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BƯỚC TIẾN QUAN TRONG CỦA 
TPP TRƯỚC THỀM APEC 

Tại phiên thứ hai của cuộc họp 
các bộ trưởng TPP Ở Trung tâm 
hành chính TP Đà Nẵng, Bộ trưởng 
Công thương Trần Tuấn Anh thông 
báo phía Nhật đã đưa ra một gói thoả 
thuận cuối cùng để các bộ trưởng có 
thể bàn thảo thống nhất một thoả 
thuận nguyên tắc cho TPP-11. 

Phương án này nếu thống nhất sẽ 
được trình lên cuộc họp các lãnh đạo 
TPP bên lề APEC dưới sự chủ trì của 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Bộ 
trưởng Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu 
Motegi, người trình bày gói đề xuất 
cuối cùng, nói các nhà đàm phán đã 
có 2 tuần “làm việc rất tích cực” để 
gói thoả thuận này phản ánh được đề 
xuất từ tất cả các bên. 

 
Hiệp định nhằm mục tiêu loại bỏ 

thuế quan đối với các sản phẩm công 
nghiệp và nông nghiệp trong khối 
gồm 11 quốc gia mà tổng kim ngạch 
thương mại đạt 356,3 tỷ USD năm 
ngoái. Sự thỏa hiệp trong tuần này 

giúp các quốc gia thành viên khỏi 
phải đàm phán lại hiệp định thương 
mại đầy tham vọng để đáp ứng việc 
Chính phủ New Zealand yêu cầu phải 
có biện pháp vững chắc nhằm kiềm 
chế giá nhà đất. Điều đó cũng giúp 
các nước thành viên tiến gần hơn tới 
thắng lợi quan trọng về ủng hộ tự do 
thương mại, dự kiến hiệp định sẽ chốt 
lại chung cuộc tại hội nghị thượng 
đỉnh của Diễn đàn hợp tác kinh tế 
châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 
vào tuần tới tại Đà Nẵng. 

Mỹ đã nhượng bộ khá nhiều khi 
đàm phán TPP trước đây. Tuy nhiên, 
sau khi Tổng thống Donald Trump 
quyết định rút khỏi hiệp định này, 11 
nước còn lại phải tích cực họp bàn để 
đạt một thỏa thuận mới vào tháng 11. 
Nhưng trước hết, họ phải quyết định 
những phương diện nào của hiệp định 
ban đầu cần được đóng băng, trước 
khi Mỹ quay trở lại. Trước đó, họ vẫn 
thảo luận về ngừng thực thi các điều 
khoản từ 50 phần của hiệp định, 
thuộc 3 lĩnh vực pháp lý, quyền sở 
hữu trí tuệ và các lĩnh vực khác. Dù 
không tiết lộ các nhà đàm phán đã 
đồng ý ngừng thực hiện bao nhiêu 
điều khoản, ông Umemoto thừa nhận 
"đã đạt sự thống nhất" về việc đóng 
băng một số. 

Các nước cũng đã rút lại một số 
yêu cầu đình chỉ trước đây. New 
Zealand cũng chấp thuận không bắt 
các nước TPP đàm phán lại hiệp định 
để nước này thực hiện kế hoạch kiềm 
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chế nhà đầu tư ngoại mua bất động 
sản. Bộ trưởng thương mại các nước 
TPP-11 sẽ tiếp tục đàm phán tại hội 
nghị APEC diễn ra tại Việt Nam vào 
tuần tới. Sau đó, trong một cuộc gặp 
thượng đỉnh bên lề APEC, lãnh đạo 
11 nước sẽ quyết định có đạt một 
thỏa thuận về TPP hay không. 

Nhật Bản – quốc gia tích cực nhất 
trong việc thúc đẩy TPP sau khi Mỹ 
rời đi – được dự kiến tiếp tục đóng 
vai trò dẫn dắt cuộc nói chuyện cấp 
bộ trưởng tại Việt Nam. Nước này sẽ 
sắp xếp các cuộc thảo luận song 
phương giữa các thành viên, nhằm 
thu hẹp khoảng cách và giữ nguyên 
chuẩn mực cao cho TPP. 

 
11 nước còn lại trong Hiệp định Đối tác 

Xuyên Thái Bình Dương (TPP) 

Trong đêm 9-11 vừa quá, Trung 
tâm Hành chính TP Đà Nẵng đã có 
một đêm sôi động khi các bộ trưởng 
quyết đạt được đột phá về Hiệp định 
Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP). Các cuộc đàm phán thúc đẩy 
TPP sau sự rút lui của Mỹ đã đi tới 
giai đoạn mang tính chất quyết định 
khi các bộ trưởng từ 11 nước thành 
viên bàn thảo về một gói thỏa thuận 
cuối cùng do Nhật Bản - nước đồng 
chủ trì cuộc họp - đề xuất vào sáng 9-

11. Đến tối cùng ngày, trước sự chờ 
đợi của rất nhiều phóng viên, các bộ 
trưởng kinh tế của 11 thành viên còn 
lại của TPP rời phòng họp vào lúc 22 
giờ. 

TPP nhắm vào mục tiêu giảm 
thiểu thuế quan của các nông sản và 
sản phẩm công nghiệp giữa 11 nền 
kinh tế thành viên vốn có tổng kim 
ngạch thương mại lên tới 356 tỉ USD 
năm 2016. Đồng thời, hiệp định này 
cũng có các điều khoản bảo vệ từ 
quyền của người lao động tới môi 
trường cũng như sở hữu trí tuệ. Trong 
số những lựa chọn được bàn thảo 
giữa các thành viên TPP có vấn đề 
liệu có treo một số điều khoản của 
hiệp định ban đầu hay không để tránh 
phải đàm phán lại và khả năng thuyết 
phục Mỹ quay trở lại trong dài hạn. 

Kết quả đạt được trong đêm 9-11 
có thể xem là nỗ lực rất lớn của 
những nước tích cực thúc đẩy TPP-
11, bởi ngay trong nội bộ các thành 
viên vẫn còn một số ý kiến cho rằng 
"không cần phải vội" như Canada, 
Mexico và Malaysia. Mexico, cũng 
giống như Canada, được cho là đang 
ưu tiên đàm phán lại Hiệp định 
Thương mại Tự do Bắc Mỹ 
(NAFTA) với chính quyền của Tổng 
thống Mỹ Donald Trump. Do đó, kết 
quả này cũng phản ánh những 
nhượng bộ và quyết tâm chung nhằm 
"hồi sinh" TPP. 

TPP là chủ đề được nhắc đến rất 
nhiều tại các cuộc họp báo trong 
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khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 
2017. Trong cuộc họp báo về Hội 
nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - 
Kinh tế APEC (AMM) lần thứ 29 
chiều 9-11, Bộ trưởng Bộ Công 
Thương Trần Tuấn Anh nhận định 
đây không phải là nội dung trực tiếp 
trong khuôn khổ APEC song lại nhận 
được sự quan tâm rất lớn. 

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, 
Hội nghị Bộ trưởng TPP được tiến 
hành bên lề Hội nghị AMM, bắt đầu 
từ ngày 6-10 đến nay. Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Việt Nam cho hay sau 
khi Mỹ rút khỏi TPP vào tháng 1 năm 
nay, các thành viên còn lại vẫn nỗ lực 
duy trì TPP như một hiệp định chất 
lượng cao, phù hợp với nhu cầu phát 
triển trong khu vực và bảo đảm lợi 
ích cân bằng của các nước tham gia.  

(Tổng hợp) 
 
BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ TẠI NƯỚC NGOÀI – CÒN 
HẠN CHẾ 

Phát biểu tại Hội thảo "Bảo hộ 
quyền SHTT ở nước ngoài cho DN 
Việt Nam", bà Phạm Thị Thu Hằng - 
Tổng Thư ký Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - cho 
rằng, tài sản trí tuệ (thương hiệu, bản 
quyền sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, chỉ dẫn địa lý…) là vô hình, 
nhưng rất quan trọng với sự phát 
triển của DN.  

Tài sản vô hình của DN có thương 
hiệu uy tín trên thế giới mang lại lợi 

ích gấp nhiều lần so với các loại tài 
sản hữu hình cộng lại, đặc biệt là lợi 
thế trong kinh doanh, từ đó tạo ra giá 
trị gia tăng. Tuy nhiên, với các DN 
Việt Nam, nhận thức về xây dựng 
thương hiệu, bảo vệ quyền SHTT còn 
hạn chế, không khai thác hiệu quả tài 
sản trí tuệ. 

 
Dẫn dữ liệu định giá tài sản trí tuệ 

do các tổ chức quốc tế thực hiện, ông 
Phan Phương Linh - Phó Giám đốc 
Công ty TNHH Price Water House 
Coopers Việt Nam - cho biết: Năm 
2016, tỷ trọng trung bình giá trị tài 
sản vô hình trong tổng giá trị của các 
DN trên thế giới là 53%, tỷ trọng này 
tại DN Việt Nam chỉ đạt khoảng 
26%. Không ít DN Việt Nam đã có ý 
thức về vai trò của thương hiệu, nhãn 
hiệu…  

Ông Peter Willimott - Đại diện Tổ 
chức SHTT (WIPO) - cho biết, các 
DN Việt Nam kinh doanh quốc tế 
muốn đăng ký bảo hộ quyền SHTT 
tại các thị trường vươn tới thông 
thường đều phải nộp đơn, hồ sơ tới 
cơ quan chức năng từng nước sở tại 
để họ xem xét, quyết định với nhiều 
quy trình sẽ rất tốn kém về thời gian, 
chi phí. Hiện nay, WIPO có các dịch 
vụ hỗ trợ DN đăng ký bảo hộ quyền 
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SHTT bằng hệ thống IP thông qua 
kết nối thành viên Công ước Madrid, 
Hiệp ước Hợp tác sáng chế và các bí 
mật thương mại (PCT), Hệ thống 
Kiểu dáng công nghiệp quốc tế 
(Hague) với 160 quốc gia. 

 Thay vì phải nộp đơn đến tất cả 
các nước, DN Việt Nam chỉ cần 
thông qua Cục SHTT Việt Nam để 
nộp và chuyển đơn cùng hồ sơ đến 
WIPO, sau đó WIPO chuyển hồ sơ 
đến các nước thành viên để xem xét, 
quyết định, chỉ theo một quy trình sẽ 
cắt giảm được nhiều chi phí. 

(Theo baocongthuong.vn) 
 

 
 
 

CẦN KHAI THÁC THẾ MẠNH 
CÁC SẢN PHẨM ĐÃ ĐƯỢC BẢO 
HỘ SHTT 

Khó khăn nhất trong phát triển 
các hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) 
ở địa phương là còn lúng túng trong 
khai thác giá trị các sản phẩm đặc 
thù đã được bảo hộ quyền SHTT, đưa 
sản phẩm đó trở thành thế mạnh của 
địa phương. 

 
Các sản phẩm đã được bảo hộ chỉ dẫn 

địa lý ở các địa phương được giới thiệu 

Đây là vấn đề được đưa ra tại Hội 

nghị toàn quốc quản lý nhà nước về 
Sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày 8/11. Các 
đại biểu đã cùng thảo luận, đánh giá 
những kết quả đạt được, những tồn 
tại, thách thức và giải pháp để thúc 
đẩy hoạt động SHTT trong thời gian 
tới. 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ Trần Quốc Khánh khẳng định, 
trong thời gian qua, nhiều chính sách 
và văn bản pháp luật về SHTT đã 
được ban hành để thúc đẩy hơn nữa 
hoạt động sở hữu trí tuệ trên toàn 
quốc. Cho đến nay, Việt Nam đã có 
một hệ thống pháp luật đầy đủ, phù 
hợp với các chuẩn mực chung của thế 
giới. Hoạt động của toàn hệ thống 
SHTT đã đạt được những kết quả khả 
quan. 

Cụ thể, tính đến tháng 11/2016, 
Cục SHTT đã xử lý 80.787 đơn các 
loại, trong đó có 38.872 đơn đăng ký 
xác lập quyền SHCN (tăng 9,9% so 
với năm 2015. Đặc biệt lượng đơn 
khiếu nại, đề nghị chấm dứt hủy bỏ 
hiệu lực đã được giải quyết tăng cao 
(đạt 1.320 đơn, gấp 7,8 lần so với 
năm 2015); kết quả xử lý đơn sáng 
chế tăng cao so với năm 2015 (tăng 
23%). 

Bên cạnh đó, việc đưa vào sử 
dụng Thư viện số trực tuyến về 
SHCN trên trang web của Cục SHTT 
đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cán 
bộ địa phương tư vấn chính xác hơn 
và hoạt động tư vấn, xác lập, bảo vệ 
quyền SHTT tại địa phương đã phần 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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nào đáp ứng được nhu cầu của doanh 
nghiệp. 

Theo Cục trưởng Cục SHTT Đinh 
Hữu Phí, Cục SHTT sẽ đưa ra nhiều 
giải pháp để đẩy mạnh hoạt động 
quản lý nhà nước về SHTT trong thời 
gian tới. Thủ tướng Chính phủ cũng 
đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ 
phối hợp với các Bộ, ngành liên quan 
xây dựng Đề án Chiến lược sở hữu trí 
tuệ quốc gia để định hướng hoạt động 
của hệ thống SHTT quốc gia trong 
giai đoạn tới. Dự thảo Chiến lược dự 
kiến sẽ được trình Thủ tướng Chính 
phủ xem xét vào cuối năm 2017. 

Đề cập đến định hướng cần ưu 
tiên tập trung trong lĩnh vực SHTT 
tại các địa phương trong giai đoạn 
tới, ông Định Hữu Phí cho rằng, trên 
cơ sở các định hướng lớn đối với 
nhiệm vụ phát triển KHCN, trong đó 
có lĩnh vực SHTT được Chính phủ 
phê duyệt, các địa phương cần tăng 
cường, chú trọng vào một số hoạt 
động chủ đạo nhằm tăng cường và 
thúc đẩy hoạt động này tại địa 
phương, đưa SHTT thành công cụ 
hữu hiệu nâng cao năng lực cạnh 
tranh và phát triển kinh tế -xã hội 
trong thời kỳ hội nhập. 

(Theo chinhphu.vn) 
 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN TRONG SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ 

Xây dựng một hệ thống công nghệ 
thông tin trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 

đúng tầm là một trong các biện pháp 
tất yếu hiện nay. Vì vậy Cục Sở hữu 
trí tuệ đã tập trung nâng cấp các hệ 
thống nội bộ, các hệ thống cung cấp 
thông tin, dịch vụ công trực tuyến. 

Từ năm 2010 tới nay, hệ thống 
công nghệ thông tin của Cục Sở hữu 
trí tuệ chưa có được một sự đầu tư 
đáng kể nào, do vậy năng lực công 
nghệ thông tin hiện tại chưa đáp ứng 
yêu cầu xử lý đơn, cung cấp thông tin 
đối với nhu cầu nội bộ và của xã hội, 
nhiều chức năng chưa có hoặc chưa 
hoàn thiện. Để nâng cao năng lực xử 
lý đơn của Cục, đáp ứng nhu cầu của 
xã hội thì việc đầu tư xây dựng một 
hệ thống công nghệ thông tin đúng 
tầm là một trong các biện pháp tất 
yếu.  

 
Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác ứng dụng 

công nghệ thông tin và viễn thông trong lĩnh 
vực sở hữu trí tuệ giữa Bộ Khoa học và Công 

nghệ và Tập đoàn Viễn thông Quân đội 
Viettel 

Bên cạnh những yêu cầu ngày 
càng cao về thời gian và chất lượng 
xử lý đơn thì hệ thống công nghệ 
thông tin của Cục còn phải đáp ứng 
các yêu cầu về chuẩn hóa dữ liệu, 
trao đổi dữ liệu với các tổ chức sở 
hữu trí tuệ khác trên thế giới. Để xây 
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dựng được một hệ thống công nghệ 
thông tin thành công, có hiệu quả và 
bền vững cho Cục Sở hữu trí tuệ là 
không dễ dàng, bắt buộc phải có các 
chính sách phù hợp, cần sự đầu tư 
thỏa đáng về tài chính.  

Một trong những sự kiện đáng 
quan tâm đó là Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Tập đoàn Viễn thông Quân đội 
Viettel đã ký kết Thỏa thuận hợp tác 
về ứng dụng công nghệ thông tin và 
viễn thông trong lĩnh vực sở hữu trí 
tuệ. Theo đó, một đội ngũ cán bộ của 
Viettel đã được phân công đến Cục 
Sở hữu trí tuệ để hỗ trợ, tìm hiểu quy 
trình nghiệp vụ và tư vấn về công 
nghệ thông tin cho Cục Sở hữu trí 
tuệ. Cục đã áp dụng thí điểm từng 
bước mô hình thuê dịch vụ công nghệ 
thông tin trong cơ quan nhà nước. 
Cục cũng đã và đang chuyển dịch 
theo hướng sử dụng dịch vụ công 
nghệ thông tin, các hệ thống phụ trợ 
khác cũng đang thực hiện các thủ tục 
chuyển đổi mô hình. 

Trong thời gian tới, Cục sẽ có 
nhiều đổi mới trong mảng công nghệ 
thông tin. Với sự đầu tư và quan tâm 
đúng mực, công nghệ thông tin sẽ 
được ứng dụng có hiệu quả góp phần 
đẩy mạnh năng lực của cơ quan sở 
hữu trí tuệ quốc gia. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VỀ SỞ 
HỮU CÔNG NGHIỆP Ở ĐỊA 
PHƯƠNG 

Tổ chức bộ máy và nhân lực quản 
lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ở 
địa phương được xem là nhiệm vụ 
hàng đầu trong công tác quản lý sở 
hữu trí tuệ. Cùng với đó, các địa 
phương cũng cần tuyên truyền, phổ 
biến kiến thức, chính sách và pháp 
luật về sở hữu trí tuệ. 

 
Thông tư liên tịch số 

29/2014/TTLT-BKHCN-BNV của 
Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ 
Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
cơ quan chuyên môn về khoa học và 
công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, cấp huyện đã được ban 
hành. Theo đó, tại khoản 2 Điều 3 về 
cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và 
Công nghệ, nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về sở hữu công nghiệp được 
ghép vào chức năng của phòng Quản 
lý chuyên ngành. 

Do đó, để đảm bảo thực hiện đúng 
quy định, hầu hết các Sở Khoa học và 
Công nghệ đã tái cơ cấu tổ chức và 
nhân sự. Hiện tại cả nước chỉ còn 2 
Sở Khoa học và Công nghệ có bộ 
phận độc lập chuyên trách quản lý về 
sở hữu công nghiệp là Hà Nội và 
Thành phố Hồ Chí Minh, các địa 
phương còn lại chức năng quản lý sở 
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hữu trí tuệ chủ yếu được ghép chung 
với các lĩnh vực khác như an toàn 
bức xạ, thông tin...  

Công tác xây dựng văn bản là một 
trong những hoạt động nổi bật của 
các địa phương trong một vài năm 
gần đây và tiếp tục góp phần tháo gỡ 
vướng mắc, khuyến khích hoạt động 
sở hữu công nghiệp ở địa phương. 
Các địa phương có hoạt động mạnh 
trong công tác xây dựng văn bản 
pháp luật hướng dẫn công tác quản lý 
nhà nước về sở hữu công nghiệp là 
Ninh Thuận, Hà Tĩnh, Thừa Thiên 
Huế. 

Các văn bản hành chính liên quan 
đến việc áp dụng pháp luật về sở hữu 
trí tuệ và sáng kiến, bao gồm: Các 
quyết định ban hành Chương trình hỗ 
trợ doanh nghiệp liên quan đến Sở 
hữu công nghiệp; quyết định phê 
duyệt các dự án xây dựng, bảo hộ 
nhãn hiệu đối với các đặc sản địa 
phương; quyết định liên quan đến 
việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 
hoặc Hội thi Sáng tạo trẻ...  

Công tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật và đào tạo, tập huấn về ở 
hữu trí tuệ ở các địa phương diễn ra 
rất sôi nổi. Các hình thức tuyên 
truyền được sử dụng chủ yếu thông 
qua các hội thảo, chương trình truyền 
hình, báo đài, trang tin điện tử... Hoạt 
động tuyên truyền đã thể hiện sự 
phân loại theo đối tượng rõ rệt như 
dành cho khối cán bộ quản lý các 
cấp, khối trường đại học và khối 

doanh nghiệp.  
Công tác hướng dẫn các tổ chức, 

cá nhân ở địa phương xác lập và bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ là hoạt động 
thường xuyên của hầu hết các Sở 
Khoa học và Công nghệ. Đứng đầu 
về số lượt tư vấn vẫn là nhãn hiệu, 
tiếp theo là kiểu dáng công nghiệp, 
sáng chế và cuối cùng là chỉ dẫn địa 
lý.  

Các hình thức xử lý được áp dụng 
chủ yếu là phạt hành chính, yêu cầu 
chấm dứt hành vi xâm phạm. Việc 
phát hiện các hành vi xâm phạm ở 
các địa phương đa số đều thông qua 
đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, 
chống xâm phạm quyền sở hữu công 
nghiệp. Các cơ quan thực thi vẫn gặp 
nhiều khó khăn trong việc xác định 
hành vi xâm phạm. Do vậy, để nâng 
cao hiệu quả của hoạt động xử lý xâm 
phạm quyền sở hữu công nghiệp, cần 
tiếp tục tăng cường đào tạo, tập huấn 
cho cán bộ Sở và các cơ quan thực thi 
và phát triển hơn nữa hệ thống giám 
định sở hữu công nghiệp. 

Nhiều địa phương, nhất là ở 
những nơi mà hoạt động thị trường 
còn kém sôi động, hoạt động sở hữu 
trí tuệ còn đơn giản, vai trò quản lý 
nhà nước mờ nhạt, bị động, vẫn còn 
tình trạng trông chờ hoặc giẫm chân 
lên nhau giữa các cơ quan quản lý có 
liên quan. Năng lực, kiến thức 
chuyên môn về sở hữu trí tuệ của các 
địa phương còn hạn chế, tình trạng 
lúng túng trong việc thực hiện chức 
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năng, nhiệm vụ của mình, trông chờ, 
lệ thuộc vào ý kiến của cơ quan 
chuyên môn ở Trung ương còn phổ 
biến. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 
 

 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Thiết bị in 3D giúp tạo ra các sợi 
nano tốt hơn 

Các mắt lưới làm từ các loại sợi 
có đường kính nano mét có phạm vi 
ứng dụng tiềm năng rất lớn trong kỹ 
thuật mô, lọc nước, pin mặt trời, và 
thậm chí là áo giáp toàn thân. Tuy 
nhiên việc thương mại hóa nó lại bị 
hạn chế lớn bởi các kỹ thuật sản xuất 
không hiệu quả. 

 

Thiết bị này có tốc độ và hiệu suất 
sản xuất tương đương với thế hệ thiết 
bị có hiệu suất tốt nhất trước đó mà 
không làm giảm đáng kể sự thay đổi 
đường kính sợi - một vấn đề gây trở 
ngại lớn trong hầu hết các ứng dụng 
hiện nay. Thiết bị mới này được tạo 
ra bằng máy in 3D thương mại có giá 
3.500 USD. Do đó, các công trình 
nghiên cứu hướng đến sản xuất các 
sợi nano không chỉ đáng tin cậy mà 

chi phí còn rẻ hơn nhiều.  
Các sợi nano rất hữu ích cho bất 

kỳ ứng dụng nào mà cần diện tích bề 
mặt cũng như thể tích lớn như các tế 
bào năng lượng mặt trời để có thể tối 
đa hóa việc tiếp xúc với ánh sáng mặt 
trời, hoặc các điện cực của tế bào 
nhiên liệu, xúc tác phản ứng ở bề mặt 
của chúng. Các sợi nano cũng chỉ cho 
phép các vật liệu thấm qua ở phạm vi 
rất nhỏ, giống như bộ lọc nước, áo 
giáp toàn thân. 

Theo Velásquez-García cho biết, 
cùng với chi phí và thiết kế tương đối 
linh hoạt, một ưu điểm khác của máy 
in 3D là khả năng kiểm tra và sửa đổi 
thiết kế. Với các thiết bị vi mô của 
nhóm, phải mất hai năm để đi từ mô 
hình lý thuyết đến kết quả đã được 
công bố trên tạp chí.  

 (Theo vista.gov.vn) 
 
 Phun sơn “siêu bê tông” bảo vệ 
các tòa nhà chống động đất 

Các nhà nghiên cứu tại trường 
Đại học British Columbia (UBC) đã 
chế tạo loại vật liệu được gọi là hợp 
chất xi măng mềm thân thiện sinh 
thái (EDCC). Vật liệu được thiết kế ở 
quy mô phân tử để trở nên chắc chắn, 
dẻo và dễ uốn tương tự như thép. 

Đây là loại bê tông gia cố sợi với 
khả năng chống động đất sẽ được sử 
dụng lần đầu tiên trên thực tế vào 
mùa thu năm nay như một phần của 
hoạt động cải tạo trường tiểu học 
Vancouver, Canada. Vật liệu EDCC 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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sẽ được phun lên tường dưới dạng 
một lớp mỏng 10 mm để chống rung 
tốt hơn. Thay vì bị gãy, vật liêu sẽ 
uốn cong và tiếp tục chịu áp lực trong 
trận động đất. 

 
Các nhà nghiên cứu đã thử 

nghiệm vật liệu thông qua các bài 
kiểm tra mô phỏng động đất. Kết quả 
cho thấy vật liệu có thể chịu được tác 
động của trận động đất có cường độ 9 
- 9,1 ritcher như trận động đất đã đổ 
bộ vào thành phố Tohoku, Nhật Bản 
vào năm 2011. 

Vật liệu EDCC kết hợp xi măng 
với các sợi polymer, tro bụi than và 
các chất phụ gia công nghiệp khác, 
làm cho vật liệu có độ bền cao. Bằng 
cách thay thế gần 70% xi măng bằng 
tro bụi than, một phụ phẩm công 
nghiệp, nhóm nghiên cứu có thể giảm 
lượng xi măng được sử dụng. Đây là 
yêu cầu cấp thiết vì 1 tấn xi măng 
được sản xuất sẽ giải phóng gần 1 tấn 
CO2 vào bầu khí quyển và ngành xi 
măng gây ra gần 7% phát thải khí nhà 
kính toàn cầu. 

Nghiên cứu được nhận tài trợ từ 
Trung tâm Nghiên cứu Xuất sắc 
Canada - Ấn Độ đặt tại trường Đại 
học British Columbia và trung tâm 
IC-IMPACTS thúc đẩy hợp tác 

nghiên cứu giữa Canada và Ấn Độ. 
IC-IMPACTS sẽ cải tiến vật liệu mới 
để trang bị cho một trường học ở 
Roorkee, khu vực địa chấn mạnh ở 
miền bắc Ấn Độ. 

Vật liệu mới cũng có thể được sử 
dụng để xây những ngôi nhà kiên cố 
hơn cho các cộng đồng, làm đường 
ống, vỉa hè, giàn khoan trên biển, các 
cấu trúc chống nổ và sàn công 
nghiệp. 

(Theo vnexpress) 
 

 Công nghệ làm áo tàng hình 
bằng chùm tia vô hình 

Các nhà khoa học phát triển một 
công nghệ mới để chế tạo áo tàng 
hình giống như trong phim khoa học 
viễn tưởng. 

Stefan Rotter, nhà vật lý lý 
thuyết tại Đại học Kỹ thuật Vienna, 
Áo, và các cộng sự phát triển một 
công nghệ mới để chế tạo áo tàng 
hình, làm cho vật thể trông như biến 
mất bằng cách sử dụng "chùm tia vô 
hình" chiếu vào nó, theo Live 
Science. Kết quả nghiên cứu được 
công bố trên tạp chí Light: Science & 
Applications hôm 8/10. 

Về mặt lý thuyết, áo tàng hình 
hoạt động bằng cách bẻ cong đường 
truyền ánh sáng chiếu vào nó nhờ 
một lớp vật liệu đặc biệt. Nhưng với 
phương pháp mới, Rotter và các đồng 
nghiệp không muốn định vị lại các 
sóng ánh sáng. 
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Ý tưởng của nhóm nghiên cứu là 

chiếu một chùm tia, chẳng hạn như 
chùm tia laser, vào vật liệu từ phía 
trên để "bơm" cho nó đầy năng 
lượng. Tính chất của vật liệu sẽ bị 
thay đổi, làm cho nó trở nên trong 
suốt với các bước sóng ánh sáng khác 
nhau chiếu vào từ phía mặt bên. 

(Theo vnExpress) 
 
 Nhà máy đầu tiên trên thế giới 
biến khí CO2 thành đá 

Một nhóm nhà khoa học quốc tế 
tìm cách biến CO2 thu được thành 
khoáng chất cứng trong vài năm qua. 
Dự án mang tên CarbFix tập trung 
vào nhúng CO2 vào nước và bơm 
xuống lòng đất ở độ sâu 700 m. Khi 
tiếp xúc với đá bazan, dung dịch CO2 
nhanh chóng hình thành một khoáng 
chất chứa carbon, New Atlashôm qua 
đưa tin. 

Trước đó, giới nghiên cứu cho 
rằng quá trình khoáng hóa có thể diễn 
ra ở bất cứ nơi đâu trong thời gian từ 
hàng trăm đến hàng nghìn năm, 
nhưng các nhà khoa học thuộc dự án 
CarbFix rất bất ngờ khi phát hiện 
CO2 trở thành khoáng chất cứng 
trong thời gian chưa đến hai năm. 

Quá trình cô lập carbon, trong 

đó khí CO2 được thu lại và lưu trữ 
trong hồ chứa dưới lòng đất, trở 
thành đề tài gây tranh cãi trong 
những năm gần đây. Một nghiên cứu 
của Viện Công nghệ Massachusetts 
năm 2015 chỉ ra các quá trình cô lập 
trước đây không hiệu quả. Tuy có thể 
thu giữ CO2, chúng ta chưa có 
phương pháp quy mô lớn nào để loại 
bỏ khí này một cách an toàn, gây lo 
lại khí CO2 đã cô lập có thể rò rỉ trở 
lại khí quyển. 

  
Nhà máy thu thập khí carbon từ không khí ở 

Zurich của Climeworks. 
Việc kết hợp công nghệ DAC 

của Climeworks với quá trình khoáng 
hóa CarbFix cho phép tạo ra hệ thống 
không chỉ trung hòa carbon mà còn 
không làm rò rỉ carbon. 

 (Theo vnexpress) 
 
 Uống cà phê vừa phải có thể 
ngăn ngừa tử vong sớm 

Một nghiên cứu của Trường Y tế 
công cộng Harvard T.H Chan đã 
phát hiện ra rằng những người uống 
khoảng 3-5 tách cà phê mỗi ngày có 
thể ít bị chết sớm hơn so với những 
người không uống hoặc uống ít cà 
phê hơn. 

Những người uống cả cà phê có 
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chứa caffein và cà phê không chứa 
caffein đều thấy lợi ích, bao gồm 
nguy cơ tử vong thấp hơn về bệnh 
tim mạch, bệnh thần kinh, tiểu đường 
týp 2 và tự tử. 

 
Các nhà nghiên cứu đã phân tích 

dữ liệu về sức khoẻ thu được từ 
những người tham gia trong ba 
nghiên cứu đang tiến hành: 74.890 
phụ nữ trong Nghiên cứu Sức khoẻ 
của Y tá; 93.054 phụ nữ trong Nghiên 
cứu Sức khoẻ của Y tá lần thứ 2; và 
40.557 nam giới trong Nghiên cứu 
Theo dõi chuyên gia Y tế. Uống cà 
phê được đánh giá bằng cách sử dụng 
bảng câu hỏi thực phẩm đã được 
kiểm chứng 4 năm một lần trong 
khoảng 30 năm. Trong giai đoạn 
nghiên cứu, 19.524 phụ nữ và 12.432 
nam giới đã chết do nhiều nguyên 
nhân khác nhau. 

Trong toàn bộ quần thể nghiên 
cứu, tiêu thụ cà phê vừa phải có liên 
quan đến giảm nguy cơ tử vong do 
bệnh tim mạch, tiểu đường, các bệnh 
thần kinh như bệnh Parkinson và tự 
tử. Tiêu thụ cà phê không liên quan 
đến tử vong do ung thư. Các phân 
tích đã xem xét các yếu tố gây nhiễu 
tiềm ẩn như hút thuốc, chỉ số cơ thể, 
hoạt động thể chất, tiêu thụ rượu và 

các yếu tố chế độ ăn uống khác. 
Tác giả Frank Hu, giáo sư về dinh 

dưỡng và dịch tễ học cho biết: 
"Nghiên cứu này cung cấp thêm bằng 
chứng cho thấy việc tiêu thụ cà phê 
vừa phải có thể mang lại lợi ích cho 
sức khoẻ về mặt giảm tử vong sớm 
do một số bệnh. Những dữ liệu này 
ủng hộ Báo cáo Cố vấn Hướng dẫn 
Chế độ ăn kiêng năm 2015 kết luận 
rằng tiêu thụ cà phê vừa phải có thể 
được kết hợp vào mô hình chế độ ăn 
uống lành mạnh". 

 (Theo nasati) 
 
 Thuốc làm loãng máu làm giảm 
nguy cơ mất trí ở bệnh nhân rung 
tâm nhĩ A-fib  

Nghiên cứu mới được công bố 
trên tạp chí European Heart Journal 
cho thấy các loại thuốc làm loãng 
máu như warfarin có thể giúp không 
chỉ chống lại đột qụy mà còn chống 
lại chứng sa sút trí tuệ ở những người 
bị rung tâm nhĩ - hình thức phổ biến 
nhất của chứng loạn nhịp tim - tim và 
là một trong những nguyên nhân gây 
đột quỵ ở người cao tuổi, huyết áp 
cao, tiêu đường...  

Nghiên cứu mới này do Leif 
Friberg và Mårten Rosenqvist, Viện 
Karolinska ở Stockholm, Thụy Điển 
thực hiện. Họ bắt đầu nghiên cứu từ 
các mối liên hệ đã được thiết lập giữa 
rung tâm nhĩ (A-fib) và chứng sa sút 
trí tuệ. 

Friberg và Rosenqvist đã xem xét 
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lại 444.106 bệnh nhân Thụy Điển 
mắc bệnh A-fib trong giai đoạn 2006 
- 2014. Khi bắt đầu nghiên cứu, 54% 
bệnh nhân này không dùng chất làm 
loãng máu đường uống. 

 
 Trong suốt giai đoạn nghiên cứu, 

đã có 26.210 bệnh nhân mắc chứng 
mất trí. Có 29% bệnh nhân bị A-fib 
đường điều trị bằng thuốc làm loãng 
máu ở giai đoạn đầu của nghiên cứu 
ít bị chứng sa sút trí tuệ hơn những 
người không dùng thuốc để điều trị. 
Ngoài ra, một phân tích điều trị cho 
thấy bệnh nhân tiếp tục sử dụng 
thuốc chống đông có nguy cơ mắc 
chứng sa sút trí tuệ thấp hơn 48%.  

Các tác giả cũng lưu ý một số hạn 
chế của nghiên cứu của họ đó là: Thứ 
nhất, vì nghiên cứu chỉ mô tả mối 
liên quan do đó nó không thể giải 
thích nguyên nhân. Thứ hai, bệnh án 
y tế của bệnh nhân chưa đầy đủ, có 
nghĩa là các nhà nghiên cứu không có 
thông tin về các bệnh tiềm ẩn khác. 
Thứ ba, các tác giả lưu ý, chứng mất 
trí là một bệnh tiến triển chậm mà 
không bị phát hiện trong nhiều năm, 
có nghĩa là tỷ lệ hiện nhiễm có thể 
cao hơn những gì bệnh nhân báo cáo. 

(Theo nasati) 

  Phương thức mới khai thác khí 
mêtan thải 

Các nhà nghiên cứu tại Viện 
Công nghệ Massachusetts (MIT) đã 
đưa ra một phương thức mới để khai 
thác khí mêtan thải. 

Khí mêtan là tài nguyên thiên 
nhiên khổng lồ thường được xử lý 
bằng cách đốt cháy nhưng trong 
nghiên cứu mới, việc thu khí mêtan 
trở nên dễ dàng hơn để sử dụng làm 
nhiên liệu hoặc nguyên liệu hóa học. 
Hiện nay, nhiều giếng dầu đốt khí 
mêtan thông qua quy trình được gọi 
là flaring và mỗi năm thải ra 150 tỷ 
m3 khí mêtan và 400 triệu tấn CO2, 
góp phần lớn gây nóng lên toàn cầu. 
Tuy nhiên, phát thải khí khí mêtan 
chưa được đốt cháy sẽ gây hại cho 
môi trường vì mêtan có cường độ 
mạnh hơn CO2. 

 
Các quy trình công nghiệp hiện 

nay để chuyển đổi khí mêtan thành 
các dạng hóa chất lỏng trung gian đòi 
hỏi nhiệt độ hoạt động rất cao và thiết 
bị đắt đỏ và cồng kềnh. Thay vào đó, 
các nhà nghiên cứu đã phát triển 
được một quy trình điện hóa ở nhiệt 
độ thấp liên tục bổ sung chất xúc tác 
để thực hiện nhanh việc chuyển đổi. 
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Điện cung cấp cho các hệ thống này 
có thể bắt nguồn từ các tuabin gió 
hoặc các tấm pin mặt trời đặt gần hệ 
thống. Quá trình điện hóa có thể cung 
cấp một phương thức để biến đổi khí 
mêtan từ xa nơi có nhiều trữ lượng 
mêtan. 

Các chất xúc tác khắc phục hạn 
chế này đã được nghiên cứu trong 
nhiều năm qua, nhưng thường cần sử 
dụng những hóa chất mạnh để hạn 
chế tốc độ phản ứng. Bước tiến mới 
quan trọng là bổ sung lực truyền 
động có thể được điều chỉnh để tạo ra 
các chất xúc tác mạnh hơn với tốc độ 
phản ứng rất cao. 

(Theo nasati) 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Giàn phơi quần áo cải tiến sử 
dụng pin năng lượng mặt trời 

 Cuộc sống ngày càng bận rộn, 
mọi người phải tất bật với công việc, 
nhất là ở các gia đình thành thị, ai 
nấy đều có công việc riêng hay phải 
thường xuyên vắng nhà, việc phơi 
quần áo vào những tháng mùa mưa 
gặp nhiều khó khăn và càng khó khăn 
hơn khi gặp phải thời tiết xấu. 

Những lúc như vậy quần áo sẽ 
bị ướt, công việc nội trợ hằng ngày 
của các mẹ, các bà trở nên vất vả 
hơn, thường hay bị gián đoạn và làm 
phiền bởi thời tiết. Để giải quyết vấn 
đề trên, giàn phơi quần áo thông 
minh đã được chế tạo thành công và 
có mặt trên thị trường để giúp các 
thành viên trong gia đình . Để hoàn 

thiện hơn về tính linh hoạt cho sản 
phẩm và tận dụng các vật liệu về điện 
tử, cơ khí đã cũ còn sử dụng được, 
nhờ sự hỗ trợ từ người thân và thầy 
cô, nhóm học sinh trường THCS 
Nguyễn Công Trứ, huyện Long Điền, 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do em Phạm  
Nguyễn Gia Uyên làm nhóm trưởng 
đã tiến hành chế tạo ra “ Giàn phơi 
quần áo cải tiến sử dụng bin năng 
lượng mặt trời”. 

 Qua đó, góp phần hình thành 
cho học sinh tính năng động, sáng 
tạo, khả năng vận dụng kiến thức giải 
quyết vấn đề thực tế cuộc sống, đồng 
thời giúp các em tiếp cận được 
chương trình, sách giáo khoa trong 
những năm tiếp theo theo hướng phát 
triển năng lực và phẩm chất người 
học.  

Với sản phẩm đặc biệt này, em 
đã đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo 
thanh thiếu niên nhi đồng năm 2016-
2017 do UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng 
Tàu, Liên hiệp các hội Khoa học kỹ 
thuật tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục 
và Đào tạo tổ chức thực hiện. Đồng 
thời sản phẩm của em cũng được 
tham dự Cuộc thi toàn quốc lần thứ 
13 (năm 2016-2017). 

(Tổng hợp) 
 

  Hải Phòng: Mô hình ứng dụng 
công nghệ xử lý bảo quản mực ống 

Dự án nghiên cứu, thử nghiệm 
chế phẩm sinh học từ rác thải của 
Công ty Minh Hồng được đánh giá 
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cao tại nhiều cuộc thi về ý tưởng 
công nghệ trong nước và quốc tế. 

 
Bà Nguyễn Thị Tằm (80 tuổi, Đà Nẵng) sản 

xuất chế phẩm để cung cấp cho Công ty Minh  

Sản phẩm từng tham gia Diễn 
đàn khoa học và công nghệ 
(KH&CN) do Bộ KH&CN tổ chức 
tại Đà Nẵng, hội nghị kết nối cung - 
cầu do Bộ Công Thương và UBND 
thành phố Đà Nẵng tổ chức, 
Techmart Ha Noi 2016... và được 
đánh giá cao. Đây cũng là một trong 
các sản phản phẩm tiêu biểu được 
khen trong sự kiện Ngày Phụ nữ sáng 
tạo 2017. 

Bà Trịnh Thị Hồng cho biết, để 
thu được 2 lít thành phẩm, chỉ cần lấy 
3kg rác thực vật (lá cây, rau, hoa, củ, 
quả...) rửa sạch, cắt ngắn khoảng 
3cm, trộn đều với 10kg nước và 
300gr đường và ủ trong thùng kín 30 
ngày. Kết thúc công đoạn này, người 
ta thu được 10 lít dung dịch thô màu 
vàng, tiếp tục đem lọc, chiết, ủ thêm 
45 ngày với các chế phẩm cà tím, tinh 
bột nghệ để thành phẩm có độ sánh, 
có bọt và mùi thơm. 

Dưới sự chỉ đạo của UBND 
thành phố, Sở KH&CN đã hỗ trợ, 
ươm tạo Công ty Minh Hồng từ 
những ngày đầu tiên. Để sản phẩm 

được chứng minh là an toàn, đạt tiêu 
chuẩn vệ sinh thực phẩm, năm 2015, 
sở đã hỗ trợ công ty thử nghiệm một 
số tiêu chí về pH và các chất độc hại 
cũng như làm các thủ tục đăng ký 
nhãn hiệu. Đây chính là nền tảng để 
công ty tiếp tục hoàn thiện sản phẩm 
theo đúng quy định pháp luật. 

Giám đốc công ty cho biết, cứ 
khoảng 2 tháng, bà lại tổ chức lớp 
hướng dẫn làm chế phẩm cho khoảng 
100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 
Sản phẩm của bà hiện đã được bán tại 
42 đại lý trong cả nước, giá mỗi chai 
nước rửa bát 450ml là 25.000 đồng; 
chai nước lau sàn 300ml có giá 
10.000 đồng.  

(Theo vista.gov.vn) 
 
 Máy phun thuốc điều khiển từ 
xa trên xe máy   

Xuất hiện trong nội dung hoạt 
động Chợ công nghệ 2017 – 
Techmart của Sở Khoa học công 
nghệ TPHCM, chiếc xe phun thuốc 
bảo vệ thực vật điều khiển từ xa có 
thể chất lên xe honda khi ra đồng làm 
việc, không làm hại lúa... khiến hàng 
trăm khách tham quan chú ý. 

 
Cỗ máy phun thuốc đang hoạt động. 

Cỗ máy phun thuốc bảo vệ thực 
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vật điều khiển từ xa này là một liên 
hợp bao gồm động cơ máy xăng hiệu 
Vikyno 5,5hp, hộp số, nhông sên 
(xích), bộ điều khiển bơm nén áp lực, 
bồn chứa thuốc và mớ ống nhựa, 
khung xe bằng ống tuýp, cặp bánh 
bằng ống tuýp chống rỉ uốn tròn có 
đường kính 1m, gắn 3 nan hoa chịu 
lực, 1 bánh nhỏ dẫn hướng và dàn 
ống phun dài 8 m.  

Chiếc xe “cao cẳng” này có đáy 
máy cao 60-100 cm, bánh xe có chu 
vi lớn tiết diện nhỏ, có “ta lông răng” 
để “bước” đều, không bị pa-ti-nê, tốc 
độ 1,4 m/giây (5 km/h) giúp máy vận 
hành trên ruộng rất ít hại lúa. Máy 
nén tạo áp lực mạnh phun thuốc ra 
hai phía của cần phun có gắn 26 vòi 
phun (bét), dung dịch thuốc được bắn 
ra dưới dạng sương mù.  

Máy phun tiêu thụ 0,5 – 0,7 lít 
xăng mỗi giờ, công suất phun 20 
ha/ngày, cách phun này cho phép 
thuốc phun đều trên ruộng, tiết kiệm 
30% lượng thuốc BVTV, thay thế 6 
lao động phun thủ công với bình ac-
quy điện, thay 8 lao động với bình gật 
tay. 

Quan trọng hơn, cỗ máy phun 
thuốc bảo vệ thực vật điều khiển từ 
xa thực sự giải phóng cho người nông 
dân thoát cảnh mang bình dung dịch 
thuốc BVTV nặng 20- 30kg, lội trên 
đồng ruộng lún bùn phun thuốc, giúp 
người nông dân cách xa với các loại 
thuốc bảo vệ thực vật có thể ảnh 
hưởng sức khỏe nếu không được bảo 

hộ kỹ càng.  
Cỗ máy phun thuốc bảo vệ thực 

vật điều khiển từ xa của anh Tuấn đã 
được Cục sở hữu công nghiệp cấp 
bằng sáng chế và bảo hộ độc quyền 
kiểu dáng công nghiệp. Chợ công 
nghệ 2017 – Techmart Sở Khoa học 
công nghệ thành phố Hồ Chí Minh 
đánh giá cao sản phẩm công nghệ 
này. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 
 
 
NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI HIỆP 
ĐỊNH VỀ CÁC KHÍA CẠNH 
LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI 
CỦA QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Ngày 20 tháng 4 năm 2017, 
Thực hiện quy định tại Điều 56 của 
Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ 
Ngoại giao trân trọng thông báo: 
Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về 
các khía cạnh liên quan đến thương 
mại của quyền sở hữu trí tuệ 
(Protocol Amending the TRIPS 
Agreement) được ký ngày 23 tháng 
01 năm 2017, có hiệu lực đối với Việt 
Nam kể từ ngày 23 tháng 01 năm 
2017 với những nội dung sau: 

Nghị định thư sửa đổi Hiệp định 
TRIPS bổ sung Điều 31bis vào sau 
Điều 31 của Hiệp định TRIPS và bổ 
sung một Phụ lục vào sau Điều 73 
của Hiệp định TRIPS nhằm chính 
thức hóa Cơ chế được thiết lập theo 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Quyết định 2003. Mục đích chính của 
Nghị định thư là tạo điều kiện để 
người nghèo trên thế giới có thể tiếp 
cận với thuốc; tạo cơ chế cho những 
nước không đủ năng lực sản xuất 
thuốc để đáp ứng nhu cầu trong nước 
và những nước có đủ năng lực sản 
xuất thuốc để xuất khẩu kết nối được 
với nhau. 

Điều 31bis Nghị định thư sửa 
đổi Hiệp định TRIPS cho phép các 
nước Thành viên ra quyết định bắt 
buộc chuyển giao quyền sử dụng đối 
với một sáng chế dược phẩm mà 
không cần tuân thủ quy định của 
Điều 31(f) Hiệp định TRIPS. Điều 
này có nghĩa là việc cung cấp dược 
phẩm sản xuất theo quyết định bắt 
buộc chuyển giao quyền sử dụng đó 
không chỉ giới hạn ở thị trường nội 
địa của Thành viên đó mà còn cho 
phép xuất khẩu các loại thuốc 
generic. 

Để tạo thuận lợi cho việc áp 
dụng quy định của Điều 31bis, Phụ 
lục của Hiệp định TRIPS giải thích 
những thuật ngữ chính (dược phẩm, 
Thành viên nhập khẩu đủ tư cách, 
Thành viên xuất khẩu) cũng như quy 
định các thủ tục cần thiết để áp dụng 
Điều 31bis trên thực tế; các điều kiện 
để ra quyết định bắt buộc chuyển 
giao quyền sử dụng, nghĩa vụ của 
Thành viên nhập/xuất khẩu… Theo 
đó, bất kỳ Thành viên nào, dù là nước 
phát triển, đang phát triển hay chậm 
phát triển, đều có thể trở thành nước 

nhập khẩu đủ tư cách nếu gửi thông 
báo về ý định sử dụng Cơ chế với tư 
cách là nước nhập khẩu cho Hội đồng 
TRIPS. Các thành viên nhập khẩu có 
thể sử dụng cơ chế toàn bộ hay một 
cách hạn chế theo nghĩa có thể sử 
dụng cho mọi tình huống y tế hoặc 
chỉ sử dụng cho một hay một số tình 
huống nhất định. 

Nghị định thư đưa ra các Cơ chế 
mà Thành viên WTO phải tuân thủ 
nếu Thành viên đó là một nước 
Thành viên nhập khẩu đủ tư cách, 
hoặc một thành viên xuất khẩu theo 
hệ thống mới được thành lập theo 
Điều 31bis và Phụ lục của Hiệp định 
TRIPS. 

Một Thành viên nhập khẩu đủ tư 
cách là bất kỳ Thành viên chậm phát 
triển nào hoặc bất kỳ thành viên nào 
khác có Tuyên bố gửi Hội đồng 
TRIPS về ý định sử dụng hệ thống 
nêu trên như một thành viên nhập 
khẩu. Theo đoạn 2(a) của Phụ lục 
Hiệp định TRIPS, một Thành viên 
nhập khẩu đủ tư cách phải thông báo 
cho Hội đồng TRIPS: 

 
tên gọi và số lượng dược phẩm 

cần thiết sẽ nhập khẩu; 
khẳng định việc không đủ hoặc 

không có năng lực sản xuất sản phẩm 
liên quan, trừ trường hợp Thành viên 
đó là nước chậm phát triển; 

khẳng định rằng nếu dược phẩm 
được bảo hộ sáng chế trên lãnh thổ 
Thành viên đó thì Thành viên đó đã 
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hoặc sẽ ra quyết định bắt buộc 
chuyển giao quyền sử dụng theo quy 
định của Điều 31 và 31bis của Hiệp 
định TRIPS và Phụ lục kèm theo. 

Thành viên xuất khẩu là Thành 
viên sử dụng hệ thống này để sản 
xuất dược phẩm theo quyết định bắt 
buộc chuyển giao quyền sử dụng để 
xuất khẩu sang Thành viên nhập khẩu 
đủ tư cách. Theo đoạn 2(b) Phụ lục 
Hiệp định TRIPS, các Thành viên 
xuất khẩu ra quyết định bắt buộc 
chuyển giao quyền sử dụng theo hệ 
thống này phải tuân thủ các điều kiện 
sau: 

 chỉ sản xuất số lượng cần thiết 
đáp ứng nhu cầu của (các) Thành 
viên nhập khẩu đủ tư cách, và toàn bộ 
sản phẩm này phải được xuất khẩu 
đến (các) Thành viên nhập khẩu đủ tư 
cách đã gửi thông báo nhu cầu tới 
Hội đồng TRIPS; 

sản phẩm được sản xuất theo 
chuyển giao quyền sử dụng phải được 
ghi chú rõ ràng là được sản xuất theo 
hệ thống thông qua việc dán nhãn 
mác hoặc đánh dấu cụ thể; 

 trước khi vận chuyển, bên nhận 
chuyển giao quyền sử dụng phải 
thông báo trên trang web thông tin 
chi tiết liên quan đến số lượng cung 
cấp cho mỗi địa điểm và các dấu hiệu 
phân biệt các sản phẩm đó; và 

 Thành viên xuất khẩu sẽ thông 
báo cho Hội đồng TRIPS về việc 
chuyển giao quyền sử dụng với các 
thông tin chi tiết như tên người nhận 

chuyển giao quyền sử dụng, số lượng 
sản phẩm, thời hạn chuyển giao 
quyền sử dụng, v.v... 

Bên cạnh đó, đoạn 4 Phụ lục 
Hiệp định TRIPS quy định tất cả 
Thành viên Nghị định thư phải bảo 
đảm có những công cụ pháp lý hữu 
hiệu nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu 
và bán trong lãnh thổ của mình các 
sản phẩm được sản xuất theo hệ 
thống và chuyển vào thị trường của 
mình theo cách thức không phù hợp 
với quy định của hệ thống. 

(Theo noip.gov.vn) 
 
 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Sôi động Tuần lễ Đổi mới sáng 
tạo và khởi nghiệp TP. Hồ Chí 
Minh 

Sáng 23/10 vừa qua, Tuần lễ 
Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP. 
Hồ Chí Minh (TP.HCM) WHISE 
2017 chính thức khai mạc tại 
TP.HCM. 

Đây là sự kiện lớn nhất trong 
năm về lĩnh vực đổi mới sáng tạo, 
khoa học công nghệ và khởi nghiệp 
của Thành phố nhằm tôn vinh các tập 
thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào 
hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp, tập hợp những mô hình khởi 
nghiệp thành công đến cộng đồng, 
đồng thời kết nối các nguồn lực xã 
hội với sự tiếp sức của nhà nước để 
thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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tạo trên địa bàn Thành phố, tiến tới 
việc xây dựng Thành phố đổi mới 
sáng tạo và khởi nghiệp, bắt nhịp với 
khu vực và thế giới. 

Được biết, trong tuần lễ WHISE 
2017 sẽ có khoảng 30 sự kiện liên 
quan như: Chuỗi hội thảo, tọa đàm 
chuyên đề trong lĩnh vực đổi mới 
sáng tạo và khởi nghiệp; lễ tổng kết 
các cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp 
Startup Wheel 2017”, “Đổi mới sáng 
tạo sản phẩm nông nghiệp công nghệ 
cao 2017”, “IoT Startups 2017 – 
Connected Devices”; hội thảo “Giải 
pháp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng 
Đông Nam Bộ”… 

 
Đáng chú ý, trong hai ngày 27 - 

28/10 sẽ diễn ra “Triển lãm công 
nghệ và Hội nghị khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo”, với mực tiêu chia sẻ 
về tầm nhìn và định hướng phát triển 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo 
định hướng kinh tế - xã hội của 
TP.HCM. 

Triển lãm sẽ dành không gian 
cho hơn 150 đơn vị khởi nghiệp gian 
trưng bày và giới thiệu sản phẩm, 
trong đó có các startup đến từ 
Chương trình SpeedUp 2017 của Sở 
KH&CN TP.HCM, các doanh nghiệp 

từ các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, 
các startup từ các vườn ươm cũng 
như những đơn vị tham gia chung kết 
cuộc thi khởi nghiệp thường niên tổ 
chức bởi HATCH và đối tác để nhằm 
kết nối và quảng bá các hoạt động tới 
cộng đồng. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Nhãn mác thông minh có thể 
thay đổi màu sắc theo hạn sử dụng 

Trong một tương lai gần, người 
tiêu dùng thực phẩm sẽ không còn 
phải "căng mắt" tìm kiếm chỉ dẫn về 
ngày sản xuất hay hạn sử dụng trên 
những nhãn hàng nhờ vào công nghệ 
thông minh mới được phát triển 
thành công có thể khiến nhãn mác tự 
động thay đổi màu sắc khi chất lượng 
sản phẩm thay đổi theo thời gian.  

 
Phóng viên TTXVN tại Rome 

dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Nhà 
nước Italy ANSA cho biết đây là kết 
quả nghiên cứu trong suốt 10 năm 
của các nhà khoa học tại Đại học 
Clarkson de Potsdam (New York). 

Loại giấy này không chỉ tương 
tác với thực phẩm mà còn có thể 
được ứng dụng với các sản phẩm 
khác như mỹ phẩm, chẳng hạn kem 
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dưỡng da. Công nghệ cốt lõi của loại 
giấy thử này chính là các cấu trúc 
nano có khả năng phản ứng vô cùng 
nhạy bén trước các hàng loạt các thay 
đổi nhỏ nhất trong chất lượng sản 
phẩm.  

Một khi được ứng dụng rộng rãi, 
phát minh này sẽ tạo ra một cuộc 
cách mạng toàn diện trong việc cung 
ứng hàng hóa tiêu dùng. Người tiêu 
dùng sẽ dễ dàng nhận biết chất lượng 
của sản phẩm dựa vào màu sắc của 
nhãn mác để cân nhắc sẽ mua, tiếp 
tục sử dụng hay loại bỏ. 

(Theo vietnamplus.vn)  
 
 Phát hiện, xử lý trên 43.500 vụ 
hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ 

Từ năm 2014 đến nửa đầu năm 
2017, các lực lượng chức năng thuộc 
Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã phát 
hiện, xử lý 43.543 vụ việc về hàng giả 
và vi phạm sở hữu trí tuệ. Đó là 
thông tin được Chánh văn phòng 
thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc 
gia Đàm Thanh Thế đưa ra tại buổi 
làm việc với đại diện Đại sứ quán 
Anh tại Hà Nội diễn ra chiều ngày 
3/11. 

Theo báo cáo của các lực lượng 
chức năng thuộc Ban chỉ đạo 389 
quốc gia, tình hình sản xuất kinh 
doanh hàng giả, giả mạo các nhãn 
hiệu nổi tiếng, hàng hóa vi phạm với 
nhiều chủng loại, mẫu mã, sử dụng 
nhãn mác, bao bì của các cơ sở sản 
xuất có uy tín vẫn diễn ra ở một số 

địa phương.  
Hàng giả, hàng kém chất lượng, 

vi phạm sở hữu trí tuệ tập trung vào 
các nhóm hàng may mặc, thiết bị điện 
tử, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng,... các 
mặt hàng này chủ yếu được làm giả 
từ nước ngoài và vận chuyển trái 
phép vào Việt Nam.  

 
Lực lượng công an tiến hành kiểm tra  

hàng hoá 

Phương thức chủ yếu là các đối 
tượng tìm mua các loại hàng hóa, 
nguyên liệu bán thành phẩm giá rẻ, 
không rõ chất lượng, nguồn gốc, xuất 
xứ và bao bì, nhãn mác nhái các 
thương hiệu nổi tiếng, sau đó tổ chức 
đóng gói thủ công hoặc sử dụng dây 
chuyền, máy móc thô sơ để gia công, 
dán nhãn và cung cấp ra thị trường; 
các sản phẩm này được bán trà trộn 
với hàng thật hoặc đưa về vùng sâu, 
vùng xa tiêu thụ, gây nguy cơ ảnh 
hưởng đến đời sống, sức khỏe người 
tiêu dùng. 

Tại buổi làm việc, Tiến sỹ Ros 
Lynch, Giám đốc về bản quyền và 
thực thi, Văn phòng sở hữu trí tuệ, 
Vương quốc Anh cho biết, Vương 
quốc Anh đặc biệt quan tâm đến vấn 
đề quyền sở hữu trí tuệ và có nhiều 
kinh nghiệm cũng như chuyên gia sẵn 
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sàng chia sẻ với Việt Nam. Tiến sỹ 
Ros Lynch tin rằng trong tương lai 
gần Việt Nam sẽ thực thi quyền sở 
hữu trí tuệ hiệu quả hơn nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu 
tư. 

Để tăng cường kiểm tra, xử lý 
các hành vi sản xuất, kinh doanh 
hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém 
chất lượng và các hành vi gian lận 
thương mại, ông Đàm Thanh Thế cho 
rằng, cần đẩy mạnh hoạt động thông 
tin, tuyên truyền về công tác chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả, tuyên truyền về chủ trương, 
chỉ đạo của Chính phủ đối với công 
tác chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả; tuyên truyền cho các 
tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp 
hành quy định của pháp luật, ký cam 
kết không kinh doanh hàng giả, hàng 
nhập lậu, hàng kém chất lượng và 
thực hiện kiểm tra sau khi ký cam 
kết, xử lý nghiêm các hành vi vi 
phạm.  

Văn phòng thường trực Ban chỉ 
đạo 389 quốc gia cũng mong muốn 
nhận được sự hỗ trợ, hợp tác từ Đại 
sứ quán Anh trong việc trao đổi kinh 
nghiệm, tổ chức tập huấn, đào tạo lực 
lượng chức năng thuộc Ban chỉ đạo 
389 quốc gia như: Công an, Hải 
quan, Quản lý thị trường, Biên 
phòng, Cảnh sát biển về hàng giả, 
thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Hỗ trợ, 
hợp tác về công tác phổ biến, tuyên 
truyền nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật của doanh nghiệp và người 
dân. 

(Theo baohaiquan.vn) 
 

 Xây dựng quy chế nhãn hiệu 
quốc gia cho gạo Việt 

Ngày 3/11 vừa qua tại Cần Thơ, 
Cục Chế biến và Phát triển thị trường 
nông sản (Bộ NN&PTNT) tổ chức hội 
thảo góp ý dự thảo Quy chế Quản lý 
và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 
quốc gia 'Gạo Việt Nam/Vietnam 
Rice'. 

Ông Ngô Quang Tú – Trưởng 
phòng Chế biến và Bảo quản nông 
sản (Cục Chế biến và Phát triển thị 
trường nông sản) cho biết, dự thảo 
quy chế gồm có 7 chương, 23 điều. 
Trong đó, có những quy định chung, 
điều kiện đăng ký nhãn hiệu, chất 
lượng gạo, thủ tục cấp chứng nhận, 
sử dụng và quản lý chứng nhận. 

 
Gạo Việt Nam cần quy chế nhãn hiệu 
Hội thảo nhận được các ý kiến 

từ đại diện các sở ngành liên quan và 
doanh nghiệp vùng ĐBSCL. Trong 
đó, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo quy 
chế có quá nhiều quy định, trình tự 
thủ tục, hồ sơ rườm rà, phức tạp. 
Trong khi đó, một trong những điều 
kiện cấp sử dụng nhãn hiệu chứng 
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nhận là doanh nghiệp áp dụng 
VietGAP và GlobalGAP hoặc các 
tiêu chuẩn tương đương khác trong 
suốt quá trình sản xuất.. 

Ông Nguyễn Xuân Hồng – Phó 
Giám đốc Sở Công Thương Long An 
cho rằng nếu áp dụng VietGAP và 
GlobalGAP thì rất khó vì hiện tại số 
doanh nghiệp tại ĐBSCL đạt điều 
kiện này còn quá ít, thậm chí chỉ đếm 
trên đầu ngón tay. Mặt khác, theo ông 
Hồng, hồ sơ đăng ký thủ tục quá 
nhiều, để đáp ứng hết các điều kiện 
theo dự thảo này thì hầu như doanh 
nghiệp không thể. 

Theo dự thảo quy chế, Bộ 
NN&PTNT là chủ sở hữu nhãn hiệu 
chứng nhận quốc gia “Gạo Việt 
Nam/Vietnam Rice”. Gạo được đề 
cập trong quy chế là các loại gạo 
trắng, gạo thơm trắng và gạo nếp 
trắng của các giống lúa thuộc loài 
Oryza sativa L. Sản phẩm gạo mang 
nhãn hiệu chứng nhận có đặc tính 
phù hợp với các chỉ tiêu chất lượng 
trong các tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 
11888:2017 gạo trắng, TCVN 
11889:2017 gạo thơm trắng và 
TCVN 8369:2010 gạo nếp trắng. 

Để hoàn thành dự thảo Quy chế 
Quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng 
nhận quốc gia này, cơ quan soạn thảo 
cần nhiều ý kiến đóng góp, trong đó 
đang gặp khó khăn trong sự thống 
nhất về quy định công tác thẩm định. 
Cùng với đó là quy định áp dụng 
khoa học công nghệ, đơn vị soạn thảo 

cũng còn hạn chế, chưa rành lắm về 
mặt này, cần tiếp thu nhiều ý kiến 
đóng góp. 

Đây là hội thảo lấy ý kiến lần 
thứ 3 cho dự thảo quy chế này sau hai 
lần tổ chức tại Hà Nội và TP HCM. 
Được biết, Quy chế Quản lý và sử 
dụng nhãn hiệu chứng nhận quốc gia 
“Gạo Việt Nam/Vietnam Rice” sẽ 
được hoàn thành và công bố trong 
năm nay. 

(Theo baomoi.com) 
 
 Bình Định tìm cách phát triển 
nhãn hiệu tập thể rượu Trung thứ 

Trung tâm Thông tin & Thống 
kê KH&CN (Sở KH&CN Bình Định) 
phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ tổ 
chức Hội thảo Hệ thống quản lý và 
phát triển nhãn hiệu tập thể rượu 
Trung thứ. 

 
Rượu Trung thứ đã được Cục Sở 

hữu trí tuệ, Bộ KH&CN cấp Giấy 
chứng nhận nhãn hiệu tập thể từ năm 
2014 tuy nhiên chưa có mặt nhiều 
trên thị trường trong và ngoài tỉnh. 
Để sớm khắc phục điều này, Trung 
tâm Thông tin và Thống kê KH&CN 
tỉnh Bình Định tổ chức hội thảo phổ 
biến kiến thức về quản lý, khai thác 
và phát triển nhãn hiệu tập thể rượu 
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Trung thứ cho hơn 20 hộ sản xuất và 
kinh doanh. 

Tại Hội thảo bà con hộ sản xuất 
rất phấn khởi vì được đơn vị tư vấn 
giới thiệu các mẫu chai sử rượu cũng 
như hình ảnh tem, nhãn, logo, bao bì 
sản phẩm với hình ảnh bắt mắt, các 
hộ sản xuất cũng được nghe dự thảo 
các quy chế kiểm định chất lượng 
rượu trước khi đóng chai, quy chế sử 
dụng nhãn hiệu tập thể cũng như thu 
hồi khi các cơ sở vi an toàn thực 
phẩm, nồng độ cồn.  

Qua hội thảo bà con kiến nghị, 
mong lãnh đạo huyện Phù Mỹ đầu tư 
trang bị cho Hội nông dân xã máy 
đóng chai, cũng như máy khử nồng 
độ Andehit… để bà con có thể tham 
gia vào sản xuất nhãn hiệu tập thể 
rượu Trung thứ. 

Phát biểu tại buổi hội thảo, bà 
Phan Thị Thủy - Giám đốc Trung tâm 
Thông tin và Thông kế KH&CN - 
chia sẻ rượu Trung thứ đã được người 
tiêu dùng Bình Định ưa chuộng với 
hương vị nồng thơm. Hiện nay, 
ngành du lịch tỉnh nhà đang phát 
triển, nhiều du khách muốn mua làm 
quà biếu nhưng sản phẩm rượu Trung 
thứ chưa có mặt trên các kệ hàng đặc 
sản Bình Định.  

Qua buổi Hội thảo, hi vọng bà 
con các hộ sản xuất cùng với các 
ngành chức năng sớm đưa nhãn hiệu 
tập thể rượu Trung thứ mà Cục Sở 
hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận bảo 
hộ ra thị trường phục vụ người tiêu 

dùng trong và ngoài tỉnh. 
(Theo khoahocphattrien.vn) 

 
SHTT với Doanh nghiệp 
 Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng: Uy 
tín, danh tiếng và sự đảm bảo về 
chất 

Đối với các DN được công nhận 
và bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng là nhu 
cầu cấp thiết, gắn với việc khẳng 
định uy tín, chất lượng của các 
thương hiệu. Với DN nước ngoài, nhu 
cầu này gắn với mong muốn đảm bảo 
môi trường kinh doanh lành mạnh”. 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) Trần Văn Tùng 
khẳng định tại lễ công bố kết quả 
thực hiện Dự án “nhãn hiệu nổi 
tiếng” được tổ chức tại Hà Nội ngày 
17/11 do Thanh tra Bộ KH&CN phối 
hợp với Hiệp hội Nhãn hiệu quốc tế 
(INTA) tổ chức. 

 
Ông Trương Hồng Dương- Chánh Thanh 

tra Bộ KH&CN và ông Seth Hays, Trưởng đại 
diện INTA khu vực châu Á Thái Bình Dương 

trao giấy Chứng nhận nhãn hiệu  
nổi tiếng cho các DN 

Lễ công bố còn có sự tham dự của 
ông Etienne Sanz de Adeco - Chủ 
tịch INTA, ông Seath Hays - Trưởng 
đại diện INTA tại khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương, đại diện một số cơ 
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quan nhà nước, doanh nghiệp và Hiệp 
hội. Đây là một hoạt động quan trọng 
cuối cùng của Dự án “Nhãn hiệu nổi 
tiếng” được thực hiện theo Bản ghi 
nhớ hợp tác được ký kết ngày 
24/3/2015 giữa Bộ KH&CN và INTA 
về “Xây dựng, triển khai các hoạt 
động phối hợp trong lĩnh vực sở hữu 
trí tuệ”.  

Mục đích của dự án là nhằm 
nghiên cứu, đánh giá, thu thập và 
tổng hợp thông tin, ý kiến từ các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền liên 
quan, chủ sở hữu nhãn hiệu, các 
doanh nghiệp và đại diện sở hữu công 
nghiệp về những vướng mắc trong 
việc thi hành các quy định pháp luật 
Việt Nam hiện hành liên quan tới 
việc công nhận, bảo hộ và thực thi 
quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng; 
hình thành hệ thống căn cứ lý luận và 
thực tiễn cho những đề xuất sửa đổi, 
bổ sung các quy định pháp luật Việt 
Nam hiện hành về nhãn hiệu nổi 
tiếng.  

Lễ công bố và ghi nhận sự đánh 
giá của các bên tham gia đối với kết 
quả thu được từ Dự án Nhãn hiệu nổi 
tiếng. Đây cũng là cơ hội để các cơ 
quan nhà nước, các hiệp hội và doanh 
nghiệp trên cơ sở tổng kết hoạt động 
Dự án Nhãn hiệu nổi tiếng, hướng tới 
phối hợp hành động và hợp tác trong 
tương lai. 

Việc được công nhận và bảo hộ 
nhãn hiệu nổi tiếng và sử dụng rộng 
rãi là nhu cầu cấp thiết của DN. Đối 

với DN Việt Nam, nhu cầu này 
thường gắn với việc khẳng định uy 
tín, chất lượng của các thương hiệu 
Việt. Đối với DN nước ngoài, nhu 
cầu này còn gắn với mong muốn đảm 
bảo môi trường kinh doanh lành 
mạnh. Tuy nhiên để làm được điều 
đó, Thứ trưởng cho rằng từ chủ thể 
các nhãn hiệu cần có chiến lược phát 
triển nhãn hiệu của mình, các cơ quan 
thực thi cần phối hợp và có biện pháp 
mạnh mẽ giúp các chủ thể nhãn hiệu 
bảo vệ quyền đối với các nhãn hiệu 
nổi tiếng. 

Cũng trong khuôn khổ buổi Lễ, 
tiếp nối quá trình hợp tác hiệu quả 
giữa các bên, Bộ KH&CN và INTA 
tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác 
tiếp theo về triển khai các hoạt động 
phối hợp về “Bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ trong thương mại điện tử”. 

Ông Etienne Sanz de Adeco- Chủ 
tịch INTA cho rằng, lý do chọn chủ 
đề này vì bảo hộ quyền SHTT trong 
môi trường thương mại được xem là 
điểm “nóng” trong bảo hộ quyền 
SHTT trong thời gian tới không chỉ 
tại Việt Nam mà nhiều quốc gia khác 
trên thế giới đang phải đối mặt. 
Thương mại điện tử đang thay đổi cơ 
bản cách tiếp cận của DN với người 
tiêu dùng. Sau bản ký kết ANTA sẽ 
phối hợp với Bộ KH&CN tập trung 
vào chiến lược thúc đẩy sáng tạo 
trong môi trường thương mại điện tử 
trước sự bùng nổ của công nghệ 
thông tin toàn cầu. Đây là việc mà 
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các tổ chức lớn như WTO, gần đây 
nhất trong hội nghị cấp cao APEC tại 
Đà Nẵng vừa qua coi là lĩnh vực quan 
trọng cần phải trao đổi và thống nhất 
nên có những quy định chặt chẽ về 
măt pháp luật. 

“Sự bùng nổ của công nghệ thông 
tin, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, Big 
Data… mang lại nhiều giá trị tiện ích, 
nhưng mặt trái mà nó mang lại tại 
thời điểm hiện nay là việc Việt Nam 
đang phải đối với mặt vấn đề bảo vệ 
quyền SHTT trong môi trường 
thương mại điện tử trước những 
vướng mắc từ thực tiễn mà cơ sở 
pháp lý còn chưa được hoàn thiện và 
đồng bộ”, bà Quỳnh chia sẻ. 

Nhiều tham luận tại lễ công bố 
cũng được các đại biểu trình bày tập 
trung vào giải quyết các vấn đề về 
bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng cùng 
chiến lược bảo vệ thương hiệu. Đặc 
biệt là chia sẻ từ góc nhìn của doanh 
nghiệp và chuyên gia, luật sư về bảo 
hộ nhãn hiệu nổi tiếng trong môi 
trường thương mại điện tử giúp cho 
cơ quan quản lý những thông tin và 
kinh nghiệm quý báu tiếp tục hoàn 
thiện cơ sở pháp lý về vấn đề này. 

(Theo vietq.vn) 
 

 Ngăn chặn hàng nước ngoài lấy 
nhãn mác Việt Nam 

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính 
phủ diễn ra cuối giờ chiều ngày 3/11, 
ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, 

liên quan tới tình hình kinh tế-xã hội, 
trong dịp cuối năm và Tết nguyên 
đán, Chính phủ cũng yêu cầu đẩy 
mạnh phòng, chống buôn lậu, gian 
lận thương mại, sản xuất hàng giả, 
hàng kém chất lượng. 

 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngăn chặn 

tình trạng hàng hóa sản xuất ở ngoài nước 
lấy nhãn mác trong nước 

Vừa qua có nhiều vụ việc nổi cộm 
trong vấn đề này như xăng A92 giả, 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả; 
tình trạng hàng hóa sản xuất ở nước 
ngoài gắn mác sản xuất tại Việt Nam 
và ngược lại hàng hóa sản xuất tại 
Việt Nam gắn mác nước ngoài để 
bán, gây tổn hại đến sản xuất trong 
nước. 

Vụ việc gây chú ý nhiều nhất của 
dư luận xã hội những ngày vừa qua là 
KhaiSilk bán hàng khăn lụa Trung 
Quốc nhưng lại gắn mác Việt Nam. 

Các cơ quan thông tấn, báo chí, 
các hiệp hội ngành, nghề đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền về pháp luật, về 
những nguy hại của hành vi gian lận 
xuất xứ, sản xuất, kinh doanh hàng 
giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, nhất 
là tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh 
doanh sản phẩm, các làng nghề 
truyền thống; kịp thời lên án, tố giác 
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các hành vi vi phạm pháp luật; bảo vệ 
uy tín quốc gia, quyền lợi người tiêu 
dùng. 

Trước đó trao đổi với báo chí tại 
kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, Bộ 
trưởng Bộ Công thương – ông Trần 
Tuấn Anh chia sẻ: “Những hoạt động 
của doanh nghiệp ngoài yêu cầu của 
luật pháp thì phải dựa trên nền tảng 
đạo đức, văn hóa, nhất là văn hóa 
doanh nghiệp, người tiêu dùng. Qua 
hành vi vừa rồi mà báo chí phản ánh 
và hoạt động về kinh tế, thương mại 
của doanh nghiệp Khaisilk thì có 
những dấu hiệu cho thấy sự vi phạm 
cả luật pháp cũng như là nền tảng đạo 
đức doanh nghiệp”. 

Đề cập tới giải thích này, ông 
Dương Trung Quốc cho rằng: “Nói 
như vậy không khác gì câu chuyện 
cái gì cũng đổ cho người đánh máy. 
Đây là việc không chấp nhận được, 
dù cho là đổ cho cấp dưới cũng 
không được, không tương xứng với 
danh hiệu, thương hiệu.  

Còn theo phân tích của Luật sư 
Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội 
Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, 
hành vi giả mạo xuất sứ sản phẩm 
của KhaiSilk sẽ bị xử phạt vi phạm 
hành chính theo Nghị định 
185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 
tùy theo mức độ của hành vi. 

Ngoài ra, theo quy định của Bộ 
Luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017 
(có hiệu lực từ ngày 01/01/2018), tổ 
chức thực hiện hành vi trên còn có 

thể phải chịu trách nhiệm hình sự 
theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 
quy định về phạm vi chịu trách nhiệm 
hình sự của pháp nhân thương mại 
đối với tội sản xuất, mua bán hàng 
giả. 

 (Theo baomoi.com) 
 

 Nhân sâm: Việt Nam là thị 
trường lớn thứ 5 của Hàn Quốc 

Ngày 2.11 tại Hà Nội, Tổng công 
ty Phân phối Nông thủy sản và thực 
phẩm Hàn Quốc aT (Tổng cục Nông 
Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc) 
tổ chức Hội thảo về tính ưu việt và 
hiệu quả mang tính khoa học của 
nhân sâm Hàn Quốc. Hội thảo có sự 
tham gia của ông Lê Văn Dũng – Cục 
An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ông 
Phạm Hưng Củng - Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt 
Nam cùng nhiều chuyên gia uy tín về 
đông y. 

 
Ông Choi Jung Ki – Trưởng đại diện aT 

tại Hà Nội. 

Tại hội thảo, các chuyên gia tiếp 
tục khẳng định, nhân sâm là dược 
liệu quý hiếm giúp bồi bổ sức khỏe, 
nâng cao thể lực cho con người nhờ 
các thành phần hợp chất hữu cơ quan 
trọng như chất Germanium, 
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Glycoside Panaxin cùng các vitamin 
B1, vitamin B2, các axit béo như axit 
Panmitic, Streari, Linoleic và các 
axitamin.  

Theo ông Choi Jung Ki – Trưởng 
Đại diện aT tại Hà Nội, Việt Nam là 
thị trường xuất khẩu nhân sâm Hàn 
Quốc lớn thứ 5 với giá trị xuất khẩu 
vào thị trường này năm 2016 đạt 11 
triệu USD và dự kiến sẽ còn tăng hơn 
nữa từ năm 2018 khi hiệp định FTA 
giữa Việt Nam - Hàn Quốc có hiệu 
lực, mức thuế suất sẽ về mức 0%. 
“Nhân sâm Hàn Quốc là loại dược 
liệu quý cho sức khỏe con người đã 
được toàn thế giới công nhận. Chúng 
tôi luôn mong muốn rằng, ngày càng 
sẽ có nhiều người Việt Nam được sử 
dụng những sản phẩm nhân sâm chất 
lượng cao, được chế biến từ những củ 
sâm chất lượng tốt nhất, tinh túy 
nhất”. 

 (Theo sohuutritue.net) 
 

 Doanh nghiệp rất lo ngại về 
quyền tài sản 

Nhiều ý kiến cho rằng môi trường 
kinh doanh đã có sự cải thiện khá rõ 
nét với sự vào cuộc quyết liệt của 
Chính phủ, nhưng quyền tài sản vẫn 
là vấn đề khiến người kinh doanh 
ngần ngại. 

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp 2017 
với chủ đề “Kiến tạo môi trường cho 
doanh nghiệp tư nhân phát triển” 
ngày 26/10 vừa qua, ông Phan Đức 
Hiếu – Phó Viện trưởng Viện Nghiên 

cứu quản lý kinh tế Trung ương cho 
biết, từ góc độ người làm doanh 
nghiệp nhìn vào môi trường chính 
sách, ông thấy có 3 rào cản với doanh 
nghiệp. Đó là gánh nặng chi phí, thời 
gian để tuân thủ quy định pháp luật, 
rủi ro pháp lý và độ an toàn trong 
kinh doanh. 

 
Các vị chủ tạo tại diễn đàn. 

“Khi đàm phán các hiệp định, các 
nước rất quan tâm đến bảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ. Khi bảo vệ an toàn 
trong kinh doanh và quyền sở hữu trí 
tuệ thì khi đó doanh nghiệp mới ưu 
tiên đầu tư sáng tạo và thực hiện các 
hoạt động kinh doanh”, ông Hiếu nói. 

Về độ an toàn quyền tài sản, ông 
Hiếu cho biết theo một tổ chức đánh 
giá 128 quốc gia thì Việt Nam đứng ở 
thứ 88, tức là ở mức độ kém. Mức độ 
bảo vệ quyền tác giả cũng ở mức 
đáng báo động. Bảo vệ phát minh 
sáng chế cũng hạn chế. 

Một khiếm khuyết nữa liên quan 
đến chính sách cạnh tranh, đó là năm 
vừa rồi trong báo cáo về năng lực 
cạnh tranh quốc gia Việt Nam tăng 5 
bậc từ 60/138 lên thứ 55, tuy nhiên, 
các chỉ số về chống độc quyền và 
đảm bảo cạnh tranh chỉ số của Việt 
Nam rất thấp. Chống lạm dụng độc 
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quyền đứng thứ 78/138 quốc gia, 
chính sách chống lạm dụng độc 
quyền đứng thứ 94/138.  

Mặc dù chúng ta có một môi 
trường kinh doanh thuận lợi tạo động 
lực cho doanh nghiệp phát triển. Ông 
Hiếu cho rằng khi nói đến thị trường 
thì không thể không nói đến yếu tố 
cạnh tranh. Chính sách cạnh tranh và 
thực thi cạnh tranh bình đẳng là điều 
sống còn của một nền kinh tế thị 
trường. 

TS Võ Trí Thành, chuyên gia kinh 
tế cho rằng: “Hiện nay, vấn đề quyền 
tài sản đã được nhắc đến rất nhiều. 
Ông Phan Đức Hiếu và ông Võ Trí 
Thành đều cho rằng, vấn đề sở hữu 
đất đai là vấn đề phải được ưu tiên 
hàng đầu để xem xét và nếu cần thì 
điều chỉnh cho phù hợp. Sau đó, là 
vấn đề quyền sở hữu trí tuệ. Việt 
Nam có nhiều doanh nghiệp “to” 
nhưng đúng nghĩa “lớn” thì chưa có 
mà chỉ có một số doanh nghiệp “tập 
lớn”. Doanh nghiệp “lớn” phải có 
thương hiệu toàn cầu, công nghệ sáng 
tạo, chi phối được mạng phân phối”. 

Doanh nghiệp không đầu tư bài 
bản, với vấn đề này, ông Phan Đức 
Hiếu cho biết: Thứ nhất, cơ quan nhà 
nước có nhiều biện pháp can thiệp 
quá sâu và thị trường, làm sai lệch tín 
hiệu thị trường. Ví như quy hoạch 
bao nhiêu ha cà phê, bao nhiêu tấn 
gạo là vấn đề của thị trường chứ 
không phải là vấn đề của nhà nước. 

Theo ông Hiếu, cách can thiệp 

này làm sai lệch thị trường, khiến 
doanh nghiệp không biết tự nghiên 
cứu để tự chủ tự nghiên cứu thị 
trường để tự quyết định nên đầu tư 
cái gì, đầu tư như thế nào. Thứ hai, 
nhà nước còn giữ mức đầu tư quá lớn 
và nền kinh tế vĩ mô vẫn tiềm ẩn 
nhiều vấn đề. Ông Vũ Huy Đông – 
Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc 
Công ty cổ phần Damsan cho rằng 
trong 5 năm trở lại đây môi trường 
kinh doanh đã được cải thiện thực sự. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã và 
đang sát sao chỉ đạo cải cách hành 
chính, tháo rào cản cho cả doanh 
nghiệp và người dân. 

Ở Thái Bình, tỉnh và các ban 
ngành đã vào cuộc giải quyết khó 
khăn cho doanh nghiệp, thời gian 
giảm 30%, hồ sơ giấy từ giảm 15%. 
Tuy nhiên, theo ông Đông, hiện vẫn 
tồn tại mâu thuẫn khi Thủ tướng và 
các cấp ngành địa phương đã hành 
động nhưng một số Bộ ngành vẫn đề 
xuất thêm giấy phép. "Đề nghị, Chính 
phủ và bộ ngành giải quyết nút thắt 
rủi ro chính sách để tháo gỡ cho địa 
phương, doanh nghiệp. Đất nước đã 
và đang phát triển nên việc cởi trói, 
gạt bỏ rào cản cho doanh nghiệp càng 
sớm thì doanh nghiệp càng phát 
triển" - ông Đông đề nghị. 

Về phía doanh nghiệp, ông Đông 
cho rằng nếu chấp nhận sống trong 
kinh tế thị trường thì phải sống trong 
thị trường và quy định của thị trường 
chứ đừng chỉ trông chờ vào các quỹ 
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hỗ trợ. 
(Theo chinhphu.vn) 

 
 Phát hiện hộp sữa chua của 
Vinamilk có màu lạ 

Phản ánh tới báo điện tử Sở hữu 
Trí tuệ, anh Nguyễn Quốc Nghị (Hà 
Nội) cho biết, ngày 17/11, vợ chồng 
anh tới siêu thị VinMart tại số 1, 
ngõ 71, đường Lê Văn Lương (Cầu 
Giấy, Hà Nội) để mua sắm. 

Tại đây, vợ chồng anh mua nhiều 
sản phẩm, trong đó có 16 hộp sữa 
chua Vinamilk (sữa chua có đường 8 
hộp, sữa chua nha đam 8 hộp) để về 
sử dụng. Anh Nghị cho biết, tới sáng 
ngày 19/11, khi sử dụng hết 2 hộp 
sữa thì vợ chồng anh bất ngờ khi phát 
hiện 2 hộp sữa chua khác có màu lạ 
bất thường. 

 
Màu lạ bất thường được anh Nghị phát hiện 

tại các hộp sữa chua Vinamilk  

Theo số liệu ghi dưới đáy hai hộp 
sữa chua có màu lạ, ngày sản xuất là 
ngày 1/11/2017, hạn sử dụng đến 
ngày 19/12/2017. Với 1 hộp anh Nghị 
đã mở để kiểm tra, qua quan sát nhận 
thấy bên trong có nhiều vết màu 
vàng, bám chặt vào vỏ hộp sữa chua. 
Thậm chí, khi anh Nghị dùng vật 
cứng (thìa sắt) để cậy bỏ lớp màu lạ 

kia nhưng vẫn không thể lau hay tẩy 
được vết màu này. 

 Vết màu lạ xuất hiện phía trong 
hộp sữa chua, bám chặt vào vỏ hộp. 
Theo thời hạn sử dụng được dập nổi 
dưới đáy, lô sữa chua này được sản 
xuất vào ngày 1.11.2017, hết hạn 
ngày 19/12/2017. Qua quan sát, kiểm 
tra hộp sữa chua đã được mở, ông 
Nam nhận định không ảnh hưởng gì 
đến chất lượng vệ sinh an toàn thực 
phẩm? Vị chuyên viên giám sát này 
giải thích, có thể nguyên nhân do quá 
trình gia nhiệt tạo hình cho hũ (hộp 
sữa chua) bị quá nhiệt dẫn đến tình 
trạng để lại vết bám màu xám vàng 
phía trong hộp sữa. 

Các chuyên viên của công ty này 
tại buổi làm việc chỉ dựa trên cảm 
quan và nhận định của mình mà 
không đưa ra bất cứ được bằng chứng 
cụ thể nào cho những lý giải của 
mình về vết lạ trên vỏ hộp sữa chua 
cho khách hàng Nguyễn Quốc Nghị. 

 Bà Nguyễn Thị Ban - Trưởng 
Ban kiểm soát chất lượng (đại diện 
phía Vinamilk) thông tin, khi nhận 
được phản ánh, đơn vị đã cho kiểm 
tra các sản phẩm của lô hàng. Kết 
thúc buổi làm việc, đoàn làm việc của 
công ty rời đi và mang theo hai sản 
phẩm sữa chua lỗi mà không hề có 
biên bản nào được lập cho việc mang 
sản phẩm lỗi đi, chỉ có một phiếu ghi 
nhận phản ánh của khách hàng đưa 
cho anh Nghị.  

(Theo sohuutritue.net) 


