lượng hàng hóa và tạo 
uy tín cho sản phẩm. Ngoài ra, việc 
bảo hộ tốt sẽ dẫn đến giá thành sản 
phẩm cao, hạn chế các vi phạm như 
tình trạng khai thác công nghệ không 
được phép của người sở hữu bằng 
độc quyền, hay sản xuất hàng giả, 
hàng nhái và các vi phạm khác.  

Điều đó đã dẫn đến thực tế là vấn 
đề quyền SHTT không dừng lại ở 
phạm vi lãnh thổ quốc gia mà ngày 
càng mang tính toàn cầu. Các tập 
đoàn đa quốc gia của các nước giàu 
bị tổn thất nhiều do quyền SHTT bị 
vi phạm nhiều ở các nước đang phát 
triển. Chính điều này thúc đẩy các 
nước phát triển xây dựng một cơ chế 
mang tính kiểm soát toàn cầu đối với 
vấn đề bảo hộ quyền SHTT. Tuy 
nhiên, đó là một tham vọng hoàn toàn 
không dễ thực hiện. 

(Theo sohuutritue.vn) 
 
 
 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Ý tưởng dùng quần áo để sạc 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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pin cho điện thoại di động 
Các nhà khoa học Mỹ đang phát 

triển ý tưởng biến áo quần hàng ngày 
thành nguồn sạc điện thoại di động. 
Trisha Andrew, nhà khoa học vật liệu 
ở Đại học Massachusetts-Amherst, 
đang phụ trách dự án biến quần áo 
thành nguồn sạc điện thoại di 
động nhờ năng lượng sinh ra từ 
chuyển động của cơ thể người, theo 
Quartz. 

Các nhà khoa học phủ một lớp 
polymer có độ dày bằng 1/10 đường 
kính tóc người lên 14 loại sợi như 
cotton, linen, lụa... bằng phương pháp 
lắng đọng hơi hóa học. Quá trình này 
biến sợi vải thành một điện cực, có 
khả năng truyền dẫn dòng điện sinh 
ra khi sợi vải cọ xát do chuyển động 
của con người. 

 
Các nhà khoa học hy vọng sớm có thể tạo ra 

sản phẩm từ sợi phủ polymer 
Theo Andrew, với sợi phủ 

polymer, các nhà khoa học có thể tạo 
ra vài microwatt điện, đủ để thắp 
sáng đèn LED. Tính năng dẫn diện 
không bị ảnh hưởng khi sợi bị cọ xát, 
gập, giặt là, ngoại trừ lúc tiếp xúc với 
nước nóng.  

Ứng dụng sợi dẫn điện cho mục 
tiêu thương mại hiện chưa khả thi. 

Chi phí là một trở ngại mà Andrew 
và các đồng nghiệp phải khắc phục vì 
phương pháp lắng đọng hơi hóa học 
rất tốn kém và tạo ra một số thách 
thức về mặt kỹ thuật. 

 (Theo Vnexpress) 
 
 Kỹ thuật tạo thành bề mặt cảm 
ứng trên đồ đạc 

Các nhà khoa học tại Đại học 
Carnegie Mellon ở thành phố 
Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ 
vừa giới thiệu kỹ thuật Electrick có 
khả năng tạo ra bề mặt cảm ứng trên 
nội thất, nhạc cụ chỉ bằng cách phun 
sơn, theo Livescience. 

 
Kỹ thuật Electrick sử dụng các điện cực gắn 

vào vật thể để xác định nơi xảy ra điểm chạm. 
Điều kiện để tạo ra các bề mặt 

cảm ứng là các vật thể phải được làm 
từ chất liệu dẫn điện hoặc được phủ 
một lớp dẫn điện. Kỹ thuật 
Electrick sử dụng các điện cực gắn 
vào vật thể để xác định nơi xảy ra 
điểm chạm. Dù không chính xác như 
công nghệ cảm ứng của điện thoại 
thông minh, các bề mặt cảm ứng tự 
chế vẫn cho phép các nhà nghiên cứu 
thực hiện các lệnh cơ bản. 

Màn hình cảm ứng của điện thoại 
thông minh làm từ các chất liệu đắt 
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tiền, sử dụng những kỹ thuật phức tạp 
và tốn kém. Theo các nhà nghiên 
cứu, giải pháp ít tốn kém Electrick có 
thể được sử dụng cho các mục đích 
giáo dục, giải trí hay thương mại 
khác. 

(Theo Vnexpress) 
 
 Phát kiến mới: Lưu trữ thông 
tin bằng hóa chất 

Các nhà khoa học tại IPC PAS đã 
phát triển một cách thức mới để có 
thể lưu trữ thông tin bằng các giọt 
hoá chất. 

 
Chit được tạo thành từ ba giọt hóa chất. 
“Chit” là gì? 
Trong điện toán cổ điển, thông tin 

được lưu trữ thành các bit – được đọc 
như điện lượng trong các hiện tượng 
vật lý. Bạn có thể nhận diện bit như 
những mã nhị phân 1 và 0. Trong 
máy tính lượng tử, thông tin được lưu 
trữ trong các bit lượng tử hay còn gọi 
là "qubit". Tuy nhiên, máy tính không 
phải là thiết bị duy nhất chúng ta có 
thể lưu trữ thông tin: hóa học cũng có 
khả năng này. Các nhà khoa học tại 
Viện Vật lý Hóa học trực thuộc Viện 
Hàn lâm Khoa học Ba Lan (IPC 
PAS) đã phát triển một cách thức 
mới, ở đó các giọt hoá chất có thể lưu 

trữ thông tin như các bit và qubit, với 
một đơn vị bộ nhớ hóa học tương 
đương một bit có tên gọi là "chit". 

Chit được tạo thành từ ba giọt hóa 
chất. Giữa các giọt này xảy ra các 
phản ứng hóa học, tuần hoàn và liên 
tục. Bộ nhớ này được bắt nguồn 
từ phản ứng Belousov-Zhabotinsky 
(BZ), một phản ứng dao động. Mỗi 
phản ứng tạo ra các thuốc thử cần 
thiết cho phản ứng tiếp đó, tiếp tục 
đến vô tận.  

Kết quả 
Chit chủ yếu dùng cho "điện toán 

hóa học". Vì vậy, thay vì dùng đơn vị 
bit truyền thống, các thành phần đều 
là hóa học. Trong khi điện toán lượng 
tử vẫn đang tiếp tục phát triển, hình 
thức điện toán mới này có thể tạo ra 
một cách thức lưu trữ, đọc và chuyển 
thông tin hoàn toàn mới. 

Việc thay đổi hoàn toàn nền tảng 
của hầu hết các công nghệ mà chúng 
ta sử dụng ngày nay có thể mang đến 
những kết quả đáng kinh ngạc. Có thể 
các công nghệ nhằm chống lại sự 
thay đổi khí hậu sẽ có những nâng 
cấp và sửa đổi lớn. Tiến bộ này có 
thể cách mạng hóa hoàn toàn ngành 
công nghệ theo những cách mà chúng 
ta thậm chí không thể tưởng tượng 
được. 

(Theo  vnrview.vn) 
 
 Phương pháp mới tách các chất 
ô nhiễm khỏi nước 

Nhóm nghiên cứu tại Viện Công 
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nghệ Massachusetts (MIT) đã đưa ra 
một phương pháp mới để loại bỏ một 
cách có chọn lọc các hợp chất không 
mong muốn có nồng độ thậm chí rất 
thấp. 

Phương pháp này dựa vào quy 
trình điện hóa để xử lý có chọn lọc 
các chất ô nhiễm hữu cơ như thuốc 
trừ sâu và các sản phẩm chất thải hóa 
học và dược phẩm, ngay cả khi chúng 
xuất hiện với nồng độ nhỏ chưa đến 
mức nguy hiểm. Phương pháp mới 
cũng khắc phục được những hạn chế 
chủ yếu của các phương pháp tách 
điện hóa thông thường như làm thay 
đổi nồng độ axit và giảm hiệu suất do 
sự cạnh tranh của các phản ứng bề 
mặt. 

Trong hệ thống mới, nước chảy 
giữa các bề mặt được xử lý hóa học 
hoặc “chức năng hóa” đóng vai trò 
như các điện cực dương và âm. Bề 
mặt điện cực được phủ vật liệu 
Faradaic thông qua các phản ứng, sẽ 
tích điện dương hoặc âm. Bề mặt 
điện cực có thể được điều chỉnh để 
liên kết chặt chẽ với một loại phân tử 
chất ô nhiễm cụ thể như nhóm nghiên 
cứu chứng minh bằng cách sử dụng 
ibuprofen và nhiều loại thuốc trừ sâu 
khác.  

Các nghiên cứu trước đây thường 
tập trung vào các điện cực dẫn điện 
hoặc tấm kim loại đã được “chức 
năng hóa” chỉ trên một điện cực, 
nhưng chúng thường đạt điện áp cao 
sinh ra những hợp chất ô nhiễm. 

Bằng cách sử dụng điện cực chức 
năng hóa trên cả hai mặt tích điện 
dương và âm trong một cấu hình 
không đối xứng, nhóm nghiên cứu 
gần như đã loại bỏ hoàn toàn các 
phản ứng phụ này. Ngoài ra, các hệ 
thống không đối xứng cho phép loại 
bỏ có chọn lọc đồng thời cả ion âm 
và ion dương độc hại, như nhóm 
nghiên cứu đã chứng minh với thuốc 
diệt cỏ paraquat và quinchlorac. 

Hệ thống vốn có tính chọn lọc cao 
này trên thực tế có khả năng được 
thiết kế với nhiều giai đoạn để xử lý 
theo trình tự nhiều loại hợp chất tùy 
thuộc vào ứng dụng cụ thể. Trái 
ngược với các hệ thống trao đổi ion 
thông thường trong đó việc giải 
phóng các hợp chất xử lý và sự tái 
sinh của các chất hấp phụ sẽ cần thêm 
hóa chất, thì trong trường hợp của hệ 
thống mới, chỉ cần thao tác chuyển 
cực của các điện cực để đạt được kết 
quả tương tự. 

 (Theo  vista.gov.vn) 
 

 Các nhà khoa học vừa tìm ra 
cách chụp ảnh xuyên tường nhờ 
Wi-Fi 

Các nhà khoa học Đức vừa tìm ra 
cách khai thác tính năng đặc biệt của 
sóng Wi-Fi để chụp ảnh ba chiều, 
hoặc hình 3D của đồ vật xuyên qua 
tường. 

Sóng Wi-Fi có thể xuyên qua 
tường. Nhưng không phải tất cả bức 
xạ sóng đều đến được với thiết bị di 
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động của chúng ta. Các bộ định tuyến 
phân tán và phủ tín hiệu lên các vật 
thể, chiếu sáng ngôi nhà như những 
bóng đèn vô hình. Công nghệ này 
mới đang ở giai đoạn mẫu thử 
nghiệm đầu tiên và có độ phân giải 
hạn chế, nhưng anh rất hứng khởi về 
tiềm năng của nó. 

Khả năng nhìn xuyên tường qua 
Wi-Fi đã được khai thác từ vài năm 
nay. Một số thiết bị có thể quan sát 
người xâm nhập hoặc theo dõi vật thể 
chuyển động với một hoặc hai ăng 
ten Wi-Fi. Một số khác sử dụng một 
hàng ăng ten để tạo lập hình ảnh 3D. 

 
Khả năng nhìn xuyên tường qua Wi-Fi đã 

được khai thác từ vài năm nay. 
Hình ảnh cuối cùng có thể không 

quá giống thực tế, nhưng nó chứng 
minh rằng: ăng ten chuyển động có 
thể xác định được các phần không có 
sóng Wi-Fi và tạo hình ảnh ba chiều 
của đối tượng xuyên qua một bức 
tường. 

(Theo trithuctre) 
 
 Phát triển vân tay "vạn năng", 
mở khóa mọi điện thoại 

Cảm biến vân tay được tạo ra để 
làm cho thiết bị của bạn an toàn hơn 
mà không cần phải phức tạp hóa quá 

trình mở khóa. Các nhà khoa học tại 
Đại học New York và Michigan (Mỹ) 
đã tiết lộ nghiên cứu mới nhất, hứa 
hẹn thay đổi hoàn toàn phương thức 
bảo mật này. 

Theo Popsci, tương tự như một 
chiếc khóa vạn năng có thể mở bất kì 
ổ khóa nào, những chuyên gia này 
được cho là đã phát minh ra một 
dạng "vân tay vạn năng bằng kỹ thuật 
số" có thể giả lập nhiều phần nhỏ 
khác nhau của một vân tay, từ đó về 
lý thuyết có thể dùng để mở khóa bất 
kì thiết bị nào.  

Theo các nhà nghiên cứu, quá 
trình quét vân tay trên các thiết bị di 
động có khá nhiều vấn đề bảo mật 
tiềm ẩn. Đầu tiên là việc cảm biến 
vân tay thường rất nhỏ. Điều thứ hai 
là một người dùng có thể quét bằng 
nhiều ngón tay. Thêm nữa, thiết bị di 
động cũng thường cho phép người 
dùng thử đi thử lại nhiều lần nếu mở 
khóa không thành công. 

 
Bởi vì cảm biến vân tay quá nhỏ 

nên chắc chắn nó sẽ không quét được 
toàn bộ vân trên một ngón tay. Do 
vậy, các nhà sản xuất đã cho 
phép cảm biến vân tay này có thể lưu 
trữ và nhận diện vân trên nhiều ngón 
tay khác nhau, từ đó giúp thiết bị 
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nhận diện được khá nhiều phần vân 
tay nhỏ.  

Từ thực tế này, các nhà nghiên 
cứu đã tiến hành phân tích cơ sở dữ 
liệu gồm 800 vân tay, sau đó trích 
xuất ra hàng ngàn phần vân tay nhỏ. 
Bạn có nghĩ rằng sẽ có một mẫu vân 
tay nhỏ nào đó có thể trùng khớp với 
những mẫu khác với xác suất khá cao 
không? Quả thật là có, và thậm chí 
xác suất này đạt đến 15% số lần thử. 
Tuy nhiên, thử nghiệm này vốn chỉ 
được thực hiện trên máy tính, chưa 
được tiến hành trên thực tế để mở 
khóa bất kì thiết bị nào. Do đó, về cơ 
bản thì đây cũng chỉ là lý thuyết, và 
thậm chí một số nhà nghiên cứu còn 
tỏ ra hoài nghi về vấn đề "vân tay vạn 
năng" này.  

Tuy vậy, nhóm nghiên cứu vẫn 
bảo toàn quan điểm của họ. Sự bất ổn 
của hệ thống vẫn luôn tồn tại vì lý 
do: khi cảm biến vân tay càng thu 
nhỏ về kích thước, thì khả năng càng 
cao một phần vân tay của một người 
này sẽ có thể trùng khớp với một 
phần vân tay của người kia. 

(Theo vnrview.vn) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Học sinh lớp 9 chế tạo thành 
công thùng rác tự... gom rác, không 
dùng năng lượng 

Đó là sản phẩm “Thùng rác thông 
minh biết thu gom rác” của hai em 
Hoàng Bảo Nhật Long và Nguyễn 
Đăng Khoa (lớp 9, trường THCS 

Nguyễn Du, TP. Huế). 
Nhật Long và Đăng Khoa cho 

biết, xuất phát từ việc thấy bạn bè, 
bác bảo vệ làm công việc thu gom rác 
bằng tay tốn nhiều thời gian và công 
sức lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau 
hơn 3 tháng nghiên cứu, phát triển đề 
tài, Nhật Long và Đăng Khoa đã chế 
tạo thành công thùng rác thông minh 
biết thu gom rác. Sản phẩm đã được 
thực nghiệm thu gom rác ở cạnh 
tường, dọc theo con lươn. Kết quả 
thiết bị thu gom khá tốt, cụ thể, quét 
lá cây, giấy với tỉ lệ sạch là 85%, quét 
cát, đá với tỉ lệ sạch là 60%. 

 
Thùng rác thông minh thân thiện với môi 

trường. 

Theo tìm hiểu, thiết bị hoạt động 
bằng các cơ cấu chuyển động cơ khí. 
Truyền chuyển động quay từ trục 
bánh xe đến hệ thống chổi quét. Từ 
hệ thống chổi quét, trục chính có chổi 
hai bên chổi phụ quét và đưa rác lên 
thùng rác. 

Thay vì nhặt tay, người lao công 
chỉ cần di chuyển thùng rác thông 
minh qua các vị trí có rác. Bánh xe 
của thùng rác sẽ hoạt động, bánh xe 
bên trái chuyền chuyển động đến bộ 
nhông trục chính. Hai nhông trục 
chính hoạt động truyền chuyển động 
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đến hai chổi hai bên đồng thời trục 
chính và hai chổi hai bên cùng 
chuyển động và rác được thu gom. 

Thiết bị góp phần giảm sức lao 
động, tạo ra thùng rác di động có thể 
thu gom rác, góp phần lan tỏa tinh 
thần chung tay xây dựng môi trường 
xanh sạch đẹp. Ưu điểm của thiết bị 
chính là thùng rác hoạt động không 
sử dụng năng lượng, thân thiện với 
môi trường; giá thành rẻ, vật liệu chế 
tạo dễ kiếm; dễ sử dụng; quét được 
nhiều loại rác ở nhiều vị trí.  

Qua quá trình làm việc cật lực, 
các em đã đạt được những thành quả 
đầu tiên. Đó là giải Nhì Hội thi Khoa 
học - Kỹ thuật dành cho học sinh 
trung học cấp thành phố Huế năm 
2017, giải Ba cuộc thi Sáng tạo, 
Thanh thiếu niên, nhi đồng cấp thành 
phố Huế năm 2017. 

 (Theo baomoi.com) 
 
 Học sinh chế thuốc đuổi muỗi từ 
lá cây  

Hai em Lý Huỳnh Vĩnh Hưng và 
Huỳnh Quang Uyển Nhi (học sinh lớp 
11A8, Trường THPT Hà Huy Giáp, 
huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) đã chế 
ra thuốc đuổi muỗi thân thiện với môi 
trường. 

Theo Uyển Nhi, hiện nay có nhiều 
phương pháp chống muỗi khác nhau 
như sử dụng thuốc hóa học xịt muỗi, 
sử dụng nhang đốt đuổi muỗi, trồng 
cây đuổi muỗi… Tuy nhiên, biện 
pháp sử dụng thuốc xịt muỗi có 

nguồn gốc sinh học tỏ ra khá hiệu quả 
lại an toàn đối với sức khỏe con 
người cũng như môi trường sống. Ý 
tưởng sau đó được Uyển Nhi bàn với 
Hưng cùng đồng lòng để làm ra sản 
phẩm với sự hướng dẫn của thầy 
Phan Văn Nhân (giáo viên dạy môn 
sinh học của trường). Để thực hiện ý 
tưởng, Uyển Nhi và Hưng thống nhất 
chọn nguyên liệu chính là cây ngũ gia 
bì, bởi cây này có khả năng xua đuổi 
muỗi rất cao. 

 
Kết quả nghiên cứu và thử 

nghiệm thực tế cho thấy, với đặc tính 
đuổi muỗi từ cây ngũ gia bì và các 
nguyên liệu phối chế, việc tạo ra 
thuốc xịt muỗi có nguồn gốc thiên 
nhiên góp phần mang lại hiệu quả 
trong phòng chống muỗi, làm phong 
phú thêm các phương pháp đuổi muỗi 
và tạo ra sản phẩm đuổi muỗi an 
toàn, thân thiện với môi trường và 
người sử dụng.  

Công trình “Sử dụng dịch chiết từ 
cây ngũ gia bì để sản xuất thuốc đuổi 
muỗi thân thiện với môi trường” của 
Hưng và Uyển Nhi đã đoạt giải nhì 
cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho 
học sinh trung học TP. Cần Thơ. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
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 Sáng chế đồng hồ đeo tay chống 
nạn ấu dâm của Lê Văn Đây 

Lê Văn Đây đang là sinh viên 
khoa Cơ khí của trường Đại học 
Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng. Anh 
chàng này luôn mang trong mình 
niềm đam mê sáng tạo khoa học và 
luôn không ngừng tìm tòi cũng 
như sáng chế ra các thiết bị phục vụ 
cộng đồng. 

Thời gian gần đây, khi nhận thấy 
tình trạng ấu dâm diễn ra phức tạp, số 
lượng những vụ xâm hại tình dục trẻ 
em đang tăng dần và đáng báo động 
nên Lê Văn Đây đã nảy ra ý định 
sáng chế một thiết bị có thể ngăn 
chặn được hành vi xâm hại trẻ em. 

 
Sáng chế đồng hồ đeo tay chống nạn ấu dâm 

của Lê Văn Đây 
Theo chia sẻ của cậu sinh viên 

này thì thiết bị được chế tạo nhỏ gọn, 
tích hợp công nghệ phát - thu RF, 
định vị GPS, cảm biến nhiệt độ, cảm 
biến nhịp tim và module phát âm 
thanh giọng nói. Khi đeo trên tay, bất 
cứ sự thay đổi bất thường nào về nhịp 
tim hay thân nhiệt đều được nhận 
diện và cảnh báo. Đây là hai tín hiệu 
quan trọng nhất đối với sức khỏe, báo 
hiệu tình trạng bất ổn định, viêm 
nhiễm khi thân nhiệt đột ngột nóng 

lên hay lạnh đi. Những tín hiệu này 
sẽ được chuyển đến bộ xử lý trung 
tâm, cảnh báo bất thường và kết nối 
với người quản lý. 

Thiết bị cũng hỗ trợ người thân 
tìm kiếm khi người đeo thiết bị đi lạc 
thông qua ba phương tiện: nhận diện 
vị trí qua cảm biến đặt trong nhà, 
định vị qua GPS, lưu lại vị trí cuối 
cùng mà thiết bị nhận được nếu trong 
quá trình sử dụng gặp phải sự cố 
hỏng hóc. Những thông tin mà máy 
nhận được sẽ gửi đến điện thoại của 
người thân khoảng 5 phút/lần, tùy 
vào chế độ cài đặt, trong từng thời 
gian cụ thể.  

Như vậy có thể thấy thiết bị 
Simple Watch rất hữu ích, vừa giúp 
bố mẹ quản lí tốt con cái, tránh cho 
trẻ những nguy hiểm trước nạn xâm 
hại, vừa có hỗ trợ các chức năng nghe 
gọi và theo dõi sức khỏe qua thiết bị 
đo thân nhiệt và nhịp tim.  

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Sáng chế hệ thống tự động ngăn 
nước tràn vào nhà 

Hai học sinh Nguyễn Văn Bảo 
Kiên và Đặng Thái Hùng, Trường 
chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An 
giành giải Nhất cuộc thi “Khoa học 
kỹ thuật dành cho học sinh trung học 
cấp quốc gia năm học 2016-2017″ 
với sáng chế “hệ thống tự động ngăn 
nước tràn vào nhà” có tính ứng dụng 
thực tiễn cao. 

 Đây là sáng chế nhận được đánh 
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giá cao của ban giám khảo và có tính 
ứng dụng thực tiễn cao. Hệ thống sử 
dụng dây cao su được làm từ xăm xe 
đạp để bơm xả khí nhằm vận hành 
tấm kính bịt kín các kẽ hở đồng thời 
sẽ gửi các tin nhắn báo cho người 
dùng biết tình trạng ngập nước của 
nhà mình. Sáng chế này xuất phát từ 
đam mê các thiết bị động cơ và chính 
từ cuộc sống hằng ngày khi chứng 
kiến nhiều người dân khổ sở, vất vả 
khi bị nước tràn vào nhà vào ngày 
mưa lũ, triều cường… 

 
Hệ thống tự động ngăn nước tràn 

vào nhà của các em đã nhận được sự 
quan tâm của nhiều người dân, sự 
đánh giá cao của ban giám khảo tại 
cuộc thi cấp tỉnh và dành giải nhất 
cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho 
học sinh trung học cấp quốc gia năm 
học 2016- 2017 khu vực phía Bắc. 

 (Theo sohuutrotue.net.vn) 
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH: VỀ VIỆC PHÊ 
DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG 
NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC 
THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT 
BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, 
QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN NĂM 

2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 
2025 (Tiếp) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
c) Biên soạn, phát hành cẩm nang 

tuyên truyền, tài liệu hỏi đáp về quản 
lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, 
quyền liên quan; Tổ chức tập huấn, 
bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp 
vụ về quản lý và thực thi pháp luật 
quyền tác giả, quyền liên quan. 

d) Xây dựng, vận hành Bộ cơ sở 
dữ liệu quốc gia về tài sản quyền tác 
giả, quyền liên quan; bộ công cụ phần 
mềm quản lý và tra cứu phát hiện vi 
phạm trên Internet; liên thông giữa cơ 
sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, 
quyền liên quan với Hệ thống dữ liệu 
của các cơ quan thực thi pháp luật 
quyền tác giả, quyền liên quan. 

đ) Triển khai dịch vụ hành chính 
công trực tuyến đối với hoạt động 
đăng ký quyền tác giả, quyền liên 
quan. 

e) Tổ chức kiểm tra, giám sát và 
định kỳ hằng năm báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ việc triển khai thực hiện 
Đề án. 

2. Bộ Tài chính 
a) Rà soát, đề xuất hoặc kiến nghị 

cơ quan liên quan đề xuất sửa đổi, bổ 
sung các quy định pháp luật về áp 
dụng biện pháp ngăn chặn hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu vi phạm pháp 
luật quyền tác giả, quyền liên quan và 
ưu đãi thuế cho các tổ chức đại diện 
tập thể quyền tác giả, quyền liên 
quan. 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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b) Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch xây dựng, vận hành 
Liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng 
ký quyền tác giả, quyền liên quan với 
Hệ thống dữ liệu điện tử phục vụ 
công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ 
của ngành hải quan. 

c) Bố trí kinh phí hằng năm để 
triển khai thực hiện Đề án theo quy 
định. 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông 
a) Rà soát, đề xuất hoặc kiến nghị 

cơ quan liên quan đề xuất sửa đổi, bổ 
sung các quy định pháp luật về áp 
dụng các biện pháp thực thi pháp luật 
quyền tác giả, quyền liên thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của bộ. 

b) Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, 
báo chí tuyên truyền pháp luật và 
hoạt động thực thi pháp luật về quyền 
tác giả, quyền liên quan. 

4. Bộ Công Thương và Bộ Công 
an 

a) Rà soát, đề xuất hoặc kiến nghị 
cơ quan liên quan đề xuất sửa đổi, bổ 
sung các quy định pháp luật về áp 
dụng các biện pháp thực thi pháp luật 
quyền tác giả, quyền liên thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của bộ. 

b) Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch xây dựng, vận hành 
Liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng 
ký quyền tác giả, quyền liên quan với 
Hệ thống dữ liệu của các cơ quan 
thực thi pháp luật quyền tác giả, 
quyền liên quan. 

5. Các Bộ, cơ quan liên quan phối 

hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch và các địa phương tổ chức triển 
khai thực hiện Đề án. 

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 
trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn có trách nhiệm tổ chức 
triển khai thực hiện có hiệu quả 
Đề án tại địa phương; xử lý kịp thời 
các vấn đề liên quan đến việc quản lý 
và thực thi pháp luật về quyền tác 
giả, quyền liên quan của địa phương. 

7. Các tổ chức xã hội nghề 
nghiệp, tổ chức đại diện tập thể 
quyền tác giả, quyền liên quan chủ 
động, tích cực hợp tác với các cơ 
quan quản lý và thực thi pháp luật 
quyền tác giả, quyền liên quan nhằm 
bảo vệ quyền lợi của hội viên theo 
quy định của pháp luật. 

8. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương định kỳ hằng năm báo 
cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
về tình hình triển khai thực hiện 
Đề án để tổng hợp, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu 
lực thi hành từ ngày ký. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương và cá nhân, cơ 
quan, tổ chức liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./  

(Theo thuvienphapluat.vn) 
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HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VÀ 
PHÁT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH 
BR-VT 

Những năm gần đây, phong trào 
khởi nghiệp ở nước ta đang có xu 
hướng nở rộ. Số lượng các vườn ươm, 
cơ sở hỗ trợ khởi nghiệp ngày một gia 
tăng. Năm 2015 là năm đầu tiên tổ 
chức Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới 
sáng tạo Việt Nam (Techfest) tại Việt 
Nam, với quy mô gần 1.000 người, 
khoảng 50 nhà đầu tư trong và ngoài 
nước đã đến dự, tham gia hoạt động 
kết nối giữa nhà đầu và các nhóm 
khởi nghiệp.  

Techfest có ý nghĩa quan trọng trong 
việc tạo ra một ngày hội, một sự kiện 
có thương hiệu quốc tế nơi các doanh 
nghiệp khởi nghiệp có thể tiếp cận với 
khách hàng tiềm năng, các nhà đầu tư, 
các chuyên gia đầu ngành về công 
nghệ, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, 
truyền thông trong nước và quốc tế.  

Sau Techfest 2015, hoạt động khởi 
nghiệp đã lớn mạnh, dần đi vào thực 
chất. Chính phủ cũng đã quyết định 
chọn năm 2016 là năm khởi nghiệp 
Quốc gia. Đồng thời, nhằm tạo lập 
môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ 
trợ quá trình hình thành và phát triển 
loại hình doanh nghiệp có khả năng 
tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác 

tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình 
kinh doanh mới, ngày 18/5/2016, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành quyết 
định số 844/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 
“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.  

Không nằm ngoài mục tiêu trên, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) xác 
định tinh thần khởi nghiệp và đổi mới 
sáng tạo là yếu tố cốt lõi tạo ra thành 
công của các doanh nghiệp ngày nay. 
Để triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, 
nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia đến năm 2025” phù hợp với 
điều kiện và tình hình thực tiễn của 
địa phương, UBND tỉnh đã có Quyết 
định số 3380/QĐ-UBND về “Kế 
hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo của tỉnh BR-VT giai đoạn 2016 – 
2020”. Theo đó, trong giai đoạn 2016-
2020, tỉnh sẽ hỗ trợ phát triển ít nhất 
200 dự án và 50 DN khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo. 

 Đồng thời, nhằm phát động phong 
trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 
trong doanh nhân trẻ, sinh viên, thanh 
niên, người lao động và nâng cao nhận 
thức về khởi nghiệp và đổi mới sáng 
tạo trong các sở, ban, ngành, cộng 
đồng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh 
BR-VT, ngày 27/4/2017, tại Trung 
tâm Hội nghị tỉnh BR-VT đã diễn ra 
Hội nghị phát động khởi nghiệp tỉnh 
BR-VT năm 2017 do ông Nguyễn 
Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương 
Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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HĐND tỉnh chủ trì phát động. 
Hội nghị đã thu hút sự tham gia của 

hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các đơn 
vị trực thuộc Bộ KH&CN như Cục 
Phát triển thị trường và doanh nghiệp 
KH&CN, Cục công tác phía Nam; đại 
diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện/thành phố; đại diện 
các hội, đoàn thể, câu lạc bộ, doanh 
nghiệp, doanh nhân, đoàn viên thanh 
niên và đặc biệt là các em sinh viên 
năm cuối tại các trường đại học, cao 
đẳng trên địa bàn tỉnh. 

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, 
khởi nghiệp là bước đi cần thiết của 
một đất nước nói chung và địa phương 
nói riêng, vì đây chính là nhân tố, là 
động lực quan trọng tạo ra nguồn lực 
cho sự phát triển. Nhận thức được vấn 
đề này, cùng với cả nước, BR-VT 
đang triển khai đồng bộ nhiều giải 
pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, tạo sự 
lan tỏa hoạt động này trong toàn xã 
hội. Tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện 
thuận lợi để phát triển các doanh 
nghiệp, nhất là doanh nghiệp khởi 
nghiệp với ý tưởng đổi mới sáng tạo, 
có hàm lượng chất xám cao. 

Đồng thời, tại hội nghị, ông Nguyễn 
Hồng Lĩnh cũng đã nêu các định 
hướng phát triển của tỉnh trong thời 
gian tới nhằm gợi mở cho các doanh 
nhân, các bạn đoàn viên thanh niên, 
sinh viên nắm bắt và có ý tưởng về 
khởi nghiệp như: về công nghiệp, 
cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng, du 
lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao. Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng các doanh 
nhân, các bạn đoàn viên thanh niên và 
sinh viên phải mạnh mẽ, tự tin hơn 
trong thực hiện các ý tưởng khởi 
nghiệp, phát huy tinh thần đổi mới 
sáng tạo, kiên trì bền bỉ thực hiện mục 
tiêu. Về phía UBND tỉnh, cần quan 
tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền sâu rộng nhằm phát huy tinh 
thần khởi nghiệp trong xã hội và cộng 
đồng; thành lập Trung tâm Ươm tạo 
và Hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng và 
ban hành chính sách hỗ trợ khởi 
nghiệp của tỉnh, chỉ đạo đưa nội dung 
khởi nghiệp vào chương trình đào tạo 
của các trường phổ thông, cao đẳng, 
đại học trên địa bàn tỉnh, xem đây là 
giải pháp quan trọng nhằm ươm mầm, 
khơi dậy các ý tưởng kinh doanh, tư 
duy nghiên cứu, sáng tạo cho thế hệ 
trẻ. 

 
Trong quy hoạch phát triển vùng 

Đông Nam Bộ, BR-VT có rất nhiều 
tiềm năng, lợi thế phát triển, đây chính 
là môi trường, điều kiện sản sinh ra 
những ý tưởng mới, sáng tạo mới, tạo 
thêm nguồn lực thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng 
BR-VT thành tỉnh mạnh về công 
nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần 
cảng và du lịch như Nghị quyết Đại 
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hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đã đề ra. 
Tại Hội nghị Phát động khởi nghiệp 

tỉnh BR-VT năm 2017, ông Mai 
Thanh Quang - Giám đốc Sở KH&CN 
đã phát động Cuộc thi khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2017. 
Đối tượng tham gia dự thi là những cá 
nhân, nhóm cá nhân và tổ chức, doanh 
nghiệp có ý tưởng, dự án khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo, có khả năng tăng 
trưởng nhanh dựa trên khai thác tài 
sản trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu 
ích, kiểu dáng công nghiệp…), công 
nghệ, mô hình kinh doanh mới dự 
kiến triển khai trên địa bàn tỉnh BR-
VT. Mỗi cá nhân, nhóm cá nhân và tổ 
chức, doanh nghiệp có thể tham gia 
một hay nhiều ý tưởng, dự án dự thi. 

Đối tượng dự thi có thể đăng ký ý 
tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả 
các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ. Khuyến khích các ý 
tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc các 
ngành, lĩnh vực theo định hướng phát 
triển của tỉnh (công nghiệp, công 
nghiệp hỗ trợ, cảng biển và dịch vụ 
hậu cần cảng, dịch vụ du lịch, nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao). 

Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin về 
Cuộc thi được đăng tải trên website 
của Sở KH&CN tỉnh BR-VT: 
www.sokhcn.baria-vungtau.gov.vn. 
Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết 
ngày 15/9/2017. 

  (Theo Sở KH&CN) 
 
 Phát động cuộc thi "Sáng kiến vì 

cộng đồng" lần thứ 2 
Sáng 25/5, Bộ Biên tập Tạp chí 

Cộng sản, Bộ KH&CN, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức 
họp báo phát động cuộc thi “Sáng 
kiến vì cộng đồng” lần thứ 2. 

 
Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng 

đồng” lần thứ nhất được phát động 
vào năm 2015 do Bộ Biên tập Tạp chí 
Cộng sản, Bộ KH&CN, Trung ương 
Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 
phát động. Cuộc thi lần thứ 2 này 
EVN tham gia với tư cách đồng tổ 
chức. 

Giải “Sáng kiến vì cộng đồng” 
được trao tặng cho các tổ chức, cá 
nhân đưa ra các sáng kiến xuất sắc, ý 
tưởng sáng tạo, những dự án thông 
minh,… nhằm góp phần giải quyết 
những vấn đề của cộng đồng, xã hội. 
Qua đó thúc đẩy và phát huy vai trò, 
đóng góp của quần chúng nhân dân, 
đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các 
hoạt động phát triển cộng đồng, giải 
quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét 
văn hóa cho mỗi công dân Việt Nam 
có trách nhiệm với các vấn đề xã hội, 
cùng đóng góp vào sự phát triển bền 
vững chung của đất nước. 

Các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến vì 
cộng đồng được thực hiện ở nhiều 
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lĩnh vực như giáo dục, y tế, giao 
thông-vận tải, khoa học - công nghệ, 
du lịch, bảo vệ môi trường, văn minh 
đô thị, xây dựng nông thôn mới,… 
Ban Tổ chức cũng khuyến khích và 
đánh giá cao những sáng kiến giúp hỗ 
trợ phát triển ở những địa bàn khó 
khăn, vùng biên giới, hải đảo. 

Chương trình “Sáng kiến vì cộng 
đồng” được thực hiện ở quy mô toàn 
quốc, lễ phát động chương trình được 
tổ chức nhằm thiết thực chào mừng 
Ngày KH&CN Việt Nam (18/5) và 
Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5). Theo dự kiến, lễ trao giải sẽ 
diễn ra vào ngày 18/5/2018. 

Các dự án tham dự cuộc thi gửi về 
Tạp chí Cộng sản, số 28 Trần Bình 
Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện 
thoại: (04) 39429756/ 39429761/ 
39429771. 

Email:sangkienvicongdong@gma
il.com.  

 (Theo most.gov.vn) 
 
 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý Long 
Khánh cho sản phẩm chôm chôm 

Chôm chôm Long Khánh là quả 
chôm chôm được trồng, bảo quản và 
đóng gói ở khu vực lãnh thổ của thị 
xã Long Khánh, huyện Xuân Lộc, 
huyện Thống Nhất và huyện Cẩm Mỹ 
của tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 

Đồng Nai là một tỉnh được xem là 
1 tỉnh cửa ngõ đi vào vùng kinh tế 
Đông Nam Bộ - vùng kinh tế năng 
động và phát triển nhất cả nước. 

Long Khánh là tên của thị xã (đô thị 
loại 3), nằm ở phía Đông của tỉnh 
Đồng Nai, dọc trên quốc lộ 1A, cửa 
ngõ vào thành phố Hồ Chí Minh, phía 
Bắc giáp huyện Định Quán, phía 
Nam giáp huyện Cẩm Mỹ, phía Đông 
giáp huyện Xuân Lộc, phía Tây giáp 
huyện Thống Nhất của tỉnh Đồng 
Nai. 

Khu vực Long Khánh là vùng nổi 
tiếng với các loại trái cây đặc sản, 
trong đó có chôm chôm. Cây chôm 
chôm đã được trồng tại Long Khánh 
và các vùng lân cận từ nhiều thập kỷ 
qua. Nó nổi tiếng với hương vị thơm, 
ngọt và giòn. Đặc biệt là 2 loại chôm 
chôm nhãn (giống chôm chôm nhãn) 
và chôm chôm tróc (giống chôm 
chôm Java) trồng chủ yếu ở thị xã 
Long Khánh được người tiêu dùng ưa 
chuộng nhờ chất lượng đặc biệt hình 
thành bởi các điều kiện về tự nhiên 
và bí quyết chăm sóc của người dân 
nơi đây. 

 
Sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa 

lý Long Khánh là quả chôm chôm 
được trồng ở khu vực lãnh thổ của xã 
Bình Lộc, Xuân Tân, Bảo Vinh, Bảo 
Quang (thị xã Long Khánh), xã Xuân 
Định, Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc), xã 
Xuân Thiện, Quang Trung, Gia Kiệm 
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và Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất), xã 
Sông Nhạn, Xuân Quế, Bảo Bình, 
Xuân Bảo (huyện Cẩm Mỹ) của tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam. Chôm chôm 
được bảo quản, đóng gói tại các khu 
vực thị xã Long Khánh, huyện Xuân 
Lộc, Thống Nhất, Cẩm Mỹ tỉnh Đồng 
Nai. 

Hai sản phẩm được bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý Long Khánh là: Chôm 
chôm nhãn Long Khánh và chôm 
chôm tróc Long Khánh. 

(Theo khoahocvaphattrien.vn) 
 

 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý Vân Đồn 
cho sản phẩm sá sùng 

Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định 
số 2929 /QĐ-SHTT về việc cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 
00047 cho sản phẩm sá sùng nổi 
tiếng được phân bổ tự nhiên của 
huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

Sá sùng Vân Đồn từ lâu đã được 
nhiều người tiêu dùng trong và ngoài 
nước biết đến. Nhắc đến các món ăn 
ngon của biển ở Quảng Ninh người ta 
nghĩ ngay đến các món ăn chế biến từ 
sá sùng Vân Đồn. Loài sá sùng phân 
bố tự nhiên ở Quảng Ninh có tên 
khoa học là Sipunculus nudus, đây là 
đặc thù về sinh học của sá sùng Vân 
Đồn. Sá sùng Vân Đồn bao gồm 2 
sản phẩm là sá sùng tươi sơ chế và sá 
sùng khô, đây là 2 sản phẩm chế biến 
thuỷ sản truyền thống có từ lâu đời ở 
Vân Đồn. 

Đặc thù của sản phẩm sá sùng 

tươi sơ chế: hình ống dài; 6 - 13cm; 
có màu sắc trắng ngà đến hồng nhạt, 
sản phẩm có màu trắng khi nấu chín; 
khi ăn sản phẩm có vị ngọt dịu của 
đạm khi nấu chín. Đối với sản phẩm 
sá sùng khô: Có màu sắc trắng ngà 
đến vàng nâu nhạt, sản phẩm có màu 
nâu cánh gián khi rang chín;  

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, sá sùng 
Vân Đồn được khai thác tự nhiên ở 
các bãi triều ven các đảo như Minh 
Châu và Quan Lạn. Mùa vụ khai thác 
chính sản phẩm sá sùng Vân Đồn từ 
tháng 2 - 10, tập trung từ tháng 4 - 7 
hàng năm. Cục Sở hữu trí tuệ cho 
biết, khu vực được bảo hộ chỉ dẫn địa 
lý bao gồm xã Minh Châu, xã Quan 
Lạn thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh 
Quảng Ninh. 

(Theo noip.gov.vn) 
 
 Tiền Giang: Cây Sapô được cấp 
chứng nhận thương hiệu độc quyền 

Theo phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn huyện Châu Thành 
(Tiền Giang), Sapô Mặc Bắc Kim 
Sơn vừa được Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ 
Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc 
quyền. 

Hiện xã Kim Sơn (huyện Châu 
Thành, Tiền Giang) có 1 tổ hợp tác 
sản xuất Sapô theo tiêu chuẩn trái cây 
an toàn tại ấp Mỹ gồm có 37 hộ với 
hơn 10 ha và xã Đông Hòa có 20 hộ 
với 5 ha. Sau khi được cấp chứng 
nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền, 
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giá trị hàng hóa cũng như uy tín Sapô 
Mặc Bắc Kim Sơn sẽ được nâng cao 
trên thị trường nội địa và xuất khẩu. 

 
Tiền Giang: Cây Sapô được cấp chứng nhận 

thương hiệu độc quyền 
Theo tài liệu của Trung tâm 

Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Tiền 
Giang, Sa-pô (Manilkara zapota Linn. 
Van Royen hay Achras zopota Linn), 
hay còn gọi hồng xiêm, là loài cây ăn 
trái quen thuộc của vùng nhiệt đới và 
bán nhiệt đới. Sapô dễ trồng, có thể 
trồng kể cả vùng đất bị nhiễm mặn 
ven biển. 

Cây Sapô có mùa cho trái khá dài 
trong năm (từ tháng 12 đến tháng 6 
dl), năng suất khá cao (20 - 40 tấn/ha 
từ năm thứ 7), cây mau cho trái (cây 
chiết cho trái từ năm thứ 3), nên nó 
dễ mang lại lợi tức cho những vùng 
nhiễm mặn hay khô hạn, điều kiện 
canh tác thường gặp khó khăn và có 
thể cho lợi nhuận gấp 5–10 lần lúa. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
Nghệ An: Hội thảo khoa học và 
công bố nhãn hiệu tập thể cá thu 
nướng Cửa Lò 

Ngày 25/11/2016, Cục Sở hữu trí 
tuệ đã có Quyết định số 34735/QĐ-
SHTT  về việc cấp Giấy chứng nhận 

Đăng ký nhãn hiệu số 273298 bảo hộ 
nhóm sản phẩm chính cho nhóm 29 
cá thu nướng, nhóm 35 mua bán cá 
thu nướng. 

Trên cơ sở xây dựng dự án, 
UBND thị xã đã xác lập được quyền 
đối với nhãn hiệu tập thể "Cá thu 
nướng Cửa Lò'' dùng cho sản phẩm 
cá thu nướng của thị xã Cửa Lò, thiết 
lập mô hình, cơ chế quản lý nhãn 
hiệu tập thể. Đảm bảo sản phẩm 
mang nhãn hiệu tập thể khi tiêu thụ 
trên thị trường được kiểm soát, quản 
lý chặt chẽ. Từ đó nâng cao giá trị 
kinh tế cho sản phẩm. Đồng thời 
nâng cao nhận thức cho các tổ chức, 
cá nhân sản xuất kinh doanh cá thu 
nướng hiểu hơn về giá trị và vai trò 
của việc xây dựng và quản lý nhãn 
hiệu tập thể sản phẩm… 

Đối với sản phẩm cá thu nướng 
Cửa Lò cần tiếp tục hoàn thiện và 
phát triển sản phẩm như bổ sung 
thêm trên bao bì các thông tin về 
trọng lượng, giá sản phẩm… Đặc 
biệt, để đáp ứng nhu cầu của thị 
trường cần phát triển mạnh hội viên 
và hình thành chuỗi phân phối sản 
phẩm.  

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Bộ KH&CN coi doanh nghiệp là 
trung tâm đổi mới sáng tạo 

Theo thông tin mới được Bộ Nội 
vụ công bố, chỉ số cải cách hành 
chính (PAR INDEX) của Bộ KH&CN 
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trong năm 2016 tăng 14 bậc so với 
năm 2015, đứng thứ 3 trong bảng xếp 
hạng các Bộ, cơ quan ngang Bộ (xếp 
sau Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
và Bộ Tài chính). 

Đây là năm đầu tiên xác định chỉ 
số CCHC theo các tiêu chí thành 
phần mới. Việc đánh giá PAR 
INDEX của các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ thực hiện theo 7 lĩnh vực, 31 tiêu 
chí và 89 tiêu chí thành phần. Về phía 
bộ ngành, PAR INDEX 2016 được 
chia làm 2 nhóm. 

Nhóm thứ nhất, đạt kết quả Chỉ số 
CCHC trên 80% bao gồm 9 đơn vị: 
Ngân hàng Nhà nước; Bộ Tài chính; 
Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giao 
thông Vận tải; Bộ Thông tin và 
Truyền thông; Bộ Tư pháp; Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Ngoại 
giao; Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra 

thực tế về công tác quản lý hồ sơ của Cục Sở 
hữu trí tuệ. 

Nhóm thứ hai có kết quả Chỉ số 
cải cách hành chính từ trên 70% đến 
dưới 80% gồm 10 đơn vị: Bộ Nội vụ; 
Bộ Y tế; Bộ Công Thương; Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ 
Xây dựng; Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy 

ban Dân tộc; Thanh tra Chính phủ; 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội. 

Theo đó, Chỉ số CCHC năm 2016 
của các tỉnh, thành phố có giá trị 
trung bình đạt 74,64%, trong đó 
30/63 đơn vị đạt kết quả trên giá trị 
trung bình. Việc phân loại Chỉ số này 
được chia thành 4 nhóm, gồm nhóm 
A có Chỉ số CCHC trên 90%, nhóm 
B từ 80% đến dưới 90%, nhóm C từ 
70% đến dưới 80% và nhóm D có 
Chỉ số dưới 70%. 

PAR INDEX 2016 chỉ rõ, Đà 
Nẵng là địa phương duy nhất có kết 
quả Chỉ số thuộc nhóm A khi đạt 
được 90,32%. Có 13 địa phương 
thuộc nhóm B, 33 địa phương thuộc 
nhóm C và 16 địa phương thuộc 
nhóm D. Trong đó, Hà Nội xếp ở vị 
trí thứ 3 và Hậu Giang đứng cuối 
bảng xếp hạng, thấp hơn tới 27,77% 
so với Đà Nẵng. 

Giá trị trung bình Chỉ số CCHC 
của 19 bộ, cơ quan ngang bộ đạt là 
80,94%, trong đó, Ngân hàng Nhà 
nước đứng thứ nhất với kết quả là 
92,68% còn Bộ Lao động, thương 
binh và xã hội có kết quả thấp nhất 
với giá trị 71,91%, cách vị trí đứng 
đầu đến 20%. 

Chỉ số CCHC năm 2016 cho thấy 
những thay đổi trong công tác chỉ đạo 
điều hành CCHC và những thay đổi 
trong kết quả triển khai của các bộ, 
các tỉnh trên tất cả các nội dung 
CCHC, đặc biệt là cải cách thể chế, 
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cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt động 
quản lý, điều hành của cơ quan hành 
chính nhà nước, Chính phủ điện tử. 

Đảm bảo yêu cầu, tiến độ theo 
chương trình CCHC của Chính 
phủ 

Năm 2016 trên cơ sở triển khai 
các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội 
vụ về cải cách thủ tục hành chính, Bộ 
KH&CN đã chỉ đạo các đơn vị triển 
khai các nội dung đảm bảo yêu cầu, 
tiến độ theo kế hoạch, đã xác định 
đầy đủ các nhiệm vụ cải cách hành 
chính (CCHC) trên các lĩnh vực theo 
chương trình CHHC của Chính phủ. 

Lãnh đạo Bộ KH&CN thường 
xuyên đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện 
phân công CCHC của Bộ. Công tác 
kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các 
hoạt động thực hiện CCHC tại các 
đơn vị trực thuộc Bộ được tăng 
cường do vậy công tác CCHC của Bộ 
KH&CN ngày càng được nâng cao, 
cụ thể: 

Về cải cách thể chế, Bộ KH&CN 
chỉ đạo tập trung xây dựng và hoàn 
chỉnh thể chế để phục vụ trực tiếp 
cho công tác cải cách nhà nước trong 
lĩnh vực KH&CN. Bộ luôn chú trọng 
công tác xây dựng dự thảo Luật, Nghị 
định, Nghị quyết, Quyết định để trình 
các cơ quan có thẩm quyền ban hành 
các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn thi hành. 

Hệ thống văn bản pháp luật trong 
lĩnh vực KH&CN được xây dựng 

theo hướng công khai minh bạch, tạo 
điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ 
chức, cá nhân, phù hợp với các quy 
định quốc tế…thường xuyên rà soát 
các văn bản không còn hiệu lực hoặc 
chồng chéo đã được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế. Phương thức, quy trình xây 
dựng văn bản pháp luật của Bộ được 
từng bước đổi mới, đảm bảo đúng 
yêu cầu của Luật ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật, xác định rõ quan 
điểm chỉ đạo của từng văn bản pháp 
luật cần ban hành. Thời gian qua, cải 
cách thủ tục hành chính (TTHC) tiếp 
tục được triển khai nghiêm túc tại Bộ 
KH&CN. Các đơn vị trong Bộ đều 
quan tâm đến công tác kiểm soát 
TTHC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm 
cần triển khai. 

Về cải cách tổ chức bộ máy, Bộ 
KH&CN đang tiếp tục triển khai kiện 
toàn tổ chức và hoạt động của Bộ 
KH&CN giai đoạn 2016-2020 để 
đảm bảo phù hợp với thực tiễn và các 
văn bản quy phạm pháp luật mới 
được ban hành như: Luật tổ chức 
Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền 
địa phương, Nghị quyết 39-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương, Luật 
KH&CN năm 2013… 

Về cải cách hành chính công, Bộ 
thực hiện phân cấp tối đa cho các Bộ, 
ngành và địa phương trong việc bố 
trí, sử dụng ngân sách Nhà nước cho 
hoạt động KH&CN; tiến hành kiểm 
tra, giám sát việc sử dụng, thanh 
quyết toán kính phí đối với các hoạt 
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động KH&CN của Bộ, ngành và địa 
phương theo quy định. 

Với tinh thần coi doanh nghiệp là 
trung tâm của đổi mới sáng tạo - có 
nghĩa nhà nước, Chính phủ, viện 
nghiên cứu, trường đại học tập trung 
kết nối tạo môi trường thuận lợi cho 
doanh nghiệp hoạt động để đóng góp 
nhiều hơn cho nền kinh tế, ngành 
KH&CN đã chuyển động theo hướng 
quản lý tạo điều kiện thuận lợi hơn 
cho doanh nghiệp. 

(Theo danviet.vn)  
 

 Bêu tên các cơ sở sản xuất hàng 
giả, hàng nhái 

Sáng 4-6, HĐND TP.HCM phối 
hợp với Đài Truyền hình TP tổ chức 
chương trình lắng nghe và trao đổi 
tháng 6 với chủ đề “Cải cách hành 
chính trong kiểm tra, kiểm soát và xử 
lý vi phạm đối với lĩnh vực quản lý thị 
trường (QLTT)” trên địa bàn TP. 

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh 
nghiệp (DN) TP.HCM Nguyễn Băng 
Tâm cho rằng dù thời gian qua lực 
lượng QLTT TP đã tiến hành kiểm 
tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm 
về sản xuất, kinh doanh buôn bán 
hàng gian, hàng giả, hàng kém chất 
lượng. Tuy nhiên, trên thị trường tình 
trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém 
chất lượng vẫn còn tồn tại gây bức 
xúc trong người dân và DN. 

Do đó ông Tâm đề nghị lực lượng 
QLTT TP phối hợp với người dân, cơ 
quan chuyên môn tăng cường kiểm 

tra, xử lý nghiêm các đối tượng kinh 
doanh hàng gian, hàng giả, hàng kém 
chất lượng. “Về phía hiệp hội sẽ vận 
động DN sản xuất, kinh doanh tích 
cực phối hợp với lực lượng QLTT 
trong việc phát hiện và xử lý các đối 
tượng kinh doanh hàng nhái; công 
khai danh sách các tổ chức, cá nhân 
vi phạm để xã hội giám sát”- ông 
Tâm nói. 

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM 
Huỳnh Cách Mạng cho rằng mặc dù 
thời gian qua, công tác QLTT đã đạt 
nhiều kết quả tích cực song vẫn còn 
không ít khuyết điểm. Theo ông 
Huỳnh Cách Mạng, đây không chỉ là 
trách nhiệm của lực lượng QLTT mà 
còn có trách nhiệm chỉ đạo của 
UBND TP. Do đó UBND TP ghi 
nhận các mặt yếu kém trong công tác 
QLTT thời gian qua nhằm đề ra 
phương thức chỉ đạo để ngành quản 
lý thị trường hoạt động tốt nhất như 
áp dụng công nghệ thông tin, tăng 
cường công tác phối hợp với các lực 
lượng chức năng về kiểm tra, kiểm 
soát thị trường. 

Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm 
Đức Hải cho rằng thủ tục hành chính 
về kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm 
về QLTT vẫn còn bất cập trong cơ 
chế quản lý, chính sách, pháp luật, 
gây khó khăn cho DN, hộ kinh 
doanh, lo lắng của người tiêu dùng. 
Do đó ông Hải đề nghị trong thời 
gian tới, lực lượng Quản lý thị trường 
cần tăng cường phối hợp với các cơ 
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quan chức năng đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý, 
chỉ đạo và tổ chức công tác cải cách 
hành chính trong quản lý, kiểm tra, 
kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm 
trên lĩnh vực thị trường. 

(Theo baomoi.com) 
 
 Doanh nghiệp cần "thông thái" 
để tăng hiệu quả bảo hộ nhãn hiệu 

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và 
các tổ chức trung gian nâng cao hiệu 
quả hoạt động về nhãn hiệu, ngày 
25.5, Sở Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) TP.HCM tổ chức hội thảo, 
tập huấn với nội dung “Kỹ năng 
đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn 
hiệu”. 

Theo diễn giả Hà Nguyệt Thu từ 
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo 
của Cục Sở hữu trí tuệ, giá trị của 
nhãn hiệu hàng hóa có thể cao hơn 
nhiều so với suy nghĩ của các doanh 
nghiệp. Dù nhãn hiệu có giá trị lớn 
như vậy nhưng nhiều doanh nghiệp 
Việt vẫn còn thờ ơ do việc đăng ký 
bảo hộ nhãn hiệu là không bắt buộc. 
Theo bà Thu, nguyên nhân chính là 
sự thiếu sót trong kiến thức về sở hữu 
trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu và 
doanh nghiệp không lường được 
những hậu quả có thể xảy ra nếu nhãn 
hiệu không được bảo vệ. 

Việc nhiều nhãn hiệu sản phẩm có 
uy tín của các doanh nghiệp Việt bị 
“cướp” ở thị trường nước ngoài là 
một ví dụ điển hình. Theo bà Thu, 

bảo hộ nhãn hiệu có tính lãnh thổ 
theo nơi đăng ký bảo hộ. Vì vậy, khi 
doanh nghiệp Việt mở rộng ra thị 
trường quốc tế mà không đăng ký bảo 
hộ nhãn hiệu ở nước sở tại thì không 
thể nói là chúng ta bị “cướp” được. 

Dù không bắt buộc nhưng nếu 
doanh nghiệp đăng ký bảo hộ nhãn 
hiệu có ý nghĩa rất lớn không chỉ với 
chủ nhãn hiệu. Bên cạnh ý nghĩa với 
doanh nghiệp như tăng khả năng cạnh 
tranh của sản phẩm và được pháp luật 
bảo vệ khi có tranh chấp, đăng ký bảo 
hộ nhãn hiệu còn giảm rủi ro mua 
phải hàng giả mạo cho người tiêu 
dùng cũng như góp phần tạo ra môi 
trường cạnh tranh lành mạnh. 

Ngoài ra, khi mở rộng kinh doanh 
ở thị trường mới, doanh nghiệp cũng 
cần để ý lựa chọn nhãn hiệu không 
gợi đến những ý nghĩa không hay 
theo ngôn ngữ, văn hóa của thị 
trường đó. Xâm phạm quyền chủ 
nhãn hiệu bằng các dấu hiệu, hình 
ảnh trùng hoặc tương tự với các nhãn 
hiệu phổ biến để là một trong những 
vấn đề gây bức xúc cũng được đề cập 
đến tại hội thảo.  

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 Hàng Nhật bị làm giả được bày 
bán tràn lan trên thị trường Việt 
Nam 

Tại Hội nghị tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật về chống hàng giả, 
thực thi quyền sở hữu trí tuệ do Tổ 
chức xúc tiến thương mại Nhật Bản 
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(Jetro) phối hợp với Chi cục Quản lý 
thị trường TP.HCM tổ chức tại 
TP.HCM ngày 31/5, nhiều doanh 
nghiệp Nhật Bản đã chia sẻ về việc 
đang phải đối mặt với tình trạng 
hàng giả, hàng nhái được bày bán 
tràn lan trên thị trường Việt Nam 

Ông Hideki Katano, đại diện 
Phòng Sở hữu trí tuệ Công ty ASICS 
cho hay, công ty chuyên sản xuất các 
sản phẩm và phụ kiện thể thao, bao 
gồm giày thể thao, vớ, găng tay, balo, 
quần áo thể thao… ASICS là thương 
hiệu thể thao lớn thứ 4 thế giới sau 
Adidas, Nike và Puma. Tuy nhiên, rất 
nhiều sản phẩm giày thể thao của 
công ty đang bị làm giả và bày bán 
tràn lan. Trong đó, không ít vụ đã bị 
phát hiện tại TP.HCM. Ông Katano 
cho hay, các sản phẩm hàng giả có 
nguyên liệu và cấu tạo khác với sản 
phẩm thật của ASICS nên lực giảm 
sốc kém, độ bền thấp và dễ dẫn đến 
chấn thương cho người sử dụng. 

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý 
thị trường TP.HCM, trong năm 2016 
đơn vị đã xử lý, bắt giữ nhiều vụ 
hàng hóa giả các nhãn hiệu của Nhật 
Bản. Cụ thể, đơn vị đã xử lý, bắt giữ 
20 vụ hàng giả nhãn hiệu Casio, tịch 
thu và tiêu huỷ hơn 500 tang vật. 
Theo đó, tất cả các tang vật thu giữ 
đều không có dán tem chống giả của 
Công ty Anh Khuê Sài Gòn. Từ tháng 
4/2016 đến tháng 11/2016, lực lượng 
quản lý thị trường cũng tịch thu trên 
4,2 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu 

Ajinomoto. 
Không riêng các sản phẩm mang 

thương hiệu của Nhật Bản, nhiều 
thương hiệu nổi tiếng thế giới khác 
cũng bị làm giả, làm nhái rất nhiều. 

Trong công tác chống kinh doanh 
hàng hoá nhập lậu, hàng giả, gian lận 
thương mại, lực lượng quản lý thị 
trường TP.HCM đã tiến hành kiểm 
tra 5.710 vụ trong năm 2016, trong 
đó có 5.396 vụ vi phạm. Đã xử phạt 
5.043 vụ, nộp vào ngân sách nhà 
nước gần 134 tỷ đồng tiền phạt, tiền 
bán hàng tịch thu và tiền buộc nộp lại 
từ thu lợi bất chính. Tổng trị giá hàng 
hoá bị tiêu huỷ lên tới trên 33 tỷ 
đồng, trị giá hàng tịch thu chờ bán 
đấu giá khoảng 39,8 tỷ đồng. Chi cục 
Quản lý thị trường TP.HCM cũng đã 
chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 19 
vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu, sản 
xuất, buôn bán hàng giả với trị giá 
hàng hoá vi phạm khoảng 16,3 tỷ 
đồng. 

Về công tác đấu tranh chống giả, 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các 
đội quản lý thị trường đã kiểm tra, xử 
lý 1.653 vụ, xử phạt hành chính với 
tổng số tiền 16,6 tỷ đồng.  Trong 5 
tháng đầu năm 2017, chi cục quản lý 
thị trường TP.HCM cũng đã kiểm tra 
198 vụ hàng giả, xâm phạm quyền 
đối với nhãn hiệu. Qua đó tịch thu 
2.665 đôi giày dép các loại, 250kg 
vật liệu chống thấm và nắp chai 
bia,… 

(Theo baohaiquan.vn) 


