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VIỆT NAM – LÀO : ĐẨY 
MẠNH HỢP TÁC VỀ LĨNH 
VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Trong khuôn khổ chuyến thăm 
và làm việc của Đoàn cán bộ lãnh 
đạo Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) nước CHDCND Lào 
tại Việt Nam, chiều ngày 16/8, tại 
Hà Nội, Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Phạm Công Tạc đã có buổi tiếp và 
làm việc với Thứ trưởng Bộ 
KH&CN nước CHDCND Lào 
Sourioudong Sundara. 

 
Thứ trưởng Phạm Công Tạc và Thứ 

trưởng Sourioudong SUNDARA 
 tại buổi tiếp. 

Tham dự buổi làm việc còn có 
Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) Lê Ngọc Lâm; Vụ trưởng 
Vụ SHTT, Bộ KH&CN nước 
CHDCND Lào Khanlasy  
Keobounphanh và đại diện lãnh 
đạo đơn vị các bên có liên quan. 
Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Phạm 
Công Tạc nhấn mạnh vai trò của 
SHTT trong thời kỳ hội nhập hiện 

nay. Đồng thời, giới thiệu những 
thành tựu, lợi thế về hoạt động 
SHTT của Việt Nam. Thứ trưởng 
bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ 
kinh nghiệm của Việt Nam với 
nước bạn như: tư vấn xây dựng 
chính sách; đào tạo cán bộ; đăng 
ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý,… 

Đồng tình với quan điểm trên, 
Thứ trưởng Sourioudong Sundara 
khẳng định vai trò quan trọng của 
hoạt động SHTT trong phát triển 
kinh tế; thông báo một số kết quả 
đạt được trong khuôn khổ chuyến 
công tác của Đoàn. Mong muốn 
Việt Nam tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ 
những kinh nghiệm về hoạt động 
KH&CN nói chung và  SHTT nói 
riêng, trong đó có công tác đào tạo 
nguồn nhân lực; xây dựng chính 
sách; xây dựng các văn bản pháp 
lý dưới Luật,… cũng như tận dụng 
những lợi thế hiện có của hai nước 
nhằm đẩy mạnh hợp tác ngày càng 
đi vào chiều sâu, thực chất. 

Cũng trong khuôn khổ buổi 
tiếp, hai bên thống nhất tạo mọi 
điều kiện để tiếp tục đẩy mạnh 
hợp tác về SHTT; hợp tác song 
phương giữa các Sở KH&CN của 
hai nước; nâng cao kinh nghiệm 
về quản lý SHTT và bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý,…  vì mục tiêu phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội. 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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Cùng ngày chiều 16/8, ông 
Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở 
hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam cùng 
đại diện lãnh đạo, cán bộ của liên 
quan của Cục SHTT đã tiếp và 
làm việc với đoàn cán bộ Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) 
nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
Lào, do Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Lào Sourioudong Sundara dẫn 
đầu, đang thăm và làm việc tại Hà 
Nội. 

Thay mặt Lãnh đạo Cục SHTT 
tiếp đoàn đại biểu Bộ KH&CN 
Lào, ông Đinh Hữu Phí nhấn 
mạnh, mối quan hệ hữu nghị 
truyền thống, tin cậy, thủy chung 
Việt Nam-Lào đang ngày càng đi 
vào chiều sâu và hiệu quả, mang 
lại lợi ích thiết thực cho nhân dân 
hai nước. Tuy còn nhiều khó khăn, 
thách thức phía trước, nhưng với 
mối quan hệ truyền thống đặc biệt, 
trong mối quan hệ hữu nghị giữa 
Bộ KH&CN Việt Nam- Lào, đội 
ngũ cán bộ làm công tác SHTT 
Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tối đa 
Lào trong các vấn đề liên quan 
đến SHTT. 

Cục SHTT cũng đang đặt ra 
những nhiệm vụ cấp bách đã và 
đang tập trung giải quyết như: 
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về 
SHTT; Ban hành Chiến lược 

SHTT Quốc gia, đưa ra những 
định hướng tổng thể và chiến lược 
cho mọi hoạt động của hệ thống 
SHTT Việt Nam; Đặc biệt chú 
trọng vào cải cách hệ thống quản 
lý SHTT, nâng cao năng lực của 
các hệ thống xác lập quyền, đáp 
ứng yêu cầu của người nộp đơn, 
doanh nghiệp và xã hội… đưa 
SHTT trở thành một công cụ đặc 
lực cho đổi mới sáng tạo và phát 
triển KT-XH. 

Tại buổi làm việc với Cục 
SHTT, Thứ trưởng Sourioudong 
Sundara đánh giá cao mối quan hệ 
rất đặc biệt và lâu đời Việt Nam - 
Lào ngày càng thắt chặt và thủy 
chung son sắc. Thứ trưởng cũng 
hoan nghênh những kết quả to lớn 
Cục SHTT đạt được, đặc biệt 
trong vấn đề tuyên truyền về 
SHTT giúp nâng cao nhận thức 
của xã hội đối, giúp xã hội hiểu 
được tầm quan trọng của SHTT 
trong phát triển KT-XH. 

Thứ trưởng cũng mong muốn, 
năm 2017, Luật SHTT của Lào đã 
được Quốc hội thông qua, ngay 
sau đó, Bộ KH&CN Lào và Vụ 
SHTT đã tích cực soạn thảo các 
văn bản dưới luật để có thể áp 
dụng ngay vào thực tế. Để làm 
được điều này, Chính phủ Lào 
cũng có chỉ đạo Bộ KH&CN Lào 
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phải đẩy mạnh hoạt động SHTT, 
cố gắng học hỏi kinh nghiệm về 
SHTT để áp dụng tốt hơn. 

Cũng tại buổi tiếp, Vụ trưởng 
Vụ SHTT Lào Khanlasy 
Keobounphanh cũng mong muốn 
trong quá trình xây dựng chế chế 
và chính sách pháp luật liên quan 
đến SHTT sẽ được Cục SHTT hỗ 
trợ. Đặc biệt là trong đào tạo tại 
chỗ về SHTT cho các cán bộ Lào 
làm công tác SHTT. 

Ngay sau buổi làm việc, Cục 
SHTT Việt Nam đã giới thiệu tới 
Thứ trưởng Sourioudong Sundara 
và đoàn công tác về hoạt động chỉ 
dẫn địa lý tại Việt Nam. Cũng 
trong khuôn khổ chuyến tham tại 
Việt Nam lần này, đoàn Cục 
SHTT đã đưa đoàn công tác của 
Lào đi tham quan, khảo sát về quy 
trình trồng, quản lý và phát triển 
chỉ dẫn địa lý “Hưng Yên” cho 
sản phẩm Nhãn lồng. 

(Tổng hợp) 
 
“VIỆT NAM CÓ THỂ TRỞ 
THÀNH NƯỚC TIÊN PHONG 
KINH TẾ TRÍ TUỆ NHÂN 
TẢO Ở ASEAN” 

Đó là nhận định của Giáo sư 
Jason Furman, Đại học Harvard, 
Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế 
của Tổng thống Barack Obama 

khi nói về nền kinh tế trí tuệ nhân 
tạo (AI) trong Hội nghị Vietnam 
CEO Summit 2018 diễn ra tại Hà 
Nội mới đây. 

 
Cũng trong chia sẻ tại hội nghị 

Vietnam CEO Summit 2018, Giáo 
sư Jason Furman, Giáo sư trường 
Harvard, người chủ trì xây dựng 
Chiến lược Kinh tế AI cho Chính 
phủ Mỹ và là Chủ tịch Hội đồng 
Cố vấn Kinh tế của Tổng thống 
Barack Obama cho rằng, Việt 
Nam nên nghiên cứu xây dựng và 
phát triển Chính phủ Trí tuệ nhân 
tạo (AI) bằng cách áp dụng AI để 
hỗ trợ việc ra quyết định cho tất cả 
các chức năng của các lĩnh vực 
công chính yếu, cụ thể là xây 
dựng Trung tâm dữ liệu và ra 
quyết định quốc gia; xây dựng Đại 
học AI, trường học AI, bệnh viện 
AI, dịch vụ pháp lý và dịch vụ 
công AI; tối ưu hóa giao thông 
công cộng bằng AI; đột phá du 
lịch bằng AI và đột phá chất lượng 
sản phẩm, xây dựng thương hiệu 
nông nghiệp, thủy sản Việt Nam 
sạch, chất lượng cao bằng AI. 

Giáo sư Jason Furman cho hay, 
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giải pháp để xây dựng Chính phủ 
AI là cần thiết lập nhóm đặc 
nhiệm triển khai dự án Chính phủ 
AI do Thủ tướng chỉ đạo trực tiếp. 
Nhóm cần cam kết kết quả đạt 
được theo thời gian và được cơ 
chế đặc biệt, được quyền chủ động 
hành động. Người đứng đầu nhóm 
sẽ chịu trách nhiệm trước Thủ 
tướng về kết quả, công khai minh 
bạch mọi hoạt đông nhưng được 
quyền tự quyết định. Đồng thời, 
Chính phủ Việt Nam cũng cần ban 
hành ngay quy định bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ nghiêm minh, coi 
những kẻ đánh cắp ý tưởng, đánh 
cắp sản phẩm, công nghệ là những 
tội phạm nghiêm trọng và bị xử 
phạt nặng. 

Nhấn mạnh hiện nay đang là 
thời điểm tốt nhất để Việt Nam bắt 
đầu nếu Việt Nam có khát vọng đi 
thẳng vào hiện đại, tiên phong 
trong việc xây dựng Chính phủ AI 
ở Đông Nam Á, Giáo sư Jason 
Furman cũng đề xuất: “Việc đầu 
tư cho AI nên để doanh nghiệp tư 
nhân làm nòng cốt. Doanh nghiệp 
tư nhân có sự linh hoạt, sẵn sàng 
đón nhận các yếu tố mới nên phải 
là những đơn vị dẫn đầu, tạo động 
lực cho kỷ nguyên 4.0. Những 
doanh nghiệp tư nhân thuộc Top 
Doanh nghiệp Công nghệ Việt 

Nam uy tín 2018 như CMC nên 
nắm bắt các lợi thế của công nghệ 
AI để cùng Chính phủ mang lại sự 
phát triển kinh tế cho Việt Nam”. 

Còn theo TS. Kazuo Yano, Kỹ 
sư trưởng Tập đoàn Hitachi, Nhà 
tiên phong về công nghệ AI ở 
Nhật Bản, cơ chế của AI là học 
tập từ dữ liệu và thử nghiệm 
không ngừng để đem đến kết quả 
tối ưu, đặc biệt khi con người có 
những định hướng rõ ràng thì AI 
sẽ cung cấp kết quả tốt hơn. Ví dụ 
thực tế cho thấy, AI có khả năng 
vượt trội trong nhiều phương diện 
kinh doanh của doanh nghiệp như 
tự động tối tưu hóa kho vận 
chuyển giúp tăng năng suất 8%, 
giúp tăng 15% doanh số trên mỗi 
khách hàng tại các cửa hàng bán lẻ 
hay giảm lượng điện năng tiêu thụ 
trong ngành đường sắt. 

Ở góc độ của một doanh 
nghiệp công nghệ, Phó Tổng giám 
đốc kiêm Giám đốc Chiến lược 
Tập đoàn Công nghệ CMC Hồ 
Thanh Tùng đánh giá, thế giới 
đang có những thay đổi vượt bậc 
về công nghệ, trong đó các công 
nghệ 4.0 như Big Data, AI hứa 
hẹn là những yếu tố quan trọng 
làm thay đổi vị thế của các quốc 
gia. “Đây thực sự là cơ hội lớn 
cho Việt Nam để vươn lên tạo vị 
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thế mới. Hãy đừng chờ đợi nữa. 
Chúng ta không được phép lỡ 
chuyến tàu lần này. Chúng ta cần 
hành động quyết liệt, thu hút và 
đào tạo ra nguồn nhân lực chuyên 
gia, tạo ra những con người “AI 
ready”, sẵn sàng đáp ứng cho nền 
kinh tế AI”, ông Tùng nói. 

Từ nhiều năm nay CMC đã 
nhận thức được tầm quan trọng 
của khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân 
tạo. CMC đã ứng dụng AI để phát 
triển hệ thống giám sát, xử lý sự 
cố An ninh an toàn thông tin SOC 
cho các đơn vị Chính phủ, doanh 
nghiệp; sử dụng AI tiến tới cá thể 
hóa các dịch vụ tài chính, khai 
thác tối đa giá trị dữ liệu; sử dụng 
AI để phát hiện các bất thường 
cho ngành hải quan, tài chính, 
ngân hàng, bảo hiểm. 

(Theo vov.vn) 
 

PHÓ CHÁNH ÁN TANDTC 
NGUYỄN THÚY HIỀN TIẾP 
ĐIỀU PHỐI VIÊN THỰC 
HIỆN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ CỦA HOA KỲ 

Chiều ngày 22/8 vừa qua, Phó 
Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy 
Hiền đã tiếp xã giao ông Vishal J. 
Amin, Điều phối viên thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ 
cùng các thành viên nhân dịp 

đoàn sang công tác và làm việc tại 
Việt Nam. 

 
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền 

trao đổi với ông Vishal J. Amin 
cùng các thành viên 

Tại buổi tiếp, Phó Chánh án 
Nguyễn Thúy Hiền khẳng định 
quan hệ giữa hai nước Việt Nam 
và Hoa Kỳ đã tạo được nhiều dấu 
ấn mới và ngày càng phát triển 
mạnh mẽ. Đặc biệt, sau khi Hiệp 
định thương mại tự do Việt Nam – 
Hoa Kỳ (BTA) được ký kết, thông 
qua thỏa thuận được ký kết giữa 
Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ 
Việt Nam về việc hỗ trợ thực thi 
BTA, TANDTC được tham gia và 
thụ hưởng từ nguồn hỗ trợ kỹ 
thuật của dự án STAR. 

Gần đây nhất, Chánh án 
TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã 
có cuộc gặp với Ngài Daniel J. 
Kritenbrink, Đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam. Hai 
bên đã cập nhật về tình hình hợp 
tác trong lĩnh vực tư pháp và gợi 
mở những lĩnh vực mà TANDTC 
quan tâm, như phát triển án lệ, đào 
tạo, bồi dưỡng Thẩm phán trong 
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xét xử các vụ án kinh 
doanh thương mại, buôn bán động 
vật hoang dã; tập huấn về tranh 
tụng tại tòa án; xây dựng kỹ năng 
điều hành phiên tòa. 

Chia sẻ tại buổi tiếp, ông 
Vishal J. Amin, Điều phối viên 
thực thi quyền sở hữu trí tuệ của 
Hoa Kỳ cảm ơn Phó Chánh án 
TANDTC Nguyễn Thúy Hiền đã 
dành thời gian tiếp đoàn và chia sẻ 
những thông tin mà hai bên cùng 
quan tâm để học hỏi trao đổi kinh 
nghiệm và phối hợp có hiệu quả. 
Ngoài các vấn đề nêu trên, ông 
Vishal J. Amin mong muốn được 
quan tâm đến lĩnh vực thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ, tội phạm về 
sở hữu trí tuệ trong Bộ luật hình 
sự  2015 của Việt Nam. 

 (Theo congly.vn) 
 

 
 
 

TÌM KIẾM SÁNG CHẾ ỨNG 
DỤNG TRONG CUỘC SỐNG 
HẰNG NGÀY 

Ngày 16/8 vừa qua, tại Hà Nội, 
Bộ Khoa học và Công nghệ chủ 
trì, phối hợp với Tổ chức Sở hữu 
trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng cục 
Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) 
và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ 

công bố Cuộc thi Sáng chế năm 
2018 với chủ đề “Sáng tạo công 
nghệ cho cuộc sống hàng ngày”. 

 
Ban tổ chức công bố thể lệ  

cuộc thi sáng chế 
Cuộc thi Sáng chế là sự kiện 

thường niên do WIPO, KIPO và 
Cơ quan Sở hữu trí tuệ của các 
quốc gia đang phát triển phối hợp 
tổ chức nhằm thúc đẩy tinh thần 
sáng tạo để đưa ra các giải pháp 
kỹ thuật nhằm cải thiện cuộc sống 
cộng đồng ở chính các quốc gia 
đó. Theo Cục trưởng Cục Sở hữu 
trí tuệ, Bộ KH&CN Đinh Hữu 
Phí, tại Việt Nam, cuộc thi sáng 
chế đã được tổ chức vào các năm 
2013 và 2014, đã  thu hút được 
nhiều tổ chức, cá nhân tham gia 
với nhiều giải pháp có giá trị về 
kỹ thuật, tính ứng dụng, có hiệu 
quả kinh tế cao. 2 năm tổ chức đã 
nhận được 319 giải pháp dự thi 
thuộc nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác 
nhau như cơ khí chế tạo, tự động 
hóa, vật liệu mới, công nghệ môi 
trường, công nghệ sinh học… 
Nhiều giải pháp đã được thương 
mại hóa thành công, có tính ứng 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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dụng thực tế cao. 
Điển hình như giải pháp Máy 

gặt đập lúa (Giải Nhất năm 2013) 
của Công ty TNHH Nhựa Hoàng 
Thắng (Cần Thơ) với các tính 
năng công suất cao, tiết kiệm nhân 
lực và nhiên liệu, giảm tỉ lệ hao 
hụt lúa  và có giá rẻ hơn (bằng 
50% giá của các loại máy nhập 
ngoại cùng loại),  đã được bà con 
nông dân sử dụng rộng rãi tại 
Đồng bằng sông Cửu Long, các 
tỉnh miền Trung. Cuộc thi sáng 
chế năm 2018 với chủ đề “Sáng 
tạo công nghệ cho cuộc sống hàng 
ngày” có mục đích khuyến khích 
các hoạt động sáng chế, sáng tạo 
nhằm tạo ra các công nghệ, giải 
pháp kỹ thuật mới có tính ứng 
dụng rộng rãi, dễ dàng và tiết 
kiệm chi phí để đáp ứng các nhu 
cầu thiết thực của cuộc sống, góp 
phần vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước. 

Cuộc thi dành cho mọi công 
dân Việt Nam đang cư trú, sinh 
sống và làm việc trên lãnh thổ 
Việt Nam tạo ra giải pháp kỹ thuật 
là đối tượng được bảo hộ sáng chế 
thuộc mọi lĩnh vực kỹ thuật trong 
sản xuất kinh doanh, đời sống 
kinh tế-xã hội, an ninh quốc 
phòng... có thời điểm bộc lộ công 
khai lần đầu (ở trong nước hoặc ở 

nước ngoài) hoặc áp dụng lần đầu 
tại Việt Nam sau ngày 31/5/2013 
và chưa tham dự Cuộc thi Sáng 
chế do Bộ Khoa học và Công 
nghệ tổ chức năm 2013, 2014 đều 
có quyền đăng ký tham dự Cuộc 
thi. Cuộc thi sáng chế 2018 sẽ bắt 
đầu từ tháng 8/2018 đến tháng 
4/2019. Các Hội thảo định hướng 
sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Đà 
Nẵng và TPHCM (dự kiến trong 
tháng 8/2018) nhằm hướng dẫn, 
đào tạo về sử dụng thông tin sáng 
chế và thông tin về Cuộc thi cho 
các đối tượng quan tâm. 

Vòng Chung khảo, Hội thảo 
tổng kết và Lễ trao giải dự kiến 
được tổ chức vào vào tháng 
4/2019. Tại Vòng Chung khảo, 10 
tác giả có các giải pháp xuất sắc 
nhất được chọn ra từ Vòng Sơ 
khảo sẽ trình bày nội dung giải 
pháp của mình trước Hội đồng 
giám khảo (gồm 5 chuyên gia 
trong nước và 2 chuyên gia quốc 
tế). Lễ trao giải sẽ diễn ra cùng 
ngày với Hội thảo tổng kết. Cơ 
cấu giải thưởng gồm: 1 Giải Nhất, 
1 Giải Nhì, 1 Giải Ba và 7 Giải 
Khuyến khích. 

Tổ chức, cá nhân đạt giải 
thưởng Cuộc thi sẽ được nhận 
Giấy chứng nhận Giải thưởng của 
Ban Tổ chức, tiền thưởng theo 
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quy định, được quảng bá, truyền 
thông trên các phương tiện thông 
tin đại chúng. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

SẮP RA MẮT CUỐN “CHỈ 

DẪN ĐỊA LÝ – DI SẢN THIÊN 

NHIÊN VÀ VĂN HÓA VIỆT” 
Cuốn “Chỉ dẫn địa lý – Di sản 

thiên nhiên và văn hóa Việt” do 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học 
và Công nghệ) xây dựng với sự hỗ 
trợ của Dự án “Hỗ trợ phát triển 
chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam” sẽ ra 
mắt vào cuối tháng 8 này. 

Cuốn sách sẽ mang đến cho 
bạn đọc bức tranh về chất lượng, 
danh tiếng, giá trị truyền thống và 
nguồn gốc xuất xứ của các sản 
phẩm mang chỉ dẫn địa lý. Đồng 
thời, Cuốn sách là tài liệu hữu ích 
đối với các cơ quan quản lý nhà 
nước, các tổ chức và cá nhân, góp 
phần giới thiệu và quảng bá hình 
ảnh chỉ dẫn địa lý của Việt Nam 
đối với người tiêu dùng trong 
nước và quốc tế. 

 
Nước mắm Phú Quốclà 1 trong 60 chỉ dẫn địa 

lý được giới thiệu trong cuốn sách  

Trên thế giới, xây dựng và phát 
triển chỉ dẫn địa lý đã trở thành 
chiến lược nâng cao nhận thức của 
người tiêu dùng, quảng bá hình 
ảnh, phát huy những giá trị di sản 
được hình thành từ điều kiện tự 
nhiên và văn hóa để nâng cao khả 
năng cạnh tranh của sản phẩm 
truyền thống.  

Tại Việt Nam, với sự ưu ái của 
điều kiện tự nhiên, sự đa dạng về 
văn hóa truyền thống, kinh 
nghiệm, sự cần cù, siêng năng và 
khéo léo của người dân, Việt Nam 
sở hữu nhiều sản phẩm nông 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc 
trưng, gắn với chất lượng đặc thù, 
danh tiếng và nét đặc trưng của 
văn hóa Việt Nam. Trong đó, 
nhiều sản phẩm là các mặt hàng 
chủ lực của địa phương được biết 
đến rộng rãi ở thị trường trong 
nước và xuất khẩu ra thị trường 
quốc tế. 

Thời gian qua, Việt Nam đã 
xây dựng hành lang pháp lý và 
giải pháp hỗ trợ hiệu quả trong 
việc đăng ký và quản lý chỉ dẫn 
địa lý nhằm phát triển, quảng bá 
các sản phẩm đặc sản gắn với địa 
danh, góp phần nâng cao giá trị và 
khả năng cạnh tranh của sản phẩm 
trên thị trường. Tính đến tháng 
6/2018, 60 chỉ dẫn địa lý ở 39 
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tỉnh, thành phố đã được bảo hộ, 
từng bước khẳng định vị trí trong 
hoạt động sản xuất và thương mại 
sản phẩm đặc sản ở các địa 
phương. 

Cuốn sách “Chỉ dẫn địa lý – Di 
sản thiên nhiên và văn hóa Việt” 
cập nhật và giới thiệu 60 chỉ dẫn 
địa lý ở 39 tỉnh, thành phố đã 
được bảo hộ như: Nước mắm Phú 
Quốc, chè Shan Tuyết Mộc Châu, 
cà phê nhân Buôn Ma Thuột, bưởi 
Đoan Hùng, thanh long Bình 
Thuận, hoa hồi Lạng Sơn, vải 
thiều Thanh Hà, nước mắm Phan 
Thiết, cam Vinh, gạo tám xoan 
Hải Hậu, nón lá Huế, thuốc Lào 
Tiên Lãng, bưởi Phúc Trạch, nho 
Ninh Thuận, cói Nga Sơn, hạt dẻ 
Trùng Khanh, hồng không hạt Bảo 
Lâm, muối Bạc Liêu, cam sành Hà 
Giang, hoa mai vàng Yên Tử, sâm 
Ngọc Linh… 

(Theo baotintuc.vn) 
 

LỚP TẬP HUẤN KIẾN  THỨC 
CƠ BẢN VỀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ DÀNH CHO CÁN BỘ 
ĐỊA PHƯƠNG 

Nhằm nâng cao hiểu biết về sở 
hữu trí tuệ cho các cán bộ địa 
phương, từ ngày 14 đến ngày 
17/8/2018 vừa qua, Cục Sở hữu trí 
tuệ (SHTT) đã tổ chức Lớp tập 

huấn kiến thức cơ bản về SHTT 
dành cho cán bộ mới của các Sở 
Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) và cán bộ chuyên trách 
ở địa phương.  

Tham dự lớp tập huấn có 60 
học viên đến từ 27 tỉnh, thành phố 
trên toàn quốc, trong đó, có 47 cán 
bộ của các Sở KH&CN và 13 cán 
bộ các phòng Kinh tế và Hạ tầng 
cấp huyện. Trong 4 ngày, các học 
viên đã được các cán bộ, giảng 
viên có kinh nghiệm của Cục 
SHTT truyền đạt 8 chuyên đề 
nhằm cung cấp những kiến thức 
cơ bản, tổng quát nhất về các khái 
niệm, nguyên tắc cơ bản của 
quyền sở hữu trí tuệ nói chung và 
việc xác lập quyền đối với các đối 
tượng sở hữu công nghiệp nói 
riêng. Các học viên tham gia đầy 
đủ và nghiêm túc, thảo luận sôi 
nổi về những vấn đề thực tiễn 
trong công tác quản lý SHTT.   

Phát biểu tại buổi tổng kết lớp 
tập huấn, ông Đinh Hữu Phí – Cục 
trưởng Cục SHTT đánh giá cao sự 
tham gia tích cực của các học 
viên, bày tỏ sự mong muốn thông 
qua các kiến thức đã được học, 
các học viên có thể vận dụng vào 
công việc hằng ngày nhằm thực 
hiện tốt công tác quản lý SHTT tại 
địa phương. Kết thúc lớp học, các 
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học viên đã được trao Giấy chứng 
nhận hoàn thành chương trình tập 
huấn. 

(Theo most.gov.vn) 
 

HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN 
LỰC PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ 
NHÂN TẠO 

Hội nghị kết nối các nhà khoa 
học, các chuyên gia hàng đầu về 
lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong và 
ngoài nước đã thể hiện được tinh 
thần cầu thị và mong muốn phát 
triển của Chính phủ kiến tạo trong 
thời đại của cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. 

Hội thảo Trí tuệ nhân tạo (AI) 
Việt Nam 2018 cũng là sự kiện 
nằm trong khuôn khổ Chương 
trình Kết nối mạng lưới đổi mới 
sáng tạo Việt Nam 2018 do Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN), Bộ Ngoại 
giao, Bộ GD&ĐT phối hợp tổ 
chức từ ngày 18-24/8. 

 
Phát biểu tại hội thảo, Thứ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ Bùi Thế Duy khẳng định, 
những người làm AI đang nhận 

được sự ủng hộ to lớn của lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành và 
các tập đoàn lớn. Chính vì thế, Bộ 
KH&CN mong muốn sẽ hình 
thành những nhóm nghiên cứu về 
AI như nhóm chiến lược; thị 
trường; dữ liệu; triển khai ứng 
dụng; đào tạo và nghiên cứu cơ 
bản và mong muốn các nhà khoa 
học tập hợp lại, xây dựng một 
mạng lưới vững mạnh về trí tuệ 
nhân tạo Việt Nam. 

Trong bối cảnh Chính phủ 
đang nỗ lực nắm bắt và chuyển 
hóa những thành tựu công nghệ 
thông minh trong Cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 cho sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 
hóa của đất nước, việc tổ chức hội 
nghị kết nối các nhà khoa học, các 
chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực 
AI trong và ngoài nước tại thời 
điểm hiện nay thể hiện được tinh 
thần cầu thị và mong muốn phát 
triển của Chính phủ kiến tạo trong 
thời đại của cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. 

AI Việt Nam 2018 có 2 báo 
cáo đề dẫn và thu hút gần 100 
chuyên gia trong và ngoài nước là 
các nhà khoa học, các chuyên gia 
đầu ngành, các nhà quản lý có tâm 
huyết trong việc thúc đẩy nghiên 
cứu và phát triển ứng dụng AI tại 
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Việt Nam. 
Các chuyên gia, nhà khoa học 

ở nước ngoài được mời tham dự là 
những người được đào tạo bài bản 
tại các trường đại học danh tiếng 
hàng đầu thế giới và công tác 
trong nhiều ngành, lĩnh vực khác 
nhau. Họ có quá trình làm việc 
chuyên sâu trong các ngành, lĩnh 
vực công nghệ, đặc biệt trong việc 
phát triển ứng dụng công nghệ 
hiện đại mang tính nền tảng (trí 
tuệ nhân tạo, blockchain, dữ liệu 
lớn, an ninh mạng, Internet of 
Things…). 

Tại hội thảo, các chuyên gia, 
nhà khoa học đã chia sẻ, bàn luận 
về những nội dung liên quan đến 
hiện trạng AI tại Việt Nam; những 
thành tựu mới nhất trong lĩnh vực 
AI; Blockchain và AI ứng dụng 
thực tiễn vào Việt Nam; AI mang 
lại cơ hội để bứt phá trong cuộc 
CMCN 4.0;… Các chia sẻ của các 
chuyên gia, nhà khoa học về 
những phương pháp, kỹ thuật, 
công nghệ chuyên sâu trong lĩnh 
vực AI được lồng ghép với các nội 
dung về định hướng chính sách, 
nguồn lực làm nền tảng cho 
nghiên cứu và phát triển AI trong 
thời gian tới. 

Hội thảo AI Việt Nam 2018 
cũng giới thiệu các công nghệ, các 

kết quả nghiên cứu và phát triển 
AI từ các trường đại học, các viện 
nghiên cứu và đặc biệt là các 
doanh nghiệp đang hoạt động 
trong lĩnh vực AI của Việt Nam. 
AI Việt Nam 2018 là một cơ hội 
thực sự để kết nối, hội tụ, định 
hướng chính sách, chia sẻ kinh 
nghiệm, tìm tiếng nói chung và 
tìm kiếm nguồn lực để nghiên 
cứu, phát triển và ứng dụng AI 
trong các lĩnh vực kinh doanh tại 
thời điểm hiện nay. 

Cùng với sự kiện đổi mới sáng 
tạo, ngày 28.7.2018 tại Hà Nội, 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KHCN) đã 
tổ chức sự kiện truyền thông về 
phát triển tài sản trí tuệ và thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo. Đây là sự 
kiện đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt 
động truyền thông của Chương 
trình Phát triển tài sản trí tuệ giai 
đoạn 2016-2020. 

Sự kiện truyền thông được phát 
trực tiếp trên các trang mạng xã 
hội lớn trong suốt thời gian diễn ra 
đã tạo được sự quan tâm, tương 
tác rộng rãi với cộng đồng. Bên 
cạnh đó, phóng sự phát sóng trên 
kênh VTV2- Đài truyền hình Việt 
Nam về sự kiện cũng góp phần lan 
tỏa truyền cảm hứng đổi mới sáng 
tạo, phát triển tài sản trí tuệ, xây 
dựng văn hóa tôn trọng quyền sở 
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hữu trí tuệ trong doanh nghiệp và 
cộng đồng. 

(Tổng hợp) 
 

 
 

 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Kỹ thuật mới biến đổi mỡ 
trắng thành mỡ nâu 

Mô mỡ màu nâu trong cơ thể 
có thể đốt cháy khối năng lượng 
khổng lồ để sản sinh nhiệt. Các 
nghiên cứu ở người và động vật 
cho thấy tăng lượng mỡ nâu khỏe 
mạnh sẽ giúp giảm cân và các 
triệu chứng của bệnh tiểu đường. 
Tuy nhiên, làm thế nào để tăng 
lượng mỡ nâu một cách an toàn 
và hiệu quả là thách thức lớn đối 
với các nhà nghiên cứu. 

 
Một nhóm kỹ sư tại trường Đại 

học Columbia do Sam Sia, giáo sư 
kỹ thuật y sinh dẫn đầu, đã đưa ra 
một phương pháp đơn giản, sáng 
tạo để trực tiếp chuyển đổi mỡ 
trắng thành mỡ nâu ở bên ngoài cơ 
thể và sau đó cấy lại vào bệnh 
nhân. Kỹ thuật này sử dụng 

phương pháp ghép mỡ thường 
được thực hiện bởi các bác sĩ phẫu 
thuật thẩm mỹ, trong đó mỡ được 
lấy từ dưới da, sau đó, được cấy 
lại vào người bệnh để phục vụ 
mục đích thẩm mỹ hoặc tái tạo. 

Nhóm nghiên cứu đã chuyển 
đổi mỡ trắng thành mỡ nâu bằng 
cách nuôi cấy các mảnh mô trong 
môi trường có chứa các yếu tố 
tăng trưởng và các yếu tố nhuộm 
nâu nội sinh khác trong vòng từ 1-
3 tuần để kích thích quá trình "làm 
nâu". Các nhà khoa học đã đánh 
giá độ nâu của mỡ trắng thông qua 
đo nồng độ của một số chỉ dấu 
sinh học của mỡ nâu, bao gồm 
hoạt động của ty thể và chỉ dấu 
protein của mỡ UCP1. Qua một 
trong số các thí nghiệm, các nhà 
khoa học đã phát hiện ra rằng mỡ 
trắng dưới da chuột có thể được 
chuyển trực tiếp thành mỡ nâu bên 
ngoài cơ thể và mỡ nâu tồn tại và 
vẫn ổn định sau khi tiêm vào cùng 
chính con chuột đó trong một thời 
gian dài (hai tháng sau thử nghiệm 
này). 

Sau đó, nhóm nghiên cứu đã áp 
dụng các phương pháp mới cho 
mỡ dưới da người và đã chuyển 
đổi thành mỡ nâu một cách hiệu 
quả. Nicole Blumenfeld, nghiên 
cứu sinh tiến sỹ và là đồng tác giả 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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nghiên cứu cho rằng một ngày nào 
đó có thể áp dụng phương pháp 
này cho người như một liệu pháp 
tiềm năng để giúp giảm cân, kiểm 
soát đường huyết hoặc để ngăn 
chặn tình trạng tăng cân. 

(Theo nasati) 
 

 Các nhà khoa học phát hiện 
ra tế bào phòng chống ung thư 
vú 

Các nhà nghiên cứu tại trường 
Đại học Johns Hopkins đã chứng 
minh được rằng trong mô chuột 
nuôi cấy tại phòng thí nghiệm có 
lớp tế bào bao quanh các ống dẫn 
sữa vươn ra kéo các tế bào ung 
thư để ngăn chặn tình trạng tế bào 
ác tính di căn khắp cơ thể.  

 
Phát hiện nghiên cứu cho thấy 

lớp tế bào này được gọi là 
myoepithelium, không phải là một 
rào cản ổn định đối với hiện tượng 
ung thư xâm lấn như các nhà khoa 
học trước đây đã từng nghĩ, mà là 
một biện pháp phòng vệ tích cực 
chống ung thư vú di căn.  

Hầu hết các khối u vú khởi 
phát từ các tế bào nằm trong ống 

dẫn sữa. Các tế bào này lần lượt 
được bao quanh bởi các tế bào 
myoepithelial, cùng phối hợp hoạt 
động để co lại và đẩy sữa qua ống 
dẫn khi chuột con bú mẹ. Lớp 
myoepithelial này được sử dụng 
về mặt lâm sàng để phân biệt giữa 
ung thư vú tại chỗ với ung thư 
xâm lấn ở người. Khi các tế bào 
ung thư vú chọc thủng lớp 
myoepithelial, được gọi là ung thư 
biểu mô xâm lấn, có liên quan đến 
tỷ lệ tái phát cao và nhu cầu điều 
trị tích cực. 

Trong nghiên cứu, các nhà 
khoa học đã biến đổi các tế bào 
được lấy từ lớp lót của ống dẫn 
sữa ở chuột để tạo ra protein 
Twist1, hoạt động bằng cách thay 
đổi biểu hiện gen và có liên quan 
đến ung thư di căn ở nhiều loại 
khối u. Các nhà nghiên cứu đã 
nhận thấy khi tế bào Twist 1 làm 
thủng lớp myoepithelial, tế bào 
myoepithelial đã kéo thành công 
các tế bào “lạc lối” trở lại ống dẫn 
sữa mà chỉ mất 92% thời gian 
thông qua 114 quan trắc. 

Đầu tiên, các nhà nghiên cứu 
đã biến đổi gen của tế bào 
myoepithelial ở chuột để khai thác 
hết actin cơ trơn của chúng, một 
loại protein cho phép tế bào co lại. 
Trong điều kiện đó, số lượng tế 
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bào xâm lấn thoát ra xuyên qua 
lớp myoepithelial, tăng gấp ba lần 
so với các tế bào điều khiển (kiểm 
soát) bằng myoepithelium bình 
thường. 

Tương tự như vậy, nhóm 
nghiên cứu đã phát hiện ra rằng 
giảm tỷ lệ tế bào myoepithelial so 
với (trên) các tế bào xâm lấn làm 
tăng số lượng tế bào ung thư thoát 
ra ngoài. Chỉ cần bổ sung hai tế 
bào myoepithelial cho mỗi tế bào 
xâm lấn, tỷ lệ thất thoát giảm bốn 
lần so với sự lây lan của các tế bào 
xâm lấn khi không có hàng rào 
bảo vệ. 

(Theo nasati) 
 

 Nghiên cứu phát hiện một 
loại thuốc sẵn có thể ngăn chặn 
bệnh Alzheimer 

Bằng chứng mới xuất hiện cho 
thấy, một loại thuốc “hiệu 
nghiệm” có sẵn có thể ngăn chặn 
sự phát triển của bệnh Alzheimer 
nhưng chỉ khi người bệnh phải 
duy trì dùng thuốc lâu dài trước 
khi các triệu chứng bệnh xuất 
hiện. 

Bệnh Alzheimer là dạng phổ 
biến nhất của bệnh mất trí nhớ; 
theo Trung tâm Kiểm soát và 
Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), 
ước tính có khoảng 5,7 triệu người 

trưởng thành ở Hoa Kỳ sống với 
tình trạng này. Một điều không 
may mắn đó là, không có liệu 
pháp điều trị khỏi bệnh 
Alzheimer, và sau khi bệnh khởi 
phát, các triệu chứng của bệnh có 
xu hướng xấu dần.  

 
Mới đây, nhóm tác giả một 

nghiên cứu mới thuộc Trường Đại 
học Virginia, Charlottesville cho 
rằng, một loại thuốc có tên là 
memantine - hiện đang được sử 
dụng để kiểm soát các triệu chứng 
của bệnh Alzheimer - thực sự có 
thể giúp ngăn ngừa căn bệnh này. 
Tuy nhiên, thuốc chỉ hiệu nghiệm 
nếu bệnh nhân dùng thuốc trước 
khi triệu chứng bệnh xuất hiện. 

Các nhà nghiên cứu giải thích 
rằng bệnh Alzheimer bắt đầu từ 
rất lâu trước khi các triệu chứng 
bắt đầu xuất hiện, thậm chí là một 
thập kỷ hoặc lâu hơn. Một trong 
những đặc điểm của tình trạng này 
là: các tế bào não cố gắng phân 
chia để cân bằng lại cái chết của 
các tế bào thần kinh khác dù sau 
đó các tế bào này cũng bị chết đi. 
Việc phân chia thêm các tế bào 
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não này hoàn toàn không bình 
thường và không xảy ra trong một 
bộ não khỏe mạnh.  

Giáo sư Bloom ước tính, 90% 
các tế bào thần kinh bị chết xảy ra 
trong não của bệnh nhân mắc 
Alzheimer. Bệnh nhân sẽ mất 
khoảng 30% các tế bào thần kinh 
ở các thùy trán của não. Phát hiện 
của nhóm nghiên cứu hứa hẹn rất 
lớn trong việc phòng ngừa bệnh 
Alzheimer. Memantine có ít tác 
dụng phụ được biết đến, và các tác 
dụng phụ xảy ra rất hiếm và 
không ảnh hưởng lớn đến sức 
khỏe của người bệnh.  

Hiện tại, Giáo sư Bloom và các 
đồng nghiệp đang lên kế hoạch 
thử nghiệm lâm sàng để kiểm tra 
chiến lược phòng ngừa bệnh 
Alzheimer mà họ đã phác thảo 
trong nghiên cứu. 

(Theo vista.gov.vn) 
 

 Vi khuẩn đường ruột có thể 
khiến việc giảm cân khó khăn 
hơn 

Trong nghiên cứu các nhà 
khoa học phát hiện vi khuẩn 
đường ruột của con người có thể 
đóng vai trò quan trọng, quyết 
định mức độ dễ dàng hay khó 
khăn của việc giảm cân. 

Kết quả cho thấy, trong số 

những người khó giảm cân, vi 
khuẩn đường ruột của họ có xu 
hướng sử dụng carbohydrate tốt 
hơn, cung cấp cho họ nhiều năng 
lượng hơn. Đây thường là một 
điều tốt, bởi vì mọi người cần 
năng lượng để cơ thể hoạt động. 
Nhưng đối với một số người đang 
cố gắng giảm cân, khả năng cung 
cấp năng lượng của vi khuẩn 
đường ruột có thể là một trở ngại. 

 
Để tiến hành nghiên cứu, các 

nhà khoa học phân tích dữ liệu của 
26 tình nguyện viên thừa cân đã 
đăng ký vào một chương trình 
điều trị béo phì thông qua chế độ 
ăn uống, tập thể dục và thay đổi 
hành vi. Nhóm nghiên cứu cũng 
phân tích mẫu phân của những 
người tham gia, được thu thập khi 
bắt đầu nghiên cứu và sau 3 tháng 
tham gia chương trình giảm cân. 

Sau thời gian 3 tháng, những 
người tham gia giảm trung bình 
3,7 kg. Chín người trong số họ 
giảm ít nhất 5% khối lượng cơ thể. 
Các nhà nghiên cứu xếp những 
người này vào nhóm giảm cân 
thành công. 17 tình nguyện viên 
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khác mất ít hơn 5% khối lượng cơ 
thể. Trong nhóm giảm cân thành 
công, những người tham gia giảm 
trung bình 7,9 kg, con số này 
trong nhóm giảm cân không thành 
công là 1,5 kg. 

Thông qua mẫu phân, các nhà 
nghiên cứu phân tích vi khuẩn 
đường ruột của những người tham 
gia để tìm kiếm các gene khi 
khuẩn đóng vai trò phá vỡ 
carbohydrate. Họ phát hiện ra 
rằng, nhóm giảm cân không thành 
công có một số lượng lớn các gene 
vi khuẩn này so với nhóm giảm 
cân thành công. 

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh 
rằng, những phát hiện này là sơ bộ 
và cần được kiểm chứng bởi 
những nghiên cứu có quy mô lớn 
hơn. Tuy nhiên, cần phải đưa vi 
khuẩn vào trong các nghiên cứu 
lâm sàng về giảm cân. Đây cũng 
là hướng đi quan trọng để chăm 
sóc sức khỏe cá nhân và điều trị 
bệnh béo phì. 

(Theo khoahocphatrien.vn) 
 

 Ứng dụng robot AI giúp học 
sinh nâng cao kỹ năng học ngoại 
ngữ 

Việc sử dụng robot thông minh, 
robot trí tuệ nhân tạo trong việc 
đào tạo ngoại ngữ đang được 

nhiều nước áp dụng và xu hướng 
này ngày càng phổ biến. 

 
Tại Phần Lan, giáo viên Robot 

dạy ngoại ngữ cho học sinh tiểu 
học tại Phần Lan. Elias - giáo viên 
ngoại ngữ mới trong một trường 
tiểu học ở Phần Lan - là một giáo 
viên cực kỳ kiên nhẫn, sẵn sàng 
giảng đi giảng lại cho học sinh và 
không bao giờ khiến các em ngại 
đặt câu hỏi. Thậm chí Elias còn có 
thể nhảy điệu 'Gangnam Style' 
trong lớp. 

Chính phủ Nhật Bản đang có 
kế hoạch giới thiệu robot thông 
minh (AI) giúp trẻ cải thiện kỹ 
năng nói tiếng Anh. Theo đó, Bộ 
Giáo dục Nhật Bản sẽ tung ra một 
chương trình thí điểm để kiểm tra 
tính hiệu quả của sáng kiến này 
vào tháng 4/2019. Sáng kiến này 
ban đầu sẽ được triển khai tại 500 
trường học trên toàn quốc, với 
mục đích thực hiện đầy đủ các 
chiến lược trong hai năm tới. 
Chương trình đào tạo này cũng 
bao gồm đi kèm ứng dụng nghiên 
cứu và các phiên trò chuyện trực 
tuyến với robot nói tiếng Anh bản 
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ngữ. Nhật Bản đã đề xuất nâng 
cao kỹ năng tiếng Anh này trước 
sự gia tăng khách du lịch dự kiến 
trong Thế vận hội Mùa hè 2020 ở 
Tokyo. 

Việc dạy học bằng robot không 
phải là câu chuyện mới. Từ nhiều 
năm qua, các quốc gia phát triển 
như Đức, Anh, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, 
Hà Lan, Singapo… đang thí điểm 
nhiều lớp học ngôn ngữ với robot 
ở nhiều cấp độ. Gần đây nhất, 
Viện Khoa học và công nghệ Hàn 
Quốc triển khai kế hoạch sử dụng 
người máy để dạy tiếng Anh cho 
học sinh ở các trường địa phương 
với nguồn trợ giúp tài chính từ 
chính phủ nước này. 

Trên thế giới, việc ứng dụng 
công nghệ trong giáo dục diễn ra 
trên ba “mặt trận” chính: sử dụng 
robot dạy học, phát triển trí tuệ 
nhân tạo và xây dựng các giải 
pháp phần mềm sư phạm. 

(Theo nasati) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Sáng chế máy se chỉ xơ dừa 8 
trục tại Bến Tre 

Lập nghiệp bằng bộ đồ nghề 
sửa xe đạp, trở thành kỹ sư “miệt 
vườn” với sáng chế máy se chỉ xơ 
dừa 8 trục và máy se thừng không 
nối độc nhất ở xứ dừa, anh Lê Văn 

Liêm, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày 
Nam (tỉnh Bến Tre) còn là “sư 
phụ” truyền nghề miễn phí của 
nhiều thanh niên nghèo trong xã. 

Sau 5 năm mày mò nghiên cứu, 
anh Liêm đã thu quả ngọt cho 
sáng tạo của mình với chiếc máy 
se chỉ xơ dừa 8 trục. Theo anh 
Liêm, máy se chỉ xơ dừa 8 trục 
giúp tăng năng suất lao động cho 
nghề se chỉ lên 24 lần so với cách 
làm thủ công truyền thống.  

 
Anh Lê Văn liêm với sáng chế máy se chỉ 

sơ dừa 8 trục và máy xe thừng không nối. 

Thị trường tiêu thụ máy se chỉ 
tự động của anh Liêm không chỉ ở 
Bến Tre mà còn ở các tỉnh lân cận 
như Trà Vinh, Vĩnh Long. Đến 
nay anh đã bán ra thị trường hơn 
400 máy. Sau khi chế tạo máy 
thành công, anh Liêm mở tiệm để 
sản xuất máy cung cấp ra thị 
trường. Hơn 10 năm qua, anh 
Liêm đã dạy nghề miễn phí gần 50 
học trò. Các em được thầy Liêm 
đào tạo “3 trong 1” gồm thợ hàn, 
thợ nguội và thợ tiện. Tuy không 
có bằng cấp nhưng sau khi được 
học nghề các thanh niên đã có các 
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cơ sở sản xuất, công ty tư nhân 
thuê. Không những dạy nghề miễn 
phí cho thanh niên, đối với những 
gia đình neo đơn, có hoàn cảnh 
khó khăn, anh Liêm cũng sẵn sàng 
hướng dẫn nghề cấp tốc đủ kỹ 
năng rồi ứng trước tiền cho mượn 
để về nhà sản xuất các phụ tùng 
trong bộ phận máy bán lại cho 
anh. 

Việc xưởng cơ khí của anh 
Liêm chuyển đổi lên công ty hoạt 
động trong lĩnh vực khoa học 
công nghệ sẽ góp phần hun đúc tin 
thần khởi nghiệp của thanh niên. 
Xã cùng với các ngành chức năng 
tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn 
giúp doanh nghiệp của anh Liêm 
phát triển bền vững./.  

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Máy làm đá tuyết từ nước 
biển 

Để giảm tỷ lệ thất thoát sau 
khai thác thủy sản do thiếu trang 
thiết bị bảo quản của các tàu cá 
hiện nay, các nhà khoa học thuộc 
Trung tâm Phát triển công nghệ 
cao, Viện Hàn lâm khoa học và 
công nghệ Việt Nam đã chế tạo 
thành công máy làm đá tuyết từ 
nước biển. Đây là sản phẩm đầu 
tiên được nghiên cứu và chế tạo 
phù hợp với điều kiện thực tế của 

tàu cá Việt Nam. 

 
Máy sản xuất đá tuyết từ nước biển 

Theo Tổng cục Thuỷ sản, tổn 
thất sau khai thác thủy sản ở Việt 
Nam chiếm khoảng 20-30% sản 
lượng khai thác, nghĩa là mỗi năm 
nước ta mất trên dưới 700.000 tấn 
hải sản do bị hư hỏng, với giá trị ít 
nhất khoảng 14.000 tỷ đồng. 
Nguyên nhân chính của tình trạng 
tổn thất sau thu hoạch cao là do 
phần lớn tàu khai thác thủy sản có 
công suất nhỏ, thiếu trang thiết bị 
bảo quản sản phẩm. Sản phẩm 
khai thác chủ yếu được bảo quản 
bằng nước đá. Đá được làm từ đất 
liền mang lên tàu, có thể được xay 
nhỏ hoặc để nguyên cây trong 
khoang lạnh bảo quản trên tàu. 
Ngoài ra nhiệt độ làm lạnh bằng 
đá nước ngọt theo phương pháp 
truyền thống thường cao, không 
thể điều chỉnh, không đồng đều 
trong một khoang lạnh, tốc độ làm 
lạnh chậm, tinh thể đá sau khi xay 
có cạnh rất sắc và thường làm trầy 
xước hải sản khi ủ, làm giảm chất 
lượng của sản phẩm. 

Trước những thách thức đó, 
các nhà khoa học thuộc Trung tâm 
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Phát triển công nghệ cao, Viện 
Hàn lâm khoa học và công nghệ 
Việt Nam, đứng đầu là thạc sỹ Lê 
Văn Luân, đã chế tạo thành công 
máy tạo đá tuyết từ nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ “Nghiên cứu 
chế tạo máy làm đá tuyết từ nước 
biển, phục vụ bảo quản hải sản 
đánh bắt xa bờ”. 

Máy làm đá tuyết hoạt động 
dựa trên nguyên lý: Nước nguyên 
liệu để làm đá tuyết là nước muối 
3% hoặc nước biển được bơm vào 
bể tuần hoàn từ đầu vào, sau đó 
được bơm và phủ đều trên bề mặt 
của buồng tạo đá tuyết. Lưu lượng 
nước bơm phụ thuộc vào độ đậm 
đặc hoặc nhiệt độ của sản phẩm đá 
tuyết yêu cầu. Khi đó nước 
nguyên liệu sẽ được làm lạnh 
nhanh bởi hệ thống trao đổi nhiệt 
qua thành trong của buồng tạo đá 
xuống tới từ -3 đến -60C. 

Đến nay thiết bị đã được thử 
nghiệm tại cảng biển và một số 
tàu cá tại Hải Phòng với mức độ 
chạy ổn định và đáp ứng được các 
yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên ThS Lê 
Văn Luân cho rằng, hiện máy làm 
đá tuyết từ nước biển mới có năng 
suất 1.250kg/24h, trong khi thực 
tế mỗi chuyến đi biển cần một 
lượng đá bảo quản lên tới 50-60 
tấn, nên cần phải có những máy có 

năng suất lớn hơn, khoảng 
5.000kh/24h. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Bếp lò đun tạo nước nóng 
phục vụ học sinh bán trú vùng 
cao 

Để tạo nước nóng phục vụ sinh 
hoạt cho học sinh bán trú vùng 
cao, anh Bùi Ngọc Minh - Phó 
trưởng Phòng Giáo dục trung học, 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào 
Cai đã cùng nhóm của mình 
nghiên cứu, chế tạo ra bếp lò đun 
nước. 

 
Bếp lò đun tạo nước nóng phục vụ sinh hoạt 
cho học sinh tại điểm trường THCS Phong 

Hải, huyện Bảo Thắng 

Để tạo nước nóng với chi phí 
thấp phục vụ cho học sinh bán trú 
ở vùng cao, anh Bùi Ngọc Minh - 
Phó trưởng Phòng Giáo dục trung 
học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Lào Cai, đã cùng nhóm của mình 
nghiên cứu, chế tạo ra bếp lò đun 
nước.  

Bếp được thiết kế dựa trên mô 
hình bếp lò của người dân vùng 
cao với ống dẫn nước bằng kim 
loại được đưa vào bên trong lòng 
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bếp. Mô hình bếp lò đun tạo nước 
nước nóng được triển khai từ năm 
2016 với chi phí khoảng 2,5-10 
triệu/bếp (tùy thuộc vào kích 
thước bếp và chất liệu ống). Ưu 
điểm của bếp là tiết kiệm được 
25% nhiên liệu khi đun nấu thức 
ăn, bếp không có khói, và đặc biệt 
mỗi ngày tạo được 500 lít nước 
nóng với nhiệt độ 70-80 độ. 

Hiện, mô hình bếp lò đun tạo 
nước nóng đã triển khai ở 40 
trường dân tộc nội trú của 5/9 
huyện (Bắc Hà, Simacai, Sapa, 
Bát Xát, Mường Khương) của Lào 
Cai. Tuy nhiên, anh Bùi Ngọc 
Minh cho biết do kinh phí hạn 
hẹp, hầu hết các bếp đều chưa có 
bình bảo ôn để tích trữ nước nóng 
nên nước nóng chủ yếu được sử 
dụng vào buổi sáng và buổi chiều.  

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 
 

 
CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG 
ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN 
LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG 
MẠI, SẢN XUẤT, KINH 
DOANH HÀNG GIẢ, HÀNG 
KÉM CHẤT LƯỢNG THUỘC 
NHÓM HÀNG DƯỢC PHẨM, 
MỸ PHẨM, THỰC PHẨM 

CHỨC NĂNG, DƯỢC LIỆU 
VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ 
TRUYỀN (Tiếp theo) 

Thực hiện Nghị quyết 
số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 
năm 2015 của Chính phủ về việc 
đẩy mạnh công tác đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả trong tình hình 
mới, thời gian qua, các bộ, ngành, 
địa phương và các lực lượng chức 
năng đã có nhiều cố gắng, tích 
cực triển khai các biện pháp đấu 
tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả, đã phát 
hiện, xử lý hàng chục ngàn vụ việc 
vi phạm, góp phần bảo vệ sức 
khỏe và quyền lợi của người tiêu 
dùng, bảo vệ sản xuất trong nước 
và an ninh trật tự. 

5. Bộ Tài chính 
a) Chỉ đạo lực lượng Hải quan 

tăng cường kiểm tra, kiểm soát 
hoạt động xuất nhập khẩu, đảm 
bảo tuân thủ pháp luật, đặc biệt 
chú ý các lô hàng theo quy định 
phải đảm bảo điều kiện kiểm tra 
chuyên ngành theo tiêu chuẩn, quy 
chuẩn mới cho thông quan. 

b) Chỉ đạo Cơ quan Thuế tăng 
cường thanh tra, kiểm tra về chế 
độ kế toán, hóa đơn chứng từ đối 
với các doanh nghiệp nhập khẩu, 
sản xuất, kinh doanh dược phẩm, 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, 
dược liệu và vị thuốc y học cổ 
truyền có dấu hiệu rủi ro cao về 
thuế, kịp thời phát hiện, xử lý 
nghiêm các trường hợp kê khai 
không đúng, gian lận thuế, trốn 
thuế; phối hợp với Bộ Y tế, Bộ 
Khoa học và Công nghệ nghiên 
cứu ứng dụng công nghệ vào xây 
dựng cơ chế quản lý đối với các 
mặt hàng này. 

6. Bộ Thông tin và Truyền 
thông 

a) Quản lý chặt chẽ các hoạt 
động quảng cáo trên truyền thanh, 
truyền hình, báo chí trên môi 
trường mạng, xuất bản phẩm và 
quảng cáo tích hợp trên các sản 
phẩm dịch vụ bưu chính viễn 
thông, công nghệ thông tin, kịp 
thời ngăn chặn, gõ bỏ các nội 
dung quảng cáo, thông tin sai quy 
định trong kinh doanh hàng hóa 
nhập lậu, hàng không rõ nguồn 
gốc, không đảm bảo chất lượng là 
dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm 
chức năng, dược liệu và vị thuốc 
cổ truyền. 

b) Chỉ đạo các cơ quan thông 
tin báo chí đẩy mạnh tuyên truyền 
về tác hại của dược phẩm, mỹ 
phẩm, thực phẩm chức năng, dược 
liệu và vị thuốc y học cổ truyền 
giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, 

không bảo đảm chất lượng, xâm 
phạm sở hữu trí tuệ. Công khai 
thông tin các tổ chức, cá nhân vi 
phạm, biểu dương người tốt, việc 
tốt trong đấu tranh phòng, chống 
buôn lậu, gian lận thương mại, sản 
xuất, kinh doanh hàng giả, hàng 
không rõ nguồn gốc, hàng kém 
chất lượng. 

7. Bộ Khoa học và Công nghệ 
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y 

tế thẩm định và công bố công khai 
tiêu chuẩn quốc gia về dược 
phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức 
chức năng, dược liệu và vị thuốc y 
học cổ truyền; quản lý chặt chẽ 
hoạt động của đại diện chủ sở hữu 
công nghiệp, quy định sở hữu 
công nghiệp và các dịch vụ sở hữu 
trí tuệ, giải quyết các tranh chấp 
về sở hữu công nghiệp và tranh 
chấp thương mại liên quan. 

b) Tăng cường công tác kiểm 
tra nhà nước về đo lường chất 
lượng và ghi nhãn hàng hóa, phối 
hợp tích cực với các lực lượng 
chức năng trong công tác phát 
hiện, xử lý vi phạm pháp luật về 
sở hữu trí tuệ đối với các sản 
phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực 
phẩm chức năng, dược liệu và vị 
thuốc y học cổ truyền. 

c) Chỉ đạo các cơ quan giám 
định chuyên ngành phối hợp các 
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bộ ngành liên quan thực hiện 
thống nhất công tác giám định; 
tăng cường quản lý cán bộ, đẩy 
mạnh thanh tra, kiểm tra đối với 
các tổ chức đánh giá sự phù hợp 
đã đăng ký và đã được chỉ định. 

8. Bộ Tư pháp phối hợp với 
các bộ ngành liên quan khẩn 
trương thẩm định theo thẩm quyền 
các dự thảo văn bản quy phạm về 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả, đảm bảo tính 
thống nhất, đồng bộ của hệ thống 
văn bản pháp luật; tăng cường 
công tác theo dõi việc thi hành 
pháp luật chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả, hàng kém 
chất lượng liên quan đến dược 
phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng, dược liệu và vị thuốc y học 
cổ truyền. 

9. Giao Ban Chỉ đạo 389 Quốc 
gia giúp Chính phủ theo dõi, kiểm 
tra, đôn đốc việc thực hiện của các 
bộ, ngành, địa phương; định kỳ 
hàng năm sơ kết, tổng kết và báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả 
thực hiện Chỉ thị; là đầu mối thẩm 
định, đề xuất thi đua khen thưởng 
trong quá trình tổ chức thực hiện 
Chỉ thị này. 

10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương chỉ đạo các sở ngành 

chức năng, Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố trực 
thuộc quản lý chặt chẽ các hoạt 
động sản xuất, nhập khẩu, kinh 
doanh các mặt hàng dược phẩm, 
mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, 
dược liệu và vị thuốc y học cổ 
truyền; xây dựng kế hoạch đấu 
tranh cụ thể đối với hoạt động sản 
xuất, kinh doanh các sản phẩm 
giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, 
kém chất lượng; phát hiện, xử lý 
nghiêm các tổ chức, cá nhân vi 
phạm. 

11. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, Các tổ chức thành viên, 
hội nghề nghiệp phát huy vai trò 
giám sát việc tuân thủ các quy 
định pháp luật đối với các cơ quan 
quản lý nhà nước, các tổ chức, cá 
nhân sản xuất kinh doanh dược 
phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng, dược liệu và vị thuốc y học 
cổ truyền; đẩy mạnh truyền thông, 
phổ biến kiến thức cho nhân dân 
về các nhóm mặt hàng này; tăng 
cường vai trò tư vấn phản biện xã 
hội đối với chính sách pháp luật 
về dược phẩm, mỹ phẩm, thực 
phẩm chức năng, dược liệu và vị 
thuốc y học cổ truyền. 

Các doanh nghiệp phải thông 
tin đầy đủ về hàng hóa đến các cơ 
quan quản lý và người tiêu dùng, 
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phải phối hợp và hợp tác với các 
cơ quan thực thi pháp luật, giám 
sát tiêu thụ hàng hóa của mình, 
đẩy mạnh liên minh giữa các nhà 
sản xuất trong đấu tranh chống 
buôn lậu, gian lận thương mại, sản 
xuất kinh doanh hàng giả, không 
rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất 
lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ là dược phẩm, mỹ phẩm, thực 
phẩm chức năng, dược liệu và vị 
thuốc y học cổ truyền. 

12. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương, người đứng đầu các 
cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên 
quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ 
được quy định, triển khai thực 
hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ 
thị này và chịu trách nhiệm trước 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
nếu để xảy ra tình trạng vi phạm 
pháp luật về sản xuất, kinh doanh 
dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm 
chức năng, dược liệu và vị thuốc y 
học cổ truyền trên địa bàn, lĩnh 
vực phụ trách./. 

(Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 

 Mở rộng khu vực địa lý cho 
sâm củ “Ngọc Linh” 

Theo Quyết định số 3235/QĐ-
SHTT ngày 18/6/2016 của Cục Sở 
hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00049, 
sâm Ngọc Linh mang chỉ dẫn địa 
lý nằm trên ngọn núi Ngọc Linh 
trong khu vực địa lý thuộc xã 
Măng Ri, xã Ngọc Lây thuộc 
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 
và xã Trà Linh thuộc huyện Nam 
Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

 
Trên thực tế, vùng phân bố sâm 

Ngọc Linh tại Kon Tum và Quảng 
Nam vượt ra ngoài vùng chỉ dẫn 
địa lý đã được công bố, khu vực 
này đều nằm trong khối núi Ngọc 
Linh có điều kiện tự nhiên, phong 
tục tập quán canh tác, giống sâm 
trồng... tương đồng với chỉ dẫn địa 
lý đã được công bố. 

Do đó, Cục Sở hữu trí tuệ vừa 
mở rộng khu vực địa lý cho sản 
phẩm sâm Ngọc Linh như sau: Xã 
Mường Hoong, xã Ngọc Linh, xã 
Xốp thuộc huyện ĐăkGlei; xã Đăk 
Na, xã Măng Ri, xã Ngọc Lây, xã 
Ngọc Yêu, xã Văn Xuôi, xã Tê 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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Xăng thuộc huyện Tu Mơ Rông, 
tỉnh Kon Tum; xã Trà Linh, xã 
Trà Nam, xã Trà Cang, xã Trà 
Dơn, xã Trà Don, xã Trà Leng, xã 
Trà Tập thuộc huyện Nam Trà 
My, tỉnh Quảng Nam. 

Sâm Ngọc Linh là loài thân 
thảo, có tên khoa học là Panax 
vietnamensis thuộc họ nhân sâm. 
Trước khi có sự phát hiện từ phía 
các nhà khoa học, sâm Ngọc Linh 
đã được các đồng bào dân tộc 
thiểu số sử dụng như một loại củ 
rừng chữa nhiều loại bệnh theo 
các phương thuốc cổ truyền. Cây 
Sâm Ngọc Linh được biết đến 
chính thức đầu tiên ở Việt Nam 
vào ngày 19/3/1973. Trong 40 
năm qua, các nhà khoa học trong 
và ngoài nước đã chứng minh sâm 
Ngọc Linh là loại sâm quý hiếm 
và tốt nhất thế giới hiện nay. 

Sâm Ngọc Linh có thân khí 
sinh thẳng đứng, màu lục hoặc hơi 
tím. Thân rễ nhiều đốt, cong 
ngoằn ngoèo, dài 3,5 - 10,5cm, 
đường kính 0,5 - 2,0cm. Mặt 
ngoài màu nâu hoặc màu vàng 
xám. Rễ củ có dạng hình con quay 
dài 2,4 - 4cm, đường kính 1,5 - 
2cm. Rễ củ có màu nâu nhạt, có 
những vân ngang và các nốt rễ 
con. Thể chất nạc, chắc, khó bẻ 
gãy. 

Sâm Ngọc Linh nổi tiếng là 
nhờ có chất lượng đặc thù và quá 
trình sinh trưởng phù hợp với điều 
kiện tự nhiên độc đáo của khu vực 
địa lý. Khu vực địa lý phân bố ở 
vùng núi cao thuộc khối núi Ngọc 
Linh nằm trong rừng nguyên sinh 
của hai tỉnh Kon Tum và Quảng 
Nam, độ cao từ 1.200m đến 
2.500m, mật độ che phủ rừng trên 
70%, độ dày tầng thảm mục lớn 
hơn 15cm, độ phân cách mạnh, độ 
dốc lớn, có nhiều thung lũng hẹp 
và sâu.  

Khí hậu của khu vực địa lý 
mang nhiều nét đặc thù riêng biệt, 
từ khí hậu nhiệt đới ẩm đến khí 
hậu á nhiệt đới vùng núi cao 
nhưng rất phù hợp với sự phát 
triển của cây sâm: Lượng mưa 
trung bình năm từ 2.500 - 
3.400mm tập trung từ tháng Sáu 
đến tháng Chín ở sườn Tây và từ 
tháng Chín đến tháng Mười Một ở 
sườn Đông.   

(Theo baochinhphu.vn) 
 
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Cao 
Bằng” cho sản phẩm trúc sào và 
chiếu trúc sào 

Cục Sở hữu trí tuệ đã ra Quyết 
định số 2416/QĐ-SHTT cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 
số 00068 cho sản phẩm trúc sào 
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và chiếu trúc sào “Cao Bằng” nổi 
tiếng. Sở Khoa học và Công nghệ 
Cao Bằng là Tổ chức quản lý chỉ 
dẫn địa lý này. 

Trúc sào Cao Bằng - loài cây 
được trồng thành rừng có tên khoa 
học là Phyllostachys pubescens 
Mazel ex H.de Lehaie. Người dân 
bản địa ở Cao Bằng cho rằng trúc 
sào có nguồn gốc từ Trung Quốc, 
được đồng bào Dao lấy giống, do 
du canh du cư mà lan rộng ra. 
Hiện nay, trúc sào phát triển mạnh 
ở các tỉnh như Cao Bằng, Lạng 
Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, 
Quảng Ninh… thường ở độ cao 
trên 800m nơi đồng bào người 
Dao, Mèo, Tày, Nùng sinh sống. 
Trúc sào Cao Bằng từ rất lâu đã 
trở thành hình ảnh quen thuộc, là 
biểu tượng của người dân địa 
phương. Ngoài giá trị kinh tế trúc 
sào còn đóng góp vào bảo vệ môi 
trường sinh thái, làm tăng độ che 
phủ rừng, giữ đất, giữ nước, bảo 
tồn và phát triển sự đa dạng các 
nguồn gen cây bản địa, trúc sào 
còn mang ý nghĩa văn hóa, cộng 
đồng cao. 

Trúc sào và chiếu trúc sào Cao 
Bằng là sản phẩm đã khẳng định 
được thương hiệu và người tiêu 
dùng ưa chuộng nhờ có đặc tính 
khác biệt. Để có đặc tính khác biệt 

đó là do khu vực địa lý có sự phân 
bố nhiệt, lượng mưa, giờ nắng, tốc 
độ gió trong năm ảnh hưởng trực 
tiếp đến sự sinh trưởng của trúc 
sào Cao Bằng và đặc biệt là kỹ 
thuật trồng, chăm sóc của đồng 
bào dân tộc. 

Khu vực địa lý được bảo hộ 
gồm: xã Bắc Hợp, xã Ca Thành, 
xã Hoa Thám, xã Hưng Đạo, xã 
Lang Môn, xã Mai Long, xã Minh 
Tâm, xã Minh Thanh, xã Phan 
Thanh, xã Quang Thành, xã Tam 
Kim, xã Thái Học, xã Thành 
Công, xã Thể Dục, xã Triệu 
Nguyên, xã Vũ Nông, xã Yên Lạc, 
thị trấn Nguyên Bình, thị trấn 
Tĩnh Túc thuộc huyện Nguyên 
Bình; xã Cô Ba, xã Đình Phùng, 
xã Hồng An, xã Hồng Trị, xã 
Hưng Đạo, xã Hưng Thịnh, xã 
Huy Giáp, xã Khánh Xuân, xã 
Kim Cúc, xã Phan Thanh, xã Sơn 
Lập, xã Sơn Lộ, xã Thượng Hà, xã 
Xuân Trường thuộc huyện Bảo 
Lạc; xã Vĩnh Phong, xã Vĩnh 
Quang, xã Thái Sơn, xã Thái Học, 
xã Yên Thổ, xã Mông Ân thuộc 
huyện Bảo Lâm; xã Cần Nông, xã 
Bình Lãng, xã Thanh Long, xã 
Lương Can, xã Yên Sơn, xã Đa 
Thông, xã Lương Thông, xã Cần 
Yên, xã Vị Quang, xã Ngọc Động 
thuộc huyện Thông Nông; xã 
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Bạch Đằng, xã Bình Dương, xã 
Bình Long, xã Công Trừng, xã 
Đại Tiến, xã Dân Chủ, xã Đức 
Long, xã Đức Xuân, xã Hà Trì, xã 
Hoàng Tung, xã Hồng Việt, xã Lê 
Chung, xã Nam Tuấn, xã Ngũ 
Lão, xã Nguyễn Huệ, xã Quang 
Trung. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

 VNPT Technology được vinh 
danh là Nhãn hiệu nổi tiếng  

Chương trình “Nhãn hiệu nổi 
tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh Việt 
Nam 2018” là chương trình 
thường niên của Hội Sở hữu trí 
tuệ Việt Nam tổ chức lần đầu tiên 
vào năm 2006. Qua 12 năm tổ 
chức, chương trình đã tạo được 
tiếng vang và uy tín trên cả nước. 

Tiêu chí lựa chọn Nhãn hiệu 
của chương trình bao gồm: Quy 
mô doanh nghiệp; Doanh số bán 
hàng; Mức độ nhận biết của nhãn 
hiệu trên phạm vi toàn quốc; Uy 
tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ 
mang nhãn hiệu; Tích cực tham 
gia các chương trình cộng đồng… 
Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kể 
trên, VNPT Technology đã vinh 
dự lọt vào top Nhãn hiệu nổi tiếng 
– Nhãn hiệu cạnh tranh 2018 với 2 
thương hiệu sản phẩm là 
Smartbox và Igate. 

 
VNPT Technology là đơn vị 

chủ lực của Tập đoàn VNPT trong 
lĩnh vực sản xuất công nghệ, công 
nghiệp điện tử viễn thông, công 
nghệ thông tin, truyền thông và 
công nghiệp nội dung số. Là một 
trong những công ty công nghệ 
hàng đầu Việt Nam, VNPT 
Technology còn được biết đến 
như một trong những đơn vị đi 
tiên phong trong lĩnh vực Internet 
kết nối vạn vật (IoT) ở Việt Nam. 
Nền tảng IoT Smart Connected 
Platform của VNPT Technology 
đã đoạt giải Vàng Stevie Award 
Châu Á – Thái Bình Dương 2018, 
ngoài ra các giải pháp IoT của 
công ty cũng được cộng đồng 
trong nước cũng như quốc tế biết 
đến và công nhận. 

Nhãn hiệu sản phẩm Smartbox 
của VNPT Technology là thiết bị 
học tập, giải trí tập trung với tính 
năng biến TV thường thành 1 
chiếc Internet TV, giúp truy cập 
kho nội dung khổng lồ và ứng 
dụng đặc sắc được cài đặt sẵn, phù 
hợp với nhiều độ tuổi, đáp ứng 
nhu cầu của mọi thành viên trong 
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gia đình.  
Cả 2 nhãn hiệu sản phẩm của 

VNPT Technology đều chiếm thị 
phần lớn trên thị trường và được 
khách hàng cả trong nước và quốc 
tế biết đến rộng rãi. Giải thưởng 
Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu 
cạnh tranh 2018 là dấu mốc quan 
trọng, đánh dấu những nỗ lực 
không ngừng nghỉ của tập thể cán 
bộ công nhân viên VNPT 
Technology, đồng thời cũng là 
động lực to lớn để công ty tiếp tục 
phấn đấu, khẳng định sự uy tín 
của thương hiệu trên thị trường 
trong nước cũng như quốc tế. 

(Theo dantri.com) 
 
 29 đặc sản xứ Nghệ được dán 
tem truy xuất nguồn gốc 

Năm 2007, cam Vinh – đặc sản 
đầu tiên của Nghệ An được dán 
tem truy xuất nguồn gốc, xây dựng 
chỉ dẫn địa lý, nâng tầm thương 
hiệu cam Vinh. Tính đến đầu 
tháng 8.2018, Nghệ An đã có 29 
sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp được dán tem truy 
xuất nguồn gốc. 

Một số sản phẩm nông nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp sau khi đăng 
ký, dán tem truy xuất nguồn gốc 
đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị 
trường như: Cam Vinh, tương 

Nam Đàn; nước mắm Vạn Phần; 
rau, củ quả Con Cuông; gà Thanh 
Chương; nước mắm thủy sản 
Nghệ An; rượu cam Con Cuông; 
ổi, bơ, dứa, thanh long, táo, đậu 
xanh, tỏi, cà phê và hạt tiêu của 
huyện Nghĩa Đàn. 

 
Truy xuất các hộ trồng cam phải sản xuất 
sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

Việc sử dụng logo và hệ thống 
nhận diện thương hiệu đã được 
bảo hộ độc quyền sẽ là giải pháp 
để người tiêu dùng nhận biết sản 
phẩm sạch, an toàn, rõ nguồn gốc. 
Theo Chi cục Tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng Nghệ An, tới đây sẽ có 
khoảng 10 sản phẩm nông nghiệp 
khác trên địa bàn, trong đó có một 
số sản phẩm thuộc vùng dự trữ 
sinh quyển miền tây Nghệ An sẽ 
được dán tem truy xuất nguồn 
gốc. 

Ông Nguyễn Viết Hùng - Phó 
Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ Nghệ An cho biết: Các cơ 
quan chức năng, chính quyền địa 
phương tiếp tục đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền để người tiêu 
dùng nhận biết được tem truy xuất 
nguồn gốc. Để đạt hiệu quả, các 
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cơ quan quản lý nhà nước tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra 
tránh tình trạng không đảm bảo 
chất lượng cũng dán tem và sử 
dụng tem giả để dán lên sản phẩm. 

(Theo danviet.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
cho doanh nghiệp 

Ông Nguyên Phương Minh, 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Công 
Thương), theo báo cáo của các cơ 
quan thực thi cũng như các vụ 
việc đã được gửi đến Cục Sở hữu 
trí tuệ đề nghị cung cấp ý kiến 
chuyên môn cho thấy, tình hình 
sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 
xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra 
ngày càng phức tạp. 

 
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam bắt 

giữ hàng lậu 
Các hành vi sản xuất, buôn bán 

hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ 
xảy ra trên mọi lĩnh vực, địa bàn 
với mọi loại hàng hóa. Vì mục 
tiêu lợi nhuận nên việc làm giả các 
sản phẩm được bảo hộ trở thành 
hiện tượng phổ biến. Hàng hóa 
nào có thương hiệu, có lợi nhuận, 

có uy tín được người tiêu dùng ưa 
chuộng thì lập tức có hàng giả, 
hàng xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ. 

Sự chênh lệch về giá giữa hàng 
hoá trong nước và hàng sản xuất 
từ nước ngoài chính là yếu tố 
khiến các đối tượng bất chấp 
những hậu quả pháp lý mà họ phải 
gánh chịu để sản xuất, buôn bán 
hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí 
tuệ. Các mặt hàng bị làm giả và 
xâm phạm sở hữu trí tuệ phần lớn 
được sản xuất ở nước ngoài (chủ 
yếu là Trung Quốc) được đưa vào 
Việt Nam bằng nhiều đường kể cả 
chính ngạch và tiểu ngạch; trong 
đó, chủ yếu nhập lậu qua biên 
giới, nhiều nhất là biên giới phía 
Bắc, đường hàng không, đường 
biển. 

Ông Nguyễn Vũ Quân, Công 
ty TNHH Tầm nhìn và Liên Danh, 
thành viên Hội Sở hữu trí tuệ Việt 
Nam cho rằng, các khó khăn, tồn 
tại xuất phát từ hệ thống thực thi. 
Hệ thống thực thi quyền sở hữu trí 
tuệ tại Việt Nam đưa ra 3 biện 
pháp để xử lý hành vi xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ: dân sự, hành 
chính và hình sự (Điều 199 Luật 
sở hữu trí tuệ). Mỗi biện pháp, 
ngoài các ưu điểm, trong quá trình 
thực thi đã bộc lộ các hạn chế cần 
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khắc phục. Cụ thể là mức xử phạt 
còn nhẹ, chưa đủ mạnh và chưa đủ 
tính răn đe; chưa có sự phối hợp 
của chủ thể quyền sở hữu công 
nghiệp với cơ quan chức năng. 

Trong khi đó ở Việt Nam, chưa 
có tòa án chuyên trách xét xử các 
vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
nên rất khó xác định một cách 
chính xác và đầy đủ tội danh và 
mức xử phạt… Về phía doanh 
nghiệp bị làm giả thì lại không 
đăng ký kịp thời và chưa có ý thức 
trong việc đăng ký bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ. Ngại cung cấp 
thông tin hoặc yêu cầu cơ quan 
chức năng xử lý vi phạm vì sợ 
người tiêu dùng quay lưng với sản 
phẩm, sợ ảnh hưởng đến uy tín 
sản phẩm, và doanh thu bán hàng. 

Từ những kết quả khảo sát và 
phân tích thực tế vấn đề bảo vệ 
thương hiệu của các doanh nghiệp, 
PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh, 
Trường đại học Thương Mại cho 
rằng, có thể nhận xét chung nhất 
rằng tình trạng xâm phạm thương 
hiệu của các doanh nghiệp Việt 
Nam là rất phổ biến và đa dạng. 

Trong khi đó, chính các doanh 
nghiệp vẫn còn khá thờ ơ, chưa 
chủ động phát hiện những xâm 
phạm để từ đó có thể tập hợp dữ 
liệu và căn cứ chống lại những 

hàng vi xâm phạm đó. Ngay cả 
khi đã phát hiện được xâm phạm 
thì cũng vẫn còn rất nhiều doanh 
nghiệp không làm bất cứ việc gì 
mà “tự chịu đựng” và “đồng 
hành” cùng những xâm phạm đó. 

Chính những điều đó ngày 
càng làm phức tạp hơn và gia tăng 
một cách nghiêm trọng hơn các 
xâm phạm thương hiệu, dẫn đến 
làm xấu đi môi trường kinh doanh 
đối với các doanh nghiệp Việt 
Nam. 

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc 
Thịnh, cần khẩn trương tiến hành 
đăng ký bảo hộ các thành tố 
thương hiệu như nhãn hiệu, kiểu 
dáng công nghiệp, sáng chế hoặc 
quyền tác giả... tại Việt Nam và tại 
những khu vực thị trường nước 
ngoài. Bởi hầu hết các quốc gia 
trên thế giới đều áp dụng quy tắc 
ưu tiên cho người nào xác lập các 
thủ tục đăng ký bảo hộ trước đối 
với các đối tượng sở hữu trí tuệ. 
Các doanh nghiệp có thể tham 
khảo về quy trình thủ tục tại nhiều 
quốc gia từ trang web của Cục Sở 
hữu trí tuệ Việt Nam. Sau đó, tuỳ 
điều kiện thực tế mà doanh nghiệp 
có thể áp dụng các biện pháp cơ 
bản như: sử dụng dán tem chống 
hàng giả, dùng chất chỉ thị màu in 
lên bao bì hoặc sản phẩm, tạo kiểu 
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dáng cá biệt cao. 
Đồng thời, rà soát hệ thống 

phân phối và đưa ra những quy 
chuẩn trong phân phối và kiểm tra 
hàng hoá trong hệ thống. Thường 
xuyên rà soát thị trường, thu thập 
thông tin liên quan đến những 
hành vi xâm phạm và cạnh tranh 
không lành mạnh. Cách làm này 
sẽ giúp doanh nghiệp chủ động và 
có các biện pháp khác nhau để 
phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý 
đối với các trường hợp xâm phạm 
thương hiệu. 

(Tổng hợp) 
 
 Thúc đẩy đổi mới sáng tạo 
trong phát triển tài sản trí tuệ 
tại doanh nghiệp 

Cục SHTT vừa tổ chức sự kiện 
truyền thông về phát triển tài sản 
trí tuệ và thúc đẩy đổi mới sáng 
tạo. Đây là sự kiện đặc biệt nằm 
trong chuỗi hoạt động truyền 
thông của Chương trình Phát triển 
tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-
2020. 

 
Tọa đàm Chắp cánh trí tuệ Việt Nam do Cục 

Sở hữu trí tuệ tổ chức 

Sự kiện nhằm mục đích kết nối 

và phát huy sức mạnh của các chủ 
thể sáng tạo, nhà quản lý, doanh 
nghiệp và toàn xã hội nhằm khai 
thác, phát triển giá trị tiềm năng 
của tài sản trí tuệ, thúc đẩy hoạt 
động đổi mới sáng tạo. Trao đổi 
tại sự kiện, PGS. TS Nguyễn 
Quốc Thịnh cho rằng, tài sản trí 
tuệ là loại tài sản vô giá ngày càng 
đóng vài trò quan trọng đối với 
phát triển kinh tế, xã hội, nhất là 
trong xu thế hội nhập sâu và toàn 
diện như hiện nay. Vậy quyền sở 
hữu trí tuệ thực sự có ý nghĩa thực 
tế khi được khai thác, phát trển 
một cách hiệu quả. 

Chia sẻ quan điểm về giới trẻ 
khởi nghiệp, bà Phan Hoàng Lan 
(Cục Phát triển thị trường và 
doanh nghiệp khoa học công nghệ 
- Bộ Khoa học và công nghệ), 
người được Forbes Việt Nam vinh 
danh trong danh sách 30 Under 30 
năm 2018, cho biết, về hoạt động 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở 
Việt Nam tuy còn non trẻ nhưng 
có tiềm năng phát triển rất lớn. 

Bà Lan nhấn mạnh: “để tăng 
cường hoạt động khai thác, phát 
triển tài sản trí tuệ và thúc đẩy đổi 
mới sáng tạo được hiệu quả Nhà 
nước cần tiếp tục hoàn thiện cơ 
chế, nghiên cứu các cơ chế chính 
sách đột phá về khoa học và công 
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nghệ, khuyến khích các nhà khoa 
hoc, các doanh nghiệp, các tầng 
lớp nhân dân tận dụng phát uy xu 
hướng của cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0, tập trung sáng tạo, 
nghiên cứu tạo ra các sản phẩm và 
ý tưởng có tính ứng dụng cao”. 

Cũng tại sự kiện này, toàn thể 
khách mời đã cùng tham gia vào 
hoạt động giao lưu, tương tác thú 
vị, hấp dẫn, thu nhận được nhiều 
kiến thức bổ ích về các vấn đề liên 
quan đến sở hữu trí tuệ. 

Chương trình Phát triển tài sản 
trí tuệ giai đoạn 2016-2020 được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
theo Quyết định số 1062/QĐ-TTg 
ngày 14-6-2016 nhằm nâng cao 
nhận thức của các tổ chức, cá 
nhân về tài sản trí tuệ trong hội 
nhập kinh tế quốc tế, nâng cao 
năng lực của các chủ thể trong quá 
trình xác lập, quản lý và phát triển 
tài sản trí tuệ, góp phần thúc đẩy 
sự phát triển kinh tế - xã hội của 
quốc gia. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Thu hồi 6.000 lọ thuốc Kim 
Tiền Thảo nghi ngờ không đảm 
bảo chất lượng  

 Chiều ngày 31/7 vừa qua, 
Công ty Cổ phần dược Lâm Đồng 
đã tiến hành thu hồi toàn bộ lô 

thuốc Kim Tiền Thảo với số lượng 
6.000 lọ để tiến hành kiểm định lại 
chỉ số chiết dược của Ethyl acetat 
có trong thành phần thuốc. 

 
Theo thông tin được đăng tải 

trên báo Người Lao Động, chiều 
31/7, Tổng giám đốc Công ty cổ 
phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) 
Phạm Thị Xuân Hương cho biết 
đã tiến hành thu hồi 6.000 lọ thuốc 
Kim tiền thảo, tương đương 
600.000 viên nén có số đăng ký 
VD-23471-15, số lô 020117, hạn 
dùng đến tháng 2/2020 do công ty 
này sản xuất để tiến hành kiểm 
định lại chất lượng của lô thuốc. 

Trước đó, qua kiểm tra, cơ 
quan chức năng TP Đà Nẵng cho 
biết lô thuốc 020117 này không 
đạt tiêu chuẩn chất lượng chỉ tiêu 
chất chiết được trong Ethyl acetat. 
Do đó, vào ngày 24/7, Cục Quản 
lý dược Bộ Y tế đã có văn bản yêu 
cầu Công ty Cổ phần Dược Lâm 
Đồng báo cáo tình hình sản xuất, 
phân phối lô thuốc viên bao Kim 
tiền thảo trên về Cục Quản lý 
dược, Viện Kiểm nghiệm thuốc 
Trung ương, Viện Kiểm nghiệm 
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thuốc TP HCM. 
Theo văn bản yêu cầu của các 

cơ quan chức năng, Công ty Cổ 
phần dược Lâm Đồng phải có 
trách nhiệm phối hợp với cơ quan 
kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm 
nghiệm thuốc Nhà nước tiến hành 
lấy mẫu bổ sung ít nhất 3 mẫu 
thuốc (1 mẫu thuốc lưu tại công ty 
và mẫu thuốc tại ít nhất 2 cơ sở 
buôn bán khác), trong đó có cơ sở 
buôn bán đã cung cấp thuốc cho 
nhà thuốc Dapharco Blu+ (TP Đà 
Nẵng). Những mẫu thuốc sau khi 
được thu hồi sẽ được gửi tới Viện 
kiểm nghiệm thuốc Trung ương 
hoặc Viện kiểm nghiệm thuốc TP 
Hồ Chí Minh để kiểm tra chất 
lượng đối với tiêu chuẩn chiết 
được trong Ethyl acetat có trong 
sản phẩm thuốc trị sỏi thận Kim 
Tiền Thảo.  

Được biết, theo mẫu thuốc do 
nhà thuốc Dapharco Blu+ cung 
cấp, chỉ số chiết dược chất Ethyl 
acetat thấp hơn so với tiêu chuẩn 
sản xuất thuốc Kim Tiền Thảo. 
Vấn đề chất lượng của lô thuốc 
Kim Tiền Thảo bị thu hồi không 
được đảm bảo có thể là do quá 
trình bảo quản trong kho hoặc quá 
trình vận chuyển không đảm bảo 
quy trình. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 

 Danh sách 7 cơ sở vi phạm 
trong ghi nhãn và quảng cáo 

Sai phạm chung của các công 
ty này là quảng cáo các sản phẩm 
thực phẩm chức năng, thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe không đúng với 
quy định. Cùng với xử phạt bằng 
hình thức phạt tiền, Cục An toàn 
thực phẩm đã buộc các công ty 
tháo gỡ nội dung quảng cáo vi 
phạm; cải chính thông tin theo 
quy định. 

 
Công ty Cổ phần xuất nhập 

khẩu Thiết bị Y tế Sao Việt (địa 
chỉ sản xuất tại số 28, ngõ 62 Cù 
Chính Lan, phường Khương Mai, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội) bị phạt 22.500.000 đồng do 
vi phạm quy định về nội dung bắt 
buộc trên nhãn hàng hóa đối với lô 
sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe Viên nang giảm béo Phục 
linh Sao Việt (số lô 20170708, 
ngày sản xuất 8/7/2017, hạn sử 
dụng 7/7/2020). 

Xử phạt 2 công ty 70 triệu 
đồng, mỗi công ty 35 triệu đồng, 
cụ thể: Công ty TNHH thương 
mại CG Việt Nam, địa chỉ số 9 
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ngách 100, ngõ 164 đường Vương 
Thừa Vũ, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, Hà Nội và 
Công ty TNHH Thương mại quốc 
tế Phamaco, địa chỉ số 60 ngõ 
Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, 
Hà Nội. 2 công ty này vi phạm 
quảng cáo sản phẩm thực phẩm 
chức năng, thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe mà không được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền xác nhận nội 
dung trước khi thực hiện quảng 
cáo. 

Công ty TNHH Dược phẩm 
Tân Quang, số 2 ngõ 12 phố Trần 
Quý Kiên, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội bị phạt 25 
triệu đồng. Nguyên nhân là do 
công ty này quảng cáo sản phẩm 
thực phẩm chức năng/thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe Vương Đường 
Khang, Vương gút khang trên 
website http://vuonggutkhang.com 
có nội dung không phù hợp với 
một trong các tài liệu theo quy 
định. 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
Viễn Bằng (số nhà 261 đường Phú 
Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc 
Từ Liêm, Hà Nội) bị phạt 25 triệu 
đồng do quảng cáo sản phẩm thực 
phẩm chức năng/thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe Cốm BigBB Plus trên 

website http://bigbb.vn không phù 
hợp với một trong các tài liệu theo 
quy định. 

Xử phạt 90 triệu đồng đối với 
Công ty TNHH Ecopath Việt 
Nam, địa chỉ tầng 4 số 35A, ngõ 
45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà 
Nội vi phạm quảng cáo 4 sản 
phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: 
Men vi sinh Bifina EX, Men vi 
sinh Bifina S, Men vi sinh Bifina 
R, Tảo mặt trời Earthrise ® 
Spirulina Gold Plus ® trên 
website và trên tờ rơi của công ty 
có nội dung không phù hợp với 
một trong các tài liệu theo quy 
định. 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
Dược Nhân Hưng (địa chỉ số 3, 
đường Quách Văn Tuấn, phường 
12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh) bị phạt 25 triệu đồng 
do quảng cáo sản phẩm thực phẩm 
chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe Viên nang Hoàng Tiên Đan 
trên website: 
http://duocnhanhung.com không 
phù hợp với một trong các tài liệu 
theo quy định. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của 
Tổng cục Quản lý thị trường 

Tổng cục Quản lý thị trường là 
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tổ chức trực thuộc Bộ Công 
Thương, thực hiện chức năng 
tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quản lý nhà nước 
và tổ chức thực thi pháp luật về 
phòng, chống, xử lý các hành vi 
kinh doanh hàng hoá nhập lậu; 
sản xuất, buôn bán hàng giả,… 

 
Thủ tướng Chính phủ vừa ban 

hành Quyết định 34/2018/QĐ-
TTg quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Tổng cục Quản lý thị trường 
trực thuộc Bộ Công Thương. Theo 
đó, Tổng cục Quản lý thị trường 
có nhiệm vụ trình Bộ trưởng Bộ 
Công Thương để trình Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
quyết định Dự án luật, dự thảo 
nghị quyết của Quốc hội, dự án 
pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị 
quyết, nghị định của Chính phủ; 
dự thảo quyết định, chỉ thị của 
Thủ tướng Chính phủ về tổ chức 
và hoạt động của lực lượng Quản 
lý thị trường; về chế độ, chính 
sách đối với công chức Quản lý 
thị trường; chiến lược, chương 

trình mục tiêu quốc gia, chương 
trình hành động, kế hoạch phát 
triển dài hạn, đề án, dự án quan 
trọng, dự thảo báo cáo về tổ chức 
và hoạt động của lực lượng Quản 
lý thị trường. 

Tổng cục Quản lý thị trường có 
chức năng tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ về kiểm tra, thanh tra 
chuyên ngành, xử lý vi phạm hành 
chính theo quy định của pháp luật; 
chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện 
hoạt động kiểm tra, thanh tra 
chuyên ngành, đấu tranh chống 
các hành vi vi phạm pháp luật 
trong phạm vi chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của lực lượng Quản 
lý thị trường; áp dụng các biện 
pháp nghiệp vụ phục vụ hoạt động 
kiểm tra, thanh tra chuyên ngành 
và xử lý vi phạm hành chính; thu 
thập tài liệu, chứng cứ, lấy mẫu 
sản phẩm hàng hóa, tang vật, 
phương tiện có dấu hiệu vi phạm, 
trưng cầu giám định, kiểm nghiệm 
mẫu vật là hàng hóa… 

Đồng thời kiểm tra nội bộ, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý theo 
thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có 
thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm 
pháp luật liên quan đến lực lượng 
Quản lý thị trường theo quy định 
của pháp luật; phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực và thực hành tiết 
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kiệm, chống lãng phí trong việc sử 
dụng tài sản, kinh phí được giao 
theo quy định của pháp luật; tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật về các lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý của Tổng 
cục. 

Bên cạnh đó tổ chức thu thập 
thông tin, phân tích, đánh giá, dự 
báo tình hình để tham mưu, 
đề xuất với cấp có thẩm quyền áp 
dụng các biện pháp phòng ngừa, 
đấu tranh đối với các hành vi vi 
phạm pháp luật; xây dựng, vận 
hành và phát triển hệ thống thông 
tin, cơ sở dữ liệu về quản lý địa 
bàn, kết quả kiểm tra, thanh tra 
chuyên ngành, xử lý vi phạm hành 
chính, cơ sở dữ liệu quản lý nhân 
sự, tài sản và cơ sở dữ liệu khác 
phục vụ hoạt động của lực lượng 
Quản lý thị trường theo phân công 
của Bộ trưởng và quy định pháp 
luật; tổng hợp, báo cáo kết quả 
kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, 
xử lý vi phạm hành chính của lực 
lượng Quản lý thị trường 
với cấp có thẩm quyền... 

Quyết định này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 12/10/2018 và 
thay thế Quyết định 
số 19/2009/QĐ-TTg ngày 
06/02/2009 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Cục Quản lý thị trường trực 
thuộc Bộ Công Thương. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

 Cần có chế tài mạnh hơn 
trong xử lý hàng hóa vi phạm sở 
hữu trí tuệ   

Đại diện Chi cục Quản lý thị 
trường (QLTT) tỉnh - Cơ quan 
Thường trực của Ban Chỉ đạo 389 
tỉnh, cho biết: Thời gian gần đây, 
không chỉ các hành vi vận chuyển, 
buôn bán hàng hóa vi phạm quyền 
SHTT gia tăng mà đáng báo động 
là tình trạng sản xuất hàng hóa 
giả mạo nhãn hiệu với đầy đủ 
trang thiết bị chuyên nghiệp.  

 
Trước tình hình vi phạm SHTT 

ngày càng diễn biến phức tạp, Ban 
Chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo các 
ngành thành viên triển khai nhiều 
biện pháp xử lý. Trong 7 tháng 
đầu năm, các lực lượng chức năng 
tập trung kiểm soát các mặt hàng 
phục vụ nhân dân trong dịp Tết 
Nguyên đán và những tháng mùa 
hè. Theo thống kê, đã có 98 vụ 
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hàng hóa vi phạm về SHTT bị 
phát hiện, xử lý với số tiền xử 
phạt hành chính là 482 triệu đồng. 
Hàng hóa vi phạm bị tịch thu gồm 
563 chi tiết phụ tùng, 310 mũ bảo 
hiểm, 270 máy móc các loại. 

Tình trạng hàng hóa vi phạm 
SHTT đã gây ảnh hưởng xấu đến 
nền kinh tế, khiến các doanh 
nghiệp sản xuất, kinh doanh chân 
chính không chỉ chịu thiệt hại về 
kinh tế mà còn ảnh hưởng tới uy 
tín của thương hiệu. Được biết, 
theo Điều 199 và 200 Luật SHTT: 
“Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm 
phạm quyền SHTT của tổ chức, cá 
nhân khác thì tùy theo tính chất, 
mức độ xâm phạm, có thể xử lý 
bằng biện pháp dân sự, hành chính 
hoặc hình sự”. Tuy nhiên, quy 
định cũng nêu rõ, việc áp dụng 
biện pháp dân sự, hình sự thuộc 
thẩm quyền của tòa án. Việc áp 
dụng biện pháp hành chính thuộc 
thẩm quyền của các cơ quan thanh 
tra, công an, QLTT, hải quan và 
UBND các cấp. Với tình hình thực 
tế tại tỉnh ta, lực lượng thực thi 
nhiệm vụ về công tác thanh tra, 
kiểm tra vi phạm SHTT chủ yếu là 
lực lượng QLTT, do đó hình thức 
xử lý mới dừng lại ở xử phạt hành 
chính. Việc áp dụng các mức phạt 
hành chính được thực hiện theo 

quy định hiện hành. Do đó, mặc 
dù nhiều vụ việc có nghi ngờ số 
lượng hàng hóa, vận chuyển, buôn 
bán vi phạm lớn, nhưng khi lực 
lượng chức năng làm nhiệm vụ 
phải căn cứ trên số lượng hàng 
hóa bắt quả tang tại hiện trường. 
Hơn nữa, hàng hóa sản xuất vi 
phạm SHTT không có hóa đơn 
chứng từ xuất kho nên không có 
bằng chứng để xử phạt cao hơn. 
Do chế tài xử phạt chưa mạnh nên 
vì lợi nhuận, nhiều đối tượng sau 
khi nộp phạt lại tiếp tục tìm cách 
hoạt động trở lại.  

Để xử lý hiệu quả các vụ việc 
vi phạm về SHTT đang ngày càng 
diễn biến phức tạp, Nhà nước cần 
ban hành chế tài xử lý vi phạm về 
SHTT mạnh tay hơn. Đồng thời, 
các lực lượng chức năng làm 
nhiệm vụ cần tăng cường các hoạt 
động trưng bày hàng giả, hàng 
nhái tại một số hội chợ, nơi đông 
dân cư để giúp người tiêu dùng 
nhận biết các dấu hiệu hàng hóa vi 
phạm SHTT. Các doanh nghiệp bị 
xâm phạm quyền SHTT cũng cần 
chủ động “lên tiếng”, thông báo vi 
phạm tới lực lượng chức năng 
nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng 
cho chính doanh nghiệp và người 
tiêu dùng. 

(Theo baomoi.com.vn) 


