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VIỆN KHOA HỌC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ LÀM VIỆC VỚI 
HIỆP HỘI ĐẠI DIỆN SÁNG 
CHẾ NHẬT BẢN (JAPAN 
PATENT ATTORNEYS 
ASOCIATION – JPAA) 

Ngày 25/10/2018, Viện Khoa 
học sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN 
(Viện KHSHTT) đã có buổi làm 
việc với Hiệp hội Đại diện Sáng 
chế Nhật Bản (JPAA). 

 
Buổi làm việc giữa Viện KHSHTT với Hiệp 

hội Đại diện Sáng chế Nhật Bản (JPAA)  
Tham dự buổi làm việc, về 

phía Viện KHSHTT có ông 
Nguyễn Hữu Cẩn, Phó Viện 
trưởng cùng các lãnh đạo phòng. 
Phía Nhật Bản, có bà Takao 
Koshikawa, Phó tổng giám đốc 
Trung tâm hoạt động quốc tế 
JPAA; ông Michiko Oi, Chủ tịch 
Ủy ban SHTT Quốc tế; ông 
Atsuko Miura, Phó chủ tịch Ủy 
ban SHTT Quốc tế; ông Kanako 
Yashiro, Phó chủ tịch Ủy ban 

SHTT Quốc tế, thuộc Chi nhánh 
Tokai của JPAA và các chuyên 
gia sáng chế là thành viên của Ủy 
ban SHTT Quốc tế thuộc Chi 
nhánh Tokai; ông Norihisa 
KATO, Trưởng bộ phận sở hữu trí 
tuệ khu vực Đông Nam Á, thuộc 
JETRO và đại diện của một số 
công ty luật của Nhật Bản. 

Tại buổi làm việc, các đại diện 
của JPAA đã chia sẻ với Viện 
KHSTTT về một số nội dung sau: 

Nội dung 1: Kết quả khảo sát 
về mức độ quan tâm của doanh 
nghiệp Nhật Bản đến thị trường và 
sở hữu trí tuệ của Việt Nam; 

Nội dung 2: Giới thiệu về Luật 
Mẫu hữu ích (GPHI) của Nhật 
Bản: Khái niệm, đối tượng bảo hộ, 
sự khác biệt với sáng chế, điều 
kiện bảo hộ, đánh giá điều kiện 
bảo hộ, thời hạn bảo hộ, việc thực 
thi quyền…; 

Nội dung 3: Giới thiệu về việc 
đăng ký các nhãn hiệu phi truyền 
thống (Non-Traditional 
Trademarks) tại Nhật Bản gồm: 
Nhãn hiệu âm thanh (Sound 
Marks), Nhãn hiệu màu sắc (Color 
Marks), Nhãn hiệu vị trí (Position 
Marks), Nhãn hiệu chuyển động 
(Motion Marks) và Nhãn hiệu 
hình ảnh ba chiều (Hologram 
Marks). Theo thống kê của JPAA, 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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đến 19/09/2017: 
Về phía Viện KHSHTT, ông 

Nguyễn Hữu Cẩn, Phó viện 
trưởng cũng đã chia sẻ với JPAA 
các thông tin, kết quả hoạt động 
giám định SHTT tại Viện 
KHSHTT nói chung và thông tin 
về hoạt động giám định SHTT liên 
quan đến các doanh nghiệp Nhật 
Bản nói riêng, những khó khăn, 
vướng mắc mà các doanh nghiệp 
Nhật Bản thường gặp phải trong 
quá trình yêu cầu giám định 
SHTT.  

JPAA đánh giá cao hoạt động 
giám định SHTT đã và đang thực 
hiện của Viện KHSHTT và tin 
tưởng rằng trong tương lai, hoạt 
động này sẽ ngày càng trở nên 
quan trọng đối với xã hội, đặc biệt 
là đối với các doanh nghiệp, 
không chỉ doanh nghiệp Việt Nam 
mà bao gồm cả các doanh nghiệp 
nước ngoài, trong đó có doanh 
nghiệp Nhật Bản. 

Kết thúc buổi làm việc, ông 
Nguyễn Hữu Cẩn, Phó viện 
trưởng Viện KHSHTT và bà 
Takao Koshikawa, Phó tổng giám 
đốc Trung tâm hoạt động quốc tế 
JPAA nhấn mạnh rằng, các thông 
tin được hai bên chia sẻ đều là 
những thông tin rất hữu ích, hai 
bên mong muốn tiếp tục triển khai 

nhiều hơn nữa các hoạt động chia 
sẻ thông tin, kinh nghiệm trong 
lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền 
SHTT tại Việt Nam và Nhật Bản./. 

 (Theo most.gov.vn) 
 
CỤC SỞ HỮU TRI TUỆ 
KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN 
“TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 
QUẢN TRỊ ĐƠN SƠ HỮU 
CÔNG NGHIỆP WIPO 
IPAS” 

Chiều 01/11, tại Hà Nội, Cục 
Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) đã tổ 
chức Lễ khởi động Dự án “Triển 
khai hệ thống quản trị đơn sở hữu 
công nghiệp” (Dự án WIPO 
IPAS).  

 
Toàn cảnh buổi Lễ khởi động Dự án “Triển 

khai hệ thống quản trị đơn  
SHCN WIPO IPAS” 

Việc triển khai WIPO IPAS sẽ 
góp phần đẩy nhanh tốc độ xử lý 
đơn đăng ký sở hữu công nghiệp 
(SHCN) tại Cục Sở hữu trí tuệ, kết 
nối hệ thống quản trị đơn đăng ký 
SHCN của Cục với Tổ chức Sở 
hữu trí tuệ thế giới (WIPO), góp 
phần tạo thuận lợi trong việc chia 
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sẻ dữ liệu với các Cơ quan SHTT 
khác cũng như việc cung cấp 
thông tin SHCN cho công chúng. 

Phát biểu tại Lễ khởi động, ông 
Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục 
Sở hữu trí tuệ cho biết, sau một 
quá trình chuẩn bị, Dự án bắt đầu 
bước vào giai đoạn triển khai. 
Theo kế hoạch, toàn bộ hạng mục 
của Dự án sẽ được hoàn thành 
trong Quý I/2020. Cục trưởng 
Đinh Hữu Phí cũng cho biết thêm, 
để triển khai Dự án, Cục đã thực 
hiện một số hạng mục công việc 
như hạ tầng CNTT, dữ liệu, đội 
ngũ cán bộ. Hiện tại, Cục SHTT 
đã trình Lãnh đạo Bộ KH&CN xin 
chủ trương đầu tư Dự “Hiện đại 
hóa hệ thống CNTT của Cục”, dự 
kiến sẽ hoàn thành trong Quý 
II/2020 sẽ hoàn thành. 

Ông Đinh Hữu Phí cũng bày tỏ 
mong muốn nhận được sự hỗ trợ 
tích cực và có hiệu quả của WIPO 
trong chuyển giao kỹ thuật, đào 
tạo cán bộ để Cục có đội ngũ cán 
bộ đủ trình độ vận hành khai thác 
tốt WIPO IPAS, đồng thời khẳng 
định, Cục SHTT sẽ dành mọi 
nguồn lực để thực hiện tốt Dự án 
bởi đây là Dự án xuất phát từ thực 
tiễn nhu cầu của Cục. 

Tại buổi Lễ, ông Wiliam 
Meredith - Trưởng phòng Giải 

pháp phần mềm (WIPO) đã báo 
cáo về Kế hoạch tổng thể, các mốc 
thời gian và sự kiện lớn trong thời 
gian tới. Theo ông Wiliam 
Meredith, để triển khai Dự án, các 
chuyên gia của WIPO đã cùng 
Cục lập lịch trình và danh mục 
công việc cụ thể. Chuyên gia 
WIPO và các cán bộ thuộc Trung 
tâm Công nghệ thông tin (Cục 
SHTT) sẽ tiếp tục phối hợp với 
các cán bộ đối tác để triển khai 
thực hiện các công việc như: đào 
tạo người dùng và cán bộ kỹ thuật; 
chuyển đổi dữ liệu, cần kiểm tra, 
xác nhận của người dùng; phân 
tích, lập quy trình nghiệp vụ, áp 
quy trình lên hệ thống WIPO 
IPAS bằng công cụ IPAS Desiner. 

Trước đó, vào ngày 24/9/2018, 
nhân dịp tham dự Kỳ họp lần thứ 
58 Đại hội đồng WIPO, Cục 
trưởng SHTT Đinh Hữu Phí và 
Tổng giám đốc WIPO Francis 
Gurry đã ký Thỏa thuận hợp tác 
về việc triển khai Hệ thống quản 
trị đơn sở hữu công nghiệp (WIPO 
IPAS) tại Cục SHTT. Theo Thỏa 
thuận hợp tác, WIPO sẽ cung cấp 
miễn phí và hỗ trợ triển khai phần 
mềm WIPO IPAS tại Cục SHTT. 
Cục có trách nhiệm nâng cấp hạ 
tầng công nghệ thông tin và dữ 
liệu để có thể vận hành phần mềm 
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này.  
Ngoài ra, Cục SHTT sẽ cung 

cấp một số thông tin SHCN cho 
WIPO khi Hệ thống WIPO IPAS 
đi vào vận hành. Hệ thống WIPO 
IPAS được cho là có nhiều ưu 
điểm nổi trội so với Hệ thống 
quản trị đơn SHCN hiện tại, ví dụ 
có khả năng điều chỉnh linh hoạt 
hơn, giao diện thân thiện hơn, phù 
hợp với các chuẩn quốc tế và dễ 
dàng kết nối với các công cụ sẵn 
có khác của WIPO./. 

(Theo most.gov.vn) 
 
 

 
 

THỨ TRƯỞNG BỘ KH&CN 
NÓI VỀ PHÁT TRIỂN TRÍ 
TUỆ NHÂN TẠO Ở VIỆT 
NAM 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
vừa ban hành Kế hoạch phát triển 
trí tuệ nhân tạo (AI) ở Việt Nam 
đến 2025, trong đó đặt ra mục tiêu 
phát triển một số sản phẩm AI 
riêng biệt, dựa trên lợi thế của 
Việt Nam, có khả năng vươn ra thị 
trường quốc tế.  

Tại Việt Nam, AI được nghiên 
cứu và phát triển lâu đời trong các 
trường học và viện nghiên cứu 
nhằm giải các bài toán đặc thù 

Việt Nam như nhận dạng chữ viết, 
văn bản, tiếng nói tiếng Việt, hiểu 
và phân tích văn bản tiếng Việt. 
Việt Nam có nền tảng khá tốt về 
toán nên khi chuyển sang CNTT 
chúng ta có thế mạnh về thuật 
toán và trí tuệ nhân tạo so với các 
mảng khác. Bối cảnh thế giới và 
trong nước đang tạo ra thời điểm 
tốt cho Việt Nam đẩy mạnh phát 
triển trí tuệ nhân tạo. 

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy khẳng 
định, Bộ đã và đang có những chương trình, 

hành động cụ thể để phát triển trí tuệ  
Kế hoạch Phát triển trí tuệ 

nhân tạo đến 2025 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ đặt ra 2 mục 
tiêu cụ thể. Thứ nhất, tạo ra một 
số sản phẩm của riêng Việt Nam, 
dựa trên các lợi thế của Việt Nam 
để phục vụ thị trường trong nước 
đồng thời tìm ra thị trường ngách 
để đưa sản phẩm của Việt Nam ra 
thị trường bên ngoài. Đây là bước 
đi thực tế vì chúng ta không kỳ 
vọng có thể cạnh tranh ngay lập 
tức với các quốc gia hàng đầu về 
trí tuệ nhân tạo. Hai là, chúng ta 
xây dựng năng lực nội tại cho lĩnh 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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vực này gồm xây dựng hệ thống 
dữ liệu lớn, đào tạo nguồn nhân 
lực, phát triển hạ tầng, máy móc, 
công nghệ để đón đầu, bắt kịp với 
xu hướng thế giới. Trong quá trình 
xây dựng chúng tôi đã làm việc 
với nhiều nhóm chuyên gia chủ 
chốt về trí tuệ nhân tạo ở Việt 
Nam cũng như các chuyên gia 
người Việt ở nước ngoài để xác 
định các hành động cụ thể. 

Một trong những việc đầu tiên 
phải làm là liên kết được lực 
lượng nghiên cứu ở các trường đại 
học, viện nghiên cứu, doanh 
nghiệp trong và ngoài nước, tập 
hợp, kết nối họ lại cùng nhau giải 
quyết một số vấn đề lớn. Việc này 
chúng tôi đã triển khai liên tục từ 
đầu năm, điển hình là mạng lưới 
100 nhà khoa học Việt Nam ở 
nước ngoài diễn ra tháng 8 vừa 
qua.  

Hai là xây dựng dữ liệu lớn. 
Đây sẽ là dữ liệu dùng chung 
trong các nhóm nghiên cứu, doanh 
nghiệp, cơ quan quản lý và cộng 
đồng. Chương trình này gắn chặt 
với Đề án hệ tri thức Việt số hóa 
đang được triển khai, một số dữ 
liệu đang được thu thập như dữ 
liệu về tiếng Việt, nông nghiệp, 
giáo dục… 

Ba là triển khai các nghiên cứu 

cơ bản và đào tạo chính thống. 
Các đề tài nghiên cứu cơ bản 
trong AI sẽ được Quỹ Phát triển 
Khoa học và Công nghệ quốc gia 
ưu tiên. Chúng tôi cũng đang đề 
nghị Viện toán cao cấp xác định 
một vài bài toán cơ bản trong lĩnh 
vực AI để tập hợp các nhà toán 
học Việt Nam trong và ngoài nước 
cùng giải quyết. Từ việc nghiên 
cứu cơ bản, chúng ta sẽ đào tạo 
kiến thức cho đội ngũ nghiên cứu, 
sinh viên ra trường làm việc cho 
các doanh nghiệp làm về trí tuệ 
nhân tạo. 

Đây là những đề tài trong 
chương trình trọng điểm KC 4.0. 
Các nghiên cứu này sẽ hướng đến 
việc thúc đẩy triển khai nghiên 
cứu của Viện, trường theo đặt 
hàng của doanh nghiệp, có sự hỗ 
trợ của Nhà nước. Viện và trường 
sẽ nâng cao năng lực nghiên cứu, 
doanh nghiệp là nơi tiếp nhận và 
phát triển sản phẩm, hướng đến 
việc xây dựng và chia sẻ năng lực 
tính toán, phải có hệ thống máy 
móc dùng chung. Dự kiến một số 
viện, trường trọng điểm sẽ được 
đầu tư hệ thống này. Đồng thời sẽ 
triển khai các hoạt động đào tạo 
phi hàn lâm gồm chuyên gia, kỹ 
thuật viên, lồng ghép trong các 
chương trình đào tạo, thúc đẩy các 
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khóa đào tạo ngắn hạn như trường 
hè, khóa đào tạo tư nhân. Chúng 
tôi cũng sẽ triển khai các hoạt 
động kết nối, liên kết, truyền 
thông như định kỳ tổ chức hội 
thảo AI for Life, duy trì các cộng 
đồng nghiên cứu. 

Bên cạnh đó, Bộ cũng đang 
xây dựng chương trình nghiên cứu 
và phát triển với sự kết hợp giữa 
nhà nước, doanh nghiệp và các 
nhà khoa học trong và ngoài nước 
với hy vọng tập hợp được mọi 
nguồn lực để phát triển AI nói 
riêng và khoa học công nghệ nói 
chung. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
TẬP HUẤN BẢO HỘ VÀ 
KHAI THÁC QUYỀN SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI 
CÁC SẢN PHẨM ĐẶC SẢN 
ĐỊA PHƯƠNG 

Sáng 26/10/2018, tại hội 
trường Ủy ban nhân dân (UBND) 
huyện Tiên Lãng diễn ra hội nghị 
tập huấn Bảo hộ và khai thác 
quyền sở hữu trí tuệ đối với các 
sản phẩm đặc sản địa phương. 
Hội nghị do Trung tâm Ứng dụng 
tiến bộ Khoa học và Công nghệ tổ 
chức nhằm giới thiệu về các hình 
thức quản lý, bảo hộ, khai thác và 
phát triển sở hữu trí tuệ, vai trò, ý 

nghĩa của sở hữu trí tuệ với các 
đặc sản địa phương trên địa bàn 
thành phố Hải Phòng. 

 
Quang cảnh hội nghị tập huấn.  

Tại hội nghị, ông Nguyễn Mai 
Ngọc - Trưởng Phòng Quản lý 
chuyên ngành (Sở KH&CN) đã 
giới thiệu tổng quan về sở hữu trí 
tuệ (SHTT), những vấn đề doanh 
nghiệp cần quan tâm bao gồm 
khái niệm về SHTT, Luật SHTT 
số 50/2005/QH11 và Luật SHTT 
sửa đổi bổ sung ngày 19/6/2009; 
các Thông tư, Nghị định hướng 
dẫn thi hành Luật SHTT; các cơ 
quan quản lý Nhà nước về 
SHTT… Bên cạnh đó, các đại 
biểu dự hội nghị còn được tìm 
hiểu về các khái niệm chỉ dẫn địa 
lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu 
chứng nhận và vai trò, tầm quan 
trọng, giá trị do các khái niệm này 
mang lại… 

Theo báo cáo thực trạng, giải 
pháp, cơ chế chính sách hỗ trợ 
phát triển đặc sản địa phương theo 
chương trình mỗi xã một sản 
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phẩm, ông Nguyễn Duy Dương - 
Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát 
triển Nông thôn thành phố Hải 
Phòng cho biết, Hải Phòng hiện có 
62 sản phẩm đặc sản, làng nghề 
được đăng ký bảo hộ SHTT trong 
đó sản phẩm đặc sản có 18 sản 
phẩm (chiếm 29,03%), sản phẩm 
làng nghề có 44 sản phẩm 
(70,79%). Phần lớn các sản phẩm 
do các tổ chức hội và hợp tác xã 
đứng tên đăng ký. Các sản phẩm 
chủ yếu sản xuất thủ công, số 
lượng ít và đơn lẻ, đóng gói bao bì 
đơn giản, chưa chú trọng gắn logo 
thương hiệu, chưa có doanh 
nghiệp tổ chức sản xuất hoặc bao 
tiêu sản phẩm, sức cạnh tranh trên 
thị trường còn hạn chế… 

Thời gian qua Sở KH&CN đã 
tham mưu với thành phố đề xuất 
nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ 
phát triển đặc sản địa phương như 
hỗ trợ đăng ký SHTT, tổ chức các 
lớp tập huấn về bảo hộ và khai 
thác quyền SHTT, quảng bá 
thương hiệu cho các sản phẩm đặc 
sản tại các sự kiện của Trung 
ương và thành phố. 

Đặc biệt, trong năm 2019 Sở 
KH&CN sẽ phối hợp cùng các Sở, 
ban ngành của thành phố để hỗ trợ 
phát triển 20 sản phẩm đặc sản đã 
có tại địa phương trên các khía 

cạnh: đổi mới công nghệ sản xuất, 
chế biến, bảo quản sản phẩm; thiết 
kế, sử dụng bao bì - nhãn mác; 
xúc tiến thương mại, quảng bá sản 
phẩm. 

(Theo most.gov.vn) 
 
PHÓ THỦ TƯỚNG BÁO 
CÁO, GIẢI TRÌNH VỀ BA 
VẤN ĐỀ LỚN LIÊN QUAN 
ĐẾN PHÊ CHUẨN  CPTPP 

 Tại phiên thảo luận về việc 
phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn 
diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP) cùng các văn 
kiện liên quan diễn ra vào sáng 
5/11, Phó Thủ tướng Chính phủ, 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm 
Bình Minh đã giải trình, làm rõ 3 
vấn đề lớn mà các đại biểu Quốc 
hội quan tâm. 

 
Bày tỏ trân trọng cảm ơn các vị 

đại biểu Quốc hội đã tham gia 
đóng góp ý kiến tại Hội trường 
cũng như tại các tổ đối với việc 
phê chuẩn Hiệp định CPTPP, Phó 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh 
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khẳng định Chính phủ xin tiếp thu 
các ý kiến đóng góp của các vị đại 
biểu Quốc hội đối với việc sau khi 
Hiệp định CPTPP được phê 
chuẩn, Chính phủ sẽ có các 
chương trình, kế hoạch để triển 
khai thực thi Hiệp định này. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình 
Minh đã báo cáo giải trình thêm 
với các vị đại biểu Quốc hội về 3 
vấn đề lớn. Thứ nhất, đánh giá tác 
động của Hiệp định CPTPP. Thứ 
hai là vấn đề về lao động. Thứ ba 
là về sửa đổi bổ sung một số luật. 
Theo đó, về việc đánh giá tác 
động của Hiệp định CPTPP, Phó 
Thủ tướng Phạm Bình Minh cho 
biết, trong quá trình đàm phán 
Hiệp định này, bằng nhiều biện 
pháp khác nhau, Chính phủ đã tổ 
chức nhiều hình thức để lấy ý kiến 
rộng rãi của các hiệp hội cũng như 
các ngành hàng và cộng đồng 
doanh nghiệp đánh giá Hiệp định 
này. Đây là những đối tượng chịu 
tác động trực tiếp của Hiệp định 
CPTPP và sau khi đàm phán xong 
Hiệp định này, Chính phủ đã đưa 
lên mạng từ tháng 2/2016 toàn văn 
Hiệp định TPP và Hiệp định 
CPTPP.  

Sau khi đàm phán, Chính phủ 
đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
nghiên cứu, đánh giá, định lượng 

về tác động của Hiệp định này đối 
với các chỉ số kinh tế cơ bản và 
tổng quát như tăng trưởng GDP, 
tăng trưởng kim ngạch xuất nhập 
khẩu cung như tác động đến các 
lĩnh vực sản xuất trong nước và 
đánh giá tác động này đã được gửi 
kèm theo báo cáo của Chính phủ 
đến các vị đại biểu Quốc hội. 
Ngoài ra, các chuyên gia độc lập 
của Ngân hàng Thế giới cũng có 
báo cáo, nghiên cứu rất sâu về 
đánh giá tác động của Hiệp định 
TPP trước đây và Hiệp định 
CPTPP cũng như tác động đối với 
các nền kinh tế trong đó có Việt 
Nam.  

Đây là nguồn tham khảo quan 
trọng khi chúng ta đánh giá tác 
động của Hiệp định CPTPP. Cũng 
như báo cáo của Chính phủ đã 
nêu, chủ yếu các lợi ích cốt lõi của 
Việt Nam được bảo đảm, chúng ta 
cũng giành được những bảo lưu và 
linh hoạt cụ thể để thực hiện Hiệp 
định này một cách hiệu quả và có 
lợi cho đất nước. Trong quá trình 
thực thi Hiệp định, Chính phủ sẽ 
tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành 
thường xuyên cập nhật đánh giá 
tác động đến tổng thể nền kinh tế 
cũng như từng lĩnh vực cụ thể để 
xây dựng các giải pháp điều hành 
một cách phù hợp sau khi phê 
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chuẩn Hiệp định này.  
Thứ hai, đối với vấn đề lao 

động, Phó Thủ tướng Phạm Bình 
Minh nhấn mạnh, Hiệp định 
CPTPP không đưa ra tiêu chuẩn 
riêng về lao động mà chủ yếu 
khẳng định lại các tiêu chuẩn lao 
động đã nêu trong tuyên bố năm 
1998 của Tổ chức Lao động Quốc 
tế (ILO). Việt Nam với tư cách là 
thành viên của ILO cũng như các 
thành viên của Hiệp định CPTPP 
có nghĩa vụ tôn trọng và thực thi. 
Trong các điều khoản này có điều 
khoản cho phép thành lập các tổ 
chức của người lao động tại doanh 
nghiệp. Quy định của ILO cũng 
khẳng định là tất cả các tổ chức 
của người lao động phải tuân thủ 
Hiến pháp, pháp luật của nước sở 
tại, phải hoạt động phù hợp với 
tôn chỉ, mục đích và phương thức 
hoạt động đã được đăng ký với cơ 
quan Nhà nước, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của người lao 
động. 

Thứ ba, về quá trình sửa đổi 
luật, Phó Thủ tướng Phạm Bình 
Minh nhấn mạnh, trong báo cáo 
thuyết minh của Chính phủ đã nêu 
là qua quá trình rà soát 265 văn 
bản cho đến nay, Chính phủ chỉ đề 
nghị bổ sung, sửa đổi 8 luật, trong 
đó có 2 luật, một luật đã được 

thông qua và các điều khoản trong 
luật này đều đáp ứng cam kết của 
chúng ta trong Hiệp định CPTPP. 
Luật Phòng, chống tham nhũng 
hiện nay đang trình Quốc hội 
thông qua, những điều khoản hiện 
nay trong luật này đã đáp ứng 
được Hiệp định CPTPP. 

Còn lại 6 luật thì 3 luật gồm Bộ 
luật Lao động, Bộ luật Hình sự, 
Bộ luật Tố tụng hình sự sẽ sửa sau 
và chúng ta có lộ trình theo đề 
xuất của Chính phủ trong thời 
gian tới. Còn 3 luật khác là Luật 
Sở hữu trí tuệ, Luật Kinh doanh 
bảo hiểm, Luật An toàn thực 
phẩm đã được đưa vào lộ trình 
trong báo cáo của Chính phủ và 
Chính phủ đề xuất một luật sửa 
nhiều luật theo thủ tục rút gọn, có 
thể trình vào kỳ họp thứ 7 tới. 
Chính phủ sẽ giao cho các bộ, 
ngành liên quan dự thảo luật trình 
Quốc hội theo đúng quy định của 
pháp luật. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC 
XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ CHO CÁC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ 
VIỆN NGHIÊN CỨU 

Ngày 26-11, Tổ chức Sở hữu 
trí tuệ thế giới (WIPO) phối hợp 
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Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học 
và Công nghệ (KH-CN)) tổ chức 
Hội thảo “Xây dựng chính sách sở 
hữu trí tuệ (SHTT) cho các trường 
đại học và viện nghiên cứu” 

Hội thảo nằm trong các hoạt 
động thuộc Dự án “Khởi tạo môi 
trường sở hữu trí tuệ” do WIPO 
hỗ trợ nâng cao năng lực sáng tạo, 
quản lý và thương mại hóa công 
nghệ của các nước đang phát triển. 
Hội thảo nhằm cung cấp cho các 
đại biểu các kiến thức quản trị tài 
sản trí tuệ, thúc đẩy chuyển giao 
công nghệ, thương mại hóa sản 
phẩm, xây dựng một chính sách 
SHTT phù hợp cho các đơn vị, kết 
nối giữa viện nghiên cứu, trường 
đại học và các tổ chức khác. Dự 
án “Khởi tạo môi trường sở hữu 
trí tuệ” được thực hiện trong năm 
năm (2018 - 2022). Hoạt động của 
Dự án gồm đào tạo cán bộ cho 
mạng lưới, thiết lập liên kết giữa 
các trường đại học, viện nghiên 
cứu với nhau và với các nhà đầu 
tư, góp phần hỗ trợ thương mại 
hóa sáng chế. 

Tại Hội thảo, Thứ trưởng KH-
CN Bùi Thế Duy cho biết, Bộ 
KH-CN sẽ tiếp tục tập trung 
nguồn lực để mạng lưới trung tâm 
SHTT và chuyển giao công nghệ 
trong các viện nghiên cứu, trường 

đại học vận hành ổn định, giúp các 
trường đại học, viện nghiên cứu 
tăng cường năng lực xác lập 
quyền SHTT và chuyển giao công 
nghệ, chú trọng tăng số lượng 
sáng chế của Việt Nam. Trong 
những năm qua, trường đại học, 
viện nghiên cứu của Việt Nam đã 
đóng góp nhiều cho sự phát triển 
KH-CN, các công bố quốc tế. Tuy 
nhiên, điểm yếu là chưa quen với 
cách bảo hộ tài sản trí tuệ. Số 
lượng đăng ký sáng chế hằng năm 
ở Cục SHTT có khoảng 200-300 
đơn đăng ký sáng chế của người 
Việt Nam, nhưng chủ yếu các 
sáng chế ở khu vực tư nhân. Bên 
cạnh đó, các trường đại học, viện 
nghiên cứu thiếu kinh nghiệm 
trong việc ký kết hợp đồng nghiên 
cứu với doanh nghiệp, nhất là các 
điều khoản về SHTT. 

Tại hội thảo, các chuyên gia 
WIPO giới thiệu việc xây dựng 
chính sách SHTT cho các trường, 
viện nghiên cứu, giúp các viện, 
trường sẽ định hình được chính 
sách phù hợp với điều kiện của 
đơn vị mình và bảo đảm sự hài 
hòa lợi ích giữa các bên, khuyến 
khích các hoạt động chuyển giao 
công nghệ và thương mại hóa tài 
sản trí tuệ, hiểu rõ kết quả nghiên 
cứu nào nên đăng ký SHTT. 
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Hiện nay, Bộ KH-CN đã kết 
nối được 30 trung tâm SHTT và 
chuyển giao công nghệ trong các 
trường đại học, viện nghiên cứu. 
Trong đó, có 12 đơn vị đã được 
WIPO chọn tham gia Dự án. Sắp 
tới, WIPO sẽ triển khai các hoạt 
động của Dự án để hỗ trợ các đơn 
vị phát triển tài sản trí tuệ đối với 
các công nghệ tạo. 

(Theo nhandan.com.vn) 
 
 

 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO
 Phương pháp chế tạo pin gần 
như mọi hình dạng 

Một nhóm các nhà nghiên cứu 
tại Viện Khoa học và Công nghệ 
tiên tiến Hàn Quốc, trường Đại 
học Harvard và Viện Nghiên cứu 
công nghệ hóa học Hàn Quốc đã 
đưa ra phương pháp chế tạo pin 
với hầu hết mọi hình dạng. Các 
nhà nghiên cứu đã mô tả quy trình 
chế tạo pin và thiết bị mà họ tạo 
ra để chứng minh phương pháp 
này là phù hợp. 

Hình dạng của nhiều thiết bị 
nhỏ bị hạn chế bởi hình dạng pin 
như đồng hồ thông minh. Pin nhỏ 
thường có dạng đồng xu, hình chữ 
nhật, hình trụ hoặc dạng túi. 

Nhóm nghiên cứu đã nỗ lực đưa ra 
một phương pháp mới chế tạo pin 
có gần như mọi hình dạng mà một 
nhà sản xuất sản phẩm có thể thiết 
kế. Các nhà khoa học đã lựa chọn 
pin kẽm-ion vì chúng có thể được 
sử dụng an toàn ở ngoài trời, bởi 
loại pin này sử dụng các chất điện 
phân từ nước.  

 
Nhóm nghiên cứu đã xem xét 

các phương thức sản xuất được sử 
dụng cho nhiều sản phẩm khác 
nhau, tìm kiếm các kỹ thuật chế 
tạo các linh kiện pin theo nhiều 
hình dạng. Đối với cực âm, các tác 
giả đã phát hiện ra rằng điện cho 
phép pin được cắt thành hình dạng 
như mong đợi. Đối với một số linh 
kiện khác, họ sử dụng phương 
pháp gia công cơ khí vi mô. Đối 
với bao bì, họ sử dụng phương 
pháp in litô lập thể. Các kết nối 
điện được tạo nên bằng máy in 
3D. Nhóm nghiên cứu đã kết hợp 
tất cả các ý tưởng với nhau để cho 
ra đời một số loại pin có hình 
dạng của chữ cái, nhẫn và vòng 
tròn. 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO -
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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Các nhà nghiên cứu cũng nhấn 
mạnh pin thiết kế mà chúng tạo ra 
có thể xả sạc rất nhanh và sạc đầy 
lại chỉ trong vài phút. Ngoài ra, 
pin cũng có thể được dùng cho 
nhiều ứng dụng như thiết bị cấy 
ghép hoặc đeo trên người và các 
sản phẩm mới khác. 

(Theo nasati) 
 
 Thiết bị lọc không khí đặc 
biệt giúp chặn 90% các hạt ô 
nhiễm  

Để giải quyết tình trạng ô 
nhiễm không khí nặng nề đang xảy 
ra với nhiều thành phố lớn trên 
thế giới, các kỹ sư đến từ Mỹ vừa 
cho ra đời một thiết bị “lọc không 
khí” đặc biệt gắn ngay vào trong 
mũi người dùng. 

 
Thiết bị lọc không khí đặc biệt được 

người dân Mỹ ưa chuộng. 
Tại Mỹ thiết bị này được bán 

khá rộng rãi với giá 13 USD/10 
cái. Nó được quảng cáo có thể 
chặn được tới 90% các hạt ô 
nhiễm, chất gây dị ứng, vi khuẩn 

và 70% so với các hạt mịn hơn. 
Thiết bị có tên O2 Nose Filter 
được rất nhiều người dân Mỹ ưa 
chuộng vì nó đảm bảo vấn đề 
thẩm mỹ và sử dụng cũng rất dễ 
dàng. Chỉ cần nhét vào mũi là 
xong. Mỗi bộ lọc không khí này 
có thể được đeo trong tối đa trong 
12 giờ và sử dụng các bộ lọc tĩnh 
điện để lọc các hạt độc hại. 

Thông tin từ Đại học Chicago 
mới đây cho biết, ô nhiễm không 
khí làm mất trung bình 1,8 năm 
cuộc sống của mỗi người dân trên 
toàn cầu. Hầu như mọi quốc gia 
có thu nhập thấp, trung bình và 
một nửa số thu nhập cao đều đang 
phải hứng chịu bầu không khí ô 
nhiễm. Trong đó, ô nhiễm lớn 
nhất là ở các thành phố đông đúc 
dân cư tại các nước đông dân như 
Ấn Độ và Trung Quốc. 

(Theo dantri.com) 
 
 Phương pháp xét nghiệm 
máu mới phát hiện 8 loại ung 
thư khác nhau 

Phát hiện ung thư là một công 
việc khó khăn, liên quan đến 
những phương pháp chẩn đoán 
phức tạp như nội soi ruột kết, 
chụp X quang, và các khối u 
thường chỉ được nhận biết khi 
chúng đạt tới kích thước nhất 
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định.  
Trong phương pháp mới, nhóm 

nghiên cứu nhận biết DNA của tế 
bào ung thư đang lưu thông trong 
dòng máu, dựa trên sự khác biệt 
về kích thước của các đoạn DNA 
bắt nguồn từ khối u và mô khỏe 
mạnh.  

 
Phương pháp của họ đã phát 

hiện được bệnh ung thư đại trực 
tràng, mật, buồng trứng, vú và ung 
thư da với độ chính xác 94% trong 
số 68 bệnh nhân được xét nghiệm. 
Tỷ lệ thành công thấp hơn khi 
phát hiện ung thư tuyến tụy, thận 
và não, với độ chính xác bằng 
65% trong số 57 bệnh nhân. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Biến thiết bị IoT thành siêu 
máy tính  

Công ty phần mềm Sisense đã 
tung ra công cụ nhận dạng dữ liệu 
Sisense Hunch nhằm biến các cảm 
biến, điện thoại và thiết bị đeo 
được thành siêu máy tính. 

Siêu máy tính vốn sử dụng một 

mạng lưới nhiều máy tính phân 
tán ở nhiều nơi để xử lý số liệu 
hoặc ứng dụng điện toán tập trung 
nhằm kết nối tạo ra một hệ thống 
lớn hơn. Dựa trên nguyên tắc đó, 
Sisense Hunch sẽ lấy các tập dữ 
liệu lớn đòi hỏi khả năng tính toán 
và lưu trữ cao, phân tích bằng các 
công cụ nhận thức dữ liệu học, có 
thể tạo ra phản ứng phân tích 
micro cho các truy vấn chính xác 
đến 99% để tích hợp với các thiết 
bị IoT. Khi mạng nơron Sisense 
Hunch tìm hiểu dữ liệu, nó không 
cần truy cập liên tục đến tập dữ 
liệu hoàn chỉnh, cho phép nó phản 
hồi truy vấn phân tích nhanh với 
dung lượng tối thiểu, đồng thời 
duy trì mức độ riêng tư của dữ 
liệu hoàn chỉnh. 

 
Đây không phải là bước tiến 

duy nhất trong ngành công nghiệp 
IoT. Trước đó, Crypto Quantique 
có trụ sở tại Anh đã tung ra công 
nghệ IoT lượng tử hỗ trợ tất cả các 
loại thiết bị bảo mật trên thị 
trường hiện nay. 

Công nghệ đằng sau đó bao 
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gồm chip lượng tử (QDSC) trên 
silicon khi được kết hợp với các 
API mã hóa sẽ cung cấp khả năng 
bảo mật cao, dễ thực hiện và liền 
mạch cho mọi thiết bị được kết 
nối. 

(Theo TTO) 
 
 Hệ thống điện thoại thông 
minh kiểm tra chì trong nước 

Các nhà nghiên cứu tại trường 
Đại học Houston đã chế tạo được 
một hệ thống rẻ tiền sử dụng điện 
thoại thông minh vàống kính được 
chế tạo bằng máy in phun để phát 
hiện chì trong nước máy với hàm 
lượng thường được xem là nguy 
hiểm. 

 
Hệ thống này được xây dựng 

dựa vào công trình nghiên cứu 
trước đây của Wei-Chuan Shih, 
phó giáo sư về kỹ thuật điện và 
máy tính và các cộng sự, bao gồm 
phát hiện ra một ống kính dẻo giá 
rẻ có thể biến đổi điện thoại thông 
minh cơ bản thành kính hiển vi. 

Bằng cách sử dụng điện thoại 

thông minh rẻ tiền được trang bị 
ống kính in phun và sử dụng chế 
độ chụp ảnh tối, các nhà nghiên 
cứu có thể tạo ra một hệ thống vừa 
di động vừa dễ hoạt động với khả 
năng phát hiện nồng độ chì dưới 
mức 5 phần tỷ trong nước máy. 
Độ nhạy đạt 1,37 phần tỷ trong 
nước khử ion. Các ứng dụng mới 
nhất kết hợp phân tích màu sắc để 
phát hiện các hạt chì có kích thước 
nano. Ngoài PGS. Shih, các nhà 
nghiên cứu trong dự án bao gồm 
các tác giả Hoàng Nguyễn và 
Yulung Sung, Kelly 
O'Shaughnessy và Xiaonan Shan 
đều công tác tại Khoa Kỹ thuật 
Điện & Máy tính tại Đại học 
Houston. 

Phân tích đã đo lường cả tốc độ 
phát hiện các hạt nano có tương 
quan với nồng độ chì và xác minh 
rằng phản ứng được thúc đẩy bởi 
sự có mặt của chì. Hỗn hợp được 
chuyển đến một tấm 
polydimethylsiloxan gắn vào một 
phiến kính; sau khi khô, nước khử 
ion được sử dụng để rửa sạch hợp 
chất cromat và trầm tích còn lại 
được chụp để phân tích.  

Khả năng chụp hình của kính 
hiển vi đã được chứng minh rất 
cần thiết vì số lượng trầm tích quá 
nhỏ nên không thể chụp hình bằng 
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camera của điện thoại thông minh 
không được hỗ trợ. Vì thế, việc 
phát hiện chì ở mức tương đối 
thấp trở nên khó khăn. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ
 Tạo than hoạt tính từ cây 
guột  

Từ cây guột chuyên để sử dụng 
để làm chất đốt, lợp mái nhà hay 
làm đồ thủ công mỹ nghệ của 
người dân tộc, ThS Mai Thị Nga, 
giảng viên trường Cao đẳng Cộng 
đồng Hà Tây, và cộng sự đã biến 
loại cây này thành than hoạt tính 
có hàm lượng carbon cao gấp 2-3 
lần so với các sản phẩm than hoạt 
tính hiện nay và có giá trị tương 
đương với sản phẩm nhập khẩu. 

Ý tưởng chế tạo than hoạt tính 
từ cây guột được ThS Mai Thị 
Nga bắt đầu từ “nguồn cảm hứng 
của thầy giáo hướng dẫn” khi chị 
làm nghiên cứu sinh tại Đại học 
Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà 
Nội (ĐHKHTN - ĐHQGHN). 

 Cây guột có thân rễ mọc ngầm 
dưới đất và bò lan khá rộng, khỏe, 
chịu được điều kiện khắc nghiệt, 
đất nghèo dinh dưỡng. Lá guột to, 
phiến rộng, chi nhánh lưỡng phân 
đều đặn 1-2 lần, giữa các nhánh có 
chồi phủ lông, tận cùng lá là lá 

phụ chẻ lông chim sâu, có thuỳ 
dạng thuôn dài, tròn đầu, mép 
nguyên và cuốn lại, màu xanh, gân 
mảnh. Cây có cuống lá dài nhẵn 
bóng nâu đậm và phiến lá chia đôi 
đều đặn, xòe rộng. 

 
Khách tham quan trải nghiệm than hoạt tính 
của Fern tại chung kết cuộc thi “Khởi nghiệp 
vì môi trường” do Đại sứ quán Mỹ tổ chức. 

Ngoài được sử dụng làm chất 
đốt bởi hàm lượng carbon cao, cây 
guột còn được biết đến với khả 
năng hấp thụ khí CO2 cực lớn. Ở 
ngành dương xỉ, trong thời gian 
diễn ra “sự kiện Azolla” (sự kiện 
chuyển hóa nguyên thủy), loài 
thực vật này đã hấp thụ khoảng 
mười nghìn tỷ tấn CO2 từ bầu khí 
quyển của Trái đất, tương đương 
hơn 200 lần tổng lượng khí CO2 
mà loài người thải ra mỗi năm. 

Với cấu trúc rỗng, xốp chính 
trong thân cây nên than hoạt tính 
từ cây guột có đặc điểm khác với 
than hoạt tính từ các nguyên liệu 
khác như mùn cưa, trấu. Ví dụ 
như trấu, hàm lượng carbon chỉ 
chiếm khoảng 37%, trong khi hàm 
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lượng silic khá cao. Do đó, để tạo 
than hoạt tính với hàm lượng 
carbon cao khoảng 90-95% thì 
phải thêm công đoạn tách thành 
phần silic; dẫn đến chất lượng 
than hoạt tính được tạo ra không 
cao. 

Chị Đoàn Vân Anh - Giám đốc 
Công ty Karibon chuyên sản xuất 
khẩu trang than hoạt tính cao cấp 
xuất khẩu, cho biết, ở Việt Nam 
hiện chưa có đơn vị nào sản xuất 
được miếng vải ép nhựa với hàm 
lượng than hoạt tính gần 100% mà 
mới chỉ đạt 40-70%, nên công ty 
chị phải nhập khẩu từ Nhật Bản 
với giá thành rất đắt, khoảng 50 
USD/m, do đó giá thành khẩu 
trang hoạt tính bán ra còn cao - 
75.000 đồng/cái. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Nghiên cứu thành công Máy 
làm đá tuyết từ nước biển  

Ngày 21-11, Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
công bố kết quả nghiên cứu khoa 
học công nghệ “Máy làm đá tuyết 
từ nước biển phục vụ bảo quản 
hải sản đánh bắt xa bờ". 

Thiết bị là sản phẩm đầu tiên 
của Việt Nam áp dụng công nghệ 
sử dụng nước biển làm đá, do các 
kỹ sư của Trung tâm Phát triển 

công nghệ cao (Viện Hàn lâm KH 
và CN Việt Nam) nghiên cứu chế 
tạo. Sản phẩm đã Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn công nhận 
là tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực 
thủy sản. 

 
Khai thác xa bờ là một trong 

những định hướng quan trọng 
trong phát triển của ngành thủy 
sản. Tuy sản lượng đánh bắt cao, 
nhưng tỷ lệ thất thoát sau thu 
hoạch vẫn rất lớn. Theo Tổng cục 
Thủy sản, tổn thất sau khai thác 
thủy sản ở Việt Nam chiếm 
khoảng 20 - 30% tổng sản lượng 
khai thác, tức là mỗi năm mất trên 
dưới 700.000 tấn hải sản do bị hư 
hỏng. 

Máy làm đá tuyết từ nước biển 
của nhóm nghiên cứu đã tập trung 
giải quyết những bất cập nêu trên. 
Thiết bị được lắp trên mỗi tàu 
đánh cá, lấy nước biển bơm vào 
hệ thống, sau vài phút, có đá dạng 
tuyết để bảo quản cá đánh bắt 
được. ThS Lê Văn Luân, chủ 
nhiệm đề tài nghiên cứu cho biết, 
các nhà khoa học đã làm chủ được 
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công nghệ chế tạo buồng tạo đá 
tuyết và quy trình sản xuất máy, 
do đó, giá thành cạnh tranh so với 
nhập khẩu. Hệ thống thiết bị nhỏ 
gọn, phù hợp diện tích tàu cá của 
Việt Nam; có hệ thống tự động 
điều chỉnh nhiệt độ theo từng 
khoang cá; ngư dân dễ vận hành 
và chủ động sửa chữa nhờ thiết kế 
dạng module và hệ thống tự động 
thông báo lỗi. Quá trình vận hành 
thử nghiệm cho thấy, hệ thống tiết 
kiệm nhiên liệu hơn so với chở đá 
lạnh từ đất liền, cá được bảo quản 
bảo đảm chất lượng hơn, chủ tàu 
cá có thể kiểm soát được lượng 
nhiên liệu tiêu thụ, sản lượng đá 
sản xuất được nhờ hệ thống ghi tự 
động... 

Kết quả làm việc cho thấy, 
tiềm năng hợp tác to lớn giữa các 
bên, không chỉ trong lĩnh vực làm 
đá lạnh. Kết quả nghiên cứu này 
khi được triển khai chắc chắn sẽ 
giúp ngư dân năng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm đánh bắt. TS 
Nguyễn Văn Thao, Tổng Giám 
đốc Trung tâm Phát triển công 
nghệ cao cho biết, máy có công 
suất 1.250 kg/ ngày, nhưng do nhu 
cầu thực tế mỗi chuyến đi biển 
cần 50-60 tấn đá lạnh nên các nhà 
khoa học đang tiếp tục thực hiện 
nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước 

để nghiên cứu, sản xuất máy làm 
đá tuyết với công suất 10 
tấn/ngày. 

(Theo nhandan.com.vn) 
 
 Thiết bị xử lý nước sạch đưa 
nước sạch đến học sinh vùng cao  

Hệ thiết bị xử lý nước của các 
nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
giúp loại bỏ hoàn toàn các tạp 
chất, mùi và các loại virus như 
Coliform và E.coli, góp phần 
mang lại nguồn nước sạch không 
chỉ cho thầy và trò Trường THPT 
Mùn Chung, Tuần Giáo, Điện 
Biên mà còn đáp ứng nhu cầu sử 
dụng nước sạch cho những nơi 
cận trường. 

 
Hệ thiết bị xử lý nước lắp đặt tại Trường 

THPT Mùn Chung, Tuần Giáo, Điện Biên. 
Mùn Chung là một xã thuộc 

huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, 
cách thành phố Điện Biên khoảng 
60km. Với dân số khoảng 5.000 
người, người dân Mùn Chung 
đang gặp nhiều khó khăn về 
nguồn nước sạch sinh hoạt. Hiện, 
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người dân đang khai thác và sử 
dụng nguồn nước mưa, nước mặt 
trên sông Nậm Mu và nước tại 
một số khe suối hoặc nước dưới 
đất (khai thác bằng giếng đào). 
Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác 
nhau, qua nhiều năm, các nguồn 
khai thác trên chưa đủ đáp ứng về 
lưu lượng cũng như chất lượng 
nước cho nhu cầu sử dụng của 
người dân trong khu vực xã Mùn 
Chung. Do vậy, nguồn nước sinh 
hoạt của người dân nói chung và 
các cơ quan, trường học nói riêng 
tại xã Mùn Chung đang là một vấn 
đề đặc biệt cấp thiết. 

Với đề tài “Khảo sát, xây dựng 
công trình nước sinh hoạt cho 
Trường THPT Mùn Chung, huyện 
Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên”, các 
nhà khoa học Viện Công nghệ môi 
trường, Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam, đã tiến 
hành phân tích chất lượng nước 
điểm xuất lộ dự kiến khai thác. Họ 
nhận thấy các chỉ tiêu của nước 
như hàm lượng chất rắn lơ lửng 
(TSS), tổng Coliform, E. coli vượt 
QCVN 02:2009/BYT (quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
nước sinh hoạt) nhiều lần. Như 
vậy hệ thống xử lý nước cần tập 
trung xử lý những vấn đề này. 
Ngoài ra các nhà khoa học cũng 

tiến hành khảo sát thực địa và 
phân tích khe nứt kiến tạo nhằm 
xác định phương hướng phát triển 
của đới nứt nẻ, dập vỡ kiến tạo và 
nhận thấy việc khai thác nguồn 
nước tại hang động tương đối 
thuận lợi do trong khu vực đã có 
sẵn ao tích nước với dung tích 
khoảng 100m3. 

Để xử lý cặn TSS, độ đục, 
virus Coliform và E. coli, TS Hải 
đã sử dụng hệ thiết bị xử lý nước 
NM-120NC là hệ thiết bị xử lý 
nước sông, suối, hồ… được thiết 
kế trên cơ sở áp dụng công nghệ 
lọc 2 tầng gồm: Tầng lọc thô sử 
dụng công nghệ lọc ngược dùng 
hạt lọc nổi có ứng dụng công nghệ 
phá cặn bằng dàn phá cặn. Tầng 
lọc nổi giúp hệ NM-120NC làm 
việc hiệu quả với nước sông suối 
có độ đục cao. Tầng lọc tinh sử 
dụng cát lọc thạch anh kích thước 
0,6 – 1,2 mm; than hoạt tính và 
công nghệ lọc xuôi. 

Với hệ thiết bị NM-120 NC, 
nước đầu vào sau khi được xử lý 
qua trạm xử lý nước công suất 
100m3/ngày tại trường THPT 
Mùn Chung có các chỉ tiêu chất 
lượng đều đạt giới hạn cho phép 
của QCVN 02:2009/BYT (mức I). 
Lượng virus Coliform và E.coli 
được xử lý hoàn toàn. Hàm lượng 
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chất rắn lơ lửng (TSS), mùi tanh, 
độ đục, hàm lượng sắt được xử lý 
hiệu quả với hiệu suất trên 90%. 
Ngoài chi phí vận hành thấp thì 
chi phí bảo dưỡng, thay vật liệu 
lọc của hệ thống lọc nước 
100m3/ngày đêm tại trường THPT 
Mùn Chung cũng chỉ khoảng 2,1 
triệu/năm. 

 (Theo khoahocphattrien.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 
(Tiếp theo) 

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: 

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 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ giai đoạn 2016-2020. 

2. Thủ tục tuyển chọn, giao 
trực tiếp tổ chức chủ trì dự án 
thuộc Chương trình phát triển tài 
sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 
(đối với dự án trung ương quản lý) 

a) Trình tự thực hiện:   

- Bước 1: Cục Sở hữu trí tuệ 
thông báo tuyển chọn, giao trực 
tiếp tổ chức chủ trì dự án Trung 
ương quản lý trên Cổng Thông tin 
điện tử của Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ, Báo 
Khoa học và Phát triển và Báo 
Diễn đàn doanh nghiệp (báo điện 
tử hoặc báo in) và tiếp nhận hồ sơ 
đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp 
tổ chức chủ trì dự án; 

- Bước 2: Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ ngày kết thúc 
thời hạn tiếp nhận hồ sơ, Cục Sở 
hữu trí tuệ mở công khai, kiểm tra 
và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ. 
Đại diện các đơn vị nộp hồ sơ 
đăng ký chủ trì thực hiện dự án và 
các đơn vị, cá nhân có liên quan 
khác được mời tham dự; 

- Bước 3: Trong thời hạn 15 
ngày làm việc kể từ ngày lập Biên 
bản mở hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ 
trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ thành lập, tổ chức họp 

hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao 
trực tiếp tổ chức chủ trì dự án; 

- Bước 4: Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ dự án đã được hoàn 
thiện theo kết luận của hội đồng, 
Cục Sở hữu trí tuệ trình Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ thành 
lập, tổ chức họp Tổ thẩm định dự 
toán kinh phí dự án; 

- Bước 5: Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ dự án đã được hoàn 
thiện theo kết luận của Tổ thẩm 
định dự toán kinh phí, Cục Sở hữu 
trí tuệ tổng hợp, trình Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ phê 
duyệt kết quả tuyển chọn, giao 
trực tiếp tổ chức chủ trì dự án; 

- Bước 6: Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ ngày Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ phê duyệt, Cục Sở hữu trí 
tuệ công bố công khai kết quả 
tuyển chọn, giao trực tiếp dự án đã 
được phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ 
sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường 
bưu điện đến Cục Sở hữu trí tuệ. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần Hồ sơ:  

+ Quyết định thành lập hoặc 
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Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh của tổ chức đăng ký chủ trì 
hoặc các giấy tờ tương đương 
khác; 

+ Điều lệ hoạt động của tổ 
chức đăng ký chủ trì (nếu có); 

+ Phiếu đăng ký chủ trì thực 
hiện dự án; 

+ Thuyết minh dự án; 

+ Tóm tắt hoạt động khoa học 
và công nghệ của tổ chức đăng ký 
tuyển chọn, giao trực tiếp dự án; 

+ Lý lịch khoa học của chủ 
nhiệm dự án, các thành viên chính 
và thư ký khoa học thực hiện dự 
án; lý lịch khoa học của chuyên 
gia trong nước, chuyên gia nước 
ngoài; 

+ Văn bản xác nhận về sự đồng 
ý phối hợp thực hiện dự án của 
các đơn vị phối hợp (nếu có); 

+ Báo giá thiết bị, nguyên vật 
liệu chính cần mua sắm, dịch vụ 
cần thuê để thực hiện dự án, thời 
gian báo giá không quá 30 ngày 
tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Báo 
giá có thể được cập nhật, điều 
chỉnh hoặc bổ sung trước thời 
điểm họp thẩm định dự toán kinh 
phí dự án (nếu cần); 

+ Báo cáo tài chính tối thiểu 02 
năm gần nhất của tổ chức đăng ký 

tuyển chọn, giao trực tiếp dự án; 

+ Văn bản chứng minh phương 
án huy động kinh phí đối ứng (đối 
với dự án có yêu cầu phải huy 
động kinh phí đối ứng) theo quy 
định tại khoản 10 Điều 5 của 
Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 
gốc và 01 bản điện tử (không cài 
bảo mật).  

d) Thời hạn giải quyết:  

- Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ thành lập, tổ chức 
họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, 
giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực 
hiện dự án: Trong thời hạn 15 
ngày làm việc kể từ ngày lập Biên 
bản mở hồ sơ; 

- Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ thành lập, tổ chức 
họp Tổ thẩm định dự toán kinh 
phí dự án: Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ dự án đã được đơn vị chủ trì 
hiệu chỉnh; 

- Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ xem xét, phê duyệt 
kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp 
tổ chức chủ trì dự án: Trong thời 
hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ dự án đã được 
hoàn thiện theo kết luận của Tổ 
thẩm định; 



                                          Số 213 – 11/2018 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 22 
 

- Công bố kết quả tuyển chọn, 
giao trực tiếp dự án: Trong thời 
hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ phê duyệt. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục 
hành chính: Các tổ chức, cá nhân 
đáp ứng quy định về đăng ký 
tuyển chọn, giao trực tiếp dự án. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: 
Cục Sở hữu trí tuệ. 

- Cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt: Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục 
hành chính: Quyết định phê duyệt 
kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp 
tổ chức chủ trì dự án Trung ương 
quản lý của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ. 

h) Lệ phí: không.  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Phiếu đăng ký tuyển chọn, 
giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án 
(Mẫu B5-PĐK); 

- Thuyết minh dự án (Mẫu B6-
TMDA); 

- Tóm tắt hoạt động khoa học 
và công nghệ của tổ chức đăng ký 
tuyển chọn, giao trực tiếp dự án 

(Biểu B1-3-LLTC); 

- Lý lịch khoa học của chủ 
nhiệm dự án, các thành viên chính 
và thư ký khoa học thực hiện dự 
án; lý lịch khoa học của chuyên 
gia trong nước, chuyên gia nước 
ngoài (Biểu B1-4-LLCN);   

- Văn bản xác nhận (nếu có) về 
sự đồng ý của các tổ chức tham 
gia phối hợp thực hiện dự án 
(Biểu B1-5-PHNC). 

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

- Điều kiện đối với tổ chức 
đăng ký tham gia tuyển chọn, giao 
trực tiếp dự án:  

+ Có tư cách pháp nhân, có 
chức năng hoạt động phù hợp với 
lĩnh vực chuyên môn của dự án; 

+ Có khả năng huy động kinh 
phí đối ứng thực hiện dự án; 

+ Không thuộc một trong các 
trường hợp quy định tại khoản 2 
Điều 4 của Thông tư số 
08/2017/TT-BKHCN ngày 26 
tháng 6 năm 2017. 

- Điều kiện đối với cá nhân 
đăng ký chủ nhiệm dự án: 

+ Có trình độ đại học trở lên, 
có chuyên môn phù hợp và đã 
hoạt động trong lĩnh vực của dự 
án trong 05 năm gần nhất tính đến 
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thời điểm nộp hồ sơ; hoặc là tác 
giả sáng chế, giải pháp hữu ích, 
kiểu dáng công nghiệp, tác giả 
giống cây trồng và tác giả của các 
đối tượng quyền sở hữu trí tuệ 
khác quy định tại Điều 3 của Luật 
Sở hữu trí tuệ đăng ký làm chủ 
nhiệm dự án liên quan đến các đối 
tượng quyền sở hữu trí tuệ này; 

+ Có khả năng trực tiếp tổ chức 
thực hiện và bảo đảm đủ thời gian 
để chủ trì thực hiện công việc của 
chủ nhiệm dự án; 

+ Không thuộc một trong các 
trường hợp quy định tại khoản 4 
Điều 4 của Thông tư số 
08/2017/TT-BKHCN. 

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 
tuệ giai đoạn 2016-2020; 

- Thông tư số 08/2017/TT-
BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy định về tuyển 
chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá 
nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ cấp quốc gia sử 
dụng ngân sách nhà nước. 

(Theo most.gov.vn) 

 
 

 
HOẠT ĐỘNG CHUNG
 Hội thảo KH&CN ứng phó 
với biến đổi khí hậu: Đề xuất 
giảm chỉ tiêu về đăng ký sở 
hữu trí tuệ  

Tại hội thảo KH&CN phục vụ 
ứng phó với biến đổi khí hậu 
(BĐKH), quản lý tài nguyên và 
môi trường (TN&MT) tổ chức 
ngày 25/10/2018, vấn đề giảm bớt 
chỉ tiêu đăng ký sở hữu trí tuệ 
(SHTT) đối với kết quả nghiên cứu 
từ các đề tài thuộc Chương trình 
KH&CN cấp quốc gia nhằm ứng 
phó với BĐKH do Bộ TN&MT 
quản lý và triển khai từ năm 2016 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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đã được nêu. 

Trong báo cáo kết quả triển 
khai chương trình “KH&CN ứng 
phó với biến đổi khí hậu, quản lý 
tài nguyên và bảo vệ môi trường 
giai đoạn 2016-2020”, Ban Chủ 
nhiệm chương trình và các nhà 
khoa học đã đề nghị được giảm 
bớt chỉ tiêu này. Trên thực tế, 
đăng ký bảo hộ SHTT cũng là một 
trong số yêu cầu của chương trình: 
30% kết quả nghiên cứu của các 
đề tài phải được đăng ký bảo hộ 
dưới dạng sáng chế hoặc giải pháp 
hữu ích.  

 
Toàn cảnh hội thảo 

Để được bảo hộ dưới dạng 
sáng chế, những sản phẩm này 
phải có đủ 3 tiêu chí: có tính mới; 
có trình độ sáng tạo và có khả 
năng áp dụng công nghiệp (có thể 
sản xuất hàng loạt hoặc áp dụng 
trên quy mô công nghiệp) còn giải 
pháp hữu ích thì chỉ cần hai tiêu 
chí: tính mới và khả năng áp dụng 
công nghiệp. Trước tình hình trên, 
các nhà KH đã đề nghị được giảm 

bớt chi tiêu đăng ký bảo hộ SHTT 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi để 
hoàn thành các đề tài nghiên cứu. 
Bên cạnh đó, cũng có một số ý 
kiến khác về sửa đổi cơ chế, chính 
sách, cụ thể như chính sách đấu 
thầu trong phân tích mẫu hoặc 
đánh giá nghiệm thu kết quả 
nghiên cứu. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Nông sản Việt: Mất thương 
hiệu nếu không quan tâm đến sở 
hữu trí tuệ  

Tại Hội thảo Bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ sản phẩm nông nghiệp 
Việt Nam, GS. Võ Tòng Xuân – 
HIệu trưởng Trường Đại học Nam 
Cần Thơ, cho rằng, nếu không 
quan tâm đến sở hữu trí tuệ thì 
những sản phẩm nổi tiếng của 
Việt Nam sẽ “mất thương hiệu”. 

Hội thảo do Hội Nông dân Việt 
Nam phối hợp với Cục Công tác 
phía Nam Bộ Khoa học và Công 
nghệ tổ chức ngày 31/10 tại 
TPHCM. GS. Võ Tòng Xuân đưa 
ra ví dụ điển hình do không đăng 
ký thương hiệu, nhiều sản phẩm 
nối tiếng trong nước đã bị công ty 
khác chiếm và đăng ký quốc tế 
như cà phê Trung Nguyên, thuốc 
lá Vinataba, bánh Bibica, kẹo dừa 
Bến Tre, nước mắm Phú Quốc,… 
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Kiến thức về quyền sở hữu trí 
tuệ, luật bảo hộ giống cây trồng, 
vật nuôi của người dân còn hạn 
chế, trong khi đó thủ tục đăng ký 
bản quyền sản phẩm nông nghiệp 
còn rườm rà, mất thời gian. Trước 
thực tế đó, theo GS. Võ Tòng 
Xuân, nông nghiệp Việt Nam phải 
sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn kết 
chặt chẽ giữa nông dân và doanh 
nghiệp. Muốn làm được điều này, 
vai trò của các cơ quan quản lý rất 
quan trọng để nông dân gắn kết 
với nông dân, nông dân gắn kết 
với doanh nghiệp. 

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn – 
Trưởng ban Tuyên huấn Trung 
ương Hội nông dân Việt Nam, là 
một nước có nhiều nông sản 
nhưng tính đến 31/7/2018, Cục Sở 
hữu trí tuệ mới bảo hộ cho 62 chỉ 
dẫn địa lý quốc gia và 6 chỉ dẫn 
địa lý nước ngoài. Hiện có 37 tỉnh, 
thành phố có chỉ dẫn địa lý được 
bảo hộ. Tuy nhiên, số lượng và chỉ 
dẫn địa lý được bảo hộ của Việt 
Nam vẫn đứng sau Thái Lan. Việc 
đăng ký chỉ dẫn địa lý ở nước 
ngoài còn rất hạn chế, trong khi 
đây là hoạt động quan trọng để 
bảo vệ thị trường nông sản của 
Việt Nam ở nước ngoài. Để phát 
triển thương hiệu cho các đặc sản, 
ông Sơn cho rằng, các địa phương 

cần vận động bà con ở vùng đặc 
sản cùng nhau chung sức xây 
dựng, bảo vệ thương hiệu truyền 
thống, tránh tình trạng mạnh ai 
người ấy làm dẫn dến tự cạnh 
tranh nhau, làm mai một danh 
tiếng đặc sản, thương hiệu.  

Trong khi đó, ông Trần Giang 
Khuê – Phụ trách Văn phòng phía 
Nam Cục Sở hữu trí tuệ, thì nhấn 
mạnh, doanh nghiệp cần có chiến 
lược phát triển thương hiệu một 
cách bài bản, thành lập bộ phận 
chuyên trách về sở hữu trí tuệ, xây 
dựng thương hiệu để giải quyết 
những vấn đề phát sinh. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Ninh Thuận công bố 12 sản 
phẩm đặc thù 

Ngày 15/11, UBND tỉnh Ninh 
Thuận tổ chức hội nghị công bố 
quyết định công nhận 12 sản 
phẩm đặc thù của địa phương giai 
đoạn 2018-2020. Đồng thời, giới 
thiệu, quảng bá liên kết tiêu thụ 
sản phẩm đặc thù với doanh 
nghiệp, HTX sản xuất trong và 
ngoài tỉnh. 

Trong 12 sản phẩm đặc thù, có 
6 sản phẩm cây trồng là nho, táo, 
măng tây, tỏi, nha đam, rong sụn; 
3 sản phẩm vật nuôi là tôm giống, 
cừu, dê; 3 sản phẩm làng nghề là 
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nước mắm Cà Ná, thổ cẩm Mỹ 
Nghiệp, gốm Bàu Trúc. Ngoài ra, 
có 3 sản phẩm tiềm năng đặc thù 
khác là lợn đen, bò vàng và trái 
cây Ninh Sơn. 

 
Nho là một trong 12 sản phẩm đặc thù của 

tỉnh Ninh Thuận 

Để được công nhận là sản 
phẩm đặc thù, các mặt hàng phải 
đáp ứng 8 tiêu chí: Lịch sử phát 
triển, danh tiếng; chất lượng đặc 
thù, quy mô thị trường; sản lượng 
và quy mô phát triển; sản phẩm an 
toàn và thân thiện với môi trường; 
ngành công nghiệp, dịch vụ phụ 
trợ của sản phẩm đặc thù; mức độ 
lan tỏa của sản phẩm đến các lĩnh 
vực, ngành nghề khác và chính 
sách ưu đãi, phát triển liên quan 
đến sản phẩm. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh 
Thuận Trần Quốc Nam cho biết, 
thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục 
có chính sách hỗ trợ để phát triển 
các sản phẩm đặc thù, đẩy mạnh 
liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ 
sản phẩm; nghiên cứu xây dựng 
các điểm giới thiệu, bán sản phẩm 
đặc thù; phát triển các tour du lịch 

tham quan quy trình sản xuất, chế 
biến sản phẩm đặc thù; thực hiện 
triển khai ứng dụng “Tem điện tử 
thông minh” truy xuất nguồn gốc 
đối với các sản phẩm đặc thù. 
Tỉnh cũng giao các đơn vị liên 
quan thực hiện rà soát hiện trạng 
về tiêu chuẩn chất lượng an toàn 
của các sản phẩm đặc thù đã được 
bảo hộ, kiểm soát chặt chẽ từ khâu 
sản xuất, bảo quản, chế biến đến 
khi ra thị trường. Đảm bảo chất 
lượng sẽ giúp sản phẩm đặc thù 
nâng cao uy tín, thương hiệu. 

Những năm qua, Ninh Thuận 
đã xây dựng và bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ cho 20 nhóm sản phẩm. 
Trong đó, có 2 chỉ dẫn địa lý cho 
nho và cừu; 10 nhãn hiệu tập thể 
gồm: Rau an toàn Văn Hải, rau an 
toàn An Hải, gốm Bàu Trúc, thổ 
cẩm Mỹ Nghiệp, táo Ninh Thuận, 
tỏi Phan Rang, măng khô Bác Ái, 
nho VietGAP Văn Hải, heo đen 
Bác Ái, heo và gà Thuận Bắc; 8 
nhãn hiệu chứng nhận gồm: Nước 
mắm Cà Ná, dê Ninh Thuận, trái 
cây Ninh Sơn, nha đam Ninh 
Thuận, măng tây Ninh Thuận, du 
lịch Ninh Thuận, tôm giống và 
rong sụn Ninh Thuận. 

 (Theo baochinhphu.vn) 
 

 Sửa GCN chỉ dẫn địa lý cho 
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sản phẩm Mật ong Mèo Vạc 
Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành 

Quyết định số 4089/QĐ-SHTT về 
việc sửa đổi Giấy chứng nhận 
đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00035 
cho sản phẩm mật ong bạc hà 
“Mèo Vạc”. 

 
Mật ong bạc hà Mèo Vạc được 

Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 
00035 theo Quyết định số 
316/QĐ-SHTT ngày 01/03/2013. 
Theo Quyết định này, khu vực địa 
lý gắn liền với cao nguyên đá 
Đồng Văn, nơi có nhiều núi đá 
vôi, có các điều kiện địa lý tự 
nhiên thích hợp cho sự sinh 
trưởng và phát triển của cây bạc 
hà dại, nguồn nguyên liệu chính 
cung cấp mật cho đàn ong, tạo ra 
sản phẩm mật ong bạc hà Mèo 
Vạc nổi tiếng. 

Mật ong có nhiều công dụng, 
một trong số những công dụng đó 
là có thể sử dụng mật ong để chữa 
viêm họng, bôi vết thương, vết 
bỏng để tránh nhiễm trùng vì 

trong mật ong có chứa một số chất 
kháng khuẩn. Khả năng kháng 
khuẩn của mật ong phụ thuộc chủ 
yếu vào các chất kháng khuẩn 
Glyoxal (GO) và các chất kháng 
khuẩn Methylglyoxal (MGO). 
Ngoài khả năng kháng khuẩn, mật 
ong còn có vai trò chống oxi hóa 
do có chứa các chất thuộc nhóm 
phenolic axit và flavonoids, đây là 
các chất chống oxi hóa tự nhiên, 
có thể làm sạch và giảm sự hình 
thành hoặc vô hiệu hóa ảnh hưởng 
của các gốc tự do. Khả năng 
kháng khuẩn và chống oxi hóa của 
mật ong phụ thuộc vào từng loại 
mật ong, từng vùng địa lý khác 
nhau. 

Sản phẩm mật ong bạc hà Mèo 
Vạc được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn 
địa lý khác biệt với hầu hết các 
loại mật ong khác ở Việt Nam. 
Tuy nhiên, những công bố về chất 
lượng của mật ong bạc hà Mèo 
Vạc theo Quyết định số 316/QĐ-
SHTT mới chỉ được xây dựng dựa 
trên Tiêu chuẩn Quốc gia chung 
cho các loại mật ong mà chưa đề 
cập đến khả năng kháng khuẩn và 
chống oxi hóa của sản phẩm đặc 
sản này. Vì vậy, ngày 17/10/2018, 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Hà Giang tiến hành sửa đổi Giấy 
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chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 
số 00035. Yêu cầu sửa đổi này 
nhằm bổ sung chỉ tiêu đánh giá 
chất lượng sản phẩm chỉ dẫn địa 
lý mật ong bạc hà “Mèo Vạc”. 
Ngày 07/11/2018 Cục trưởng Cục 
Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết 
định số 4089/QĐ-SHTT về việc 
sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký 
chỉ dẫn địa lý số 00035 cho sản 
phẩm mật ong bạc hà “Mèo Vạc”. 

Mật ong bạc hà có màu vàng 
đỏ đến vàng chanh, vị ngọt mát và 
dịu. Các chỉ tiêu về chất lượng lý 
hóa của mật ong bạc hà Mèo Vạc 
đều vượt tiêu chuẩn về mật ong 
CODEV của Châu Âu. Đặc biệt 
theo Quyết định số 4089/QĐ-
SHTT ngày 07/11/2018 chỉ tiêu 
chất lượng của mật ong bạc hà 
Mèo Vạc đã được bổ sung chỉ tiêu 
kháng khuẩn và chỉ tiêu chống oxi 
hóa như sau: 

- Hàm lượng chất kháng khuẩn 
Glyoxal (GO) từ 3,27 - 3,91 
(mg/kg); 

- Hàm lượng chất kháng khuẩn 
Methylglyoxal (MGO) từ 2,31 - 
2,58 (mg/kg); 

- Hàm lượng 9 chất oxi hóa 
(Gallic axit, Coumaric axit, 
Ferrulic axit, Quercetin, Caffeic 
axit, Catechin, Luteolin, DL3-
Phenyllatic axit, Kaempferol) từ 

0,47 - 2,48 (mg/kg); 
- Khả năng chống oxi hóa tổng 

số (Hàm lượng Fe2+) từ 55,23-
263,89 (mg/kg); 

- Khả năng chống oxi hóa tổng 
số (Phần trăm DPPH) từ 10,02 - 
16,93%. 

Tiêu chí chất lượng của mật 
ong bạc hà mèo Vạc được bổ sung 
chỉ tiêu kháng khuẩn và chỉ tiêu 
chống oxi hóa theo yêu cầu của Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà 
Giang đã làm giá trị đặc thù của 
sản phẩm chỉ dẫn địa lý được nâng 
cao, gìn giữ được danh tiếng của 
sản phẩm, đồng thời Tổ chức quản 
lý và người tiêu dùng có thể thuận 
lợi trong việc truy xuất nguồn gốc 
của sản phẩm đặc sản của vùng 
Cao nguyên đá Đồng Văn./. 

 (Theo baochinhphu.vn) 
 

 Kết nối sản xuất, tiêu thụ 
nông sản an toàn  

Tại diễn đàn “Kết nối sản xuất, 
tiêu thụ, kinh doanh nông sản thực 
phẩm an toàn năm 2018” do Hội 
Nông dân cùng Sở NN-PTNT Hà 
Nội tổ chức, nhiều băn khoăn về 
việc kết nối từ sản xuất đến tiêu 
thụ nông sản an toàn đã được các 
nông dân, Giám đốc HTX, doanh 
nghiệp chia sẻ với nhà quản lý. 

Diễn đàn nhằm nâng cao nhận 
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thức, ý thức trách nhiệm của mỗi 
cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng 
dân cư trong việc tiêu dùng thực 
phẩm an toàn đáp ứng được bữa 
ăn hàng ngày góp phần bảo vệ sức 
khỏe, nâng cao chất lượng cuộc 
sống và trao đổi thảo luận trực 
tiếp giữa hội viên nông dân với 
các thương nhân, nhà doanh 
nghiệp cũng như người tiêu dùng 
trong việc sản xuất, kinh doanh và 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an 
toàn. 

 
Ứng dụng công nghệ cao vào SX là xu 

hướng tất yếu 

Thực hiện chương trình của 
Ban chấp hành Hội Nông dân 
Thành phố về “Nâng cao chất 
lượng xây dựng thương hiệu và 
giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm cho 
nông dân giai đoạn 2014 – 2018”, 
Hội Nông dân Thành phố đã chỉ 
đạo các cấp hội tăng cường phối 
hợp với các ngành, các doanh 
nghiệp tổ chức tập huấn, tư vấn 
trang bị kiến thức cho hội viên về 
hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu 
trí tuệ, tuyên truyền quảng bá giới 

thiệu các sản phẩm đã có nhãn 
hiệu hàng hóa. 

Đã tổ chức nhiều đợt vận động 
đánh thức lương tri và ý thức của 
người sản xuất kiểu như “Người 
nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế 
biến, tiêu dùng và bán ra thị 
trường các sản phẩm nông nghiệp 
an toàn”. Đã chủ động hướng dẫn, 
phổ biến nội dung, tiêu chuẩn về 
bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu 
tập thể đối với các sản phẩm nông 
nghiệp truyền thống. Đã hỗ trợ 
xây dựng thương hiệu cho 115 mô 
hình liên kết từ sản xuất đến tiêu 
thụ, riêng về phía Hội Nông dân 
Hà Nội đã hình thành 538 mô hình 
với 14.671 hộ tham gia sản xuất 
nông sản an toàn, đạt giá trị kinh 
tế cao mang lại đời sống sản xuất 
cao cho nông dân bà con góp phần 
nâng cao kinh tế xã hội. 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã 
Thụy Hương (huyện Chương Mỹ) 
ông Bùi Xuân Hoàng cho biết, 
thời gian qua đơn vị đã tổ chức 
triển khai vận động nông dân tham 
gia phát triển mô hình trồng rau ăn 
toàn và vệ sinh môi trường nông 
thôn. Nhờ đó mà giá trị kinh tế 
trên 1ha canh tác của địa phương 
đã đạt 275 triệu đồng/năm, môi 
trường làng xã bớt ô nhiễm. 

(Theo nongnghiep.vn) 



                                          Số 213 – 11/2018 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 30 
 

SHTT VỚI DOANH NGHIỆP
 Bộ KH&CN giải đáp kịp thời 
thắc mắc về đăng ký nhãn hiệu 
doanh nghiệp  

Ngày 16/03/2018, Công ty đã 
có công văn về việc xử lý cấp và 
về việc thông báo từ phía Cục Sở 
hữu trí tuệ về tình trạng đơn nhãn 
hiệu. 

 
Ngày 16/11/2017, Công ty 

TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (đại diện                                                                                                        
cho Công ty TNHH SHINTO 
PAINT CO.LDT) đã gửi yêu cầu 
PDD4-2017-01182 phản đối Giấy 
cấp chứng nhận nhãn hiệu cho 
đơn 4-2015-26681 (kèm theo bản 
sao Giấy ủy quyền) vì lý do tương 
tự gây nhầm lẫn với tên thương 
mại và nhãn hiệu SHINTO của 
SHINTO PAINT CO.,LDT đã 
được sử dụng rộng rãi từ trước 
ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu 
nêu trên. 

Do chưa được Cục Sở hữu trí 
tuệ gửi thông báo với nội dung 
phản đối cấp của Công ty TNHH 
một thành viên Sở hữu trí tuệ 

VCCI (vì chưa có Giấy ủy quyền 
gốc) nên ngày 28/12/2017, Chủ 
đơn đã nộp lệ phí cấp văn bằng 
bảo hộ cho đơn nêu trên. 

Ngày 9/3/2018, Công ty 
TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI nộp Giấy ủy quyền gốc 
và công văn bổ sung kèm theo các 
tài liệu chứng minh việc sử dụng 
rộng rãi nhãn hiệu SHINTO của 
SHINTO PAINT CO.,LDT. Ngày 
8/5/2018, Cục Sở hữu trí tuệ đã 
gửi công văn số 4055/SHTT-NH2 
cho Chủ đơn thông báo nội dung 
phản đối cấp văn bằng bảo hộ của 
Công ty TNHH một thành viên Sở 
hữu trí tuệ VCCI.  

Ngày 31/10/2018, Cục Sở hữu 
trí tuệ đã gửi Công văn số 
12129/SHTT-NH cho Công ty 
TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI và Chủ đơn với nội 
dung không chấp thuận phản đối 
cấp nêu trên do các tài liệu của 
VCCI cung cấp chưa đủ để chứng 
minh tên thương mại và nhãn hiệu 
SHINTO của SHINTO PAINT 
CO.,LDT đã được sử dụng từ 
trước ngày nộp đơn đăng ký nhãn 
hiệu nêu trên. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Định vị thương hiệu cho 
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
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tạo 
Ngày 12/11/2018 hai doanh 

nghiệp gồm có đại diện của 
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
tạo theo Đề án 844/QĐ-TTg, 
Công ty Cổ phần công nghệ 
Orient Việt (Oritech., JSC) và 
Công ty tư vấn luật PoolSourcing 
Global ký kết thỏa thuận hợp đồng 
triển khai đăng ký sở hữu trí tuệ 
thương hiệu Bcnex. 

 
Công ty PoolSourcing Global 

đại diện hợp pháp cho công ty 
Oritech trong việc đăng ký sở hữu 
trí tuệ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt 
Nam và đăng ký bảo hộ thương 
thiệu Bcnex tại tổ chức Wipo (Tổ 
chức sở hữu trí tuệ thế giới) 
hướng tới mục đích thúc đẩy việc 
bảo hộ tài sản trí tuệ của Oritech 
trên toàn cầu. Oritech là doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo 
đề án 844 của Thủ tướng Chính 
phủ, một doanh nghiệp dẫn đầu 
trong việc nghiên cứu ứng dụng 
blockchain, và đưa công nghệ này 
cùng với những vấn đề đặt ra 
trong thực tiễn, các mô hình kinh 

tế thực tiễn phục vụ đời sống. Sản 
phẩm cụ thể doanh nghiệp này 
đang nghiên cứu và ứng dụng đầu 
tiên đó là sàn giao dịch công nghệ 
blockchain. Lý giải về sản phẩm 
này Ông Ngô Hoàng Quyền cho 
biết: 

Sau khi ký kết thỏa thuận hợp 
đồng bảo hộ sở hữu trí tuệ, doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 
Oritech sẽ hoạt động trong môi 
trường quốc tế, cụ thể Công ty 
Oritech sẽ bán một phần cổ phần 
cho Doanh nghiệp Singapore 
Bcnex Holdings Inc. để triển khai 
kế hoạch khởi chạy sàn giao dịch 
trên phạm vi toàn cầu. Điều này 
hoàn toàn phù hợp với luật pháp 
quốc tế và các quy định hiện hành 
của pháp luật Việt Nam. 

 (Theo baomoi.com) 
 
  Quảng Ninh: Thu giữ lượng 
lớn mỹ phẩm không nguồn gốc  

Đây là chiếc xe ô-tô khách 16 
chỗ, BKS 29U-9971, do Bùi Đức 
Tuấn, SN 1974, hộ khẩu thường 
trú tại thôn 1, xã Quảng Minh, 
huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 
điều khiển. Vào thời điểm kiểm 
tra, trên xe chở nhiều mặt hàng 
mỹ phẩm dán nhãn mác của nước 
ngoài. Lái xe Bùi Đức Tuấn không 
xuất trình được giấy tờ chứng 
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minh nguồn gốc của số mỹ phẩm 
trên. 

 
Toàn bộ số mỹ phẩm trên gồm: 

212 tuýp kem dưỡng da trẻ em 
loại 50 gram; 120 chai sữa rửa 
mặt; 40 lọ dầu cá; 108 chai nước 
tẩy trang; 416 tuýp kem đánh 
răng; 120 chai nước rửa mặt; 216 
lọ kem dưỡng ẩm; 84 gói bột sô 
cô la; 48 gói trà; 88 gói đắp mặt; 
26 chai dầu gội đầu; 36 gói thuốc 
diệt gián. Ngay sau đó, toàn bộ 
tang vật thu giữ đã được Đội Tuần 
tra kiểm soát giao thông số 3 bàn 
giao cho Đội Quản lý thị trường 
số 4 TP Móng Cái xử lý theo quy 
định của pháp luật. 

Được biết, trong những tháng 
cao điểm cuối năm, Đội Tuần tra 
kiểm soát giao thông số 3 đã bố trí 
lực lượng tăng cường công tác 
tuần tra kiểm soát, xử lý để đảm 
đảo an toàn giao thông trật tự 
cũng như phòng chống buôn lậu, 
gian lận thương mại nhất là đối 
với hàng nhập lậu, hàng nhái, thực 
phẩm bẩn không rõ nguồn gốc. 

Trước đó tại Thanh Hóa, lực 

lượng chức năng cũng đã bắt giữ 
gần 900 chai rượu ngoại không rõ 
nguồn gốc xuất xứ. Qua kiểm tra, 
lực lượng cảnh sát giao thông phát 
hiện trên xe có 875 chai rượu 
mang nhãn hiệu nước ngoài sản 
xuất, gồm 120 chai (750ml) nhãn 
hiệu Jim Beam, 360 chai (700ml) 
nhãn hiệu Captain Morgan, 120 
chai (750ml) nhãn hiệu Jose 
Cureuo... Toàn bộ số rượu trên 
không có hóa đơn chứng từ. 

Theo khai nhận ban đầu, lái xe 
nhận chở số rượu kể trên từ Quảng 
Trị đi Hưng Yên để tiêu thụ. Tuy 
nhiên, đến địa phận huyện Tĩnh 
Gia thì bị lực lượng CSGT Thanh 
Hóa phát hiện, bắt giữ. 

(Theo tapchisohuutritue.vn) 
 

 Thực hư việc TokyoLife nhập 
nhèm thương hiệu của Nhật để 
"qua mặt" người dùng 

Mô típ chung của những 
thương hiệu này là sử dụng những 
câu khẩu hiệu như “Hàng tiêu 
dùng phong cách Hàn Quốc” hay 
“Sản xuất theo công nghệ Nhật 
Bản”. Thương hiệu Toky.life là 
một ví dụ điển hình trong trường 
hợp này. 

Mặc dù đại diện của thương 
hiệu Format đã xác nhận tên của 
thương hiệu này chính xác là 
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“Toky.life” chứ không phải 
Tokyolife. Như vậy có thể thấy 
trên rất nhiều phương tiện truyền 
thông, báo chí cũng như website 
và trang fanpage chính thức của 
thương hiệu này, tên Toky.life lại 
được viết thành Tokyolife một 
cách đầy mâu thuẫn. 

 
Tại một số cửa hàng của 

Toky.life trên địa bàn Hà Nội, rất 
nhiều sản phẩm được nhập khẩu 
và phân phối tại các cửa hàng này 
có nhiều vấn đề về tem mác và mã 
vạch sản phẩm. Với những sản 
phẩm có ghi xuất xứ Trung Quốc 
thì nhiều sản phẩm không thể hiện 
được khi kiểm tra mã vạch. Ví dụ 
đối với sản phẩm balo chống trộm 
siêu nhẹ của hãng Anello được 
Toky.life nhập khẩu và phân phối 
chỉ có 2 mác của nhà sản xuất. 
Trong khi trên website chính thức 
của nhà sản xuất Anello đã cảnh 
báo thì đối với những sản phẩm 
này buộc phải có 3 mác như nhà 
sản xuất đưa ra. Mã vạch của sản 
phẩm này được bày bán ở các cửa 
hàng của Toky.life cũng không thể 

kiểm tra được trên hệ thống xác 
định mã vạch quốc tế. Đồng thời, 
giá bán của balo chống trộm chính 
hãng của nhà sản xuất Anello 
được bán với giá gần 900 nghìn 
tiền Việt. Trong khi giá bán của 
Toky.life là 490 nghìn đồng (sau 
khi giảm giá chỉ còn hơn 300 
nghìn đồng). 

Ngoài ra, trong hệ thống cửa 
hàng của thương hiệu Toky.life 
còn bày bán rất nhiều sản phẩm, 
có bao bì in chữ cái bằng tiếng 
Nhật. Sản phẩm nhìn tương đồng 
hàng có nguồn gốc Nhật Bản 
nhưng khi kiểm tra kĩ thì lại được 
sản xuất tại Việt Nam hoặc Trung 
Quốc. 

Trên thực tế, việc các thương 
hiệu “na ná” nước ngoài như Hàn 
Quốc, Nhật Bản nhưng bày bán 
các sản phẩm chủ yếu có xuất xứ 
từ Trung Quốc, Việt Nam không 
phải là chuyện mới. Đơn cử như 
thương hiệu Mumuso từng dính 
nghi án nhái thương hiệu Hàn 
Quốc bất chấp sản phẩm có xuất 
xứ chủ yếu từ Trung Quốc. 

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công 
Thương đã ký Quyết định số 
1809/QĐ-BCT về việc kiểm tra 
việc chấp hành pháp luật trong 
hoạt động thương mại, sản xuất, 
buôn bán hàng giả, hàng cấm, 
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cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng đối với Mumuso 
Việt Nam. 

Kết luận kiểm tra đối với 
Mumuso Việt Nam giai đoạn từ 
năm 2016 tới ngày 31/5/2018 cho 
thấy công ty này kinh doanh 2273 
loại hàng hóa. Đáng lưu ý, 
2257/2273 (99,3%) loại hàng hóa 
được nhập khẩu từ Trung Quốc; 
phần còn lại được công ty mua tại 
các đơn vị cung cấp hàng hóa, sản 
phẩm khác trong nước. 

Kết luận cũng đồng thời chỉ ra 
rằng, nhãn hiệu MUMUSOKR đã 
được đăng ký bởi Công ty TNHH 
MUMUSOKR, địa chỉ: 601, 47 
SEJONGDAERO 23-GIL, 
JONGRO-GU, SEOUL (Hàn 
Quốc). Tuy nhiên, công ty sử 
dụng nhãn hiệu MUMUSOKR 
theo ủy quyền của Công ty 
Mumuso Thượng Hải (Trung 
Quốc). Công ty Mumuso Thượng 
Hải là đơn vị có quyền sử dụng và 
quản lý nhãn hiệu MUMUSOKR 
trên toàn cầu theo ủy quyền của 
Công ty TNHH MUMUSOKR. 
Tuy vậy, theo kết luận kiểm tra, 
tại thị trường Hàn Quốc, không có 
chuỗi cửa hàng thương hiệu 
Mumuso. 

Kết luận cũng chỉ rõ, Công ty 
có dấu hiệu vi phạm các quy định 

pháp luật về cung cấp thông tin 
không đầy đủ, sai lệch, không 
chính xác cho người tiêu dùng. 
Trong thông tin, tài liệu cung cấp 
công khai cho người tiêu dùng, 
Công ty sử dụng nhiều nội dung 
thể hiện sự liên quan tới nguồn 
gốc từ Hàn Quốc. Quá trình kiểm 
tra cho thấy, việc Công ty sử dụng 
một số nội dung quảng cáo công 
khai tại cửa ra vào địa điểm kinh 
doanh: “Mumuso; Giá chỉ từ 
22.000 đồng; Korea”; sử dụng chữ 
Korea (Hàn Quốc) trên các túi 
đựng sản phẩm là không chính 
xác, có thể khiến khách hàng hiểu 
rằng cửa hàng, người sản xuất, nơi 
sản xuất, xuất xứ, sản phẩm của 
Công ty liên quan đến Korea (Hàn 
Quốc). 

Ngoài ra, Mumuso Việt Nam 
còn có đấu hiệu vi phạm pháp luật 
về thương mại điện tử vì đã không 
cung cấp chính xác thông tin liên 
quan đến trách nhiệm thông báo 
website đến Bộ Công Thương. 

Công ty có dấu hiệu vi phạm 
các quy định pháp luật về thương 
mại khác. Cụ thể, Mumuso Việt 
Nam không thực hiện các thủ tục 
liên quan đến việc đăng ký hoạt 
động nhượng quyền thương mại 
gắn với nhãn hiệu Mumusokr. 

(Theo tapchisohuutritue.vn) 
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 Ngăn chặn buôn lậu, kinh 
doanh hàng giả: Tăng cường 
phối hợp xử lý  

Vấn nạn hàng giả, hàng nhái, 
kém chất lượng và xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ đang gây bức 
xúc trong xã hội, tác động tiêu cực 
tới đời sống người dân, sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp và 
môi trường đầu tư. 

 
Cơ quan chức năng kiểm tra một cơ sở kinh 

doanh thực phẩm chức năng 
 không rõ nguồn gốc 

Với nhiều thủ đoạn tinh vi, các 
đối tượng buôn lậu không ngừng 
đẩy mạnh hoạt động để đưa hàng 
vào thị trường, nhất là dịp cuối 
năm. Thực trạng đó đòi hỏi sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các lực 
lượng chức năng; tập trung vào 
các mặt hàng, ổ nhóm, địa bàn 
trọng điểm để kiểm tra, xử lý. Cục 
Quản lý thị trường TP Hà Nội cho 
biết, thời gian gần đây, nhiều vụ 
việc có quy mô lớn, tính chất 
nghiêm trọng đã bị phát hiện xử 
lý. Các vụ việc này chủ yếu liên 
quan đến hàng hóa có nguồn gốc 
nước ngoài thẩm lậu vào thị 

trường nội địa tiêu thụ.  
Nhận định về thực trạng trên, 

Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị 
trường Hà Nội Trịnh Quang Đức 
cho biết, thời gian qua, tình trạng 
sản xuất, kinh doanh hàng giả về 
nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa; 
hàng giả về giá trị sử dụng, công 
dụng; đăng ký tên doanh nghiệp 
trùng với nhãn hiệu đã được bảo 
hộ để lừa dối người tiêu dùng vẫn 
diễn biến phức tạp. Do mức siêu 
lợi nhuận, nên nhiều tổ chức, cá 
nhân đã sản xuất các loại hàng giả 
để trục lợi. Trong khi đó, các loại 
hàng này dễ được làm giả nhãn 
mác, bao bì rất tinh vi, người dùng 
khó phát hiện bằng mắt thường. 

Theo Ban Chỉ đạo Chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả TP Hà Nội (BCĐ 389/TP), từ 
đầu năm đến nay, tình hình buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả trên địa bàn thành phố tiếp tục 
diễn biến phức tạp, chủ yếu đối 
với nhóm các mặt hàng có nhu cầu 
tiêu thụ cao trong lĩnh vực y tế 
như thực phẩm chức năng, mỹ 
phẩm, dược liệu… Bên cạnh 
những vụ việc lớn, được dư luận 
quan tâm thì hàng ngày, hàng giờ 
trên thị trường, các vụ việc hàng 
giả, xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ liên tục được phát hiện. Riêng 
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trong tháng 10-2018, các lực 
lượng chức năng trên địa bàn TP 
Hà Nội đã kiểm tra 3.465 vụ, qua 
đó phát hiện xử lý 2.682 vụ buôn 
lậu, gian lận thương mại, hàng giả. 
Tổng số tiền phạt hành chính, truy 
thu thuế, thu hồi thuế và tiền bán 
hàng tịch thu 526,719 tỷ đồng. 

Điển hình, chiều 15-11, Đội 
Quản lý thị trường số 15 (Cục 
Quản lý thị trường TP Hà Nội) đã 
kiểm tra Công ty TNHH Thương 
mại và Đầu tư khí công nghiệp 
(địa chỉ tổ 21 thôn Bãi, phường 
Thanh Trì, quận Hoàng Mai), đã 
phát hiện đơn vị này đang kinh 
doanh 17 bình khí dinitơ monoxit 
hay nitrous oxide (có công thức 
hóa học là N2O) loại 8 lít/bình, 
trọng lượng 4kg/bình và 63kg 
bóng cao su dùng để bơm khí 
N20. Tại thời điểm kiểm tra, 
doanh nghiệp không xuất trình 
được giấy tờ chứng minh xuất xứ, 
không có hóa đơn giá trị gia 
tăng… nên lực lượng chức năng 
đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số 
hàng, xử lý theo quy định. 

Đối tượng vi phạm có sự phân 
công chặt chẽ, hình thành các đầu 
mối chuyên cung cấp nguyên vật 
liệu, linh kiện, đầu mối cung cấp 
bao bì, tem, nhãn giả. 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 một nơi khác để lắp 
ráp, đóng gói thành phẩm. Nếu có 
yêu cầu, hàng giả sẽ được gắn 
nhãn mác, giao cho khách hàng 
đặt mua. 

Trước tình hình đó, Cục Quản 
lý thị trường Hà Nội (cơ quan 
Thường trực BCĐ 389/TP) đã chủ 
trì, phối hợp với các đơn vị liên 
quan xây dựng, triển khai các kế 
hoạch liên ngành tăng cường kiểm 
tra, kiểm soát, chống buôn lậu, 
gian lận thương mại, hàng giả, 
hàng không bảo đảm chất lượng 
trong lĩnh vực y tế gồm thực 
phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng, dược liệu... lưu thông trên 
thị trường; Đẩy mạnh rà soát các 
hoạt động cấp phép sản xuất, kiểm 
tra việc chấp hành tiêu chuẩn, 
đăng ký chất lượng sản phẩm. 

Tăng cường công tác thông tin 
tuyên truyền về hàng giả, hàng 
nhái, hàng kém chất lượng, hàng 
không rõ nguồn gốc xuất xứ trên 
các phương tiện thông tin đại 
chúng để nâng cao nhận thức của 
người dân về hàng giả; thông tin 
các vi phạm về thực phẩm, dược 
phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng, dược liệu.../. 

(Tổng hợp) 


