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ĐOÀN VIỆT NAM ĐIỀU 
HÀNH KHÓA HỌP ĐẠI HỘI 
ĐỒNG TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI 

Khóa họp thường niên lần thứ 
58 Đại Hội đồng các quốc gia 
thành viên của Tổ chức Sở hữu Trí 
tuệ Thế giới (WIPO) đã khai mạc 
tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 
24/9 vừa qua. Đại sứ Dương Chí 
Dũng điều hành khóa họp với tư 
cách là Chủ tịch Đại Hội đồng 
WIPO nhiệm kỳ 2018-2019. 

 
Toàn cảnh hội nghị 

Hội nghị thu hút sự tham gia 
của hơn 1200 đại biểu từ 191 quốc 
gia thành viên. Đoàn công tác Việt 
Nam gồm 7 đại biểu do ông Phạm 
Công Tạc - Thứ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ dẫn đầu. Đây là 
lần đầu tiên Trưởng Phái đoàn 
thường trực Việt Nam bên cạnh 
Liên hợp quốc, Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO) và các tổ 
chức quốc tế khác tại Geneva 
(Thụy Sĩ), Đại sứ Dương Chí 

Dũng điều hành khóa họp với tư 
cách là Chủ tịch Đại Hội 
đồng WIPO nhiệm kỳ 2018-2019. 

Kỳ họp lần này sẽ thông qua 
các báo cáo của các Ủy ban, Hội 
đồng của WIPO như Ủy ban Sở 
hữu trí tuệ và phát triển (CDIP), 
Ủy ban thường trực về quyền tác 
giả và quyền liên quan (SCCR), 
Ủy ban liên chính phủ về sở hữu 
trí tuệ và nguồn gen, tri thức 
truyền thống và văn hóa dân gian 
(IGC), Ủy ban thường trực về luật 
sáng chế (SCP), Ủy ban thường 
trực về nhãn hiệu, kiểu dáng công 
nghiệp và chỉ dẫn địa lý (SCT), 
Ủy ban thường trực về công nghệ 
thông tin (SCIT), Ủy ban tư vấn 
về thực thi (ACE), Hội đồng Liên 
minh PCT, Hội đồng Liên minh 
Madrid; và rà soát báo cáo của 
WIPO về các hoạt động của Tổ 
chức từ kỳ họp Đại hội đồng lần 
trước. Khóa họp thường niên lần 
thứ 58 Đại Hội đồng WIPO có sự 
tham dự của khoảng 1.200 đại 
biểu đến từ 191 nước thành viên 
WIPO. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng 
Giám đốc WIPO, ông Francis 
Gurry, cho rằng sở hữu trí tuệ 
ngày càng trở nên quan trọng 
trong các lĩnh vực kinh tế và xã 
hội, trong việc phát triển các chính 
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sách và thương mại quốc tế. 
Những thay đổi công nghệ nhanh 
chóng, toàn diện và sâu sắc, dẫn 
đến sự gia tăng nhu cầu về quyền 
sở hữu trí tuệ, củng cố vai trò 
trung tâm của sở hữu trí tuệ trong 
đổi mới, sáng tạo. 

Tổng Giám đốc WIPO nhấn 
mạnh bức tranh đổi mới sáng tạo 
có những thay đổi sâu sắc theo 
hướng toàn cầu và đa cực, trong 
đó công nghệ giữ vai trò thống trị 
trong nền kinh tế, thể hiện rõ qua 
việc sử dụng ngày tăng các dịch 
vụ sở hữu trí tuệ của WIPO trên 
phạm vi toàn cầu. Ông Francis 
Gurry cũng đề cập đến các thách 
thức của WIPO và các tổ chức 
quốc tế trong việc xây dựng các 
quy định pháp luật về sở hữu trí 
tuệ. Để vượt qua những thách thức 
này, nhà lãnh đạo WIPO kêu gọi 
tăng cường chia sẻ kiến thức về 
cách thức các công nghệ tiên tiến 
có thể hỗ trợ hệ thống sở hữu trí 
tuệ, như trí tuệ nhân tạo. 

Phát biểu tại phiên khai mạc 
của Đại hội đồng WIPO, Thứ 
trưởng Phạm Công Tạc đánh giá 
cao các hoạt động WIPO gần đây 
cũng như những phát triển mới 
trong lĩnh vực xây dựng các thể 
chế bảo hộ sở hữu trí tuệ quốc tế 
mới. Thứ trưởng cam kết Việt 

Nam sẽ tích cực hợp tác với các 
Thành viên khác để xây dựng một 
hệ thống sở hữu trí tuệ thế giới 
công bằng và bao trùm. Việt Nam 
ghi nhận những trợ giúp kỹ thuật 
của WIPO trong năm vừa qua và 
mong muốn tiếp tục hợp tác với 
WIPO triển khai dự án xây dựng 
hệ thống quản trị đơn sở hữu công 
nghiệp WIPO IPAS tại Cục Sở 
hữu trí tuệ, xây dựng Chiến lược 
sở hữu trí tuệ quốc gia và sớm 
hoàn thành thủ tục gia nhập Thỏa 
ước La Hay về đăng ký quốc tế 
kiểu dáng công nghiệp. 

Phát biểu tại phiên khai mạc 
của Đại hội đồng WIPO, Thứ 
trưởng Phạm Công Tạc đánh giá 
cao các hoạt động WIPO gần đây 
cũng như những phát triển mới 
trong lĩnh vực xây dựng các thể 
chế bảo hộ sở hữu trí tuệ quốc tế 
mới. Thứ trưởng cam kết Việt 
Nam sẽ tích cực hợp tác với các 
Thành viên khác để xây dựng một 
hệ thống sở hữu trí tuệ thế giới 
công bằng và bao trùm. Việt Nam 
ghi nhận những trợ giúp kỹ thuật 
của WIPO trong năm vừa qua và 
mong muốn tiếp tục hợp tác với 
WIPO triển khai dự án xây dựng 
hệ thống quản trị đơn sở hữu công 
nghiệp WIPO IPAS tại Cục Sở 
hữu trí tuệ, xây dựng Chiến lược 
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sở hữu trí tuệ quốc gia và sớm 
hoàn thành thủ tục gia nhập Thỏa 
ước La Hay về đăng ký quốc tế 
kiểu dáng công nghiệp. 

Bên lề hội nghị, Đoàn Việt 
Nam còn có một số cuộc họp và 
làm việc song phương với các đối 
tác như Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế 
giới (WIPO), Cơ quan Sáng chế 
châu Âu (EPO), Tổng cục Sáng 
chế Nhật Bản (JPO), Viện Sở hữu 
công nghiệp Pháp (INPI), Cơ quan 
Sở hữu trí tuệ Mexico và Cơ quan 
Sở hữu trí tuệ Vương quốc Anh 
(UK IPO) để mở rộng quan hệ 
hợp tác. 

 (Tổng hợp) 
 

VIỆN KHOA HỌC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ LÀM VIỆC VỚI 
MẠNG LƯỚI SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐÔNG NAM Á THUỘC 
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ 
CÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN 
(SEAIPJ) VÀ TỔ CHỨC XÚC 
TIẾN THƯƠNG MẠI NHẬT 
BẢN (JETRO)   

Ngày 11/10/2018, Viện Khoa 
học sở hữu trí tuệ (“Viện 
KHSHTT”) đã có buổi làm việc 
với Mạng lưới sở hữu trí tuệ Đông 
Nam Á thuộc Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Nhật Bản 
(SEAIPJ) và Tổ chức xúc tiến 

thương mại Nhật Bản (JETRO). 
Tiếp đoàn có ông Nguyễn Hữu 

Cẩn, Phó Viện trưởng Viện 
KHSHTT cùng các lãnh đạo 
phòng. Phía IPOS có ông Kelvin 
Kee, Trưởng phòng Hợp tác quốc 
tế, bà Ang Wunly, Trưởng phòng 
Kế hoạch và Phát triển thương 
mại, GS. Teo Ailing, chuyên gia 
tra cứu và thẩm định sáng chế và 
một số đại diện của IPOS.  

 
Buổi làm việc giữa Viện KHSHTT với Mạng 
lưới sở hữu trí tuệ Đông Nam Á thuộc Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản 
(SEAIPJ) và Tổ chức xúc tiến thương mại 

Nhật Bản (JETRO) 
Tại buổi làm việc, hai bên đã 

cùng nhau giới thiệu chức năng 
chính của mình, cũng như chia sẻ 
những kinh nghiệm và kết quả đạt 
được trong quá trình triển khai các 
nhiệm vụ. IPOS mong muốn được 
tìm hiểu kỹ về một số hoạt động 
chuyên môn của Viện KHSHTT, 
đặc biệt là hoạt động định giá và 
đào tạo về sở hữu trí tuệ. Hai bên 
nhận thấy hai cơ quan có sự tương 
đồng về hoạt động tư vấn và định 
giá tài sản trí tuệ nên rất mong 
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muốn có được sự chia sẻ kinh 
nghiệm lẫn nhau về những vấn đề 
này. 

Tại buổi làm việc, phía Nhật 
Bản mong muốn được chia sẻ một 
số nội dung liên quan đến hoạt 
động giám định về sáng chế tại 
Viện KHSHTT. Ông Nguyễn Hữu 
Cẩn, Phó viện trưởng Viện 
KHSHTT đã giới thiệu và chia sẻ 
với các đại diện của Nhật Bản về 
các nội dung: (i) Thông tin và tài 
liệu cần thiết để tiến hành giám 
định; (ii) xác định hiệu lực của 
sáng chế; (iii) xác định phạm vi 
bảo hộ của sáng chế; (iv) tài liệu 
được sử dụng trong quá trình giám 
định sáng chế; (v) cách thức tìm 
kiếm tài liệu phục vụ hoạt động 
giám định sáng chế… 

Phía Nhật Bản đánh giá cao 
hoạt động giám định đã và đang 
thực hiện của Viện KHSHTT và 
tin tưởng rằng trong tương lai, 
hoạt động này ngày càng trở nên 
quan trọng đối với xã hội, đặc biệt 
là đối với các doanh nghiệp. Đại 
diện của Mạng lưới sở hữu trí tuệ 
Đông Nam Á thuộc Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Nhật 
Bản (SEAIPJ) và Tổ chức xúc tiến 
thương mại Nhật Bản (JETRO) 
mong muốn nhận được sự chia sẻ 
kinh nghiệm của Viện KHSHTT 

liên quan đến việc đánh giá khả 
năng xâm phạm quyền đối với 
sáng chế. Do vậy, trong buổi làm 
việc, phía Nhật Bản đã đề xuất 
phối hợp với Viện KHSHTT tổ 
chức một buổi tọa đàm tại Việt 
Nam vào đầu năm 2019 liên quan 
đến chủ đề đánh giá khả năng xâm 
phạm quyền đối với sáng chế để 
diễn giả của hai bên có thể trình 
bày và chia sẻ thực tiễn đánh giá 
khả năng xâm phạm quyền đối với 
sáng chế tại Việt Nam và Nhật 
Bản giúp các doanh nghiệp Việt 
Nam và Nhật Bản hiểu rõ được 
nguyên tắc đánh giá khả năng xâm 
phạm nhằm phục vụ cho việc phát 
triển và bảo vệ tài sản trí tuệ của 
doanh nghiệp.  

Ông Nguyễn Hữu Cẩn, Phó 
viện trưởng Viện KHSHTT nhất 
trí sẽ phối hợp với Mạng lưới sở 
hữu trí tuệ Đông Nam Á thuộc 
Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Nhật Bản (SEAIPJ) và Tổ 
chức xúc tiến thương mại Nhật 
Bản (JETRO) để chuẩn bị nội 
dung và các công việc cần thiết 
cho việc tổ chức buổi tọa đàm 
trong thời gian tới. 

Kết thúc buổi làm việc, ông 
Nguyễn Hữu Cẩn, Phó viện 
trưởng Viện KHSHTT và ông 
Kelvin Kee, Trưởng phòng Hợp 
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tác quốc tế, IPOS nhấn mạnh rằng, 
đây là cơ hội để hai bên mở rộng 
quan hệ hợp tác và sẽ sớm triển 
khai các hoạt động cụ thể nhằm 
thúc đẩy quan hệ hợp tác song 
phương giữa hai bên./. 

  (Tổng hợp) 
 
 

 
 

VIỆT NAM – HOA KỲ TIẾP 
TỤC ĐẨY MẠNH HỢP TÁC 
KH&CN 

Khóa họp lần thứ 10 của Ủy 
ban hỗn hợp về hợp tác KH&CN 
Việt Nam và Hoa Kỳ (JCM10) 
diễn ra từ ngày 15-17/10/2018 tại 
Washington DC đã thống nhất, 
Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh hợp tác KH&CN trong 
các lĩnh vực Y tế và Sức khỏe, 
Công nghệ sinh học trong nông 
nghiệp, Khoa học bảo tồn, đổi mới 
sáng tạo và Khởi nghiệp doanh 
thương. 

Phát biểu tại khóa họp, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Bùi 
Thế Duy cho biết, hai bên tập 
trung thúc đẩy hợp tác trong các 
lĩnh vực Y tế và khoa học sức 
khỏe, Công nghệ sinh học trong 
nông nghiệp, Khoa học bảo tồn - 
những hoạt động đóng góp thiết 

thực cho mục tiêu phát triển của 
Việt Nam. Đặc biệt, những sáng 
kiến mới của Việt Nam và Hoa Kỳ 
nhằm phát triển hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ được 
xem xét tại JCM lần này với việc 
thành lập một Nhóm công tác mới 
về Đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp doanh thương (Innovation 
& Entrepreneurship).  

 
Hai Trưởng đoàn JCM - Thứ trưởng Bùi Thế 

Duy và Phó Trợ lý Ngoại trưởng thường trực, 
phụ trách các vấn đề về Đại dương, Môi 

trường và Khoa học quốc tế Judith Garber - 
trao quà lưu niệm. 

Đại diện phía Hoa Kỳ, bà 
Judith Garber, Phó Trợ lý Ngoại 
trưởng thường trực, phụ trách các 
vấn đề về Đại dương, Môi trường 
và Khoa học quốc tế, nhấn mạnh, 
Việt Nam là đối tác hợp tác toàn 
diện với Hoa Kỳ, hai bên đang 
hướng tới kỷ niệm 20 năm ký 
Hiệp định khoa học và công nghệ 
của hai nước. Trong bối cảnh đó, 
“Khoa học, Công nghệ và Đổi mới 
sáng tạo (STI) sẽ đóng vai trò then 
chốt trong việc thúc đẩy quan hệ 
đối tác hợp tác toàn diện giữa hai 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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nước”.  
Cụ thể, khóa họp thống nhất, 

về Khoa học Y tế và Sức khỏe, hai 
bên tiếp tục hợp tác thực hiện các 
hoạt động trong khuôn khổ 
chương trình an ninh y tế toàn cầu, 
tăng cường năng lực cho mạng 
lưới các trung tâm điều hành khẩn 
cấp, phòng xét nghiệm tiêu chuẩn 
quốc gia và khu vực; Đẩy mạnh 
thực hiện chương trình đào tạo 
dịch tễ học thực địa và mở rộng 
chương trình để bao gồm các bệnh 
không lây nhiễm vào chương trình 
đào tạo hiện có; Hợp tác nghiên 
cứu phòng chống các bệnh không 
lây nhiễm, nghiên cứu về ung thư, 
phòng chống tác hại thuốc lá, rượu 
bia và các chất gây nghiện; Hợp 
tác nghiên cứu và phát triển 
vaccine, chuyển giao công nghệ; 
Hợp tác trong lĩnh vực y tế biển 
đảo và y học thảm họa. Hai bên sẽ 
tăng cường trao đổi thông tin và 
chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ 
hội hợp tác thúc đẩy nghiên cứu 
khoa học thông qua đẩy mạnh 
chức năng điều phối các vấn đề y 
tế toàn cầu và ngoại giao y tế toàn 
cầu. 

Về Khoa học bảo tồn, hai bên 
thống nhất hỗ trợ hoàn thiện hệ 
thống quan trắc rừng nhiệt đới của 
Việt Nam (bao gồm hình thành cơ 

sở vật chất nhằm thu hút các nhà 
khoa học quốc tế, triển khai các 
khóa học thực đị, quan trắc động 
vật, thực vật, đất và các bon, liên 
kết với hệ thống toàn cầu quan 
trắc hệ sinh thái rừng , hợp tác 
nghiên cứu và công bố khoa học). 
Hai bên chủ trương đẩy mạnh 
nghiên cứu độc chất, áp dụng kỹ 
thuật viễn thám theo dõi môi 
trường ven biển, hình thành hệ 
thống quản lý dữ liệu cho vùng Hạ 
Mekong (bao gồm thu thập, quản 
lý dữ liệu, phân tích, và phổ biến 
dựa trên nên tảng Big Data). 
Ngoài ra, hai bên sẽ đẩy mạnh 
nghiên cứu sử dụng các chỉ tiêu 
tích hợp kinh tế - xã hội và văn 
hóa - môi trường và kiến thức bản 
địa trong công tác bảo tồn. 

Về Đổi mới sáng tạo và Khởi 
nghiệp doanh thương, hai bên tiếp 
tục xây dựng hệ sinh thái về đổi 
mới sáng tạo và học hỏi công 
nghệ, thiết lập nền tảng học hỏi và 
nghiên cứu chung, phân tích các 
hệ thống đổi mới sáng tạo ngành 
trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, 
trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực 
khởi nghiệp, đẩy mạnh hợp tác về 
trao đổi và chuyển giao các giải 
pháp công nghệ phục vụ nhu cầu 
phát triển kinh tế xã hội, nâng cao 
nhận thức về các vấn đề liên quan 
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đến sở hữu trí tuệ (như xác lập 
quyền và thực thi luật pháp).  

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

NGUỒN TIN KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê 
duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin 
khoa học và công nghệ phục vụ 
nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030”. 

 
Mục tiêu của Đề án là tiếp tục 

phát triển nguồn tin khoa học và 
công nghệ trên quy mô quốc gia 
nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, 
kịp thời và bảo đảm ngưỡng an 
toàn thông tin tri thức khoa học và 
công nghệ trong nước và quốc tế 
phù hợp với chiến lược phát triển 
khoa học và công nghệ trong từng 
giai đoạn, đáp ứng nhu cầu nghiên 
cứu khoa học, phát triển công 
nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo 
đảm quốc phòng, an ninh của đất 
nước. 

Đến năm 2020, tích hợp và đưa 

vào sử dụng các cơ sở dữ liệu về 
khoa học và công nghệ sau: Công 
bố khoa học và công nghệ trong 
nước, công bố quốc tế của các tác 
giả Việt Nam; chỉ số trích dẫn 
khoa học; thông tin sở hữu trí 
tuệ...; bổ sung tập trung một số 
nguồn tin khoa học và công nghệ 
quốc tế cốt lõi cho tổ chức thực 
hiện chức năng đầu mối thông tin 
khoa học và công nghệ cấp quốc 
gia, một số tổ chức khoa học và 
công nghệ, cơ sở giáo dục đại học 
và các cá nhân tham gia thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp quốc gia; đáp ứng cơ bản nhu 
cầu khai thác, sử dụng các nguồn 
tin khoa học và công nghệ ở các 
cấp, các ngành và các lĩnh vực, 
phục vụ hoạt động nghiên cứu 
khoa học, phát triển công nghệ, 
khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, 
gắn liền khoa học và công nghệ 
với sản xuất, kinh doanh. 

Đến năm 2025, hệ thống hoá, 
tích hợp đầy đủ và vận hành đồng 
bộ các nguồn tri thức trong Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về khoa học và 
công nghệ để phục vụ công chúng; 
mở rộng bổ sung tập trung các 
nguồn tin khoa học và công nghệ 
quốc tế cốt lõi đến các tổ chức 
thực hiện chức năng đầu mối 
thông tin khoa học và công nghệ 
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của các bộ và thành phố trực thuộc 
trung ương, viện nghiên cứu, cơ 
sở giáo dục đại học lớn trên cả 
nước; xây dựng, phát triển cơ sở 
dữ liệu và số hoá tài liệu khoa học 
và công nghệ đặc thù tại các bộ, 
ngành, địa phương. 

Đến năm 2030, Đề án tiếp tục 
bổ sung, phát triển các nguồn tin 
khoa học và công nghệ trong nước 
và quốc tế, bảo đảm đáp ứng đầy 
đủ nhu cầu thông tin của các tổ 
chức và cá nhân hoạt động khoa 
học và công nghệ, đổi mới sáng 
tạo, đào tạo và sản xuất kinh 
doanh. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ THÚC 
ĐẨY PHÁT TRIỂN THỊ 
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ 

Ngày 17-10, Sở KH&CN 
TPHCM đã tổ chức tổng kết 10 
năm Chương trình đào tạo quản 
trị viên tài sản trí tuệ TPHCM 
(2008-2018).   

Thông tin cho biết, đến nay 
chương trình đã đào tạo được 68 
giám đốc tài sản trí tuệ, 104 
trưởng bộ phận tài sản trí tuệ cùng 
195 chuyên viên tài sản trí tuệ, 
làm nòng cốt cho hoạt động sở 
hữu trí tuệ của TPHCM. 

Ông Nguyễn Khắc Thanh, Phó 

Giám đốc Sở KH&CN HCM, cho 
biết sở hữu trí tuệ được xem là 
công cụ hữu hiệu trong việc thúc 
đẩy sự phát triển của thị trường 
công nghệ nói riêng và phát triển 
kinh tế nói chung. 

Chương trình đào tạo quản trị 
viên tài sản trí tuệ được Sở 
KH&CN TPHCM xây dựng nhằm 
cung cấp nguồn nhân lực về sở 
hữu trí tuệ cho các viện - trường, 
doanh nghiệp, các tổ chức trung 
gian, giúp tăng cường quản trị và 
khai thác tài sản trí tuệ một cách 
tốt nhất.  

(Theo baomoi.com) 

 
 

 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Hệ thống biến đổi rác thải 
thành nhiên liệu và giảm khí 
nhà kính 

Nhu cầu về một giải pháp quản 
lý chất thải chưa bao giờ cấp thiết 
hơn. Các số liệu thống kê về rác 
thải đáng kinh ngạc: mọi người 
đang mua chai nhựa với tốc độ 
một triệu chai/phút. Đến năm 
2050, ước tính đại dương sẽ chứa 
khối lượng nhựa lớn hơn trọng 
lượng của cá.  

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 



                                          Số 212 – 10/2018 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 9 
 

 Rác thải tại các bãi chôn lấp 
gây nhiễm độc bầu không khí của 
chúng ta và rác thải dưới đại 
dương cũng đang tiêu diệt các sinh 
vật biển. Việc tìm ra giải pháp bền 
vững cho vấn đề rác thải không 
phải là nhiệm vụ đơn giản. Nhưng 
Synova, một công ty có trụ sở tại 
Mỹ với các văn phòng công nghệ 
và kinh doanh ở châu Âu và châu 
Á đang giải quyết vấn đề trực tiếp 
bằng cách biến rác thải thành năng 
lượng hoặc hóa chất xanh. Phương 
pháp mới vừa giải quyết được vấn 
đề về quản lý chất thải và vừa đáp 
ứng nhu cầu đang gia tăng của con 
người về nguồn điện và hóa chất 
sạch hơn. 

 
Chuyển đổi chất thải thành 

năng lượng không phải là một ý 
tưởng mới. Khái niệm đằng sau 
giải pháp này rất đơn giản: loại bỏ 
khỏi chất thải các thành phần hóa 
học và biến chất thải thành nhiên 
liệu để đáp ứng nhu cầu điện năng 
của con người đang gia tăng.  

Vì thế, công ty Synova đã 
nghiên cứu kỹ lưỡng các bộ khí 

hóa trên khắp hành tinh và cố 
gắng đưa ra một giải pháp hiệu 
quả và hợp lý. MILENA-OLGA, 
hệ thống sử dụng bốn bước để 
chuyển đổi chất thải thành nhiên 
liệu và giảm khí nhà kính trong 
quá trình này, đã được phát triển. 

Thứ nhất, chất thải được xử lý 
nhẹ: nước, cát, kim loại hoặc các 
chất tái chế được loại bỏ khỏi chất 
thải để sản xuất nguyên liệu. Tiếp 
theo, nguyên liệu này được khí 
hóa trong bộ khí hóa MILENA, 
sinh ra khí tổng hợp dày đặc. Sau 
đó, khí tổng hợp được làm sạch 
trong hệ thống OLGA, loại bỏ 
chất gây ô nhiễm như hắc ín. Cuối 
cùng, khí sạch được sử dụng để 
sản xuất điện thông qua động cơ 
hoặc tuabin khí, hiệu quả hơn 
nhiều so với lò hơi ở mọi quy mô. 
Loại bỏ các tạp chất trước khi sử 
dụng cho phép khí được sử dụng 
theo nhiều cách khác nhau. Các 
đơn vị để tổng hợp khí tự nhiên 
hoặc khai thác nguyên liệu nhựa 
tái tạo hoặc nhiên liệu cũng được 
chứng minh và sẽ sớm được 
thương mại trên thị trường. 

Hệ thống gồm bốn bước khiến 
cho quy trình trở nên hơi phức tạp. 
Nhưng việc phân chia quy trình và 
các bộ phận thực tế có thể quản lý 
đã làm cho kỹ thuật này hiệu quả 
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hơn 50% so với hiệu quả trung 
bình của một nhà máy xử lý chất 
thải thành năng lượng, làm giảm 
chi phí. Điều đó làm cho hệ thống 
của công ty Synova trở thành sự 
kết hợp chi phí-hiệu quả và sạch, 
có triển vọng áp dụng cho nhiều 
nơi trên hành tinh đang chịu gánh 
nặng của sự gia tăng số lượng các 
bãi chôn lấp và các tảng rác thải.  

(Theo most.gov.vn) 
 

 Nhật Bản muốn thiết lập 
chuẩn mực cho ôtô bay 

Chính phủ Nhật Bản luôn xem 
những chiếc xe bay như một giải 
pháp giúp khắc phục nhiều vấn 
nạn giao thông của quốc gia, như 
giảm tình trạng tắc nghẽn, thúc 
đẩy du lịch và tăng cường khả 
năng tiếp cận tới các khu vực xa 
xôi. 

 
Nhật Bản muốn đi đầu trong việc định hình 

tiêu chuẩn xe bay cho thế giới.  

Người Nhật đang đặt ra tham 
vọng muốn trở thành nước dẫn 
đầu thế giới trong lĩnh vực xe bay. 
Họ đang có một đội ngũ trong mơ 
gồm toàn các công ty công nghệ 

danh tiếng, sẵn sàng để biến mục 
tiêu trên trở thành hiện thực – theo 
tuyên bố của Bộ Thương mại Nhật 
Bản vào hôm 24/08. 

Chính phủ Nhật đã cho thành 
lập một nhóm hành động bao gồm 
21 công ty và tổ chức nhằm thiết 
kế lộ trình đưa xe bay trở nên phổ 
biến tại quốc gia này, trong đó có 
những tay chơi lớn nhất như Uber, 
Boeing hay Airbus,… Các đại 
diện dự kiến sẽ gặp nhau vào hôm 
29/08 để vạch kế hoạch cho viễn 
cảnh trên, thậm chí có thể trở 
thành sự thật ngay trong thập kỷ 
tới. 

Chúng ta sẽ cùng xem liệu 
người Nhật có thành công với mục 
tiêu đầy tham vọng trên hay 
không, nhưng chắc chắn họ sẽ 
không phải chịu thất bại chỉ vì 
thiếu đối tác phù hợp trên hành 
trình của mình. 

 (Theo  khoahocphattrien) 
 

 Trung Quốc thiết lập các 
tiêu chuẩn quốc gia cho 
blockchain  

Trung Quốc đã bắt đầu xây 
dựng các tiêu chuẩn quốc gia về 
công nghệ blockchain và hy vọng 
hoàn thành quá trình này vào cuối 
năm 2019. 

Theo Văn phòng Nghiên cứu 
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Blockchain của Viện Nghiên cứu 
Tiêu chuẩn Công nghiệp Điện tử 
thuộc Bộ Công nghiệp và Công 
nghệ thông tin Trung Quốc, kế 
hoạch cho các tiêu chuẩn đã được 
công bố, và một ủy ban chuyên 
trách sẽ được thiết lập.  

 
Các tiêu chuẩn quốc gia về 

blockchain bao gồm các tiêu 
chuẩn cơ bản, tiêu chuẩn kinh 
doanh và ứng dụng, tiêu chuẩn 
phương pháp và quy trình, các tiêu 
chuẩn độ tin cậy và tương thích, 
tiêu chuẩn bảo mật thông tin..., và 
sẽ mở rộng hơn nữa khả năng áp 
dụng các tiêu chuẩn.  

Với các tiêu chuẩn, chính 
quyền hy vọng sẽ giảm thiểu rủi 
ro liên quan đến các ứng dụng 
blockchain. Theo các nhà nghiên 
cứu Trung Quốc, công nghệ 
blockchain đã gây thiệt hại 2,86 tỷ 
USD từ năm 2011 đến năm 2018, 
riêng năm 2018 chiếm 1,9 tỷ 
USD. 

Nhiều chính quyền địa phương 
trên khắp đất nước cũng đang thúc 
đẩy sự phát triển của công nghệ 

blockchain. Vào tháng 4/2018, 
Thâm Quyến đã công bố quỹ đầu 
tư mạo hiểm công nghệ 
blockchain đầu tiên. Sáng kiến 
này được dẫn dắt bởi Quỹ định 
hướng vốn thiên thần Thâm 
Quyến. Hàng Châu đã định hướng 
phát triển công nghệ blockchain 
và thiết lập một Khu công nghiệp 
Blockchain.  

(Theo nasati) 
 
 Băng dán thông minh - Cách 
bịt vết đứt tay trong thời công 
nghệ 4.0  

Băng dán vết thương có thể sử 
dụng trên các vết thương nhỏ, tuy 
nhiên, chúng thường chẳng có 
mấy vai trò giúp ngăn chặn nhiễm 
trùng vết thương. Đó chính là lý 
do khiến loại băng dán thông 
minh ra đời: chúng vừa có thể 
theo dõi, vừa có thể can thiệp vào 
các tiến triển của vết thương nếu 
chúng xuất hiện. 

 
Ý tưởng băng dán thông minh 

này đã được thực hiện bởi nhóm 
các kỹ sư sáng chế tại trường Đại 
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học Tufts. Nhóm sáng chế thiết kế 
chiếc băng dán mềm, dày 3 mm, 
có khả năng theo dõi và phân tán 
thuốc điều trị đặc hiệu vào vết 
thương. 

Băng thông minh này gồm 
phần bao phủ vết thương (bên 
phải) có bộ cảm biến và các chất 
vận chuyển thuốc; bộ vi xử lý ở 
bên trái, xử lý dữ liệu đã thu thập 
và kích hoạt phân tán thuốc. 

Nếu thành công trong thử 
nghiệm lâm sàng, nghiên cứu này 
sẽ biến đổi tương lai tiềm năng 
của băng dán vết thương. Đây có 
thể là một bước tiến bộ vượt bậc, 
quan trọng đối với những người 
có bệnh lý da mãn tính khó chữa, 
chẳng hạn như những vết thương 
do bỏng trên đối tượng bệnh nhân 
tiểu đường. Băng dán thông minh 
có bộ cảm biến độ pH và nhiệt độ 
để đo các số liệu của vết thương. 
Môi trường pH lý tưởng cho việc 
chữa lành vết thương là từ 5,5 đến 
6,5. Tăng nhiệt độ tại vết thương 
cho thấy tình trạng viêm đang diễn 
ra và là một vết thương chưa lành. 
Ngoài ra, sản phẩm của nhóm 
nghiên cứu còn có thể theo dõi và 
dự đoán khả năng chữa lành của 
vết thương. Dữ liệu thời gian thực 
từ bộ cảm biến của băng được đọc 
bởi một bộ vi thiết bị, sau đó nó 

có thể vạch ra phổ kháng sinh 
thích hợp, tạo môi trường điều trị 
tốt nhất cho vết thương. 

Bước tiếp theo cho nghiên cứu 
của đại học Tufts là kiểm chứng 
trên lâm sàng và cạnh tranh với 
các loại băng dán vết thương 
thông minh khác, bao gồm một 
thiết kế vào năm 2017 của các nhà 
nghiên cứu tại đại học Nebraska, 
sử dụng điện thoại thông minh để 
đưa thuốc tới mô đích. 

(Theo  khoahocphattrien) 
 

 Phương pháp mới để chuyển 
ánh sáng mặt trời thành nhiên 
liệu 

Các nhà khoa học đã tiến thêm 
một bước trong hành trình tìm ra 
cách thức mới để khai thác năng 
lượng mặt trời. Họ đã có thể tách 
nước thành hydro và oxy bằng 
cách thay đổi bộ máy quang hợp 
trong thực vật. 

Quang hợp là quá trình thực 
vật chuyển đổi ánh sáng mặt trời 
thành năng lượng. Oxy được tạo 
ra như là sản phẩm phụ của quá 
trình quang hợp khi nước hấp thụ 
bởi thực vật. Đây là một trong 
những phản ứng quan trọng nhất 
trên hành tinh vì nó là nguồn gốc 
của gần như tất cả oxy trên thế 
giới. Hydro được tạo ra khi nước 
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bị phân tách có thể là một nguồn 
năng lượng tái tạo xanh và không 
giới hạn.  

Một nghiên cứu mới, do các 
học giả tại Trường Đại học St 
John dẫn đầu đã sử dụng sự quang 
hợp bán nhân tạo để khám phá 
những cách thức mới để sản xuất 
và lưu trữ năng lượng mặt trời. Họ 
sử dụng ánh sáng mặt trời tự nhiên 
để biến đổi nước thành hydro và 
oxy bằng cách sử dụng hỗn hợp 
các thành phần sinh học và công 
nghệ nhân tạo.  

Nghiên cứu có thể được sử 
dụng để cách mạng hóa các hệ 
thống được sử dụng để sản xuất 
năng lượng tái tạo. Bài báo mới 
được công bố trên tờ Nature 
Energy đã giải thích cách thức các 
học giải tại Phòng thí nghiệm 
Reisner ở Cambridge phát triển 
nền tảng nghiên cứu của họ để đạt 
được sự phân tách nước bằng năng 
lượng mặt trời. Phương pháp của 
họ cũng sắp xếp để đạt được sự 
hấp thụ ánh sáng mặt trời hiệu quả 
hơn so với quang hợp tự nhiên.  

Sự quang hợp nhân tạo đã tồn 
tại trong nhiều thập kỷ nhưng nó 
vẫn chưa được sử dụng thành 
công để tạo ra năng lượng tái tạo 
vì nó dựa vào việc sử dụng các 
chất xúc tác, các chất này thường 

đắt tiền và độc hại. Điều này có 
nghĩa là nó vẫn chưa được sử 
dụng để mở rộng các phát hiện ở 
cấp độ công nghiệp. 

Đây là mô hình đầu tiên sử 
dụng thành công hydrogenase và 
hệ thống quang II để tạo ra quang 
hợp bán nhân tạo hoàn toàn bằng 
năng lượng mặt trời. 

  (Theo nasati) 
 
 Mỹ bào chế được thuốc điều 
trị ung thư tuyến tụy 

Các bác sĩ Mỹ đã bào chế được 
loại thuốc mới có tên Metavert 
dùng để điều trị bệnh ung thư 
tuyến tụy, một trong những loại 
ung thư phổ biến nhất và là 
nguyên nhân gây tử vong thứ ba ở 
Mỹ. 

 
Các thử nghiệm trên chuột cho thấy thuốc 

Metavert có tác dụng ngăn chặn sự tăng 
trưởng và sức đề kháng của các tế bào ung 

thư, dẫn đến việc khôi phục hiệu ứng tích cực 
của hóa chất trị liệu 

Được biết, ung thư tuyến tụy là 
một trong những loại ung thư phổ 
biến nhất, ảnh hưởng như nhau 
đến cả nam và nữ. Hiện tại, ung 
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thư tuyến tụy đứng hàng thứ 12 
trên thế giới trong số các loại ung 
thư phổ biến nhất.  

Ung thư tế bào tuyến 
adenocarcinoma là dạng ung thư 
tuyến tụy phổ biến nhất. Sở dĩ khó 
điều trị bệnh này là vì các tế bào 
ung thư tương tự như các tế bào 
hình sao của tuyến tụy tham gia 
vào việc khôi phục mô nội tạng bị 
tổn thương. Tuy nhiên, sự tương 
tác giữa các tế bào ung thư và tế 
bào hình sao lại kích thích sự tăng 
trưởng khối u. Kết quả, điều này 
dẫn đến tính kháng thuốc chống 
ung thư. Tiến sĩ Stephen J. 
Pandol, người tham gia công trình 
nghiên cứu chia sẻ rằng ông đã 
nhiều lần nhận thấy các tế bào ung 
thư học được cách ngăn chặn hóa 
trị. 

Các thử nghiệm trên chuột cho 
thấy thuốc Metavert có tác dụng 
ngăn chặn sự tăng trưởng và sức 
đề kháng của các tế bào ung thư, 
dẫn đến việc khôi phục hiệu ứng 
tích cực của hóa chất trị liệu. Tỷ lệ 
sống sót của bệnh nhân ung thư 
trung bình tăng 50%. 

Mouad Edderkaoui , tác giả 
của công trình nghiên cứu, chia sẻ 
rằng đây là một bước đáng kinh 
ngạc để tăng cơ hội sống của bệnh 
nhân ung thư tuyến tụy. Thuốc sẽ 

được thử nghiệm trên người. Nếu 
kết quả được xác nhận thì sẽ có 
một loại thuốc sẽ kéo dài tuổi thọ 
của bệnh nhân ung thư 
adenocarcinoma, một căn bệnh 
hiện nay rất khó điều trị. 

(Theo mothegioi.vn) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Nông dân Khmer học chế tạo 
thành công máy nông nghiệp 

Ông Quách Văn Hôm, ở ấp 
Rẫy Mới, thị trấn Phú Lộc, huyện 
Thạnh Trị (Sóc Trăng) là nông 
dân Khmer mê sáng chế. Dù chưa 
qua trường lớp kỹ thuật nào 
nhưng ông đã sáng chế ra máy 
xúc lúa đóng bao (XLĐB) và máy 
sấy lúa hai chiều (SLHC), giúp 
nông dân nâng cao hiệu quả sản 
xuất. 

 
Khi bắt tay vào làm, ông Hôm 

gặp nhiều khó khăn nhưng không 
nản lòng, quyết tâm làm cho được 
mới thôi. Sau gần một năm mày 
mò, nghiên cứu với bốn lần thất 
bại, chiếc máy XLĐB cũng được 
trình làng. Riêng máy SLHC thì 
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thuận lợi hơn, ông chỉ làm thử 
nghiệm một lần đã thành công. 

Máy XLĐB gọn nhẹ (170 kg), 
chỉ một hoặc hai người có thể dễ 
dàng điều khiển. Máy rất cơ động, 
hoạt động được trên sân xi-măng, 
sân lưới, sân lò sấy… Máy xúc lúa 
rất nhanh và ít tốn nhiên liệu, hoạt 
động một giờ chỉ tốn 1,2 lít xăng 
nhưng xúc được khoảng 18 tấn 
lúa, tương đương mười người xúc 
lúa thủ công. Máy SLHC cũng có 
hiệu quả vượt trội so với máy sấy 
lúa thông thường. Nếu như máy 
sấy lúa thông thường cần đến 
mười người trở lên để vác lúa lên 
vỉ ngang, cào bằng, trộn… sấy kéo 
dài 18 giờ/mẻ lúa, thì máy SLHC 
chỉ cần từ hai đến ba người đưa 
lúa lên máng, đẩy máng để lúa trải 
đều trên mặt lò sấy, khởi động 
máy, đảo mẻ tự động và sấy chỉ 
mất sáu giờ/mẻ lúa. Trải lúa bằng 
máng trên mặt sàn giữ cho lúa xốp 
và đồng đều, sấy mau khô. Theo 
tính toán của nông dân, sấy lúa 
bằng loại máy này chẳng những 
tốn ít thời gian, công sức mà còn 
tiết kiệm được cả triệu đồng/mẻ 
lúa. 

Hiện, ông đang làm thủ tục để 
được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
cấp bằng độc quyền sáng chế đối 
với máy XLĐB. Với những đóng 

góp nêu trên, ông Hôm vinh dự 
đại diện cho nông dân Sóc Trăng 
được tôn vinh tại buổi gặp mặt các 
nhà sáng chế không chuyên do Bộ 
Khoa học và Công nghệ tổ chức 
tại Hà Nội. Ông Quách Văn Hôm 
chính là tấm gương nông dân cần 
cù, sáng tạo trong lao động sản 
xuất. Những sáng kiến của ông 
góp phần giảm sức lao động, tăng 
lợi nhuận cho nông dân, nâng cao 
giá trị hạt lúa. 

(Theo nhandan.com) 
 
 Nhà sáng chế "chân đất" 
với sản phẩm máy hút sâu chè 

Là nông dân "chính hiệu," 
chưa từng học qua bất kỳ trường, 
lớp nào về cơ khí, chế tạo, nhưng 
ông Nguyễn Văn Hoàn, thôn Tiền 
Phong, xã Phú Lâm, huyện Yên 
Sơn, tỉnh Tuyên Quang, lại nổi 
tiếng với những sáng chế, cải tiến 
máy móc mang lại hiệu quả cao 
trong sản xuất nông nghiệp, đặc 
biệt là sản xuất chè. Ông được 
biết đến là một trong những nhà 
sáng chế “chân đất” ở Tuyên 
Quang.  

Bằng cách lấy ngắn nuôi dài, 
thực hiện tiết kiệm… ông Hoàn đã 
khôi phục toàn bộ 14 ha chè. Giờ 
đây, cây chè đã mang lại cho gia 
đình ông thu nhập trên 200 triệu 
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đồng/năm.  Gắn bó với cây chè 
nhiều năm, ông Hoàn luôn trăn trở 
làm sao để tạo ra sản phẩm chè 
sạch, không cần phun thuốc trừ 
sâu - không ảnh hưởng đến sức 
khỏe của người trồng chè. Từ trăn 
trở đó, ý tưởng sáng chế máy hút 
sâu chè ra đời, giúp ông Hoàn nổi 
tiếng khắp vùng và được người 
dân gọi với cái tên thân thương - 
nhà sáng chế “chân đất.” Từ quyết 
tâm ấy, 6 tháng ròng rã, ngoài thời 
gian làm việc đồng áng, ông Hoàn 
tận dụng buổi trưa và buổi tối để 
chế tạo máy.  

 
Giới thiệu về chiếc máy hút sâu 

chè của mình, ông Hoàn cho biết 
chiếc máy gồm 5 bộ phận là ống 
hút, bầu lưới, trục máy, giá đỡ, 
cánh quạt. Cách sử dụng máy hút 
sâu cũng rất đơn giản, dễ điều 
khiển. Sau khi khởi động, máy 
chạy sẽ làm cánh quạt quay tạo ra 
luồng gió lớn, lia máy trên tán cây 
chè, cánh quạt sẽ hút sâu vào bầu 
lưới. Máy này có thể hút được hầu 
hết các loại sâu nguy hại cho cây 
chè như: Bọ cánh tơ, dày xanh, bọ 

xít muỗi… Một chiếc máy hút sâu 
chè mỗi ngày có thể hút được sâu 
trên diện tích một nửa ha chè, tiêu 
hao khoảng 2,5 lít xăng.  

Khi mới chế tạo xong, máy 
nặng đến 9kg, rất khó mang vác, 
bộ phận cánh quạt của máy vừa 
làm nhiệm vụ hút sâu vừa làm 
nhiệm vụ giết sâu, hiệu suất của 
máy cao nên tốn nhiều nhiên liệu. 
Vì vậy, để giảm trọng lượng máy 
và giảm nhiên liệu, ông Hoàn đã 
tiếp tục nghiên cứu, cải tiến máy. 
Ông thay cánh quạt mới và lắp 
thêm một bộ phận đựng sâu, cánh 
quạt bây giờ chỉ còn nhiệm vụ hút 
sâu đơn thuần nên không cần hiệu 
suất máy cao nữa. Do đó, nhiên 
liệu cũng ít đi (từ 6 lít giảm xuống 
2,5 lít xăng/ha chè), máy cũng chỉ 
còn nặng 5 kg.  

Với những sáng chế máy móc 
đơn giản, dễ sử dụng và mang lại 
nhiều lợi ích trong nông nghiệp, 
ông Hoàn đã nhận được nhiều 
bằng khen, giấy khen của tỉnh 
Tuyên Quang cũng như của Trung 
ương.  Máy hút sâu chè của ông 
được Hội Nông dân Việt Nam trao 
giải Nhì trong Cuộc thi sáng tạo 
kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần 
thứ III năm 2008-2009. Với chiếc 
máy cắt cỏ được cải tiến thành 
máy đốn chè, ông đã đoạt giải Nhì 
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trong Cuộc thi nhà nông sáng tạo 
do Hội Nông dân tỉnh Tuyên 
Quang tổ chức năm 2009. 

 (Theo vietnamplus.vn) 
 
  Thợ sửa xe 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.  

 
Mọi người trong gia đình kể cả 

vợ anh Liêm cũng can ngăn, cho 
rằng anh bị “khùng.” 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. 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.  

Bên cạnh đó anh đã dạy nghề 
miễn phí cho 6 thanh niên nghèo 
đi xuất khẩu lao động tại Nhật 
Bản. 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. Vì vậy, hiện tại có gần 20 gia 
đình ở các xã trên địa bàn huyện 
Mỏ Cày Nam thuộc nhóm gia 
công sản xuất phụ tùng cho cơ sở 
anh Liêm.  Ông Võ Văn Khắc 
Điệp - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân 
dân, xã Tân Hội cho biết, việc hỗ 
trợ đào tạo nghề miễn phí để giải 
quyết việc làm thanh niên địa 
phương của anh Lê Văn Liêm thời 
gian qua mang lại hiệu quả thiết 
thực trong xây dựng nông thôn 
mới của địa phương.   

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 
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tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn 
giúp doanh nghiệp của anh Liêm 
phát triển bền vững./.  

(Theo khoahocphatrien.vn) 
 

 Máy bóc vỏ trái dừa giá chỉ 2 
triệu đồng của hai học sinh lớp 8 

Sáng chế này của hai em Hồ 
Tiến Đạt và Ngô Nguyễn Thị Đan 
Quỳnh, học sinh lớp 8A1, Trường 
THCS Hoài Châu Bắc (huyện 
Hoài Nhơn, Bình Định) vừa đoạt 
giải Nhất - Lĩnh vực dụng cụ sinh 
hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em tại 
Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu 
niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần 
thứ V, năm 2018. 

 
Máy bóc vỏ dừa chế tạo và hoạt động đơn 

giản nhưng năng suất cao. 

Xuất phát từ thực tế gia đình, 
thấy cha mẹ rất khó khăn khi bóc 
vỏ dừa bằng phương pháp thủ 
công nhưng thu nhập lại không 
cao nên em Hồ Tiến Đạt nảy sinh 
ý tưởng chế tạo chiếc máy bóc vỏ 
dừa. Từ tháng 8/2017, với sự hỗ 
trợ của giáo viên hướng dẫn về 
các nguyên tắc chuyển động để 
ứng dụng vào thực tế thiết kế, lắp 

ráp máy, hai em Hồ Tiến Đạt và 
Ngô Nguyễn Thị Đan Quỳnh bắt 
đầu triển khai việc chế tạo chiếc 
máy bóc vỏ dừa. Sau gần 3 tháng 
mày mò, các em đã hoàn thành, 
đưa vào sử dụng máy bóc vỏ quả 
dừa tại hộ gia đình của Đạt. 

Theo em Nguyễn Thị Đan 
Quỳnh, máy bóc vỏ dừa cấu tạo 
khá đơn giản, gồm 1 mô tơ điện 
công suất 1,1 kW, bộ truyền động 
ma sát - truyền động đai, bộ 
truyền động bánh răng - truyền 
động ăn khớp, 2 trục ru lô, thanh 
kim loại và cần truyền lực. Chi phí 
để chế tạo máy này khoảng 2 triệu 
đồng. Máy bóc vỏ dừa của hai em 
Đạt và Quỳnh vừa đoạt giải Nhất - 
Lĩnh vực dụng cụ sinh hoạt gia 
đình và đồ chơi trẻ em tại Cuộc thi 
Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi 
đồng tỉnh Bình Định lần thứ V, 
năm 2018. 

Cũng theo Đan Quỳnh, khi sử 
dụng máy, năng suất lao động sẽ 
tăng khoảng 3 lần so với dùng tay. 
Nếu người lao động dùng phương 
pháp thủ công để bóc vỏ dừa thì 
mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ thu 
được khoảng 240.000 đồng nhưng 
nếu sử dụng máy bóc vỏ dừa có 
thể lên tới 700.000 
đồng/người/ngày. 

(Theo motthegioi.vn) 
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 Chế tạo thành công chiếc máy 
“bóc vỏ lụa và mầy hạt ngô” 

Nông dân Thái Văn Âu, sinh 
năm 1958, ở thôn Ú, xã Ma Nới, 
huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã 
chế tạo thành công chiếc máy 
“bóc vỏ lụa và mầy hạt ngô”, giúp 
đồng bào dân tộc Ra Glai nơi đây 
“thoát” cảnh mỗi ngày phải vất 
vả giã ngô bằng cối chày tay 
trong nhiều giờ để có lương thực 
nấu ăn. 

 
Ông Thái Văn Âu vận hành máy bóc vỏ lụa và 

mầy ngô. 

Năm 2012, ông Thái Văn Âu 
có ý tưởng chế tạo chiếc “máy bóc 
vỏ lụa và mầy hạt ngô”, nhưng 
qua hai năm nghiên cứu với sáu 
lần chế tạo thất bại, phải đem 
những cái máy đi bán phế liệu vì 
chưa bảo đảm kỹ thuật, bị hỏng 
hóc, vận hành không như mong 
muốn. Mãi cho đến năm 2015, 
chiếc máy thứ bảy mới được hoàn 
chỉnh và đưa vào chạy thử nghiệm 
tốt. 

Cấu tạo của máy “bóc vỏ lụa 

và mầy hạt ngô” gồm tám bộ phận 
chính: Khung máy để giữ cho máy 
ổn định; Toa chứa hạt ngô để đưa 
hạt ngô vào buồng bóc vỏ; Thùng 
bóc vỏ có một dao bóc ngang, bốn 
dao đứng; Hộp truyền động với tỷ 
lệ 1/1; Quạt gió 4 cánh; Sàng 2 
tấm gồm tấm phía trên là sàng 
lưới hạt ngô thành phẩm và được 
chứa bằng thau, chậu, phía dưới là 
khay hứng và truyền cám, cũng 
chứa bằng thau, chậu đặt phía 
dưới băng chuyền sàng lưới; Trục 
lắc sàng và đai truyền; hai puly 
trên hộp truyền chuyển động. 

Chiếc máy “bóc vỏ lụa và mầy 
hạt ngô” rất gọn nhẹ, cấu tạo đơn 
giản. Với công năng vượt trội, chỉ 
mất tám phút xay, sẽ cho ra thành 
phẩm 12 kg hạt ngô được bóc vỏ 
lụa sạch đẹp. Nếu giã thủ công 
như trước đây, bà con phải mất 
bốn giờ. Nếu chiếc máy làm việc 
tám giờ/ngày sẽ đạt năng suất gấp 
30 lần của một ngày công lao 
động. Ban đầu, ông nhận xay ngô 
miễn phí, nhưng bà con ghi nhận 
nỗ lực cống hiến của ông với cộng 
đồng, đã tự nguyện trả thù lao cho 
ông là 1 nghìn đồng/kg, để hỗ trợ 
ông có khoản phí bù đắp lại tiền 
điện, hao mòn máy móc, đồng 
thời kích thích sự sáng tạo để ông 
tiếp tục chế tác nhiều loại máy 
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móc khác có công năng tốt hơn, 
gắn liền với sản xuất, giúp bà con 
tiết kiệm công sức. Qua đó, mỗi 
ngày ông Âu thu 720 nghìn đồng, 
trừ các khoản chi phí, thu nhập 
650 nghìn đồng/ngày. 

Sáng chế máy “bóc vỏ lụa và 
mầy hạt ngô” của ông Thái Văn 
Âu đã đạt giải nhất tại Hội thi 
Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận 
lần thứ IV, năm 2016 - 2017 và 
giải khuyến khích Sáng tạo khoa 
học kỹ thuật toàn quốc năm 2017. 
Hiện tại, ông Âu đặt chiếc máy tại 
nhà để phục vụ bà con xã Mã Nới 
và một số thôn lân cận của xã 
khác. Tâm nguyện của ông Âu là 
mong muốn hồ sơ đăng ký bảo hộ 
bằng sáng chế và bản quyền sản 
phẩm đã gởi lên cấp tỉnh và T.Ư 
sớm được cấp giấy công nhận, để 
ông có đủ điều kiện làm giấy phép 
đăng ký thành lập cơ sở chế tạo 
máy “bóc vỏ lụa và mầy hạt ngô” 
tại xã Phước Chiến, huyện Bác Ái 
để cung ứng sản phẩm cho đồng 
bào vùng cao trên địa bàn tỉnh 
Ninh Thuận ứng dụng vào sản 
xuất.  

 (Theo baonhandan.com.vn) 
 
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2306/QĐ-
BKHCN NGÀY 16/8/2018 CỦA 
KH&CN VỀ CÔNG BỐ THỦ 
TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN 
HÀNH, THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG 
LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
THUỘC PHẠM VI CHỨC 
NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Ngày 16/8/2018, Theo đề nghị 
của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ 
và Chánh Văn phòng Bộ, căn cứ 
Nghị định số  63/2010/NĐ-CP 
ngày 8/6/2010 của chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính, 
Nghị định số 48/2013/NĐ-CP 
ngày 14/5/2013 và Nghị định số 
92/2017 NĐ-CP ngày 7/08/2017 
của chính phủ sữa đổi, bổ sung 
của một số điều của các Nghị định 
liên quan đến kiểm soát thủ tục 
hành chính. Quyết định số 
2306/QĐ-BKHCN ngày 16/8/2018 
có nội dung sửa đổi như sau: 

Điều 1: Công bố kèm theo 
Quyết định này thủ tục hành chính 
mới ban hành, thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí 
tuệ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

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

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính 
liên quan đến Chương trình phát 
triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-
2020 đã được công bố tại Quyết 
định số 3675/QĐ-BKHCN  ngày 
25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Côn nghệ.   

Điều 3: Cục trưởng Cục Sở 
hữu trí tuệ, Chánh Văn phòng Bộ, 
Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ 
trưởng các đơn vị có liên quan 
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này.   

Phần II. Nội dung cụ thể của 
từng thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
KH&CN 

A. Thủ tục hành chính cấp 
Trung ương 

 1.Thủ tục xác định danh mục 
dự án đặt hàng thuộc Chương 
trình phát triển tài sản trí tuệ giai 
đoạn 2016-2020 

a) Trình tự thực hiện:  
- Bước 1: Căn cứ tiến độ thực 

hiện kế hoạch Chương trình hàng 
năm hoặc thực hiện các nhiệm vụ 
cấp thiết, Bộ Khoa học và Công 
nghệ hướng dẫn đề xuất dự án. 
Trên cơ sở thông báo này, các Bộ, 
ngành, địa phương hoặc tổ chức, 
cá nhân gửi phiếu đề xuất dự án 
về Cục Sở hữu trí tuệ trí tuệ để tổ 

chức xem xét, xác định danh mục 
dự án đặt hàng đáp ứng các yêu 
cầu. 

- Bước 2: Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ ngày kết thúc 
tiếp nhận đề xuất dự án, Cục Sở 
hữu trí tuệ tổng hợp đề xuất dự án 
trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ xem xét, tổ chức hội 
đồng tư vấn xác định dự án đặt 
hàng thuộc Chương trình. 

- Bước 3: Trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể từ ngày hội đồng 
thông qua biên bản họp, Cục Sở 
hữu trí tuệ xây dựng danh mục dự 
án đặt hàng và trình Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ xem xét, 
phê duyệt (dự án Trung ương quản 
lý và dự án địa phương quản lý). 

- Bước 4: Trong thời hạn 3 
ngày làm việc kể từ ngày được 
phê duyệt, Cục Sở hữu trí tuệ công 
bố công khai danh mục dự án đặt 
hàng trên Cổng Thông tin điện tử 
của Bộ Khoa học và Công nghệ và 
Cục Sở hữu trí tuệ. 

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 

qua bưu điện tới Cục Sở hữu trí 
tuệ. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ: Phiếu đề 

xuất dự án thuộc Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 
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2016-2020. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bản.  
d) Thời hạn giải quyết:  
- Tổng hợp đề xuất dự án, trình 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ xem xét, tổ chức hội đồng tư 
vấn xác định dự án thuộc Chương 
trình: Trong thời hạn 07 ngày làm 
việc kể từ ngày kết thúc tiếp nhận 
đề xuất dự án.  

- Xây dựng danh mục dự án đặt 
hàng và trình Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ xem xét, phê 
duyệt: Trong thời hạn 10 ngày làm 
việc kể từ ngày hội đồng thông 
qua Biên bản họp hội đồng 

- Công bố công khai danh mục 
dự án đặt hàng trên Cổng thông tin 
điện tử của Bộ Khoa học và Công 
nghệ và Cục Sở hữu trí tuệ: trong 
thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 
ngày danh mục dự án được phê 
duyệt. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục 
hành chính:  

Tổ chức, cá nhân có đề xuất dự 
án thuộc Chương trình phát triển 
tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-
2020.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính:  

- Cơ quan thực hiện: Cục Sở 
hữu trí tuệ; 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết 

định: Bộ Khoa học và Công nghệ. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục 

hành chính:  
Quyết định phê duyệt danh 

mục dự án đặt hàng thuộc Chương 
trình phát triển tài sản trí tuệ giai 
đoạn 2016-2020. 

h) Lệ phí: Không  
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Phiếu đề xuất dự án thuộc 

Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ giai đoạn 2016-2020 (Mẫu B1-
ĐXDA).  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:  

- Luật Khoa học và Công nghệ 
ngày 18 tháng 6 năm 2013;  

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Khoa học và Công nghệ;  

- Quyết định số 1062/QĐ-TTg 
ngày 14 tháng 6 năm 2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về viêc phê 
duyệt Chương trình phát triển tài 
sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020; 

- Thông tư số 17/2017/TT-
BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy định về quản lý 
Chương trình phát triển tài sản trí 
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tuệ giai đoạn 2016-2020… (Đang 
còn) 

 (Theo most.gov.vn) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Hội nghị trao đổi kinh 
nghiệm về xét xử vụ án hình sự 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ  

Sáng 1/10 vừa qua, tại Hà 
NộiTANDTC tổ chức Hội nghị 
trao đổi kinh nghiệm về xét xử vụ 
án hình sự xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ. Tham dự hội nghị có 
đại diện một số đơn vị thuộc 
TANDTC; TANDCC tại Hà Nội. 

 
Thẩm phán TANDTC Trần Văn Cò phát 

biểu tại Hội nghị 

Đến tham dự hội nghị gồm có 
các đại diện đến từ Bộ Công an, 
VKSNDTC, Bộ Tư pháp, Bộ 
Khoa học và Công nghệ, Bộ 
Thông tin và Truyền thông, Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội 
Luật gia Việt Nam cùng các 
chuyên gia quốc tế đến từ Bộ Tư 
pháp Hoa Kỳ, Bộ An ninh Nội địa 
Hoa Kỳ. 

Phát biểu khai mạc, đồng chí 
Trần Văn Cò, Thẩm phán 
TANDTC cho biết, hiện nay, bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệkhông chỉ 
là mối quan tâm của từng quốc 
gia, khu vực mà là mối quan tâm 
chung của toàn thế giới. Với vai 
trò là thành viên có trách nhiệm 
trong cộng đồng quốc tế,  thời 
gian qua, Việt Nam đã ký kết và 
tham gia nhiều điều ước quốc tế 
đa phương và song phương về bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ, điển hình 
như: Công ước Bern về bảo hộ các 
tác phẩm văn học, nghệ thuật; 
Công ước Giơ-ne-vơ về bảo hộ 
nhà sản xuất bản ghi âm; Công 
ước Brúc-xen về phân phối tín 
hiệu mang chương trình truyền 
qua vệ tinh; Công ước Rôm về 
bảo hộ người biểu diễn, nhà sản 
xuất bản ghi âm, tổ chức phát 
sóng, Hiệp định Tríp về những 
khía cạnh liên quan tới thương 
mại của quyền sở hữu trí tuệ; Hiệp 
định đối tác toàn diện và tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương. 

Đặc biệt, ngày 13/7/2000, Việt 
Nam và Hợp chủng quốc Hoa kỳ 
đã ký kết Hiệp định song phương 
về quan hệ thương mại trong đó 
có nhiều nội dung thỏa thuận về 
quyền sở hữu trí tuệ. Để thực hiện 
các cam kết quốc tế, Việt Nam đã 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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và đang khẩn trương hoàn thiện hệ 
thống pháp luật về bảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ. Một trong những 
văn bản quan trọng được Quốc hội 
Việt Nam sửa đổi, bổ sung ban 
hành là BLHS. BLHS năm 2015 
được sửa đổi, bổ sung năm 2017 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
1/1/2018 đã bổ sung một số nội 
dung mới về quyền sở hữu trí tuệ. 
Để triển khai thi hành Bộ luật này 
và thực hiện nhiệm vụ mà Quốc 
hội giao, TANDTC đang nghiên 
cứu, soạn thảo dự thảo Nghị quyết 
của Hội đồng Thẩm phán 
TANDTC hướng dẫn áp dụng một 
số quy định về các tội xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ; chuẩn bị tổ 
chức lớp tập huấn chuyên sâu về 
kỹ năng xét xử các vụ án hình sự 
cho các Thẩm phán, Thẩm tra 
viên, công chức Tòa án về các tội 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Để triển khai thi hành BLHS 
mới về sở hữu trí tuệ, bảo đảm 
thống nhất và hiệu quả, thì việc 
ban hành văn bản hướng dẫn áp 
dụng pháp luật và tập huấn chuyên 
sâu cho đội ngũ Thẩm phán, Thẩm 
tra viên, công chức Tòa án là vô 
cùng cần thiết. 

Thẩm phán TANDTC Trần 
Văn Cò mong muốn, các chuyên 
gia, các đại biểu tập trung thảo 

luận, trao đổi về các nội dung liên 
quan đến công tác xét xử các tội 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
nhằm đưa ra các khuyến nghị, 
định hướng cho việc ban hành 
Nghị quyết của Hội đồng Thẩm 
phán TANDTC hướng dẫn áp 
dụng một số quy định về các tội 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
của BLHS. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã 
tập trung thảo luận các vấn đề 
như: Đánh giá giá trị của tài sản là 
hàng hóa vi phạm trong các vụ 
việc liên quan đến nhãn hiệu và 
bản quyền; đánh giá giá trị của 
hàng hóa vi phạm bản quyền dưới 
dạng số và truyền dẫn trực tiếp; 
định nghĩa thiệt hại và giảm doanh 
số bán hàng do hàng giả và hàng 
vi phạm bản quyền gây ra. 

(Theo baomoi.com) 
 

 Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho  
sản phẩm Việt Nam: Còn 
nhiều trăn trở  

Hội thảo “Đổi mới và nâng 
cao hiệu quả hoạt động xây dựng 
và quản lý chỉ dẫn địa lý” diễn ra 
sáng 9/10, ông  Phan Ngân Sơn, 
Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí 
tuệ, Bộ Khoa học và Công 
nghệ cho rằng, trong gần 20 năm 
qua, Việt Nam đã và đang tập 
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trung vào chiến lược phát 
triển chỉ dẫn địa lý như một giải 
pháp nhằm xây dựng thương hiệu 
cho sản phẩm nông sản, phát triển 
thị trường, nâng cao giá trị và 
hiệu quả của sản xuất nông 
nghiệp. 

 
Ông Phan Ngân Sơn, Phó Cục trưởng Cục Sở 

hữu trí tuệ phát biểu tại Hội thảo. 

Đến tháng 9/2018 đã có 63 chỉ 
dẫn địa lý của Việt Nam được bảo 
hộ, trong đó có 57 chỉ dẫn địa lý là 
các sản phẩm nông sản, thực 
phẩm, 06 chỉ dẫn địa lý là các sản 
phẩm phi nông nghiệp. 40 
tỉnh/thành phố đã có chỉ dẫn địa 
lý, 16 tỉnh/thành phố có từ 2 chỉ 
dẫn địa lý trở lên. 

Theo Phó Cục trưởng Cục Sở 
hữu trí tuệ, sau khi các sản phẩm 
được bảo hộ, Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã có nhiều hoạt động 
hỗ trợ thông qua Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ, các địa 
phương cũng đã tích cực trong 
việc tổ chức mô hình quản lý và 
sử dụng chỉ dẫn địa lý, do đó chỉ 
dẫn địa lý cũng tác động đến giá 
trị của sản phẩm. Giá bán của các 

sản phẩm sau khi chỉ dẫn địa lý 
được bảo hộ đều có xu hướng 
tăng, đặc biệt là một số sản phẩm 
như: Nước nắm Phú Quốc (Kiên 
Giang), cam Cao Phong (Hòa 
Bình), mật ong Bạc Hà Đồng Văn 
(Hà Giang)...  

Chỉ dẫn địa lý cũng đã giúp các 
địa phương hình thành được các tổ 
chức tập thể như Hội/Hiệp hội, đại 
diện cho các doanh nghiệp, hộ sản 
xuất, kinh doanh để tham gia hoạt 
động quản lý, phát triển thị trường 
sản phẩm chỉ dẫn địa lý. Góp phần 
trong hoạt động tổ chức sản xuất, 
thương mại sản phẩm trên thị 
trường. 

Ông Phan Ngân Sơn cho rằng, 
trong quá trình xây dựng và quản 
lý chỉ dẫn địa lý vẫn gặp nhiều 
khó khăn, từ hoạt động xây dựng 
hồ sơ đăng ký đến xây dựng thể 
chế, huy động nguồn lực, sự phối 
hợp giữa các cơ quan, tổ chức 
trong quản lý, quảng bá và nâng 
cao hiệu quả của các chỉ dẫn địa lý 
đã được nhà nước bảo hộ. Những 
khó khăn đó thể hiện trên hai khía 
cạnh bao gồm: 

Thứ nhất là về hoạt động xây 
dựng hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý. 
Trách nhiệm xây dựng hồ sơ đăng 
ký chỉ dẫn địa lý được giao về cho 
các cơ quan quản lý nhà nước, 
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thiếu sự chủ động và tham gia của 
các tổ chức tập thể, doanh nghiệp 
và người dân; tiếp cận trong xây 
dựng hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý 
của một số địa phương còn nhiều 
bất cập như: lựa chọn dấu hiệu, 
loại sản phẩm, khoanh vùng khu 
vực địa lý… dẫn đến nhiều khó 
khăn cho hoạt động quản lý và sử 
dụng, hạn chế sự phát triển của chỉ 
dẫn địa lý sau khi được nhà nước 
bảo hộ. 

Hai là, trong hoạt động quản lý 
chỉ dẫn địa lý, nhiều khó khăn, bất 
cập đã xuất hiện trong thời gian 
gia như mô hình quản lý đa dạng 
và chưa thống nhất, đặc biệt là vai 
trò của nhà nước – tổ chức tập thể 
còn chưa rõ ràng, tạo gánh nặng 
lên quản lý nhà nước đồng thời lại 
không phát huy hết vai trò và năng 
lực của tổ chức tập thể, doanh 
nghiệp và người dân. 

Đồng thời, công tác xây dựng 
các văn bản pháp lý còn lúng túng, 
cả về tên gọi, số lượng và nội 
dung của văn bản… Nhiều quy 
định chưa thực sự phù hợp với 
quy định pháp lý và điều kiện thực 
tế của địa phương; các giải pháp 
về quảng bá, giới thiệu về chỉ dẫn 
địa lý trên thị trường chưa mang 
lại hiệu quả, chỉ dẫn địa lý ở nhiều 
nơi chưa phát huy được giá trị và 

lợi ích đối với cộng đồng… 
Chính vì vậy, để chỉ dẫn địa lý 

phát huy được hiệu quả, cần có sự 
tham gia chủ động của các cơ 
quan quản lý địa phương, doanh 
nghiệp, người dân trong khu vực 
địa lý, sự hiểu biết về chỉ dẫn địa 
lý và các vấn đề có liên quan cũng 
như các quy định trong quản lý và 
sử dụng chỉ dẫn địa lý của các chủ 
thể tham gia. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Dừa xiêm xanh và Bưởi da 
xanh Bến Tre tăng cao sau khi 
được bảo hộ chỉ dẫn địa lý  

Theo thông tin từ Phòng Chỉ 
dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế 
của Cục sở hữu trí tuệ Việt 
Nam, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết 
định số 298/QĐ-SHTT về việc cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn 
địa lý cho sản phẩm dừa uống 
nước Xiêm Xanh và Quyết định số 
297/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 
cho sản phẩm bưởi Da xanh của 
tỉnh Bến Tre. 

Khu vực địa lý là các huyện 
Châu Thành, Chợ Lách, Giồng 
Trôm, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày 
Bắc, Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại 
và thành phố Bến Tre. Ủy ban 
Nhân dân tỉnh Bến Tre là tổ chức 
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quản lý chỉ dẫn địa lý này.  

 
Bưởi da xanh Bến Tre 

Dừa uống nước xiêm xanh và 
Bưởi da xanh là hai sản phẩm đầu 
tiên của tỉnh Bến Tre được cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn 
địa lý. Đây cũng là một trong số 
các sản phẩm chủ lực, có giá trị 
kinh tế cao, giữa vai trò quan 
trọng đối với sự phát triển kinh tế 
- xã hội của Bến Tre, góp phần 
quan trọng trong việc tạo việc 
làm, nâng cao thu nhập và cải 
thiện đời sống cho bà con nông 
dân. 

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN), 
cho hay việc công bố chỉ dẫn địa 
lý cho bưởi da xanh và dừa xiêm 
xanh của Bến Tre sẽ là cơ hội cho 
các doanh nghiệp, người sản xuất 
nâng cao danh tiếng, phát triển thị 
trường, bảo vệ những giá trị về 
chất lượng, nguồn gốc của sản 
phẩm đối với người tiêu dùng. 

Đây chỉ là bước khởi đầu, vì 
vậy hoạt động quản lý và sử dụng 
chỉ dẫn địa lý đối với hai sản 

phẩm dừa xiêm xanh uống nước 
và bưởi da xanh cũng cần được 
quan tâm đẩy mạnh và tập trung 
hỗ trợ về chính sách, nguồn lực để 
người dân áp dụng khoa học, công 
nghệ vào sản xuất. Đồng thời xây 
dựng vườn mẫu, vườn hữu cơ, liên 
kết sản xuất, kinh doanh, đẩy 
mạnh xúc tiến thương mại thông 
qua hệ thống các công cụ quản lý 
chỉ dẫn địa lý nhằm nâng cao 
chuỗi giá trị, quản lý chặt chẽ 
nhãn hiệu, xây dựng mã vạch để 
truy xuất nguồn gốc tạo lòng tin 
cho người tiêu dùng. 

Dừa tươi làm thức uống giải 
khác và bồi dưỡng sức khỏe vì: 
Nước dừa nhiều đường Glucose, 
Fructose, Sucrose, giàu đạm chất, 
nhiều Vitamine C và B1 cũng như 
các khoáng chất. Bưởi da xanh là 
loại trái cây đặc sản của Bến Tre 
có nguồn gốc từ xã Thanh Tân 
(huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến 
Tre). Rất được thị trường trong 
nước ưa chuộng và được xuất 
khẩu ra nhiều nước trên thế giới. 
Trái bưởi da xanh có dạng hình 
cầu, nặng trung bình từ 1,2 -2.5 
kg/quả. Khi chín, vỏ trái có màu 
xanh đến xanh hơi vàng, dễ bóc và 
khá mỏng (14-18mm); tép bưởi 
màu hồng đỏ, bó chặt và dễ tách 
khỏi vách múi; nước quả khá, vị 
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ngọt, không chua (độ brix: 9,5–
12%); mùi thơm; tỷ lệ thịt đạt trên 
55%.  

Hiện nay, Bến Tre không 
ngừng mở rộng diện tích bưởi da 
xanh lên hơn 7.200ha, sản lượng 
khoảng 57.000 tấn/năm. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Công bố nhãn hiệu Hồng 
không hạt Na Khê – Yên Minh: 
Nâng cao vị thế và sức cạnh 
tranh của sản phẩm  

Hồng không hạt là loại cây ăn 
quả bản địa của xã Na Khê, được 
người dân Yên Minh trồng trong 
nhiều năm qua và được xác định 
là một trong những loại cây chủ 
lực trong phát triển kinh tế nông 
nghiệp của một số địa phương 
trên địa bàn huyện.  

Quả Hồng không hạt đã trở 
thành đặc sản của huyện Yên 
Minh và khẳng định được uy tín 
trên thị trường, trở thành sản phẩm 
yêu thích của thực khách, nhất là 
khách du lịch khi đến với Cao 
nguyên đá Đồng Văn. Đặc biệt, nó 
đã giúp nhiều hộ dân ở Yên Minh 
thoát nghèo và phát triển kinh tế 
bền vững. Công bố nhãn hiệu 
Hồng không hạt Na Khê – Yên 
Minh: Nâng cao vị thế và sức cạnh 
tranh của sản phẩm. Những năm 

qua, diện tích Hồng không hạt Na 
Khê huyện Yên Minh ngày càng 
được mở rộng, từ vài chục héc – ta 
đến nay đã lên tới hàng trăm héc - 
ta. Trong đó có trên 31ha cho thu 
hoạch, sản lượng năm 2018 ước 
đạt trên 120,5 tấn, giá trị ước đạt 
trên 3,6 tỷ đồng. 

 
Để cây Hồng không hạt phát 

triển thành vùng sản xuất hàng 
hóa tập trung, huyện Yên Minh đã 
xây dựng dự án "phát triển và 
nâng cao giá trị sản phẩm cây 
Hồng không hạt, giai đoạn 2014-
2015, định hướng đến năm 2020". 
Cùng với đó, huyện Yên Minh đã 
tổ chức đăng ký thực hiện Dự án 
khoa học, công nghệ cấp tỉnh về 
"xây dựng nhãn hiệu chứng nhận 
cho sản phẩm Hồng không hạt xã 
Na Khê, Yên Minh". Qua 1 năm 
thực hiện, đến nay đã được Cục sở 
hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận 
và được bảo hộ trong nước.  

Phó Chủ tịch UBND huyện 
Yên Minh Phạm Xuân Diệu cho 
rằng: Đây là sự khẳng định đối với 
uy tín, chất lượng, danh tiếng và 
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giá trị Hồng không hạt Na Khê; là 
điều kiện thuận lợi để thu hút sự 
quan tâm của thị trường, đưa sản 
phẩm Hồng không hạt Na Khê của 
huyện Yên Minh đến với người 
tiêu dùng trong nước, góp phần 
nâng cao vị thế và sức cạnh tranh 
của sản phẩm. Vì vậy người dân 
và các tổ chức, cá nhân cần nhận 
thức rõ giá trị của Nhãn hiệu 
chứng nhận “Hồng không hạt Na 
Khê - Yên Minh” để bảo vệ và 
phát huy hiệu quả; tổ chức lại sản 
xuất cho nhân dân, tăng cường 
liên kết trong sản xuất và chế biến, 
tiêu thụ sản phẩm, tạo thành vùng 
sản xuất hàng hóa tập trung trên 
địa bàn huyện. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Tìm kiếm các ý tưởng sáng 
tạo cho thành phố thông minh 

Ngày 10/10, tại trường Đại học 
Quốc tế miền Đông, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã 
khai mạc vòng chung kết Cuộc thi 
sáng kiến thành phố thông minh - 
Bình Dương năm 2018. 

Cuộc thi do Ủy ban Nhân dân 
tỉnh Bình Dương phối hợp cùng 
Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới 
và thành phố Daejeon (Hàn Quốc) 
tổ chức. Đây là hoạt động trong 
khuôn khổ Hội nghị lần thứ 11 

của Đại hội đồng Hiệp hội đô thị 
khoa học thế giới (WTA) diễn ra 
tại Bình Dương từ ngày 10-13/10. 

Cuộc thi quy tụ hơn 50 trường 
Đại học của Việt Nam và Hàn 
Quốc. Vòng sơ loại được tổ chức 
song song tại Hàn Quốc và Bình 
Dương, sau đó Ban giám khảo đã 
chọn ra 14 đội xuất sắc (7 đội Việt 
Nam, 7 đội Hàn Quốc) tiếp tục 
tranh tài tại vòng chung kết. 14 
đội đã vượt qua các vòng lựa chọn 
khắt khe, nghiêm túc với hơn 100 
giải pháp dự thi đến từ mọi miền 
của Việt Nam và 26 giải pháp đến 
từ 13 trường đại học của Hàn 
Quốc. 

 
Cuộc thi sáng kiến thành phố 

thông minh - Bình Dương năm 
2018 được tổ chức nhằm tìm 
kiếm, hỗ trợ, tạo môi trường phát 
triển các ý tưởng sáng tạo và công 
nghệ; đồng thời tạo cơ hội cho các 
bạn học sinh, sinh viên Việt Nam 
và Hàn Quốc giao lưu, chia sẻ tri 
thức và phát triển tài năng sáng 
tạo của mình, góp phần làm sâu 
sắc thêm tình cảm hữu nghị giữa 
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thế hệ trẻ hai nước. 
Cuộc thi ưu tiên các lĩnh vực 

về quản lý đô thị thông minh; 
chăm sóc sức khỏe; văn hóa-du 
lịch; giáo dục thông minh; dịch vụ 
công/chính quyền điện tử; năng 
lượng và môi trường; nông nghiệp 
đô thị; sản xuất thông minh. Các 
sáng kiến dự thi được đánh giá 
theo một số tiêu chí như tính mới, 
tính sáng tạo của sáng kiến dự thi, 
khả năng áp dụng vào thực tế cuộc 
sống, đặc biệt là trong xây dựng 
thành phố thông minh, cải thiện 
chất lượng cuộc sống, hiệu quả 
kinh tế-kỹ thuật-xã hội, tác động 
đến môi trường, kỹ năng trình 
bày. 

Theo Phó Chủ tịch Thường 
trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình 
Dương Mai Hùng Dũng, tỉnh đang 
chú trọng phát triển khoa học công 
nghệ, xem đó là một động lực 
quan trọng trong chiến lược phát 
triển kinh tế-xã hội hướng đến 
thành phố thông minh. Việc sáng 
tạo và ứng dụng các giải pháp 
khoa học công nghệ là vô cùng 
cần thiết để thúc đẩy phát triển 
kinh tế, đồng thời kiểm soát các 
tác động từ quá trình phát triển 
đến môi trường tự nhiên và xã hội, 
mang lại nhiều lợi ích to lớn cho 
người dân và doanh nghiệp. 

Thông qua cuộc thi, Bình 
Dương mong muốn tìm kiếm, hỗ 
trợ, tạo môi trường phát triển các 
ý tưởng sáng tạo khoa học công 
nghệ từ các bạn trẻ để góp phần 
xây dựng thành phố thông minh 
trong chiến lược phát triển của 
tỉnh. Đồng thời, Cuộc thi tạo cơ 
hội cho các bạn học sinh, sinh 
viên Việt Nam-Hàn Quốc giao 
lưu, chia sẻ tri thức và phát triển 
tài năng sáng tạo của mình để 
phục vụ cộng đồng./. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Khó thực hiện bảo hộ SHTT 
đối với trái cây xuất khẩu 

Thời gian qua, Cục Hải quan 
TP.HCM gặp vướng mắc, khó 
thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ (SHTT) đối với mặt hàng 
thanh long ruột đỏ. Theo Cục Hải 
quan TP.HCM, sau khi tiếp nhận 
hồ sơ bảo hộ quyền SHTT đối với 
thanh long ruột đỏ giống LĐ1, các 
đơn vị Hải quan cửa khẩu đã triển 
khai thực hiện, tuy nhiên, hiện nay 
đang gặp vướng mắc trong việc 
xác định mặt hàng phải bảo hộ.  

Trên thực tế các doanh nghiệp 
xuất khẩu mặt hàng thanh long 
ruột đỏ dù tờ khai được phân vào 
luồng Vàng- kiểm tra hồ sơ, hay 
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luồng Đỏ- kiểm tra thực tế hàng 
hóa, công chức hải quan cũng 
không thể xác định hàng hóa có 
dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT. 
Cụ thể, trong trường hợp này là 
việc khó xác định đây có phải là 
quả thanh long ruột đỏ giống LĐ1 
hay không vì mặt hàng quả thanh 
long ruột đỏ được trồng đại trà 
trên nhiều vùng miền của cả nước. 

 
Cục Hải quan TP.HCM cho 

rằng, việc xác định trái thanh long 
nào ruột đỏ thuộc giống LĐ1 là rất 
khó khăn, không thể phân biệt 
được bằng cảm quan mắt thường, 
ngay cả khi có ảnh chụp để đối 
chiếu. Việc xác định trái thanh 
long thuộc giống nào phải được 
thực hiện trong phòng thí nghiệm 
để phân tích bộ mã gen của giống 
thanh long đó để đối chiếu với bộ 
mã gen của giống thanh long đã 
được bảo hộ mới có cơ sở chính 
xác để xác định được yếu tố xâm 
phạm về giống cây trồng hay 
không. 

Bên cạnh đó, trái thanh long là 
mặt hàng trái cây tươi, thời gian 

bảo quản ngắn, rất dễ hư hỏng nếu 
điều kiện bảo quản không đúng 
tiêu chuẩn. Việc thực hiện dừng 
làm thủ tục hải quan và tiến hành 
giám định gen dẫn đến thời gian 
thông quan kéo dài, hàng hóa dễ 
bị hư hỏng, gây tổn thất cho doanh 
nghiệp xuất khẩu và áp lực cho cơ 
quan Hải quan, dễ dẫn đến khiếu 
kiện 

Với vướng mắc trên, Cục Hải 
quan TP.HCM kiến nghị Tổng cục 
Hải quan trao đổi với Cục Trồng 
trọt- Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn thực hiện bảo hộ giống 
cây trồng, cụ thể đối với trái thanh 
long ruột đỏ thuộc giống LĐ1 của 
chủ sở hữu văn bằng bảo hộ giống 
cây trồng theo hướng thực hiện 
việc bảo hộ quyền SHTT giống 
cây trồng ngay tại vùng miền có 
sử dụng gieo trồng giống cây 
trồng đó, để không ảnh hưởng đến 
hàng hóa nông sản thành phẩm khi 
thực hiện xuất khẩu. 

 (Theo baohaiquan.vn) 
 

 Doanh nghiệp sáng tạo công 
nghệ cần chú trọng công tác bảo 
hộ sở hữu trí tuệ  

Đó là thông điệp được truyền 
đạt tại buổi hội thảo Thực thi 
quyền Sở hữu trí tuệ trong thời kỳ 
hội nhập và trên môi trường 
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Internet vừa được Sở KHCN 
TP.HCM phối hợp với Cục SHTT 
tổ chức vào sáng 28/9. 

 
Các chuyên gia khẳng định 

phần lớn nghĩa vụ về SHTT mà 
Việt Nam cam kết trong các hiệp 
định quốc tế đều tương đương với 
những nghĩa vụ trong Hiệp định 
TRIPS và đã được quy định cụ thể 
trong pháp luật Việt Nam. Do đó, 
nếu doanh nghiệp tuân thủ các quy 
định về SHTT trong khuôn khổ 
pháp luật Việt Nam, thì về cơ bản 
cũng sẽ đáp ứng tuân thủ cam kết 
SHTT trong các hiệp định quốc tế 
mà Việt Nam tham gia. 

Đối với những doanh nghiệp 
đang đẩy mạnh đầu tư cho hoạt 
động sáng tạo thì họ sẽ có cơ hội 
hưởng thành quả đáng kể nhờ mức 
bảo hộ cao, nhờ việc chống xâm 
phạm quyền SHTT nghiêm minh 
hơn. Mặt khác, môi trường tốt hơn 
sẽ thu hút đầu tư, chuyển giao 
công nghệ của nước ngoài. 

Tuy vậy, do được bảo hộ, giá 
chuyển giao công nghệ - thiết bị 
có khả năng sẽ tăng cao, gây nhiều 

thách thức đến năng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp nhận 
chuyển giao khi định giá sản 
phẩm. Bởi thế, việc thực thi quyền 
sở hữu trí tuệ trong quá trình đàm 
phán các hiệp định thương mại đa 
phương và song phương sẽ minh 
bạch, công bằng và hợp lý hơn đối 
với doanh nghiệp sáng tạo công 
nghệ. 

(Theo baomoi.com) 
 
 Hà Tĩnh: Gần 130 bóng đèn 
giả nhãn hiệu Rạng Đông bị thu 
giữ  

Qua kiểm tra, lực lượng chức 
năng phát hiện trên xe có 130 
bóng đèn huỳnh quang, có dấu 
hiệu làm giả nhãn hiệu Rạng 
Đông, loại 15W và 20W. Tại thời 
điểm kiểm tra, chủ lô hàng là Bùi 
Đăng Minh không xuất trình được 
hóa đơn, chứng từ hợp pháp lô 
hàng trên. 

Được biết, vào khoảng 10h, 
ngày 3/10, trong quá trình kiểm 
tra các cơ sở kinh doanh trên địa 
bàn huyện Hương Sơn, Đội Quản 
lý thị trường số 5 (thuộc Chi cục 
QLTT Hà Tĩnh) đã phát hiện xe ô 
tô tải mang biển kiểm soát 37C- 
29594, do Tiêu Văn Nam điều 
khiển. Chủ hàng là Bùi Đăng 
Minh, (SN 1998) cùng trú tại thị 
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trấn Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, đang 
nhập hàng trên địa bàn thị trấn 
Phố Châu. Đội Quản lý thị trường 
số 5 đã lập biên bản tạm giữ số 
hàng và xe ô tô để tiếp tục điều tra 
làm rõ. 

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh 
Cà Mau vừa phối hợp với Công ty 
CP XNK Bình Tây (nhà phân phối 
độc quyền máy tính Casio tại Việt 
Nam) tổ chức kiểm tra nhiều điểm 
kinh doanh văn phòng phẩm, thiết 
bị trường học, nhà sách trên địa 
bàn tỉnh Cà Mau. Cuộc kiểm tra 
đã diễn ra từ ngày 25 đến ngày 
29/9/2018 với trên 30 hộ kinh 
doanh văn phòng phẩm, thiết bị 
trường học, nhà sách tại thành phố 
Cà Mau, huyện Đầm Dơi, Cái 
Nước, Trần Văn Thời, Thới Bình 
và U Minh. 

Trong thời gian trên, Đội kiểm 
tra cơ động Chi cục QLTT Cà 
Mau lập 5 biên bản vi phạm hành 
chính, tạm giữ 199 máy tính có 
dấu hiệu hàng giả, hàng nhái nhãn 
hiệu Casio. Lực lượng làm nhiệm 
vụ tạm giữ toàn bộ máy tính cáo 
dấu hiệu làm giả, làm nhái nhãn 
hiệu Casio, gửi tang vật kiểm định 
chất lượng, để xử lý hành vi mua 
bán hàng giả, hàng nhái. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Phát huy trách nhiệm của 
doanh nghiệp trong cuộc vận 
động người Việt ưu tiên dùng 
hàng Việt  

Để đẩy mạnh cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” cần tăng cường 
công tác quản lý thị trường, xây 
dựng chế tài xử phạt đủ mạnh để 
mang tính răn đe, xử lý nghiêm 
các hành vi mua bán hàng giả, 
hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng 
kém chất lượng, hàng nhập trái 
phép. 

 
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnhphát biểu 
tại hội thảo. 

Chiều 12/10 vừa qua, tại Hà 
Nội, Uỷ ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam tổ chức Hội thảo phát 
huy trách nhiệm của doanh nghiệp 
Việt Nam góp phần nâng cao hiệu 
quả cuộc vận động “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam”. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó 
Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu 
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A Lềnh cho biết, sau gần 10 năm 
thực hiện, cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” đã được các cấp, các ngành, 
đông đảo các doanh nghiệp, tầng 
lớp nhân dân hưởng ứng và bước 
đầu đạt được những kết quả thiết 
thực, góp phần phát huy bản lĩnh 
trí tuệ Việt, khẳng định tiềm năng 
dồi dào về năng lực kinh doanh, 
phân phối của các doanh nghiệp 
và doanh nhân Việt Nam; đồng 
thời phát huy được lòng yêu nước, 
ý thức tự hào, tự tôn dân tộc và 
tinh thần đoàn kết chung sức, 
chung lòng của các tầng lớp nhân 
dân trước những khó khăn, thách 
thức của đất nước, góp phần huy 
động nội lực trong nước để thực 
hiện nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ 
mô, bảo đảm an sinh xã hội và 
tăng trưởng bền vững. 

MTTQ Việt Nam và các đoàn 
thể chính trị-xã hội các cấp đã 
quan tâm triển khai thực hiện 
Cuộc vận động; tuyên truyền, vận 
động cán bộ, đoàn viên, hội viên 
và các tầng lớp nhân dân tích cực 
tham gia hưởng ứng, ưu tiên mua 
sắm, tiêu dùng hàng hóa thương 
hiệu Việt. Lồng ghép nội dung 
Cuộc vận động vào các hội nghị, 
sinh hoạt của đoàn viên, hội viên 
và các tầng lớp nhân dân, các 

phong trào thi đua yêu nước, các 
cuộc vận động; gắn kết quả thực 
hiện Cuộc vận động với bình xét 
các danh hiệu thi đua của các tập 
thể, cá nhân ở địa phương, đơn vị. 

Tại Hội thảo, các đại biểu cho 
rằng, qua 9 năm thực hiện, Cuộc 
vận động đã tạo được niềm tin và 
sự quan tâm mua sắm, tiêu dùng 
trong phần lớn người tiêu dùng 
Việt Nam đối với hàng hóa 
thương hiệu Việt, đồng thời góp 
phần quan trọng để các doanh 
nghiệp Việt Nam có động lực phát 
triển sản xuất kinh doanh. Hiện 
nay, hàng Việt Nam đã có chỗ 
đứng nhất định trong các cơ sở 
phân phối tại hơn 9.000 điểm bình 
ổn thị trường và trong đó có trên 
90% hàng hoá được sản xuất trong 
nước. 

Một số ý kiến nhấn mạnh đến 
việc Chính phủ thì quyết tâm cao 
nhưng cấp dưới thực hiện chưa 
tới, chưa quyết liệt vì thế mà vẫn 
còn nhiều thủ tục hành chính, còn 
nhiều bất cập…việc tiếp cận vốn 
còn khó, dẫn đến chi phí của 
doanh nghiệp Việt vẫn cao, khả 
năng ứng dụng công nghệ, đổi 
mới quy trình sản xuất để tăng 
hiệu quả, hạ giá thành vẫn còn khó 
khăn với doanh nghiệp Việt. 
Nhiều kênh thông tin chưa vào 
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cuộc cùng với Cuộc vận động, 
chính vì vậy công tác truyền thông 
còn nhiều vấn đề bất cập, vẫn 
hướng đến quảng bá cho các sản 
phẩm ngoại nhập cùng với đó là 
tình trạng hàng giả, hàng nhái xuất 
hiện ngày càng tinh vi trên thị 
trường. 

Các ý kiến nhấn mạnh, các cấp 
chính quyền xây dựng kế hoạch 
thực hiện chương trình hành động 
của cấp ủy về thưc hiện Cuộc vận 
động và triển khai thực hiện Đề án 
của Chính phủ về “Phát triển thị 
trường trong nước gắn với cuộc 
vận động Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam”. Rà soát cơ 
chế, chính sách hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp trong nước, khắc 
phục những bất cập trong thủ tục 
hành chính; đồng thời yêu cầu 
doanh nghiệp ứng dụng khoa học 
công nghệ, thông tin, tăng cường 
giải pháp tiếp cận thị trường và 
quảng bá sản phẩm. 

Đồng thời tập trung nghiên 
cứu, đề xuất chính sách nhằm 
khuyến khích phát triển công 
nghiệp phụ trợ, tăng tỉ lệ nội địa 
hóa trong sản phẩm hàng hóa 
Việt. Mở rộng các kênh phân phối 
hàng Việt thuận tiện, linh hoạt. 
Đẩy mạnh các hoạt động kết nối 
cung cầu tiêu thụ sản phẩm. Tăng 

cường công tác quản lý thị trường, 
xây dựng chế tài xử phạt đủ mạnh 
để mang tính răn đe, xử lý nghiêm 
các hành vi mua bán hàng giả, 
hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng 
kém chất lượng, hàng nhập trái 
phép. 

(Theo dangcongsan.vn) 
 
 Nạn hàng giả, xâm phạm sở 
hữu trí tuệ diễn biến phức tạp: 
Cần giải pháp quyết liệt để răn 
đe 

Mới đây, Ban Chỉ đạo 389 
quốc gia, Tổng cục Quản lý thị 
trường (QLTT) Bộ Công Thương 
phối hợp với Báo Công Thương 
đã tổ chức Hội thảo với chủ đề 
"Thực trạng hàng giả, hàng nhái 
tại Việt Nam - Nguy cơ, thách 
thức và giải pháp” tại TP. Hồ Chí 
Minh. 

 
Phát biểu khai mạc hội thảo, 

phó giáo sư - tiến sĩ Đàm Thanh 
Thế - Chánh Văn phòng thường 
trực BCĐ 389 quốc gia cho biết, 
sự nguy hại của hàng giả, hàng 
nhái, hàng xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ ảnh hưởng nghiêm 
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trọng đối với sự phát triển kinh tế 
- xã hội, an ninh trật tự, môi 
trường đầu tư và sức khỏe, tính 
mạng của người tiêu dùng. Đặc 
biệt, quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế, vấn đề bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng cũng như bảo vệ 
các tài sản sở hữu trí tuệ là một 
trong những yêu cầu cấp bách 
hiện nay. 

Bà Nguyễn Thị Minh Huyền, 
Phó cục trưởng Cục Thương mại 
điện tử và Kinh tế số (Bộ Công 
Thương) cũng cho biết, hiện nay 
tình trạng hàng nhái hàng giả đang 
ở mức báo động. Đặc biệt, tình 
trạng bán hàng giả trên internet 
bùng nổ và khó quản lý. Theo báo 
cáo của Tổng cục Quản lý thị 
trường, kết quả trong năm 2017 và 
9 tháng năm 2018, lực lượng quản 
lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 
phát hiện gần 35.000 vụ vi phạm, 
xử phạt vi phạm hành chính trên 
121 tỷ đồng, giá trị hàng vi phạm 
trên 907 tỷ đồng. Trong đó nổi bật 
có 458 vụ hàng hóa giả về chất 
lượng, công dụng; 6.154 vụ vi 
phạm hàng hóa giả mạo chỉ dẫn 
địa lý, nhãn hiệu, bao bì; 690 vụ vi 
phạm về tem, nhãn, bao bì hàng 
hóa giả, hơn 1.000 vi phạm về 
quyền sở hữu trí tuệ và hơn 
26.300 vụ vi phạm về nhãn hàng 

hóa. Đặc biệt, trong tháng 9-2018 
lực lượng quản lý thị trường Hà 
Nội và TP Hồ Chí Minh đã 
chuyển hồ sơ cho cơ quan công an 
điều tra, xử lý 11 vụ sản xuất, kinh 
doanh hàng giả. 

Theo nhận định của Tổng cục 
QLTT, một trong những khó khăn 
lớn của công tác chống hàng giả 
hiện nay là phương thức, thủ đoạn 
của các đối tượng sản xuất, kinh 
doanh hàng giả, hàng nhái hiện 
nay đang xuất hiện các xu hướng 
mới, ngày càng tinh vi, chuyên 
nghiệp hơn. Các đối tượng vi 
phạm có sự phân công chặt chẽ, 
hình thành các đầu mối chuyên 
cung cấp nguyên phụ liệu, linh 
kiện, đầu mối, chuyên cung cấp 
các loại bao bì, tem nhãn. Hàng 
giả được sản xuất dưới dạng gia 
công sản phẩm chưa hoàn chỉnh 
(bán sản phẩm) ở một nơi, sau đó 
đặt gia công ở môi nơi khác để lắp 
ráp, đóng gói thành phẩm.  

Bên cạnh các nguyên nhân 
khách quan và chủ quan từ thị 
trường thì Doanh nghiệp và người 
tiêu dùng còn có những nguyên 
nhân bắt nguồn từ sự bất cập của 
các chính sách pháp luật và việc 
xử lý đối với những hành vi vi 
phạm sở hữu trí tuệ. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 


