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HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ 2018: MỘT 
NĂM NHÌN LẠI 

Năm 2018 đánh dấu mốc mới 
trong hoạt động đối ngoại đa 
phương về sở hữu trí tuệ của Việt 
Nam khi lần đầu tiên nước ta đảm 
nhận nhiệm vụ Chủ tịch Đại hội 
đồng WIPO với nhiệm kỳ 2 năm. 

 
Đại sứ Dương Chí Dũng của Việt Nam chủ trì 

phiên họp Đại hội đồng WIPO 2018 
Đây là một thành tựu quan 

trọng trong hoạt động hội nhập 
quốc tế, thể hiện uy tín của Việt 
Nam tại diễn đàn đa phương lớn 
nhất thế giới về sở hữu trí tuệ, là 
kết quả của việc thực hiện chủ 
trương chủ động, tích cực hội 
nhập quốc tế của Đảng và Nhà 
nước. Để phục vụ việc đảm nhận 
vị trí Chủ tịch Đại hội đồng WIPO 
của Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ 
đã tích cực tham gia các cuộc họp, 
theo dõi các vấn đề được thảo luận 
của các Ủy ban chuyên môn của 
WIPO như Ủy ban Sở hữu trí tuệ 

và phát triển (CDIP), 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), Hội đồng 
Liên minh PCT, Hội đồng Liên 
minh Madrid, Nhóm công tác của 
Liên minh Madrid, Nhóm công tác 
của Liên minh La Hay,… Bên 
cạnh đó, Việt Nam cũng chủ động 
có ý kiến về các vấn đề khác của 
WIPO khi cần. Trong khuôn khổ 
APEC và ASEAN, Việt Nam 
tham gia tích cực và đầy đủ các 
Nhóm Chuyên gia và Nhóm Công 
tác về Sở hữu trí tuệ, khẳng định 
vai trò và vị thế của Việt Nam 
trong các tổ chức này, tích cực 
chuẩn bị khởi động cho năm Chủ 
tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. 

Năm 2018 cũng ghi nhận nhiều 
hoạt động hợp tác quốc tế nổi bật 
được triển khai nhằm đóng góp 
tích cực cho sự phát triển của hệ 
thống sở hữu trí tuệ Việt Nam. 
Trong số đó, không thể không 
nhắc đến sự hợp tác đặc biệt có 
hiệu quả với WIPO thông qua việc 
hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chiến 
lược quốc gia về sở hữu trí tuệ do 
Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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nghệ trực tiếp chỉ đạo và Dự án 
Trục xoay và Nan hoa nhằm giúp 
Việt Nam hình thành nên mạng 
lưới các trung tâm hỗ trợ đổi mới 
sáng tạo và chuyển giao công 
nghệ (TISCs) tại các trường đại 
học, viện nghiên cứu. Việc các Cơ 
quan Sáng chế Nhật Bản (JPO), 
Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc 
(KIPO), Cơ quan Sáng chế Châu 
Âu (EPO) đã và sẽ lần lượt trở 
thành đối tác triển khai thử 
nghiệm Chương trình thẩm định 
nhanh đơn sáng chế (PPH) của 
Việt Nam đã tạo ra một bước 
ngoặt trong hoạt động hợp tác 
quốc tế về thẩm định đơn sáng 
chế.  

Thông qua PPH, Cục Sở hữu 
trí tuệ sẽ rút ngắn thời gian thẩm 
định đơn đăng ký sáng chế, góp 
phần thúc đẩy các hoạt động đổi 
mới, sáng tạo, chuyển giao công 
nghệ, qua đó tạo thuận lợi cho 
quan hệ thương mại, đầu tư giữa 
Việt Nam và các nước. Bên cạnh 
lĩnh vực sáng chế, năm qua Cục 
Sở hữu trí tuệ cũng đã khởi động 
Dự án “Hỗ trợ bảo hộ chỉ dẫn địa 
lý cho 3 sản phẩm: Thanh long 
Bình Thuận, Cà phê Buôn Ma 
Thuột và Vải thiều Lục Ngạn” để 
đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho 
3 sản phẩm này tại Nhật Bản 

nhằm tạo thuận lợi cho các mặt 
hàng nông sản của Việt Nam có 
thể tiếp cận được thị trường Nhật 
Bản. Ngoài ra, Cục Sở hữu trí tuệ 
cũng đã phối hợp với Cơ quan Sở 
hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), 
Hiệp hội Xúc tiến sáng chế Hàn 
Quốc (KIPA) triển khai thành 
công Dự án hỗ trợ xây dựng 
thương hiệu tơ lụa Mã Châu của 
tỉnh Quảng Nam, góp phần khôi 
phục lại nghề dệt lụa truyền thống 
và các giá trị văn hóa của tỉnh 
Quảng Nam. 

Hoạt động hợp tác quốc tế 
trong năm vừa qua cũng đi vào 
chiều sâu, đã góp phần đắc lực 
vào việc nâng cao năng lực của 
Cục Sở hữu trí tuệ. Cụ thể, Cục Sở 
hữu trí tuệ đã ký kết và bắt đầu 
triển khai Dự án “Hiện đại hóa hệ 
thống quản trị đơn SHCN của Cục 
Sở hữu trí tuệ” (Dự án WIPO 
IPAS) với WIPO. Theo kế hoạch, 
hệ thống WIPO IPAS sẽ vận hành 
từng phần từ quý 2 năm 2019 và 
vận hành đầy đủ vào giữa năm 
2020. Hệ thống này sau khi được 
đưa vào vận hành sẽ giúp Cục Sở 
hữu trí tuệ rút ngắn đáng kể thời 
gian thẩm định đơn đăng ký sở 
hữu công nghiệp, cung cấp thông 
tin kịp thời cho công chúng và các 
đối tác có liên quan. Cục Sở hữu 
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trí tuệ cũng ký kết Bản ghi nhớ 
hợp tác mới với Cơ quan Sáng chế 
Nhật Bản, trong đó có một nội 
dung quan trọng là thiết lập Nhóm 
công tác về Sáng chế. Đây là cơ 
chế hợp tác chuyên sâu song 
phương đầu tiên mà Cục Sở hữu 
trí tuệ triển khai với đối tác nước 
ngoài.  

 
Cục trưởng Đinh Hữu Phí và Tổng Cục 

trưởng Naoko Munakata ký Thỏa thuận hợp 
tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Cơ 

quan Sáng chế Nhật Bản. 
Trong năm qua, Cục Sở hữu trí 

tuệ đã duy trì và mở rộng quan hệ 
hợp tác với các nước thông qua 
việc ký Bản ghi nhớ hợp tác với 
Vụ Sở hữu trí tuệ Lào (DIP), Cơ 
quan Sở hữu trí tuệ Châu Âu 
(EUIPO), Viện Sở hữu công 
nghiệp Pháp (INPI), gia hạn Bản 
ghi nhớ hợp tác với  Cơ quan Sở 
hữu trí tuệ Vương quốc Anh (UK 
IPO) và đặc biệt là lần đầu tiên ký 
kế hoạch hợp tác với Cơ quan Sở 
hữu công nghiệp Cuba (OCPI). 
Với quan hệ chính trị hữu nghị tốt 
đẹp và thủy chung giữa hai nước 
và được Lãnh đạo Bộ Khoa học và 

Công nghệ quan tâm chỉ đạo, Cục 
đã chủ động đề xuất kế hoạch hợp 
tác về sở hữu trí tuệ với Cuba. 
Hoạt động đầu tiên được hai Cơ 
quan nhất trí tổ chức là Hội thảo 
Chia sẻ kinh nghiệm thẩm định 
sáng chế trong lĩnh vực dược 
phẩm, y tế và công nghệ sinh học 
diễn ra từ 11-14/12/2018 tại Hà 
Nội. 

Có thể nói, hợp tác quốc tế về 
sở hữu trí tuệ năm 2018 đã góp 
phần thúc đẩy quá trình hội nhập 
ngày càng sâu rộng của Việt Nam, 
ở cả cấp độ song phương và đa 
phương, góp phần nâng cao vị thế 
của Việt Nam trong các tổ chức 
quốc tế liên quan đến sở hữu trí 
tuệ nói riêng và trên trường quốc 
tế nói chung. Các hoạt động hợp 
tác này đều thiết thực với hoạt 
động chuyên môn của Cục, hỗ trợ 
tích cực cho sự phát triển của hệ 
thống sở hữu trí tuệ Việt Nam./. 

(Theo most.gov.vn) 
 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ HỖ TRỢ 
ĐẮC LỰC DOANH NGHIỆP 
KHỞI NGHIỆP 

Khởi nghiệp sẽ có hiệu quả 
hơn nhiều nếu doanh nghiệp chú 
trọng đến sở hữu trí tuệ, bởi lẽ 
đây là công cụ rất tích cực trong 
việc tạo ra giải pháp mới, áp dụng 
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những ý tưởng chưa có ở Việt 
Nam. 

 
Theo ông Phan Ngân Sơn, các doanh nghiệp 

khởi nghiệp vẫn còn "thờ ơ"  
với đăng ký SHTT 

Ông Phan Ngân Sơn, Phó Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ chia sẻ 
thông tin tại hội thảo chuyên đề về 
sở hữu trí tuệ trong khởi nghiệp 
sáng tạo, do Cục Sở hữu trí tuệ, 
Bộ Khoa học và Công nghệ phối 
hợp với các đơn vị liên quan tổ 
chức. Theo ông Phan Ngân Sơn, 
tại Việt Nam, hoạt động khởi 
nghiệp sáng tạo đang phát triển 
ngày một mạnh mẽ. Tuy nhiên, có 
một thực trạng chung đó là các 
nhóm khởi nghiệp chỉ tập trung 
vào hình thành doanh nghiệp, kêu 
gọi vốn đầu tư mà chưa nghĩ đến 
việc đăng ký quyền bảo vệ sở hữu 
trí tuệ hoặc ngại đăng ký vì nhiều 
lý do. 

Do đó, việc tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức cho xã hội về sở 
hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo là hết 
sức quan trọng, đặc biệt là việc 
tuyên truyền sâu rộng về vai trò và 

sự gắn kết giữa đổi mới sáng tạo 
và sở hữu trí tuệ trong cộng đồng 
sinh viên và doanh nghiệp khởi 
nghiệp. Thực tế cũng cho thấy, chỉ 
có một số ít trường Đại học có 
quan tâm về sở hữu trí tuệ đã đưa 
một số môn về sở hữu trí tuệ, một 
số chủ đề về sở hữu trí tuệ vào 
trong quá trình đào tạo. Nhưng để  
nhận thức rõ ràng, chính xác và 
hiểu sâu về quyền sở hữu trí tuệ, 
có thể khai thác và ứng dụng được 
những quyền đó, xa hơn nữa là có 
ý thức sáng tạo ra các tài sản trí 
tuệ và tôn trọng quyền sở hữu trí 
tuệ của người khác lại chưa được 
đầu tư đúng mức. 

Sở hữu trí tuệ đang ngày càng 
đóng vai trò quan trọng đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội. Giá trị 
tài sản trí tuệ có thể lớn hơn rất 
nhiều so với giá trị các tài sản hữu 
hình. Việc bảo hộ và khai thác 
hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ góp 
phần thúc đẩy phát triển nền kinh 
tế, nâng cao năng lực, vị thế của 
các doanh nghiệp, tổ chức khoa 
học giúp tạo ra các sản phẩm có 
giá trị lớn, có khả năng cạnh tranh 
cao trên thị trường trong và ngoài 
nước. Hiện Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã đồng ý thực hiện một số 
dự án liên quan tới đào tạo chuyên 
sâu về sở hữu trí tuệ, trong đó có 
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dự án nâng cao nhận thức về đổi 
mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ 
trong cộng đồng sinh viên và 
doanh nghiệp khởi nghiệp. 

Trước đó, Chương trình phát 
triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 
- 2020 đã được Thủ tướng chính 
phủ phê duyệt theo Quyết định số 
1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016. 
Chương trình được phê duyệt 
nhằm đào tạo chuyên môn, nghiệp 
vụ về sở hữu trí tuệ cho các viện 
nghiên cứu, trường đại học và 
doanh nghiệp. Chương trình đã hỗ 
trợ khai thác, áp dụng vào thực 
tiễn các sáng chế/ giải pháp hữu 
ích của Việt Nam; hỗ trợ bảo hộ, 
quản lý và phát triển quyền sở hữu 
trí tuệ cho sản phẩm đặc thù của 
địa phương, sản phẩm làng nghề 
mang địa danh; hỗ trợ doanh 
nghiệp, tổ chức khoa học và công 
nghệ xây dựng và triển khai mô 
hình quản lý và phát triển tài sản 
trí tuệ; hỗ trợ đăng ký bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ  ở trong và 
ngoài nước đối với các sản phẩm 
quốc gia. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
CPTPP CHÍNH THỨC CÓ 
HIỆU LỰC  

Ngày 30/12, Hiệp định Đối tác 
Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương (CPTPP), phiên bản 
không có Mỹ của Hiệp định Đối 
tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP), đã chính thức có hiệu lực, 
tạo ra một khu vực thương mại tự 
do. 

 
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn 

Anh (phải) cùng đại diện 10 nước tham gia 
lễ ký Hiệp định CPTPP 

CPTPP sẽ giúp cắt giảm các 
khoản thuế dành cho sản phẩm 
nông nghiệp và công nghiệp, nới 
lỏng các quy định về đầu tư và 
tăng cường bảo vệ quyền sở hữu 
trí tuệ. Australia, Canada, Nhật 
Bản, Mexico, New Zealand và 
Singapore là 6 quốc gia đầu tiên 
thông qua CPTPP để tạo điều kiện 
cho thỏa thuận này đi vào hiệu 
lực. Hiệp định sẽ có hiệu lực tại 
Việt Nam từ tháng 1/2019. CPTPP 
có nội dung gần như giữ nguyên 
so với TPP dù 22 điều khoản được 
hoãn thực thi chủ yếu liên quan tới 
sở hữu trí tuệ nhằm bảo đảm sự 
cân bằng giữa 11 nước thành viên. 

Việc CPTPP được đàm phán 
thành công sau khi Mỹ rút khỏi 
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TPP có ý nghĩa quan trọng trong 
việc duy trì kết nối đầu tư và tự do 
thương mại hơn ở khu vực châu 
Á-Thái Bình Dương trong bối 
cảnh chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch 
có xu hướng gia tăng. Với 11 
nước tham gia, trong đó có Việt 
Nam, CPTPP là một trong những 
hiệp định thương mại lớn nhất thế 
giới và khi được thực thi đầy đủ, 
sẽ bao gồm một thị trường gần 
500 triệu người tiêu dùng, chiếm 
khoảng 13,5% GDP toàn cầu. 

Với Việt Nam, tại Kỳ họp thứ 
6, Quốc hội khóa XIV đã chính 
thức phê chuẩn Hiệp định Đối tác 
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP). Việc Việt 
Nam sớm phê chuẩn CPTPP đã 
thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với 
đổi mới và hội nhập quốc tế toàn 
diện, sâu rộng; khẳng định vai trò 
và vị thế địa - chính trị quan trọng 
của Việt Nam trong khu vực Đông 
Nam Á cũng như châu Á-Thái 
Bình Dương, thực sự nâng cao vị 
thế của Việt Nam trong khối 
ASEAN, trong khu vực cũng như 
trên trường quốc tế. 

Tham gia CPTPP mở ra cơ hội 
lớn để Việt Nam kết nối với các 
nền kinh tế lớn trên thế giới, thúc 
đẩy thương mại và đầu tư. Theo 
tính toán, CPTPP có thể giúp GDP 

và xuất khẩu của Việt Nam tăng 
tương ứng 1,32% và 4,04% đến 
năm 2035. Tổng kim ngạch nhập 
khẩu có thể tăng thêm 3,8%, thấp 
hơn tốc độ tăng xuất khẩu, nên tác 
động tổng thể đến cán cân thương 
mại là thuận lợi. Tuy nhiên, doanh 
nghiệp Việt cũng sẽ phải đối mặt 
sức ép cạnh tranh rất cao trong 
“cuộc chơi” CPTPP này. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
 
 

 
ĐƠN ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ 
HỮU CÔNG NGHIỆP NĂM 
2018 TĂNG MẠNH  

Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) Phạm Công 
Tạc nhấn mạnh, do gia tăng lượng 
đơn nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) nên cần phải có giải pháp 
xử lý cụ thể và “đây cũng là thách 
thức rất lớn đối với Cục SHTT và 
Bộ KH&CN”. 

 
Cục trưởng Đinh Hữu Phí, Phó Cục trưởng 

Lê Ngọc Lâm chủ trì Hội nghị tổng kết 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 
công tác năm 2018 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2019 của 
Cục SHTT, tổ chức ngày 
21/12/2018 tại Hà Nội, Thứ 
trưởng Phạm Công Tạc ghi nhận 
và đánh giá cao những kết quả đạt 
được trong năm 2018 của Cục 
SHTT. Thứ trưởng khẳng định, 
với tốc độ nộp đơn ngày càng gia 
tăng, năm sau cao hơn năm trước, 
các hoạt động hợp tác quốc tế phải 
tham gia thường xuyên, công tác 
xây dựng và xử lý văn bản ngày 
càng gấp rút… thì đây thực sự là 
khối lượng công việc khổng lồ, 
điều này cũng cho thấy sự nỗ lực 
rất lớn trên mọi mặt trận từ đối 
nội, đối ngoại của tập thể cán bộ 
Cục SHTT. 

Theo Báo cáo tổng kết, tính 
đến hết ngày 30/11/2018, Cục Sở 
hữu trí tuệ (SHTT) đã tiếp nhận 
98.347 đơn các loại (tăng 5,5% so 
với cùng kỳ năm 2017), trong đó: 
57.939 đơn đăng ký quyền SHCN 
(tăng 8,2%), đơn đăng ký sáng chế 
và giải pháp hữu ích tăng lần lượt 
16,9% và 55,6%. Song song đẩy 
mạnh xử lý đơn, các công tác khác 
cũng được Cục SHTT đặc biệt 
quan tâm: công tác hội nhập và 
hợp tác quốc tế đã đóng góp tích 
cực vào việc thực hiện nhiệm vụ 

chính trị, đối ngoại của đất nước, 
của Bộ KH&CN nói chung và 
hoạt động chuyên môn của Cục 
SHTT nói riêng; công tác đào tạo, 
tập huấn, tuyên truyền phổ biến 
pháp luật và nghiên cứu khoa học 
cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
đề ra và đóng góp cụ thể hơn cho 
kết quả công tác của Cục SHTT; 
công tác thông tin SHCN được 
bảo đảm thông qua việc cung cấp 
thông tin qua Thư viện điện tử 
SHCN, Thư viện số về bằng sáng 
chế, Công báo SHCN để phục vụ 
hoạt động nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ và đổi mới 
sáng tạo của xã hội. Theo Cục 
trưởng Đinh Hữu Phí, những kết 
quả mà Cục SHTT đạt được trong 
năm 2018 là kết quả của sự đoàn 
kết, nhất trí trong Đảng ủy và Ban 
Lãnh đạo Cục cũng như tập thể 
cán bộ, công chức và người lao 
động của Cục trong việc thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị và hoạt 
động chuyên môn. 

Để khắc phục những tồn tại 
nêu trên, năm 2019, Cục sẽ hoàn 
thành việc xây dựng Đề án và dự 
thảo Chiến lược Sở hữu trí tuệ 
quốc gia để trình Thủ tướng Chính 
phủ trong quý II năm 2019; tập 
trung triển khai nhiệm vụ xây 
dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật 
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SHTT và các văn bản hướng dẫn 
thi hành; thực hiện các giải pháp 
nhằm đẩy mạnh công tác xử lý 
đơn SHCN, trong đó ưu tiên các 
đơn sáng chế và nhãn hiệu, cũng 
như đơn sáng chế của một số đối 
tượng Việt Nam; đẩy mạnh các 
hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển 
tài sản trí tuệ; triển khai có hiệu 
quả Đề án xây dựng Mạng lưới 
các Trung tâm Phát triển tài sản trí 
tuệ (IP-Hub). 

Thay mặt Lãnh đạo, cán bộ, 
công chức và người lao động của 
Cục SHTT, Cục trưởng Đinh Hữu 
Phí bày tỏ sự cảm ơn Bộ trưởng 
và các đồng chí Lãnh đạo Bộ đã 
quan tâm, chỉ đạo sát sao hoạt 
động của Cục; cảm ơn các đơn vị 
chức năng thuộc Bộ đã luôn đồng 
hành, hỗ trợ Cục trong thời gian 
qua. Cục trưởng khẳng định tập 
thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và 
người lao động của Cục SHTT sẽ 
nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo 
để hoàn thành xuất sắc các nhiệm 
vụ được Lãnh đạo Bộ giao, đáp 
ứng yêu cầu ngày càng cao của xã 
hội./. 

(Theo most.gov.vn) 
 
KẾT NỐI CHUYÊN GIA XÂY 
DỰNG, PHÁT TRIỂN TRÍ 
TUỆ  NHÂN TẠO TẠI VIỆT 

NAM 
Ngày 22/12 vừa qua, sự kiện 

VietAI Summit 2018, do Tổ chức 
Trí tuệ nhân tạo Việt (VietAI) tổ 
chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, 
đã thu hút hơn 200 chuyên gia, 
nhà nghiên cứu hàng đầu từ các 
trường đại học, các công ty công 
nghệ, khởi nghiệp tại Việt Nam và 
trên thế giới tham gia. 

 
Ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ chia sẻ kinh nghiệm về trí tuệ 

nhân tạo tại sự kiện 
Theo ông Bùi Thế Duy, Thứ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ, trí tuệ nhân tạo đang rất phát 
triển trên thế giới. Không nằm 
ngoài xu thế chung, Việt Nam 
cũng đang thực hiện nhiều giải 
pháp để xây dựng hệ sinh thái trí 
tuệ nhân tạo. Để phát triển trí tuệ 
nhân tạo, cần nhiều giải pháp 
đồng bộ, nhất là tập trung phát 
triển bằng chính nội lực.  

Sự kiện VietAI Summit 2018 
đã giúp kết nối các chuyên gia 
trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo 
trong và ngoài nước để cùng tham 
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gia nghiên cứu phát triển trí tuệ 
nhân tạo ở Việt Nam, Thứ trưởng 
Bùi Thế Duy khẳng định. Các 
chuyên gia cho rằng trí tuệ nhân 
tạo phát triển nhanh chóng ở nhiều 
quốc gia trên thế giới, nhưng tại 
Việt Nam lĩnh vực này vẫn còn 
khá mới mẻ. Khi công nghệ thông 
tin ngày càng phát triển, trí tuệ 
nhân tạo, robot đã và đang thay 
thế một phần công việc của con 
người, việc xây dựng cộng đồng 
trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại 
Việt Nam phát triển vững mạnh là 
rất cần thiết.  

Với chủ đề "những xu hướng 
nổi bật trong trí tuệ nhân tạo và 
những ứng dụng của nó trong thực 
tiễn," các diễn giả-chuyên gia 
hàng đầu trong lĩnh vực này đã 
cùng trao đổi, chia sẻ về sự phát 
triển của trí tuệ nhân tạo trên thế 
giới và cách để các doanh nghiệp 
trong nước có thể ứng dụng công 
nghệ trong hoạt động kinh doanh.  

Sự kiện giúp những người có 
niềm đam mê lĩnh vực trí tuệ nhân 
tạo, các doanh nghiệp công nghệ 
tại Việt Nam cập nhật những kiến 
thức, xu hướng mới, thiết thực 
trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. 
Đồng thời, sự kiện còn tạo nền 
tảng kết nối chuyên gia về trí tuệ 
nhân tạo trong và ngoài nước, các 

nhà khởi nghiệp, chia sẻ, học hỏi 
lẫn nhau./. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

 
 
 
 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Phương pháp xạ trị ung thư 
mới: Giảm tác dụng phụ và thời 
gian chiếu xạ  

Các nhà nghiên cứu ở Phòng 
thí nghiệm gia tốc quốc gia SLAC 
tại Đại học Standford vừa công bố 
công nghệ mới trong xạ trị ung 
thư. Công nghệ này dựa trên kỹ 
thuật gia tốc, giúp giảm thời gian 
chiếu xạ trên bệnh nhân từ vài 
phút xuống còn dưới 1 giây, hạn 
chế tối đa tác dụng phụ của tia xạ 
lên bệnh nhân. 

Dự án có tên là PHASER nhằm 
phát triển hệ thống phân phối tia 
X cho xạ trị. Với các thiết bị y tế 
thông thường hiện nay, các hạt 
electron được truyền qua một cấu 
trúc tạo gia tốc dạng ống dài 
khoảng 1m, thu năng lượng từ 
sóng điện từ tần số radio (sóng 
radio) qua ống cùng một lúc và 
theo cùng một hướng. Năng lượng 
của electron sau đó được chuyển 
thành tia X. Trong những năm vừa 
qua, nhóm PHASER đã phát triển 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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và thử nghiệm các cấu trúc gia tốc 
với nhiều hình dạng và cách thức 
nạp sóng radio khác nhau. Kết quả 
từ những thử nghiệm này đã cho 
các nhà nghiên cứu cơ sở để thiết 
kế các máy gia tốc có khả năng 
tạo ra năng lượng cao hơn và kích 
thước nhỏ gọn hơn. 

Về nguyên tắc, xạ trị bằng 
photon sẽ ít gây hại cho mô lành 
hơn là dùng tia X vì năng lượng từ 
photon sẽ tiêu diệt các tế bào khối 
u tại một vị trí nhất định. Tuy 
nhiên, liệu pháp xạ trị bằng 
photon đòi hỏi nhiều thiết bị để 
tạo và điều chỉnh gia tốc phù hợp. 
Liệu pháp này cũng cần dùng đến 
các nam châm nặng hàng trăm tấn 
chuyển động chậm quanh người 
bệnh nhân để nhắm các hạt từ đến 
úng khối u. 

Nhóm nghiên cứu cũng hướng 
đến thiết kế một hệ thống vừa nhỏ 
gọn vừa tiết kiệm năng lượng, vừa 
dễ áp dụng cho lâm sàng và tương 
thích với cơ sở hạ tầng hiện có của 
các bệnh viện trên thế giới.  

(Theo tiasang.vn) 
 
  Thiết bị báo nóng trên xe ô 
tô 

Thiết bị này được phát triển 
bởi Doanh nghiệp VI có trụ sở 
Alabama - Hoa Kỳ, có tên là 

Payton Charm, thiết bị này nhằm 
mục đích cảnh báo cho người lái 
xe biết khi nào trong xe bị nóng để 
an toan hơn cho sức khỏe và tránh 
được những tình huống xấu xảy 
ra, như để trẻ trong xe, xe bị 
nóng, dẫn đến trẻ bị ngạt và tử 
vong,… Payton Charm được thiết 
kế cắm vào ổ cắm điện của xe, pin 
có thể hoạt động trong vòng 1 
tháng mới cần sạc lại. 

 
Payton Charm được gắn gia tốc 

tích hợp để phát hiện khi xe đã 
ngừng di chuyển, lúc đó thiết bị 
bắt đầu theo dõi nhiệt độ không 
khí bên trong xe, cùng với lượng 
carbon dioxide. Nếu nồng độ 
CO2 chỉ ra rằng một đứa trẻ hoặc 
thú cưng ở trong xe (và thở ra) 
bên trong xe à nếu nhiệt độ tăng 
cao nguy hiểm, Charm của Payton 
sẽ gửi một cảnh báo văn bản đến 
điện thoại thông minh của người 
dùng. Nếu người dùng không 
phản hồi văn bản đó, cảnh báo thứ 
hai sẽ được gửi đến một số điện 
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thoại khác được xác định trước. 
Nếu tin nhắn đó cũng không được 
thông báo, thiết bị sẽ gửi cảnh báo 
đến các dịch vụ khẩn cấp, với tọa 
độ định vị GPS của xe.  

Payton's Charm đang nằm 
trong chiến dịch của Kickstarter, 
nó có giá là 201 USD kèm theo 
một năm dịch vụ đi kèm. Giá bán 
lẻ dự kiến là 349 USD.  

(Theo nasati) 
 
  Da nhân tạo từ vi tảo, cung 
cấp oxi giúp vết thương mau 
lành 

Tại buổi diễn thuyết ở trường 
đại học Santiago de Chile, nhà 
khoa học Egaña, tiến sĩ chuyên 
ngành Sinh học người và Dược lý, 
đã lý giải rằng, sau 8 năm phân 
tích và thử nghiệm trên chuột, lợn 
và cá, ông đang lên kế hoạch cho 
các cuộc thử nghiệm lâm sàng 
trên người ở bệnh viện Hospital 
del Salvador, thủ đô Santiago với 
20 bệnh nhân bị các thương tổn 
hở trên da. 

Nghiên cứu mở ra những hy 
vọng mới trong kỹ thuật ghép da 
nhờ vào việc cấy vi tảo đã được 
chỉnh sửa gen để sản xuất oxi, và 
nhờ đó tái tạo những vùng da bị 
tổn thương. Quang hợp là quá 
trình mà theo đó thực vật phá vỡ 

các phân tử nước nhờ vào nguồn 
năng lượng từ ánh sáng mặt trời, 
từ đó nhả ra oxi, phụ phẩm mà bất 
cứ loài sinh vật sống nào trên Trái 
Đất cũng cần đến, nhà khoa học 
Chile cho biết. Giai đoạn thứ 2 
của nghiên cứu sẽ ứng dụng công 
nghệ này trong các ca cấy ghép 
nội tạng để nội tạng có thể sống 
lâu hơn khi nằm ở ngoài cơ thể, và 
trong điều trị ung thư nhằm “tẩy” 
các tế bào ung thư trên diện rộng. 

 
Nhà khoa học Tomas Egaña mô tả công trình 

nghiên cứu của mình ở trường đại học 
Santiago de Chile hôm 15/11 vừa qua   

Mục tiêu chủ yếu của các thử 
nghiệm lâm sàng đầu tiên này là 
tìm cách ngăn sự đào thải của cơ 
thể đối với phần da quang hợp 
được cấy ghép và theo đó, 6 tháng 
thử nghiệm cũng sẽ quyết định 
phạm vi ứng dụng tiềm năng của 
kỹ thuật này trong các lĩnh vực y 
khoa khác.  

Ý tưởng này xuất hiện sau khi 
tiến sĩ Tomas Egaña nhận thấy, 
vết thương trên diện rộng khó lành 
là do không được cung cấp oxi 
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đầy đủ từ mạch máu khiến quá 
trình oxi hóa xảy ra chậm. Vật liệu 
quan trọng làm nên da nhân tạo 
này là các vi tảo thường được tìm 
thấy trong nguồn nước ngọt từ 
sông, suối, ao hồ.  

 (Theo khampha.vn) 
 

 Phương pháp mới làm mát 
mà không cần điện  

Các nhà nghiên cứu tại Viện 
Công nghệ Massachusetts (MIT) 
đã tìm ra một phương pháp mới 
để làm mát vào ngày nóng bằng 
cách sử dụng vật liệu giá rẻ và 
không cần nguồn điện sản sinh từ 
nhiên liệu hóa thạch. Hệ thống thụ 
động này có thể được sử dụng bổ 
sung cho các hệ thống làm mát 
khác để bảo quản thực phẩm và 
thuốc trong các địa điểm nóng 
nằm ngoài lưới điện. 

 
Hệ thống cho phép phát xạ 

nhiệt trong phạm vi ánh sáng hồng 
ngoại trung có thể truyền thẳng 
qua khí quyển và tỏa vào trong 
bầu không khí của không gian bên 
ngoài, xuyên qua các khí hoạt 

động giống như nhà kính. Để 
tránh hiện tượng làm nóng trong 
ánh sáng mặt trời trực tiếp, một 
dải kim loại nhỏ treo trên thiết bị 
sẽ ngăn chặn các tia nắng trực tiếp 
từ mặt trời.  

Các nhóm nghiên cứu khác đã 
cố gắng thiết kế những hệ thống 
làm mát thụ động tỏa nhiệt dưới 
dạng các bước sóng hồng ngoại 
trung, nhưng hệ thống này dựa 
vào các thiết bị quang tử phức tạp 
được biến đổi khá tốn kém và 
không sẵn sàng để sử dụng trên 
diện rộng. Các thiết bị rất phức tạp 
vì chúng được thiết kế để phản xạ 
tất cả các bước sóng của ánh nắng 
mặt trời gần như hoàn hảo và chỉ 
phát ra bức xạ trong dải hồng 
ngoại trung. Sự kết hợp của phản 
xạ và phát xạ có chọn lọc cần có 
vật liệu nhiều lớp, trong đó, độ 
dày của các lớp được kiểm soát 
đến độ chính xác cỡ nanomet.  

Nhưng rõ ràng tính chọn lọc 
tương tự có thể đạt được bằng 
cách chỉ ngăn chặn ánh nắng mặt 
trời trực tiếp bằng một dải hẹp đặt 
ở góc phải để che đường đi của 
mặt trời trên bầu trời, nên không 
cần đến thiết bị theo dõi hoạt 
động. Sau đó, một thiết bị đơn 
giản được chế tạo từ sự kết hợp 
của màng nhựa giá rẻ, nhôm đánh 
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bóng, sơn trắng và lớp cách nhiệt 
có thể cho phép phát xạ nhiệt cần 
thiết thông qua bức xạ hồng ngoại 
trung. Đó là cách mà hầu hết các 
vật thể tự nhiên nguội đi, dù ngăn 
thiết bị khỏi bị nóng do ánh nắng 
mặt trời trực tiếp. Trên thực tế, 
các hệ thống làm mát bức xạ đơn 
giản đã được sử dụng từ thời cổ 
đại để đạt được khả năng làm mát 
vào ban đêm. Vấn đề là các hệ 
thống này không hoạt động vào 
ban ngày vì hiệu ứng nhiệt của 
ánh nắng mặt trời mạnh hơn ít 
nhất 10 lần hiệu ứng làm mát tối 
đa có thể đạt được.  

Hệ thống này cũng có thể có 
ích cho một số loại hệ thống 
quang điện tập trung, nơi các tấm 
gương được sử dụng để thu ánh 
nắng mặt trời vào một pin mặt trời 
để tăng hiệu suất của pin. Nhưng 
các hệ thống này dễ trở nên quá 
nóng và thường cần quản lý nhiệt 
tích cực nhờ chất lỏng và máy 
bơm. Thay vào đó, mặt sau của 
các hệ thống thu ánh nắng có thể 
được trang bị những bề mặt phát 
xạ hồng ngoại trung dùng cho hệ 
thống làm mát thụ động và có thể 
kiểm soát nhiệt mà không cần bất 
kỳ can thiệp tích cực nào.  

Để cải tiến hệ thống, thì thách 
thức lớn nhất đối với các nhà 

nghiên cứu là tìm cách cải thiện 
khả năng cách nhiệt của thiết bị để 
ngăn chặn hiện tượng quá nóng do 
không khí môi trường xung 
quanh, trong khi không ngăn tỏa 
nhiệt. Nhóm nghiên cứu đã xin 
cấp sáng chế cho hệ thống và hy 
vọng sẽ nhanh chóng tìm thấy các 
ứng dụng trong thực tế. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Tạo ra nhựa sinh học nhờ tảo 
biển  

Khác với nhựa thông thường, 
nhựa sinh học (bio-plastic) được 
làm từ sinh khối (biomass) chứ 
không phải nhiên liệu truyền 
thống (than đá, dầu mỏ …). Tuy 
nhiên, việc chế tạo loại nhựa này 
đòi hỏi nhiều môi trường đất đai 
màu mỡ và nước sạch – điều mà 
không phải nơi nào cũng có. Vì 
thế, một nhóm nghiên cứu tại Đại 
học Tel Aviv đã rất nỗ lực để tìm 
cách chế tạo loại nhựa sinh học 
mới từ rong biển – nguồn tài 
nguyên phong phú và dễ tiếp cận 
hơn nhiều.  

Đây được xem như một giải 
pháp đầy hứa hẹn, giúp giảm tải 
rất nhiều cho các đại dương vốn 
đang khổ sở vì rác thải nhựa, đồng 
thời đẩy nhanh xu hướng giảm bớt 
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sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa 
thạch của nhân loại. Các nhà khoa 
học đã mô tả chi tiết quy trình sản 
xuất loại nhựa sinh học này trong 
một bài viết công bố trên Tạp chí 
Bioresource Technology.  

 
Loại nhựa phân hủy sinh học có thể được tạo 
ra từ tảo biển - nguồn nguyên liệu phong phú 

và rất dễ tiếp cận trên Trái Đất. 

Một số vi sinh vật trong tự 
nhiên vốn có khả năng sản sinh ra 
loại polymer mang tên 
polyhydroxyalkanoate (PHA) – 
được nhiều nhà máy sử dụng để 
tổng hợp nhựa, nhưng bằng cách 
cho các vi sinh vật ăn thực vật 
(sinh trưởng trong môi trường đất 
và nước ngọt). Qua nhiều lần thí 
nghiệm, nhóm nghiên cứu phát 
hiện thấy có thể thu được PHA từ 
Haloferax mediterranei – một loài 
vi sinh vật ăn rong biển.  

Mỗi năm, gần 8 triệu tấn rác 
thải nhựa bị đổ ra các đại dương, 
thậm chí sẽ còn vượt qua cả sản 
lượng cá (theo ước tính đến năm 
2050), giết chết nhiều loài sinh vật 
biển, phá hủy các rạn san hô và 

ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con 
người. Trong số các nỗ lực nhằm 
ngăn chặn thảm họa, nhiều chính 
phủ đã quy định cấm hoàn toàn 
một số loại nhựa. Tuy nhiên, đây 
rõ ràng là một vấn đề phức tạp và 
đòi hỏi các cách tiếp cận đa 
hướng, vì thế loại nhựa sinh học 
có thể được xem là một giải pháp 
đầy tiềm năng. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
  Ý tưởng thiết kế một lò đốt 
rác của cô sinh viên trẻ 

Luôn trăn trở làm thế nào để 
môi trường sạch hơn, người dân - 
đặc biệt ở những vùng sâu, vùng 
xa không bị ô nhiễm bởi nguồn 
rác thải là điều ThS Đàm Thị Lan 
- giảng viên Bộ môn Năng lượng 
và Môi trường Viện Khoa học kỹ 
thuật môi trường (trường ĐH Xây 
dựng Hà Nội) theo đuổi hàng chục 
năm. 

 
ThS Đàm Thị Lan bên công trình lò đốt rác 

BD-Alpha tại Vĩnh Long.  

Hiện lò đốt rác thải sinh hoạt 
và lò đốt rác thải công nghiệp, rác 
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thải y tế của chị đã được áp dụng 
tại 30 tỉnh, thành và nhiều vùng 
hải đảo. Năm 2011, trong học kỳ 
cao học đầu tiên, chị Lan đặt vấn 
đề với thầy về việc tiếp tục triển 
khai nghiên cứu chế tạo thử 
nghiệm lò đốt rác thải sinh hoạt 
công suất 500kg/h, với việc ra đời 
được một sản phẩm cụ thể.  

Lò đốt rác thử nghiệm đầu tiên 
(được làm theo tỉ lệ 1:1) được 
dựng lên ngốn của họ gần 1 tỉ - 
bằng đúng số tiền dự kiến ban 
đầu. Để lò có thể vận hành, chị 
phải ‘mua’ rác của toàn bộ trường 
Đại học Bách khoa với giá 60.000 
đồng/xe (trọng lượng 300kg/xe rác 
chưa phân loại) và để đốt liên tục 
10 tiếng trong mỗi đêm, chị phải 
mua ít nhất 10 xe rác. 

Sau thời gian chạy thử nghiệm, 
lò đốt rác thải sinh hoạt đầu tiên 
đã đáp ứng được hai vấn đề như 
ThS Lan mong đợi đó là lò cháy 
tốt, điều chỉnh được gió và độ hút 
của lò theo đúng thiết kế, đôi khi 
cũng bị dương lò (lửa bị đẩy 
ngược qua cửa lò) nhưng vẫn điều 
chỉnh được. Tuy nhiên vẫn còn 
hạn chế là quá trình gia nhiệt còn 
kéo dài, nghĩa là thời gian để sấy 
và nhóm lò lại (sau khi dừng hoạt 
động) dài, có khi mất 3-4 tiếng 
mới đạt được nhiệt độ cháy bình 

thường. 
Kết quả mang lại ngoài sức 

tưởng tượng của chị, chiếc lò đốt 
rác khi vận hành đã thu hút sự chú 
ý của nhiều khách tham quan. ThS 
Lan và cộng sự nhận được cúp 
vàng tại Techmart 2012. Từ thành 
công này, nhiều địa phương biết 
đến và mời chị về tư vấn. Đầu 
năm 2013, sản phẩm lò đốt rác 
thải rắn đầu tiên với công suất 500 
kg/h đã được chị bán cho xã Hải 
Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định. 

Ưu điểm dễ thấy của lò BD- 
Alpha là nhỏ gọn, dễ lắp đặt, mặt 
bằng diện tích sử dụng ít, xây 
dựng nhanh và đơn giản, rất phù 
hợp với khu vực nông thôn, vùng 
sâu vùng xa, những nơi chưa có 
điều kiện xây dựng nhà máy xử lý 
rác quy mô lớn và cũng chưa có 
điều kiện tập kết thu gom rác 
thường xuyên. 

Sản phẩm này đã giúp ThS 
Đàm Thị Lan và cộng sự giành 
được nhiều sự ghi nhận, ngoài cúp 
vàng tại Techmart 2012 còn có 
Giải thưởng Môi trường Việt Nam 
năm 2013, Bằng khen của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Bằng khen 
của UBND TP Hà Nội về ý tưởng 
sáng tạo… Năm 2013 chị Lan 
được Trung ương Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh và Bộ Khoa học và 
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Công nghệ trao Giải thưởng Khoa 
học Công nghệ Thanh niên Quả 
Cầu Vàng. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Lão nông chế máy sấy xuất 
qua Campuchia  

Ông Năm Nhã tên thật là 
Dương Xuân Quả, sinh năm 1957, 
quê gốc ở xã Phú Hưng, huyện 
Phú Tân, An Giang. Ngay từ thuở 
nhỏ ông đã bộc lộ năng khiếu về 
kỹ thuật điện và máy móc. Là 
người đã chế tạo ra máy sấy xuất 
khẩu Campichia. 

Từ làm thủ công, ông một 
mình mày mò nghiên cứu, tự lắp 
ráp các thiết bị cơ điện áp dụng 
thành công tại cơ sở của mình như 
lò ấp vịt, lò nướng bánh mì... nhờ 
vậy mà năng suất cao hơn hẳn các 
lò thủ công trong vùng tại thời 
điểm đó. Say mê khoa học, muốn 
nâng cao hơn nữa tay nghề, ông đã 
lên TP. HCM làm thợ hàn cho một 
công ty Đài Loan.  

Bao lần thử nghiệm, thất bại 
với những vất vả của một người 
vừa phải làm thợ vừa làm thầy, 
năm 2002, ông đã tìm được thông 
số kỹ thuật của một lò sấy lúa vừa 
tiết kiệm điện vừa sấy lúa khô mà 
hạt gạo không nứt, gãy, đạt chuẩn 
xuất khẩu mà tỷ lệ hao hụt không 

đáng kể. Không bao lâu sau đó, 
ông tiếp tục cải tiến thành công lò 
sấy tĩnh, vĩ ngang. Nét độc đáo 
của lò sấy cải tiến này là kỹ thuật 
lắp đặt cánh quạt nhanh chóng 
sinh nhiệt, tạo được độ nóng đều 
và duy trì được nhiệt độ thích hợp. 

Hiện nay, sản phẩm lò sấy cải 
tiến không trở mẻ (lúa nằm yên 
một chỗ) của ông đã được bà con 
nông dân và thương lái lúa gạo tin 
tưởng và đầu tư lắp đặt ngày càng 
nhiều. Tuy thị trường mới phát 
triển chưa đầy 2 năm, song sản 
phẩm của ông đã được nông dân 
nhiều tỉnh thành trong nước chọn 
sử dụng. Từ năm 2011 đến nay, 
ông cũng đã xuất sang Campuchia 
hơn 200 bộ cánh quạt và lò sấy, 
đưa công nhân qua tận nơi lắp ráp. 
Ông Năm Nhã cho biết, từ năm 
2005 đến nay, ông đã lắp đặt trên 
3.000 lò sấy ở 20 tỉnh thành trong 
nước, gồm loại lò 10 tấn có diện 
tích 50 m²; loại 20 tấn diện tích 
100 m²; và loại 30 tấn 150 m²; 
Nhưng theo ông, thông dụng nhất 
là loại công suất 20 tấn/mẻ. Giá 
bán các loại lò sấy này giao động 
từ 130 triệu đến 1 tỷ đồng/lò. 
Doanh thu của DN sản xuất lò sấy 
này đạt hàng chục tỷ đồng mỗi 
năm. 

Từ năm 2013, ông Năm Nhã đã 
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hợp đồng với Nông trường Cờ Đỏ 
và Nông trường sông Hậu (Cần 
Thơ) lắp đặt trên 100 máy sấy cho 
vùng sản xuất rộng lớn này. Ngoài 
ra, ông còn ký hợp đồng sản xuất 
với quy mô lớn theo các dự án hỗ 
trợ nông nghiệp ở ĐBSCL. Ngày 
17/12/2014, doanh nghiệp Năm 
Nhã đã đạt giải nhất cuộc thi nhà 
nông sáng chế năm 2014 của Bộ 
Khoa học và công nghệ.  

Ông Huỳnh Hiệp Thành, Giám 
đốc Trung tâm khuyến nông An 
Giang, cho biết, An Giang là tỉnh 
có số lượng lò sấy lúa nhiều nhất 
đồng bằng sông Cửu Long, với 
2.327 máy, mỗi năm sấy được 
903.000/1,3 triệu tấn lúa, có thể 
đáp ứng 70-80% lượng lúa trong 
tỉnh. Trong đó góp phần lớn nhất 
là doanh nghiệp Năm Nhã, doanh 
nghiệp đã sáng chế thành công lò 
sấy cải tiến mang lại hiệu quả cao, 
giảm thất thoát nông sản sau thu 
hoạch cho nông dân trong vùng và 
cả nước. 

(Theo vietnamnet.vn) 
 

 
 
 
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2306/QĐ-
BKHCN NGÀY 16/8/2018 CỦA 
BỘ KH&CN 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: 

3. Thủ tục đề nghị chấm dứt 
hợp đồng trong quá trình thực 
hiện dự án thuộc Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 
2016-2020 (đối với dự án địa 
phương quản lý) 

 a. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Tổ chức chủ trì, chủ 

nhiệm dự án nộp Hồ sơ đề nghị 
chấm dứt hợp đồng (đối với dự án 
địa phương quản lý) tới Sở Khoa 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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học và Công nghệ;  
- Bước 2: Sở Khoa học và 

Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, xem 
xét các quy định có liên quan đến 
từng trường hợp cụ thể trước khi 
báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh; 

- Bước 3: Sở Khoa học và 
Công nghệ trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết 
định dừng thực hiện dự án và 
thông báo tạm dừng thực hiện dự 
án cho tổ chức chủ trì, chủ nhiệm 
dự án;  

- Bước 4: Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết 
định chấm dứt hợp đồng hoặc gửi 
văn bản trả lời tới tổ chức chủ trì, 
chủ nhiệm dự án nêu rõ lý do 
trong trường họp không đồng ý 
chấm dứt hợp đồng.  

b. Cách thức thực hiện: Nộp 
trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu 
điện đến Sở Khoa học và Công 
nghệ.  

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ:  
+ Công văn giải trình, đề nghị 

chấm dứt hợp đồng của tổ chức 
chủ trì, chủ nhiệm dự án; 

+ Hợp đồng, thuyết minh đã ký 
giữa tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự 
án với Sở Khoa học và Công 
nghệ; 

+ Báo cáo tình hình thực hiện 
dự án;  

+ Báo cáo tình hình sử dụng, 
thanh quyết toán kinh phí;  

+ Tài liệu khác (nếu có). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  
d. Thời hạn giải quyết:  
- Thông báo tạm dừng thực 

hiện nhiệm vụ: trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ thời điểm 
nhận được hồ sơ đề nghị chấm dứt 
hợp đồng hợp lệ. 

- Xem xét, ban hành Quyết 
định chấm dứt hợp đồng thực hiện 
dự án: sau khi tổ chức kiểm tra, 
đánh giá hồ sơ và hiện trường. 
Trường hợp cần thiết phải tổ chức 
lấy ý kiến tư vấn của các nhà khoa 
học, chuyên gia quản lý. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục 
hành chính:  

Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự 
án và các cá nhân có liên quan.  

e. Cơ quan thực hiện:  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện 

thủ tục hành chính: Sở Khoa học 
và Công nghệ; 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết 
định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;  

g. Kết quả thực hiện thủ tục 
hành chính: Quyết định chấm dứt 
hợp đồng thực hiện dự án của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối 
với dự án địa phương quản lý). 
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h. Lệ phí: Không có.  
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Báo cáo tình hình thực hiện 

dự án (Mẫu B12-BCTHDA);  
- Báo cáo tình hình sử dụng, 

thanh quyết toán kinh phí (Mẫu 
B13-BCKPDA). 

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

- Có căn cứ để khẳng định việc 
thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện 
dự án là không cần thiết và hai 
bên đồng ý chấm dứt hợp đồng 
trước thời hạn;  

- Dự án không thể tiếp tục thực 
hiện do không cấp đủ kinh phí 
theo tiến độ thực hiện dự án mà 
không có lý do chính đáng, hoặc 
không giải quyết những kiến nghị, 
đề xuất của tổ chức chủ trì, chủ 
nhiệm dự án theo quy định của 
pháp luật. 

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 việc phê 

duyệt Chương trình phát triển tài 
sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020;  

- Thông tư số 04/2015/TT-
BKHCN ngày 03/11/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định việc kiểm tra, đánh 
giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp 
đồng trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp quốc gia sử dụng ngân sách 
nhà nước; 

- 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. 

4. Thủ tục đánh giá, nghiệm 
thu và công nhận kết quả thực 
hiện dự án thuộc Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 
2016-2020 (đối với dự án địa 
phương quản lý) 

a. Trình tự thực hiện:  
- Bước 1: Tổ chức chủ trì và 

chủ nhiệm dự án tự đánh giá kết 
quả thực hiện dự án; chuẩn bị báo 
cáo kết quả thực hiện dự án (đối 
với dự án địa phương quản lý) và 
nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường 
bưu điện đến Sở Khoa học và 
Công nghệ.  

- Bước 2: Sở Khoa học và 
Công nghệ tiếp nhận hồ sơ và 
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thông báo cho tổ chức chủ trì, chủ 
nhiệm dự án về tình trạng hợp lệ 
của hồ sơ.  

- Bước 3: Sở Khoa học và 
Công nghệ trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thành lập và tổ 
chức họp hội đồng đánh giá, 
nghiệm thu kết quả thực hiện dự 
án; 

- Bước 4: Xử lý kết quả đánh 
giá, nghiệm thu:  

+ Đối với dự án được hội đồng 
đánh giá, kết luận “nghiệm thu”: 
Sở Khoa học và Công nghệ gửi 
bản sao kết quả đánh giá của Hội 
đồng đến tổ chức chủ trì và chủ 
nhiệm dự án để tổ chức chủ trì, 
chủ nhiệm dự án đăng ký lưu giữ 
kết quả thực hiện dự án với Cục 
Thông tin khoa học và công nghệ 
Quốc gia, tổ chức chủ trì và chủ 
nhiệm dự án nộp giấy chứng nhận 
đăng ký kết quả thực hiện dự án 
đến Sở Khoa học và Công nghệ để 
Sở Khoa học và Công nghệ trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, ban hành quyết định 
công nhận kết quả thực hiện dự 
án; 

+ Đối với dự án được hội đồng 
đánh giá, kết luận “không nghiệm 
thu” được xử lý theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 

ngày 30 tháng 12 năm 2015 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định khoán chi thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
sử dụng ngân sách nhà nước.  

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ 
sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường 
bưu điện đến Sở Khoa học và 
Công nghệ.  

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ:  
+ Công văn đề nghị đánh giá, 

nghiệm thu kết quả thực hiện dự 
án của tổ chức chủ trì dự án; 

+ Báo cáo tổng hợp và báo cáo 
tóm tắt kết quả thực hiện dự án; 

+ Các sản phẩm, kết quả của 
dự án theo hợp đồng thực hiện dự 
án và thuyết minh dự án được phê 
duyệt; 

+ Báo cáo tình hình sử dụng 
kinh phí của dự án; 

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả 
thực hiện dự án; 

+ Các tài liệu khác (nếu có). 
- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bản 

gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) 
và 01 (một) bản điện tử.  

d. Thời hạn giải quyết:  
- Thông báo cho tổ chức chủ trì 

tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thời 
hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận hồ sơ;  
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- Tổ chức chủ trì dự án bổ sung 
hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ theo quy định: Trong thời 
hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được thông báo của Sở Khoa 
học và Công nghệ; 

- Thành lập hội đồng: Trong 
thời hạn 15 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ đánh giá, 
nghiệm thu kết quả thực hiện dự 
án hợp lệ; 

- Tổ chức họp hội đồng: Trong 
thời hạn 30 ngày kể từ ngày có 
Quyết định thành lập hội đồng; 

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dấn cấp tỉnh xem xét, ban hành 
quyết định công nhận kết quả thực 
hiện dự án: Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ ngày tiếp 
nhận đủ các tài liệu công nhận kết 
quả thực hiện dự án. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục 
hành chính:  

Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm 
dự án 

e. Cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính:  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: 
Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết 
định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

g. Kết quả thực hiện thủ tục 
hành chính: Quyết định công nhận 
kết quả thực hiện dự án của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối 
với dự án địa phương quản lý).  

h. Lệ phí: Không. 
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Công văn đề nghị đánh giá, 

nghiệm thu kết quả thực hiện dự 
án của tổ chức chủ trì dự án (Mẫu 
2); 

- Báo cáo tình hình sử dụng 
kinh phí của dự án (Mẫu B13-
BCKPDA); 

- Báo cáo tự đánh giá kết quả 
thực hiện dự án (Mẫu B14-
BCTĐG). 

- Báo cáo tổng hợp kết quả 
thực hiện dự án theo (Mẫu B15-
BCTH); 

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 việc phê 
duyệt Chương trình phát triển tài 
sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020;  

- Thông tư số 11/2014/TT-
BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
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và Công nghệ quy định việc đánh 
giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp quốc gia sử dụng ngân sách 
nhà nước; 

- Thông tư liên tịch số 
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 
ngày 30 tháng 12 năm 2015 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định khoán chi thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
sử dụng ngân sách nhà nước;  

- 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. 

 (Theo most.gov.vn) 

 
 

 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Bộ KH&CN trao chứng nhận 
nhãn hiệu cho 2 đặc sản tỉnh 
Hòa Bình 

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 
tỉnh Hòa Bình vừa được tổ chức, 
Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
trao nhãn hiệu chứng nhận cho 
hai sản phẩm “Tôm sông Đà Hòa 
Bình” và “Cá sông Đà Hòa 
Bình”. Chủ sở hữu hai nhãn hiệu 

này là Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Hòa Bình và 
Chi cục Quản lý chất lượng nông 
lâm thủy sản Hòa Bình. 

Theo đại diện Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa 
Bình các sản phẩm tôm, cá được 
nhiều người tiêu dùng đón nhận 
nhưng khâu tiêu thụ vẫn gặp nhiều 
khó khăn do phải cạnh tranh với 
các sản phẩm cùng loại trong và 
ngoài nước, người tiêu dùng 
không nhận biết được nguồn gốc 
xuất xứ của sản phẩm. Vì vậy, 
việc chứng nhận cho sản phẩm 
“Cá, Tôm sông Đà Hòa Bình” là 
cần thiết. 

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng 

trao chứng nhận nhãn hiệu “Tôm sông Đà 
Hòa Bình” và “Cá sông Đà Hòa Bình” cho 

đại diện tỉnh Hòa Bình 

Nhãn hiệu “Cá sông Đà Hòa 
Bình” được sử dụng để chứng 
nhận cho hai nhóm sản phẩm cá 
khai thác tự nhiên và nuôi, được 
công nhận đáp ứng các tiêu chí về 
nguồn gốc xuất xứ, tiêu 
chuẩn chất lượng cảm quan, lý 
hóa và quy định khai thác hoặc 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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nuôi. Nhãn hiệu “Tôm sông Đà 
Hòa Bình” chứng nhận cho sản 
phẩm tôm khai thác tự nhiên tại 
lưu vực sông Đà của tỉnh Hòa 
Bình, đáp ứng các tiêu chí về chất 
lượng cảm quan, lý hóa và quy 
định khai thác. Sản phẩm “Tôm 
sông Đà Hòa Bình” có đặc điểm 
cơ bản như sau: Màu nâu đất, mùi 
đặc trưng của tôm tươi, nguyên 
con, không lẫn tạp chất, không tồn 
dư kim loại nặng và các vi sinh 
vật gây bệnh. 

Để quản lý và khai thác có hiệu 
quả nhãn hiệu thì cần xây dựng và 
vận hành mô hình kiểm soát nhãn 
hiệu, minh bạch hóa sản phẩm 
thông qua hệ thống truy xuất 
nguồn gốc có kiểm soát và cập 
nhật, tăng cường quảng bá giới 
thiệu sản phẩm, các cơ sở sản xuất 
cần tích cực và chủ động trong 
việc tham gia thị trường. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Bến Tre: Tập huấn triển khai 
về nhãn hiệu hàng hoá, quy chế 
và logo nhãn hiệu chứng nhận 
“Bến Tre” dùng cho sản phẩm 
tôm biển  

Thực hiện Nghị quyết về xây 
dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị 
sản phẩm nông nghiệp chủ lực 
tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 

2020. Sở KH&CN Bến Tre đã 
phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Ban quản lý dự 
án AMD tổ chức buổi tập huấn 
triển khai về nhãn hiệu hàng hoá, 
quy chế và logo nhãn hiệu chứng 
nhận “Bến Tre” dùng cho sản 
phẩm tôm biển. 

 
Tại lớp tập huấn, các đại biểu 

đã được báo cáo viên truyền đạt 
một số kiến thức về: vai trò của 
nhãn hiệu; một số vấn đề pháp lý 
cơ bản về bảo hộ nhãn hiệu; cách 
xây dựng, bảo hộ, quản lý và khai 
thác nhãn hiệu, qua đó nhấn mạnh 
về lợi ích của việc xác lập quyền 
đối với nhãn hiệu như: Ngăn chặn 
được sự sản xuất và tiêu thụ hàng 
giả, hàng nhái; Hàng giả hàng 
nhái đều là những sản phẩm vi 
phạm quyền sở hữu trí tuệ và gây 
thiệt hại cho nhà sản xuất chân 
chính cả về doanh thu và uy tín, 
việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sẽ 
giúp loại bỏ các sản phẩm này ra 
khỏi thị trường, đảm bảo quyền 
lợi của cả nhà sản xuất chân chính 
và người tiêu dùng. 
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Cũng tại lớp tập huấn các học 
viên đã được giảng viên trả lời 
những vướng mắc, phát sinh trong 
quá trình bảo hộ và khai thác nhãn 
hiệu và đóng góp ý kiến xây dựng 
quy chế, logo của nhãn hiệu tôm 
biển Bến Tre. Thông qua lớp tập 
huấn đã góp phần nâng cao nhận 
thức cho các hợp tác xã và các cơ 
quan quản lý trong tỉnh về vai trò 
của xây dựng, bảo hộ, quản lý và 
khai thác nhãn hiệu. Qua đó, các 
học viên có thể áp dụng tại cơ 
quan, đơn vị của mình. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Hà Nam: Công bố nhãn hiệu 
tập thể “Bánh đa, miến Bích 
Trì”  

Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Hà Nam phối hợp với Trung 
tâm Nghiên cứu và Chuyển giao 
công nghệ Âu Mỹ vừa tổ chức trao 
giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu tập thể “Bánh đa sợi, miến 
Bích Trì” cho sản phẩm bánh đa 
sợi, miến Bích Trì của Hội Sản 
xuất, kinh doanh bánh đa sợi, 
miến Bích Trì (thôn Bích Trì, xã 
Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý), 
do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa 
học và Công nghệ) cấp.  

Theo ông Nguyễn Thanh 
Bình, Giám đốc Trung tâm 

Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, 
Tư vấn (Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ 
Khoa học và Công nghệ), nhãn 
hiệu là công cụ quan trọng để tiếp 
cận thị trường, tăng khả năng cạnh 
tranh cho hàng hóa, đặc biệt là 
hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. Việc 
sản phẩm bánh đa sợi, miến Bích 
Trì được cấp giấy chứng nhận 
nhãn hiệu tập thể chính là tiền đề 
quan trọng góp phần duy trì và 
phát triển thương hiệu cũng như 
nâng cao giá trị, uy tín sản phẩm. 

 
Hội Sản xuất, kinh doanh bánh đa sợi, miến 

Bích Trì nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu tập thể “Bánh đa sợi, miến Bích Trì”. 

  Trước đây, miến được làm 
bằng phương pháp thủ công nên 
năng suất thấp, chất lượng chưa 
đạt yêu cầu. Nhờ trau dồi kinh 
nghiệm, tiếp thu kiến thức khoa 
học kỹ thuật, người dân Bích Trì 
đã sản xuất ra sản phẩm miến có 
chất lượng cao, uy tín. Năm 2008, 
Bích Trì đã được công nhận là 
làng nghề chế biến lương thực 
thực phẩm.  

Các hộ đã đầu tư máy móc, kỹ 
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thuật mới vào sản xuất, góp phần 
tăng năng suất, chất lượng sản 
phẩm. Hiện sản phẩm miến Bích 
Trì không chỉ được tiêu thụ ở 
nhiều tỉnh, thành phố trong nước 
mà còn được xuất sang một số 
nước như: Lào, Thái Lan… 

 
Xem sản phẩm bánh đa, miến Bích Trì.  
Ông Phạm Ngọc Khoa, Chủ 

tịch Hội Sản xuất, kinh doanh 
bánh đa sợi, miến Bích Trì cho 
biết: Hội Sản xuất, kinh doanh 
bánh đa sợi, miến Bích Trì hiện có 
39 hội viên. Để giữ gìn và phát 
triển nhãn hiệu, Hội cam kết tuân 
thủ nghiêm chỉnh và đầy đủ các 
quy định liên quan đến việc quản 
lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể 
“Bánh đa sợi, miến Bích Trì". 

(Theo baomoi.com.vn) 
 
 Tôm giống Ninh Thuận: 
Khẳng định thương hiệu nhờ 
được bảo hộ sở hữu trí tuệ  

Với điều kiện tự nhiên thuận 
lợi cho sản xuất giống thủy sản, 
những năm qua, tỉnh Ninh Thuận 

luôn giữ vị trí đứng đầu trong cả 
nước về sản xuất tôm giống chất 
lượng cao, cung cấp 40% nhu cầu 
con giống cho cả nước. Cũng vào 
ngày 29/8/2018, tại thành phố 
Phan Rang -Tháp Chàm, Cục Sở 
hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học - Công 
nghệ) đã cấp giấy chứng nhận cho 
sản phẩm “Tôm giống Ninh 
Thuận”.     

Theo đó, Giấy chứng nhận 
đăng ký nhãn hiệu số 299521 cho 
sản phẩm/dịch vụ tôm sú giống 
PL15 và tôm thẻ chân trắng giống 
PL12 được sản xuất trên địa bàn 
tỉnh Ninh Thuận tại Quyết định số 
32270/QĐ-SHTT ngày 15/5/2018 
của Cục Sở hữu trí tuệ. Nhãn hiệu 
chứng nhận “Tôm giống Ninh 
Thuận” được bảo hộ với thời hạn 
là 10 năm. Chủ Giấy chứng nhận 
là Chi cục Thủy sản Ninh Thuận. 

Trong những năm qua, hoạt 
động sản xuất và kinh doanh tôm 
giống trên địa bàn tỉnh Ninh 
Thuận không ngừng phát triển, 
được thị trường trong cả nước 
đánh giá cao về sản lượng, lẫn 
chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 498 
cơ sở với 1.200 trại hoạt động sản 
xuất tôm giống với năng lực sản 
xuất hàng năm trên 30 tỷ con tôm 
giống (chủ yếu tôm sú và tôm thẻ 
chân trắng) cung cấp cho khoảng 
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35% nhu cầu nuôi của cả nước, 
đặc biệt là các tỉnh phía Nam. 
Tỉnh cũng đề ra mục tiêu đến năm 
2020 sản xuất, cung cấp cho thị 
trường khoảng 36 tỷ con tôm 
giống, phấn đấu xây dựng Ninh 
Thuận trở thành trung tâm sản 
xuất tôm giống chất lượng cao của 
cả nước. 

 
Sau lễ công bố cấp giấy chứng 

nhận cho sản phẩm “Tôm giống 
Ninh Thuận”, Chi Cục Thủy sản 
Ninh Thuận đã phối hợp với Hiệp 
hội giống thủy sản tổ chức triển 
khai cấp quyền sử dụng nhãn hiệu 
chứng nhận cho các cơ sở, doanh 
nghiệp sản xuất tôm giống trên địa 
bàn tỉnh, đảm bảo việc cấp tem, 
nhãn chặt chẽ, đúng quy định. 
Đồng thời, tổ chức tuyên truyền 
sâu rộng về bảo hộ nhãn hiệu 
chứng nhận “Tôm giống Ninh 
Thuận”, bảo vệ uy tín, chất lượng 
cho hình ảnh tôm giống Ninh 
Thuận. 

Không chỉ đầu tư mở rộng sản 
xuất, các doanh nghiệp, tập đoàn 
sản xuất tôm giống trên địa bàn 

tỉnh đã ứng dụng nhiều kỹ thuật 
tiên tiến vào sản xuất như: nuôi 
cấy tảo thuần chủng trong hệ 
thống tuần hoàn khép kín, công 
nghệ lắng lọc nước, xử lý bằng 
ozone, tia cực tím, ương nuôi ấu 
trùng bằng công nghệ vi sinh. Các 
doanh nghiệp trang bị phòng Lab, 
ứng dụng kỹ thuật sinh học phân 
tử để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh 
tôm bằng các phương pháp tiên 
tiến, hiện đại nhất như PCR, 
Realtime- PCR (phát hiện và định 
lượng trực tiếp), kiểm đếm tôm 
bằng máy tự động. 

Để tiếp tục phát huy ngày càng 
tốt hơn tiềm năng và lợi thế của 
tỉnh trong lĩnh vực sản xuất và tiêu 
thụ tôm giống, tạo điều kiện cho 
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
tôm giống mở rộng quy mô sản 
xuất, các trung tâm kiểm định chất 
lượng tôm giống đã thường xuyên 
theo dõi, hỗ trợ các đơn vị nuôi 
trồng trong việc kiểm soát chất 
lượng con giống, xử lý môi 
trường, đảm bảo an toàn cho các 
khu vực nuôi trồng thủy sản. 

 (Theo congthuong.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Xác lập quyền sở hữu và 
quản trị nhãn hiệu của các 
doanh nghiệp Việt Nam  
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Một trong các đối tượng quan 
trọng của quyền sở hữu công 
nghiệp mà doanh nghiệp quan tâm 
ngay từ khi khởi nghiệp đó 
là nhãn hiệu cho sản phẩm, dịch 
vụ do doanh nghiệp đưa ra thị 
trường.  

Khái quát về giá trị lợi ích 
cũng như tầm quan trọng cần thiết 
của việc đăng ký bảo hộ độc 
quyền nhãn hiệu, quản trị tài sản 
trí tuệ của doanh nghiệp, bài viết 
đề xuất một vài khuyến nghị nhằm 
giúp doanh nghiệp nhận thức rõ và 
quản trị hiệu quả nhãn hiệu của 
mình trong thời gian tới. Hiện nay, 
thuật ngữ “nhãn hiệu” và “thương 
hiệu” được sử dụng khá rộng rãi 
trong đời sống kinh tế - xã hội. 
Tuy nhiên, không phải ai cũng 
hiểu một cách chính xác 2 thuật 
ngữ này, vẫn còn có sự nhầm lẫn 
về khái niệm, coi 2 thuật ngữ này 
là 1. Tuy nhiên, trên phương diện 
pháp lý, khái niệm “nhãn hiệu” 
được luật hóa quốc tế cũng như 
pháp luật Việt Nam bảo hộ, còn 
“thương hiệu” thì không phải là 
khái niệm được luật hóa. Theo đó, 
nhãn hiệu là đối tượng được cơ 
quan quản lý nhà nước bảo hộ 
thông qua việc cấp giấy chứng 
nhận đăng ký nhãn hiệu (có tính 
hữu hình). 

Trong thực tế, thuật ngữ “nhãn 
hiệu” và “thương hiệu” được sử 
dụng trong các bối cảnh khác 
nhau, dưới góc độ pháp lý thuật 
ngữ “nhãn hiệu” thường được sử 
dụng, còn ở góc độ quản trị doanh 
nghiệp (DN) thì maketing, tiếp thị 
và quảng cáo thường sử dụng 
thuật ngữ "thương hiệu" nhiều 
hơn. Với chức năng là dấu hiệu 
dùng để phân biệt hàng hoá, dịch 
vụ của các tổ chức, cá nhân khác 
nhau, nhãn hiệu là công cụ thực 
hiện chức năng này để rồi từ đó 
xây dựng nên uy tín sản 
phẩm/dịch vụ của DN trong mắt 
người tiêu dùng, giúp người tiêu 
dùng lựa chọn đúng sản 
phẩm/dịch vụ mà mình muốn lựa 
chọn nhà cung cấp. 

Khi DN có nhãn hiệu, sáng 
chế, kiểu dáng công nghệ... áp 
dụng cho sản phẩm và được bảo 
hộ, các đối tượng sở hữu trí 
tuệ này sẽ trở thành tài sản của 
DN và mang lại khá nhiều lợi thế 
cho DN, cụ thể như: 

- Lợi thế phát triển sản 
phẩm: Sở hữu trí tuệ nâng cao 
niềm tin, sự tự tin và lòng trung 
thành với người tiêu dùng; cung 
cấp hình ảnh, danh tiếng và sự 
nhận diện khác biệt cho DN, nhờ 
đó khách hàng có thể nhận diện, 
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phân biệt được. 
- Lợi thế cạnh tranh: Quyền sở 

hữu trí tuệ là độc quyền, do đó khi 
nắm giữ độc quyền về nhãn hiệu, 
kiểu dáng và sáng chế cho một sản 
phẩm thì đương nhiên các đối thủ 
cạnh tranh sẽ không được phép 
khai thác, sử dụng các nhãn hiệu, 
kiểu dáng công nghiệp và sáng 
chế đó để sản xuất sản phẩm, vì 
thế DN duy trì được vị thế cạnh 
tranh đối với sản phẩm đó trên thị 
trường. Sở hữu trí tuệ là biện pháp 
phòng thủ của DN trước các đối 
thủ cạnh tranh tiềm năng. Khi DN 
đưa ra thị trường một sản phẩm 
mới, các đối thủ đều nghiên cứu 
tìm kiếm những yếu tố để loại bỏ 
sản phẩm đó, một trong những 
chiến lược cạnh tranh của đối thủ 
là tìm xem sản phẩm mới của DN 
có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ 
hay không, do đó, việc sản phẩm 
mới của DN được bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ sẽ là một lợi thế 
cạnh tranh. 

- Nâng cao giá trị DN: Quyền 
sở hữu trí tuệ khi được bảo hộ sẽ 
trở thành tài sản và vì thế sở hữu 
trí tuệ cũng có thể chuyển giao, 
chuyển nhượng. Các DN đang sở 
hữu những nhãn hiệu có danh 
tiếng, bên cạnh việc tự khai thác 
độc quyền sử dụng quyền sở hữu 

trí tuệ để sản xuất, kinh doanh, 
DN có thể chuyển giao quyền sử 
dụng nhãn hiệu thông qua việc 
nhượng quyền kinh doanh.  

Bảo vệ các tài sản sở hữu trí 
tuệ nói chung và nhãn hiệu nói 
riêng không chỉ giúp DN chống lại 
những hành vi gian lận của các 
chủ thể khác, mà còn giúp DN tạo 
lập giá trị lớn khi hầu hết nguồn 
lợi nhuận DN có được là nhờ vào 
giá trị của danh tiếng, chất lượng, 
uy tín của sản phẩm, dịch vụ cung 
cấp nhiều hơn so với giá trị nguồn 
vốn hữu hình. Theo đánh giá của 
PwC Việt Nam, tỷ trọng trung 
bình của giá trị tài sản vô hình 
trong tổng giá trị DN tại các DN 
trên thế giới năm 2016 là 53%, 
nhưng tỷ trọng này tại các doanh 
nghiệp Việt Nam chỉ đạt 26%...  
Chính vì vậy, điều quan trọng nhất 
đối với DN Việt Nam hiện nay là 
xác lập quyền đối với tài sản sở 
hữu trí tuệ. Tùy theo đặc tính của 
tài sản sở hữu trí tuệ và mục đích 
DN hướng đến mà hình thức sở 
hữu và cơ sở xác lập quyền sẽ có 
sự khác biệt. 

Theo quy định của pháp luật về 
sở hữu trí tuệ tại Việt Nam cũng 
như các quốc gia trên thế giới, bảo 
hộ nhãn hiệu sẽ theo nguyên tắc 
lãnh thổ, có nghĩa là đăng ký bảo 
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hộ nhãn hiệu tại quốc gia nào thì 
được bảo hộ tại quốc gia đó. DN 
sở hữu nhãn hiệu ngoài việc được 
độc quyền sử dụng, ngăn cấm 
người khác sử dụng, định đoạt, 
còn là cơ sở để các DN chủ động 
chống lại hàng giả, hàng nhái, bảo 
vệ thị phần cung cấp hàng hóa, xử 
lý hành vi vi phạm thông qua các 
biện pháp hành chính, dân sự, 
hình sự. 

Thống kê cho thấy, số đơn 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nộp tại 
Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Bộ 
Khoa học và Công nghệ) đang 
ngày càng tăng, DN vừa và nhỏ 
cũng đang dần có sự quan tâm 
nhất định tới vấn đề này. Giai 
đoạn từ 1990 - 2005, trung bình 
mỗi năm có khoảng 4.500 đơn 
đăng ký bảo hộ. Từ năm 2010 đến 
nay, trung bình mỗi năm có 
khoảng 32.000 đến 50.000 đơn 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nộp tại 
Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. 
Thực tế trên cho thấy, sự chuyển 
biến rõ rệt trong nhận thức cũng 
như hành động về quản trị tài sản 
trí tuệ nói chung và quản trị nhãn 
hiệu nói riêng của DN. 

Nhìn chung, vấn đề sở hữu trí 
tuệ đã được các DN quan tâm, tuy 
nhiên, số lượng đơn đăng ký bảo 
hộ nhãn hiệu so với cộng đồng 

DN Việt Nam thì vẫn còn khiêm 
tốn. Nguyên nhân chủ yếu là do 
hầu hết các DN mới chỉ quan tâm 
đến phát triển sản phẩm, gọi vốn 
đầu tư, lập kế hoạch marketing, 
bán hàng mà quên mất vấn đề sở 
hữu trí tuệ, bảo vệ ý tưởng, bảo hộ 
thương hiệu vốn là quyền pháp lý 
rất quan trọng của người khởi 
nghiệp. Trong khi đó, nhận thức 
và nguồn cung cấp thông tin về sở 
hữu trí tuệ tại Việt Nam còn hạn 
chế. Ngay cả giá trị và tiềm năng 
của quyền sở hữu trí tuệ cũng 
chưa được các DN đánh giá và 
nhận thức đúng mức. 

Cùng với quá trình sáng tạo và 
phát triển các tài sản trí tuệ mới, 
hoạt động quản trị tài sản trí tuệ 
trong từng DN, trường, viện là rất 
quan trọng để tạo một môi trường 
rộng rãi cho việc vận dụng pháp 
luật sở hữu trí tuệ vào thực tiễn 
nghiên cứu phát triển, sản xuất 
kinh doanh, chuyển giao áp dụng 
và nhân rộng các thành quả sáng 
tạo vào cuộc sống. 

Theo đó, việc đầu tiên của 
quản trị tài sản trí tuệ mà DN cần 
làm, là thống kê, đánh giá và phân 
loại, định giá các tài sản trí tuệ 
hiện có trong DN. Nếu tài sản trí 
tuệ là các đối tượng thuộc quyền 
sở hữu công nghiệp thì có thể 
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thuộc 1 trong 2 loại sau: Loại thứ 
nhất gồm các đối tượng mà quyền 
sở hữu công nghiệp được xác lập 
không cần đăng ký như tên thương 
mại, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu 
nổi tiếng; Loại thứ hai gồm các 
đối tượng mà quyền sở hữu công 
nghiệp chỉ được xác lập thông qua 
đăng ký sáng chế, đăng ký kiểu 
dáng công nghiệp và đăng ký nhãn 
hiệu. 

Với tên thương mại và bí mật 
kinh doanh thì DN phải xem xét 
hiện trạng pháp lý của các đối 
tượng liệu đã thỏa mãn các tiêu 
chuẩn bảo hộ theo Luật Sở hữu trí 
tuệ. Cụ thể là xem tên thương mại 
hiện có đáp ứng được tính phân 
biệt giữa DN với các DN khác 
trong cùng lĩnh vực, địa bàn kinh 
doanh và đã được sử dụng trên 
thực tế? Khi thỏa mãn các điều 
kiện trên thì tên thương mại của 
DN sẽ được nhà nước bảo hộ. 

Tiếp theo công đoạn thống kê 
là đánh giá các đối tượng, DN cần 
thực hiện việc đăng ký hoặc đăng 
ký gia hạn các đối tượng mà DN 
chưa đăng ký. Về nguyên tắc, Nhà 
nước chỉ cấp văn bằng bảo hộ cho 
nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp nào thỏa mãn tiêu 
chuẩn bảo hộ nhưng nộp đơn sớm 
nhất (kể cả đơn của người nước 

ngoài). Vì vậy, khi thực hiện đăng 
ký, DN cần phải đánh giá khả 
năng bảo hộ từng đối tượng. Nếu 
đăng ký sáng chế, thì phải xem 
các sáng chế đó còn tính mới 
không, có trình độ sáng tạo không 
và sáng chế có khả năng áp dụng 
không (tính khả thi). Với kiểu 
dáng công nghiệp cũng tương tự 
như sáng chế. Còn đối với nhãn 
hiệu, thì có phải là những dấu hiệu 
(chữ, hình, hay kết hợp cả 2) do 
DN tự đặt, tự thiết kế ra chứ 
không phải đi sao chép, đánh cắp 
của người khác và các dấu hiệu đó 
có khả năng phân biệt hàng hóa, 
dịch vụ của DN khác. Khi có cơ 
sở khẳng định các đối tượng trên 
có khả năng bảo hộ cao thì DN 
tiến hành đăng ký và đăng ký càng 
nhanh càng tốt để dành ngày sớm 
nhất (ngày ưu tiên); còn nếu các 
thông tin cho thấy khả năng đăng 
ký là bất lợi vì khó lòng được bảo 
hộ thì không nên đăng ký vì chỉ 
thêm tốn tiền và mất thời gian. 

Khi các đối tượng sở hữu công 
nghiệp của DN đã được Nhà nước 
bảo hộ thì DN phải tổ chức khai 
thác, sử dụng có hiệu quả các đối 
tượng đó nhằm bù đắp những chi 
phí nghiên cứu, đăng ký và quan 
trọng là tạo ra lợi nhuận, do cơ 
chế độc quyền mang lại. Nếu chỉ 
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đăng ký mà không sử dụng hoặc 
sử dụng không có hiệu quả thì 
việc đăng ký sở hữu công nghiệp 
trở nên vô nghĩa, thậm chí còn 
lãng phí, tốn kém. Tiếp đến, DN 
cần chủ động và phối hợp với các 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chống lại những hành vi xâm 
phạm quyền sở hữu công nghiệp 
của mình, nhằm bảo vệ quyền đối 
với các tài sản trí tuệ được Nhà 
nước bảo hộ. 

Để thực hiện các nội dung 
nhằm quản trị tốt các tài sản trí 
tuệ, DN có thể chủ động quản trị, 
hoặc thuê các văn phòng luật sư 
(hoặc luật sư) thực hiện việc quản 
trị thông qua hợp đồng thuê quản 
trị tài sản trí tuệ (như một số DN 
trong nước và nhiều DN trên thế 
giới đã triển khai có hiệu quả). 
Một số DN của Việt Nam thường 
giao nhiệm vụ quản trị tài sản trí 
tuệ, đặc biệt chú trọng quản trị 
nhãn hiệu cho phòng kinh doanh, 
marketing đảm nhận. 

Hành lang pháp lý của Việt 
Nam đối với vấn đề sở hữu trí tuệ 
cơ bản đã được kiện toàn và 
thường xuyên được rà soát, bổ 
sung, sửa đổi phù hợp với các 
chuẩn mực chung của thế giới. 
Nhằm định hướng cho hoạt động 
của hệ thống sở hữu trí tuệ giai 

đoạn tới, Cục Sở hữu trí tuệ đang 
gấp rút hoàn thiện để trình Thủ 
tướng Chính phủ xem xét ban 
hành Chiến lược sở hữu trí tuệ 
quốc gia. Tuy nhiên, khó khăn 
hiện nay là vấn đề nhận thức về 
quyền sở hữu trí tuệ nói chung và 
bảo hộ nhãn hiệu nói riêng vẫn 
còn khá mới mẻ đối với DN, nhất 
là DN nhỏ và vừa, DN khởi 
nghiệp. Số lượng đơn đăng ký bảo 
hộ nhãn hiệu hàng năm mặc dầu 
ngày dù đã tăng nhưng chủ yếu 
vẫn tập trung tại 2 thành phố lớn, 
đó là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; 
DN nhất là các DN nhỏ và vừa, 
DN khởi nghiệp tại các địa 
phương vẫn còn thờ ơ với quản trị 
tài sản trí tuệ. Ngành Quản trị tài 
sản trí tuệ cũng chưa được ứng 
dụng rộng rãi trong DN Việt Nam. 
Việc định giá nhãn hiệu hiện nay 
chưa có chuẩn mực chung, đó 
cũng là nguyên nhân thất thoát tài 
sản khi chuyển giao DN… 

Để DN tiếp cận hệ thống bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ đầy đủ, có 
hiệu quả nhằm tạo ra những lợi 
ích tiềm tàng đối với việc thúc đẩy 
khả năng cạnh tranh và phát triển 
cho DN Việt Nam, đòi hỏi các nhà 
quản lý, nhà khoa học cùng đồng 
hành với DN, đưa pháp luật về sở 
hữu trí tuệ đi vào cuộc sống. Các 
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cơ quan quản lý cần phối hợp chặt 
chẽ với các trường đại học, các 
nhà khoa học và DN đẩy mạnh 
tuyên truyền, phổ biến kiến thức, 
pháp luật sở hữu trí tuệ. Các 
trường đại học, cao đẳng, trung 
cấp chuyên nghiệp cũng nên đưa 
môn sở hữu trí tuệ vào giảng dạy 
không chỉ nhằm cung cấp nhân 
lực cho ngành quản trị sở hữu trí 
tuệ mà còn hỗ trợ cho bước khởi 
nghiệp cho doanh nhân tương lai. 
Đặc biệt, cần sớm nghiên cứu xây 
dựng mạng lưới các trung tâm sở 
hữu trí tuệ và chuyển giao công 
nghệ tại các trường đại học, viện 
nghiên cứu và các DN; Triển khai 
các dịch vụ sở hữu trí tuệ để 
chuyển hóa quyền sở hữu trí tuệ 
của DN vừa và nhỏ, tổ chức thành 
tài sản quan trọng, đóng góp cho 
sự phát triển của DN và nền kinh 
tế. 

(Tổng hợp) 
 
 Vinamilk - 10 năm liên tiếp là 
thương hiệu quốc gia  

Chương trình Thương hiệu 
Quốc gia (THQG) đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 253/2003/QĐ-TT 
ngày 25 tháng 11 năm 2003 nhằm 
mục đích khuyến khích các doanh 
nghiệp tiếp tục chia sẻ và theo 

đuổi các giá trị của Chương trình 
là Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo 
- Năng lực tiên phong, góp phần 
xây dựng và quảng bá hình ảnh 
đất nước Việt Nam là quốc gia có 
hàng hóa, dịch vụ chất lượng, tạo 
dựng uy tín và nâng cao sức cạnh 
tranh cho các doanh nghiệp trên 
thị trường trong nước và quốc tế. 

Được thành lập từ năm 1976, 
sau gần 43 năm đổi mới và phát 
triển, Vinamilk đã vươn lên và 
khẳng định vị thế thương hiệu số 1 
Việt Nam nói chung và trong 
ngành sữa nói riêng, với hơn 200 
chủng loại sản phẩm dinh dưỡng 
các loại, hàng năm có khoảng 15 
tỷ sản phẩm được người tiêu dùng 
trên toàn quốc tin dùng. Năm 
2017, toàn ngành sữa nước của 
Vinamilk chiếm hơn 50% thị 
phần; sản phẩm sữa tươi Vinamilk 
100% đứng đầu về cả sản lượng 
lẫn doanh số trong phân khúc 
nhóm các nhãn hiệu sữa tươi từ 
năm 2015 đến nay (Nielsen 
8/2017). Ngoài ra, Vinamilk còn 
nắm hơn 80% thị phần sữa chua, 
80% thị phần sữa đặc, 40% thị 
phần trong ngành hàng sữa bột. 

Không chỉ tập trung phát triển 
thị trường trong nước, Vinamilk 
còn mang thương hiệu quốc gia 
của Việt Nam đến tay nhiều người 
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tiêu dùng trên khắp thế giới. Các 
sản phẩm xuất khẩu chủ lực của 
Vinamilk gồm sữa bột trẻ em, sữa 
đặc có đường và sữa chua. Ngoài 
những thị trường đã đầu tư như 
Campuchia, Ba Lan, Nga, Mỹ…, 
Vinamilk sẽ tiếp tục khai thác các 
thị trường tiềm năng tại Trung 
Đông và Đông Nam Á, đồng thời 
tăng cường xuất khẩu sang châu 
Phi. Tới nay, Vinamilk đã xuất 
khẩu sang 43 quốc gia và vùng 
lãnh thổ, trong đó có các thị 
trường tiêu chuẩn cao như Nhật 
Bản, Mỹ, Canada, Australia, New 
Zealand. Từ năm 1997 đến nay, 
tổng kim ngạch xuất khẩu của 
Vinamilk đã đạt khoảng 2 tỷ USD. 

Để làm nền tảng cho sự phát 
triển đồng bộ của Vinamilk phải 
kể đến sự đầu tư nghiêm túc và 
bài bản trong suốt nhiều năm. Đó 
là việc liên tục mở rộng hệ thống 
trang trại nhà máy của Vinamilk 
cả trong và ngoài nước. Tại Việt 
Nam, Vinamilk đã có 13 nhà máy 
và 10 trang trại bò sữa công nghệ 
cao trải dài từ Bắc vào Nam. 
Trong đó có 2 siêu nhà máy sữa 
tại Bình Dương được trang bị 
công nghệ tích hợp, hoàn toàn tự 
động, hệ thống trang trại của 
Vinamilk còn được tổ chức cấp 
chứng nhận quốc tế Bureau 

Veritas chứng nhận là hệ thống 
trang trại đạt chuẩn Global GAP 
lớn nhất Châu Á (cho 9 trang trại), 
trang trại hữu cơ của Vinamilk tại 
Đà Lạt cũng là trang trại hữu cơ 
theo chuẩn Châu Âu đầu tiên tại 
Việt Nam. 

 
Bà Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc Chi nhánh 

Vinamilk Hà Nội nhận hoa và biểu trưng 
Thương hiệu quốc gia từ Phó Thủ tướng 
Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Công 

thương Trần Tuấn Anh. 

Ngoài việc đầu tư xây dựng các 
cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc sản 
xuất, việc cải tiến chất lượng sản 
phẩm luôn là yếu tố quan trọng 
hàng đầu của Thương hiệu Quốc 
gia Vinamilk. Trong những năm 
vừa qua, Vinamilk đã ký kết hợp 
tác chiến lược với tập đoàn dinh 
dưỡng hàng đầu thế giới DSM – 
Thụy Sỹ, ứng dụng dinh dưỡng 
chuẩn quốc tế vào sản phẩm sữa 
bột cho trẻ em và người tiêu dùng 
Việt Nam, hợp tác với tập đoàn 
Chr. Hansen – nơi sở hữu “bộ sưu 
tập” các lợi khuẩn lớn nhất thế 
giới với khoảng 30.000 chủng loại 
nhằm bổ trợ cho các sản phẩm, 
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thực phẩm dinh dưỡng của các 
công ty thực phẩm hàng đầu thế 
giới.  

Sự phát triển ấn tượng trong 
những năm vừa qua đã mang đến 
cho tập thể Vinamilk những danh 
hiệu và phần thưởng cao quý do 
Đảng nhà nước trao tặng: Danh 
hiệu Anh hùng Lao động năm 
2000; Huân chương Độc lập hạng 
Ba năm 2005; Huân chương Độc 
lập hạng Nhì năm 2010; Huân 
chương Độc lập hạng Ba lần 2 
năm 2016 và nhiều phần thưởng 
cao quý khác của Đảng và Nhà 
nước. Vinamilk cũng là thương 
hiệu có giá trị nhất Việt Nam với 
giá trị đạt 2.28 tỷ USD (Forbes 
Vietnam 2018), 6 năm liền được 
bình chọn vào danh sách 50 công 
ty niêm yết tốt nhất của Forbes 
Việt Nam, là 1 trong 2000 công ty 
niêm yết lớn nhất toàn cầu 
(Global2000 – Forbes Global 
2017).  

Đó cũng chính là động lực để 
thúc để sự phát triển của 
Vinamilk. Thương hiệu quốc gia 
này luôn áp dụng các mô hình 
quản trị tiên tiến trên thế giới để 
vận hành công ty phát triển một 
cách bền vững, khẳng định vị thế 
trong nước, đầu tư mạnh mẽ ra thị 
trường quốc tế để xứng đáng với 

niềm tự hào là thương hiệu quốc 
gia của Việt Nam. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Doanh nghiệp khởi nghiệp 
vẫn 'thờ ơ' với việc đăng ký sở 
hữu trí tuệ  

Vấn đề sở hữu trí tuệ đối với 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa 
được quan tâm đúng mức, có thể 
gây tổn thất rất lớn cho người 
khởi nghiệp, khi ý tưởng kinh 
doanh lớn mạnh thì lại vướng vào 
tranh chấp. 

 
Cơ quan chức năng kiểm soát tình trạng 

buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm  
sở hữu trí tuệ 

Sở hữu trí tuệ đang ngày càng 
đóng vai trò quan trọng đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội; là một 
loại tài sản vô hình nhưng có giá 
trị rất lớn đối với doanh nghiệp, 
đặc biệt đối với doanh nghiệp khởi 
nghiệp, thậm chí có thể có giá trị 
lớn hơn nhiều so với tài sản vô 
hình. Việc bảo hộ và khai thác 
hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ góp 
phần thúc đẩy phát triển nền kinh 



                                          Số 215 – 01/2019 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 35 
 

tế, nâng cao năng lực, vị thế của 
các doanh nghiệp, tổ chức khoa 
học, giúp tạo ra các sản phẩm có 
giá trị lớn, có khả năng cạnh tranh 
cao trên thị trường trong và ngoài 
nước. 

Kinh nghiệm từ các nước phát 
triển cho thấy, vấn đề sở hữu trí 
tuệ là vấn đề pháp lý đầu tiên mà 
doanh nghiệp khởi nghiệp cần đặc 
biệt quan tâm khi đã hình thành ý 
tưởng và phát triển ý tưởng. Để 
kinh doanh "an toàn" không 
vướng mắc, trước khi công khai ý 
tưởng hay đăng ký kinh doanh để 
hoạt động, các nhà khởi nghiệp 
hay doanh nghiệp khởi nghiệp có 
thể đăng ký sở hữu trí tuệ cho ý 
tưởng kinh doanh của mình. Bên 
cạnh đó, có thể lựa chọn đăng ký 
nhãn hiệu, bản quyền, sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp... dưới 
danh nghĩa cá nhân, để ngăn chặn 
việc "đánh cắp" ý tưởng cũng như 
tránh "vướng mắc" hay vi phạm 
liên quan sở hữu trí tuệ trong quá 
trình kinh doanh. 

Tại Việt Nam, Luật Sở hữu trí 
tuệ cơ bản đã hoàn thiện và thực tế 
có hiệu quả cao trong việc bảo vệ 
những doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo khi đăng ký và chi phí 
đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ tại 
Việt Nam cũng thuộc mức rẻ so 

với nhiều quốc gia trên thế giới. 
Bên cạnh đó, Chương trình phát 
triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-
2020 đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt theo Quyết định số 
1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016, 
nhằm đào tạo chuyên môn, nghiệp 
vụ về sở hữu trí tuệ cho các viện 
nghiên cứu, trường đại học và 
doanh nghiệp, đặc biệt là doanh 
nghiệp khởi nghiệp. Chương trình 
hỗ trợ khai thác, áp dụng vào thực 
tiễn các sáng chế hay giải pháp 
hữu ích của Việt Nam; hỗ trợ bảo 
hộ, quản lý và phát triển quyền sở 
hữu trí tuệ cho sản phẩm đặc thù 
của địa phương, sản phẩm làng 
nghề mang tính quốc gia; hỗ trợ 
doanh nghiệp, tổ chức khoa học và 
công nghệ xây dựng, triển khai mô 
hình quản lý, phát triển tài sản trí 
tuệ cũng như đăng ký bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ trong và 
ngoài nước đối với các sản phẩm 
quốc gia. 

Đặc biệt, đối với doanh nghiệp 
khởi nghiệp, khi ý tưởng kinh 
doanh lớn mạnh mà vướng phải 
tranh chấp về sở hữu trí tuệ, doanh 
nghiệp có thể bị phá sản, đây gọi 
là những thất bại không đáng có 
mà doanh nghiệp khởi nghiệp 
hoàn toàn có thể tránh khỏi nếu 
chuẩn bị trước. Do vậy, việc tuyên 
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truyền, nâng cao nhận thức về sở 
hữu trí tuệ đặc biệt quan trọng đối 
với các doanh nghiệp khởi nghiệp. 

 (Theo baotintuc.vn) 
 

 Thị trường bánh kẹo Tết 
2019: Hàng giả, hàng nhái tràn 
lan 

Gần đến Tết Nguyên đán, dạo 
quanh một số khu chợ bán bánh 
kẹo tại Hà Nội, nhóm PV quan sát 
thấy các gian hàng bày bán la liệt 
hàng hóa đựng trong thùng giấy. 
Bánh kẹo nhãn mác trong nước, 
nước ngoài, thậm chí nhiều loại 
còn không có nhãn mác giá giao 
động từ 30.000 - 50.000 đồng/kg. 

 
Hiện tại, thị trường bánh kẹo 

đã xuất hiện một loạt những sản 
phẩm nhái thương hiệu nổi tiếng 
mà nếu không để ý kĩ, người tiêu 
dùng rất khó phân biệt. Cùng với 
công nghệ phát triển, các thủ đoạn 
làm giả, làm nhái ngày càng tinh 
vi, gây khó khăn cho việc phát 
hiện và xử lý.  Bên cạnh đó, một 
số khách hàng có xu hướng mùa 
hàng online, hàng xách tay... để 
tặng, biếu người thân, bạn bè hoặc 
cho chính gia đình mình trong dịp 

Tết vừa tiết kiệm thời gian đi lại, 
vừa tiện lợi. Chỉ cần một thao tác 
đơn giản, khách hàng đã đặt được 
sản phẩm mình yêu thích. Nhưng 
thực tế, một số khách hàng sau khi 
đặt mua trên mạng xã hội đã rơi 
vào tình trạng “dở khóc dở cười” 
khi sản phẩm không đúng như 
hình ảnh quảng cáo. Đối với 
những mặt hàng không thể biết 
chính xác được nơi sản xuất vì đặc 
thù của mặt hàng thì có thể nhận 
biết bằng cách quan sát màu sắc 
trên toàn bộ thực phẩm. Nếu thực 
phẩm chất lượng, an toàn sẽ 
không có một màu đồng bộ giống 
nhau, nghĩa là mỗi vị trí sẽ có 
những mức độ màu sắc khác nhau. 

Lựa chọn sản phẩm đến từ các 
thương hiệu nổi tiếng, uy tín trên 
thị trường. Nên mua tại các điểm 
bán chính thống như siêu thị, đại 
lý, cửa hàng tạp hóa đáng tin cậy. 
Tránh mua các sản phẩm trôi nổi 
không nhãn mác, không rõ xuất xứ 
thường được bày bán tại các chợ 
cóc. Từ thương hiệu uy tín, được 
bán tại các kênh bán hàng đáng tin 
cậy- Chú ý kỹ các thông tin về nơi 
sản xuất, thành phần, ngày sản 
xuất, hạn sử dụng và cách bảo 
quản sản phẩm được in trên bao 
bì. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 


