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HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ 2018: MỘT 
NĂM NHÌN LẠI VIỆT NAM 
CHÍNH THỨC BƯỚC VÀO 
KỶ NGUYÊN CPTPP 

Hiệp định CPTPP đã chính 
thức có hiệu lực từ ngày 
30/12/2018 đối với nhóm 6 nước 
đầu tiên hoàn tất thủ tục phê 
chuẩn Hiệp định, gồm Mexico, 
Nhật Bản, Singapore, New 
Zealand, Canada và Úc. 

 
CPTPP được ký kết tại Chile vào ngày 8 

tháng 3 năm 2018. 

Đối với Việt Nam, Quốc hội đã 
thông qua Nghị quyết về việc phê 
chuẩn Hiệp định CPTPP và các 
văn kiện có liên quan vào ngày 
12/11/2018. Theo đó, Hiệp định sẽ 
có hiệu lực đối với Việt Nam từ 
ngày 14/1/2019. Với những cam 
kết mang tính toàn diện, tiêu 
chuẩn cao và cân bằng, CPTPP sẽ 
giúp tăng cường mối liên kết cùng 
có lợi giữa các nền kinh tế thành 
viên và thúc đẩy thương mại, đầu 

tư và tăng trưởng kinh tế trong 
khu vực châu Á – Thái Bình 
Dương. Hiệp định CPTPP tạo nên 
một khu vực kinh tế tự do khổng 
lồ, có phạm vi thị trường khoảng 
500 triệu người dân và chiếm 13% 
GDP toàn cầu, bao gồm Nhật Bản 
là nền kinh tế lớn thứ ba trên thế 
giới. CPTPP thống nhất các quy 
định về đầu tư và dịch vụ đối với 
rất nhiều lĩnh vực, từng bước bãi 
bỏ thuế quan đối với các sản phẩm 
nông nghiệp và công nghiệp. Việc 
tham gia CPTPP về tổng thể là có 
lợi cho Việt Nam. 

Nội dung chính của CPTPP 
Hiệp định CPTPP gồm 7 Điều 

và 1 Phụ lục quy định về mối quan 
hệ với Hiệp định Đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP) đã được 
12 nước gồm Úc, Brunei, Canada, 
Chile, Hoa Kỳ, Nhật Bản, 
Malaysia, Mexico, New Zealand, 
Peru, Singapore và Việt Nam ký 
ngày 6/2/2016 tại New Zealand; 
cũng như xử lý các vấn đề khác 
liên quan đến tính hiệu lực, rút 
khỏi hay gia nhập Hiệp định 
CPTPP. 

Theo Bộ Công Thương, về cơ 
bản, Hiệp định CPTPP giữ nguyên 
nội dung của Hiệp định TPP (gồm 
30 chương và 9 phụ lục) nhưng 
cho phép các nước thành viên tạm 
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hoãn 20 nhóm nghĩa vụ để bảo 
đảm sự cân bằng về quyền lợi và 
nghĩa vụ của các nước thành viên 
trong bối cảnh Hoa Kỳ rút khỏi 
Hiệp định TPP. 

20 nhóm nghĩa vụ tạm hoãn 
này bao gồm 11 nghĩa vụ liên 
quan tới Chương Sở hữu trí tuệ, 2 
nghĩa vụ liên quan đến Chương 
Mua sắm của Chính phủ và 7 
nghĩa vụ còn lại liên quan tới 7 
Chương là Quản lý hải quan và 
Tạo thuận lợi Thương mại, Đầu 
tư, Thương mại dịch vụ xuyên 
biên giới, Dịch vụ Tài chính, Viễn 
thông, Môi trường, Minh bạch hóa 
và Chống tham nhũng. Tuy nhiên, 
toàn bộ các cam kết về mở cửa thị 
trường trong Hiệp định TPP vẫn 
được giữ nguyên trong Hiệp định 
CPTPP.  

Năm 2009, Việt Nam bắt đầu 
tham gia đàm phán TPP với tư 
cách quan sát viên, sau đó quyết 
định đàm phán chính thức từ năm 
2010 với những nỗ lực vô cùng to 
lớn, nhất là sau khi Mỹ quyết định 
rút khỏi TPP, Việt Nam càng 
chứng tỏ được sự cố gắng, tích 
cực của mình để có được CPTPP. 
Việc tham gia đàm phán TPP và 
CPTPP là một trong những quyết 
định tốt nhất, đúng đắn, sáng suốt 
nhất của Việt Nam. Khi bắt đầu 

đàm phán TPP, đã có hai năm là 
thành viên của WTO, nhưng cũng 
hiểu đó chỉ là bước phát triển theo 
bề rộng để rồi từ nền tảng WTO 
với những nguyên tắc hết sức cơ 
bản, có thể nâng tầm hội nhập cao 
hơn. Mong muốn lớn trong TPP là 
có thị trường Hoa Kỳ rộng mở với 
những nguyên tắc làm ăn lâu dài 
trên cơ sở bình đẳng hơn, mang lại 
lợi ích nhiều hơn cho cả hai bên. 
Nhưng ngay cả khi Hoa Kỳ rút ra, 
những lợi ích đó tuy có phần bớt 
đi nhưng về cơ bản vẫn còn với 
các thành viên còn lại. 

 
Hiệp định CPTPP mang lại nhiều cơ hội 

cho doanh nghiệp biết nắm bắt 

CPTPP không chỉ thúc đẩy 
thương mại của các nước thành 
viên – ước tính đến 2030 xuất 
khẩu của các nước CPTPP sẽ tăng 
hơn 6%, đặc biệt là 8% đối với 
Việt Nam – mà còn dẫn đến sự 
dịch chuyển trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu khi các dòng thương mại 
hướng về các nước thành viên, 
nhờ vào sức cạnh tranh tăng khi 
cơ hội tiếp cận thị trường cải 
thiện. Việc áp dụng CPTPP sẽ 
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mang đến nhiều lợi ích trong thập 
kỷ tới khi các dòng thuế quan còn 
lại sẽ giảm dần. Theo kết quả khảo 
sát HSBC Navigator: Hiện tại, gần 
4/10 (39%) doanh nghiệp tại các 
nước thành viên CPTPP bao gồm 
các doanh nghiệp tại Việt Nam tin 
rằng hiệp định này sẽ trực tiếp 
hoặc gián tiếp hỗ trợ hoạt động 
kinh doanh của họ. 

Ông Phạm Hồng Hải, Tổng 
Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt 
Nam phân tích, các hiệp định tự 
do thương mại như CPTPP giúp 
đơn giản hóa quy trình xuất nhập 
khẩu và giảm chi phí thương mại. 
Lấy ví dụ, CPTPP mang đến lợi 
ích tích lũy, có nghĩa rằng các 
doanh nghiệp trong các thị trường 
CPTPP có thể sử dụng nguồn sản 
phẩm dịch vụ từ các thị trường 
CPTPP khác để đạt đủ tiêu chuẩn 
được hưởng chế độ ưu đãi trong 
khu vực.  

Việc CPTPP đi vào hoạt động 
là minh chứng mới nhất cho tự do 
hóa thương mại tại châu Á-Thái 
Bình Dương. Đầu năm nay Nhật 
Bản và Singapore cũng đã ký hiệp 
định thương mại song phương với 
Liên minh châu Âu, khối thương 
mại lớn nhất trên thế giới. Hiệp 
định thương mại giữa Việt Nam 
với EU đang chuẩn bị ký kết và 

hoàn tất. Trong khi đó, Australia, 
Indonesia và New Zealand đang 
trong vòng đàm phán với EU về 
các hiệp định song phương tương 
ứng. 

 (Tổng hợp) 
 
VIỆN KHOA HỌC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ: MỘT BƯỚC PHÁT 
TRIỂN MỚI 

Sáng ngày 15/2, tại Saigon 
Innovation Hub, Viện Khoa học sở 
hữu trí tuệ (VIPRI) phối hợp với 
Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh, đã 
tổ chức lễ khai trương văn phòng 
phía Nam - Viện Khoa học Sở hữu 
trí tuệ và hội thảo “Tư vấn, hỗ trợ 
doanh nghiệp bảo hộ, quản trị tài 
sản trí tuệ.” 

 
GS. Hoàng Văn Phong và Thứ trưởng Trần 
Văn Tùng dự Lễ gắn biển Văn phòng phía 

Nam Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ 
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ 

trưởng Bộ KH&CN Trần Văn 
Tùng cho rằng việc khai trương 
văn phòng đại diện VIPRI tại 
TP.HCM đánh dấu một bước phát 
triển mới của Viện Khoa học Sở 
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hữu trí tuệ. Văn phòng sẽ đóng 
góp vào việc thúc đẩy hoạt động 
KHCN nói chung cũng như hoạt 
động SHTT nói riêng của 
TP.HCM và các tỉnh phía Nam 
phát triển. 

Trong lễ khai trương, Thỏa 
thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ 
giữa Viện KHSHTT và Sở 
KH&CN TP. HCM được công bố. 
Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp 
triển khai các hoạt động tư vấn, 
thông tin, đào tạo, giám định, 
thẩm định giá, nghiên cứu khoa 
học về sở hữu trí tuệ… Sau Lễ 
khai trương, Viện KHSHTT phối 
hợp với Sở KH&CN TP.HCM và 
Trung tâm Quốc gia về đào tạo và 
thông tin Nhật Bản (INPIT) đã tổ 
chức hội thảo “Tư vấn, hỗ trợ 
doanh nghiệp bảo hộ, quản trị tài 
sản trí tuệ” nhằm trao đổi thông 
tin, kinh nghiệm của Nhật Bản 
trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ 
doanh nghiệp bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ; giới thiệu hoạt động 
nghiên cứu, đào tạo, giám định và 
định giá về sở hữu trí tuệ cũng 
như các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, 
thông tin sở hữu công nghiệp do 
Viện KHSHTT cung cấp cho các 
tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ở 
khu vực phía Nam. 

Bà Ayana Shibayaki – Đại diện 

Trung tâm đào tạo và Thông tin 
Sở hữu công nghiệp Nhật Bản 
(INPIT), cho biết: “Doanh nghiệp 
thường đến với những câu hỏi 
chung chung, do đó công ty tư vấn 
cần phải phát triển vấn đề, hỏi 
thêm về sản phẩm, kế hoạch sản 
xuất, thương hiệu,… để từ đó có 
những tư vấn hợp lý về sở hữu trí 
tuệ.” 

Năm 2019, INPIT dự tính sẽ tư 
vấn hơn 100.000 lượt cho các 
doanh nghiệp tại Nhật Bản về các 
vấn đề liên quan đến sở hữu trí 
tuệ. Độ hài lòng của khách hàng 
tư vấn là 98%. Để làm được điều 
đó, tổ chức đã có một mạng lưới 
rất nhiều chuyên gia về nhiều lĩnh 
vực chuyên môn sâu, nhưng hoàn 
toàn miễn phí cho doanh nghiệp. 
Chi phí dành cho các hoạt động 
của INPIT đa phần được Chính 
phủ Nhật tài trợ. Tổ chức đã dùng 
nguồn lực này để chi trả cho các 
chuyên gia, từ đó tạo sự hỗ trợ 
thiết thực cho cộng đồng doanh 
nghiệp. 

Tại hội thảo, ông Nguyễn Hữu 
Cẩn – Phó Viện trưởng VIPRI, 
cho biết thực tế vẫn còn nhiều tình 
trạng “ăn đong”, về lý luận sở hữu 
trí tuệ. Do đó phải từng bước khắc 
phục bằng nghiên cứu, đào tạo, 
giám định và định giá. Viện 
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VIPRI là cơ quan “tích hợp” các 
chức năng trên để hỗ trợ cho cộng 
đồng. Các phương pháp định giá 
tài sản trí tuệ chính được VIPRI 
sử dụng bao gồm phương pháp chi 
phí, phương pháp so sánh và 
phương pháp thu nhập. 

Bên cạnh đó, xét về cơ cấu tài 
sản trí tuệ thì nhãn hiệu vẫn là 
dạng tài sản mà các doanh nghiệp 
hiện đang nắm giữ chủ yếu, trong 
khi sáng chế là dạng tài sản chưa 
phổ biến trong cơ cấu tài sản trí 
tuệ của doanh nghiệp. Cụ thể qua 
khảo sát các doanh nghiệp, trong 
giai đoạn 2011-2015, sáng chế chỉ 
chiếm 1,19%, kiểu dáng công 
nghiệp chiếm 17,61% và nhãn 
hiệu chiếm tới 81,20% cơ cấu tài 
sản trí tuệ. Điều đó cho thấy 
dường như các doanh nghiệp chú 
trọng tới các sáng tạo trong kinh 
doanh nhiều hơn so với sáng tạo 
kỹ thuật, năng lực cạnh tranh của 
các doanh nghiệp vẫn còn phụ 
thuộc nhiều vào các yếu tố không 
phải là công nghệ. 

Kết thúc hội thảo, ông Tạ 
Quang Minh, Viện trưởng Viện 
Khoa học Sở hữu Trí tuệ cảm ơn 
sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo 
Bộ qua các thời kỳ và sự giúp đỡ 
nhiều mặt của các cơ quan, đơn vị 
trong và ngoài Bộ đối với sự phát 

triển của Viện Sở hữu trí tuệ. Với 
sự ra đời của Văn phòng đại diện 
VIPRI tại TP. HCM, ông tin rằng 
sẽ có thêm nhiều sự hợp tác tích 
cực, hiệu quả đến từ các đối tác 
trong và ngoài nước để phát triển 
hoạt động sở hữu trí tuệ tại Việt 
Nam trong thời gian tới. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 
 
 
QUY TRÌNH XỬ LÝ VI PHẠM 
NHÃN HIỆU  

Khi một đơn vị khác xâm phạm 
nhãn hiệu của mình, bạn phải xử 
lý hành vi này theo quy trình nào, 
phải chuẩn bị tài liệu, thu thập 
chứng cứ ra sao…? Luật sư 
Nguyễn Văn Tuấn (Công ty Luật 
TGS LawFirm, Đoàn Luật sư Hà 
Nội) tư vấn về quy trình xử lý vi 
phạm nhãn hiệu. 

 
chuẩn bị tài liệu và xác minh, 

thu thập chứng cứ 

Để có thể tiến hành xử lý vi 
phạm nhãn hiệu, chủ thể quyền 
phải cung cấp các tài liệu sau đây: 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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Bản sao có chứng thực Giấy 
chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có 
xác nhận của Cục sở hữu trí tuệ 
(03 bản); Mẫu sản phẩm vi phạm 
và mẫu sản phẩm bị vi phạm (03 
mẫu); Ảnh chụp sản phẩm, dịch 
vụ vi phạm (03 bộ); Thông tin của 
bên vi phạm gồm tên công ty, địa 
điểm kinh doanh hoặc các giấy tờ 
tài liệu khác. 

Khi xác minh, thu thập chứng 
cứ, cần: Thu thập thông tin xâm 
phạm nhãn hiệu qua các hành vi 
quảng cáo, sản xuất kinh doanh 
trên thị trường (phù hợp phạm vi 
lãnh thổ đăng ký bảo hộ); Xác 
minh thông tin nhãn hiệu có dấu 
hiệu xâm phạm; Xác minh thiệt 
hại; Xác minh hoạt động đăng ký 
sở hữu trí tuệ của Quốc gia hoặc 
Quốc tế (phù hợp phạm vi lãnh 
thổ đăng ký bảo hộ), xem chủ thể 
xâm phạm có ý định đăng ký hoặc 
đang được cơ quan chức năng 
xem xét cấp văn bằng bảo hộ cho 
đối tượng sở hữu trí tuệ gây nhầm 
lẫn hoặc có ý đồ xâm phạm thì kịp 
thời khiếu nại, phản đối hoặc yêu 
cầu từ chối cấp văn bằng bảo hộ.  

Một bước khác là giám định sở 
hữu trí tuệ. Giám định sở hữu trí 
tuệ là bước không bắt buộc, nhưng 
kết luận giám định lại là tài liệu 
quan trọng trong quá trình xử lý vi 

phạm nhãn hiệu và được coi là 
nguồn chứng cứ để các cơ quan có 
thẩm quyền giải quyết vụ việc. Do 
đó, giám định sở hữu trí tuệ là 
bước nên thực hiện trước khi tiến 
hành xử lý hàng vi xâm phạm 
nhãn hiệu chính thức. 

Tài liệu cần thiết cho việc giám 
định bao gồm: Tờ khai theo mẫu; 
Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho 
TGS Law thực hiện); Tài liệu 
chứng minh quyền của chủ thể 
quyền (bản sao chứng thực hoặc 
có xác nhận của Cục SHTT Giấy 
chứng nhận đăng ký nhãn hiệu); 
Tài liệu chứng minh hành vi xâm 
phạm của bên bị nghi ngờ (Mẫu 
vật hoặc ảnh chụp dấu hiệu vi 
phạm).  

Thời hạn để giám định thường 
nằm trong khoảng từ 7 đến 15 
ngày làm việc. Chi phí giám định 
(bao gồm phí dịch vụ và lệ phí 
chính thức) tùy theo vụ việc và 
thời gian yêu cầu giám định. 

Tiến hành xử lý vi phạm 
nhãn hiệu 

Phương án 1 là Cảnh báo vi 
phạm (phương án này không phải 
là phương án bắt buộc theo quy 
định hiện hành). Sau khi chủ thể 
gửi thư cảnh báo đến bên vi phạm 
mà bên vi phạm không thực hiện 
các yêu cầu trên hoặc thực hiện 
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không đầy đủ thì chủ thể quyền có 
thể xem xét phương án 2 dưới 
đây. 

Phương án 2: Yêu cầu cơ quan 
chức năng xử lý hành vi xâm 
phạm của bên vi phạm (biện pháp 
hành chính). Theo đó, chủ thể 
soạn thảo các tài liệu cần thiết và 
nộp đơn yêu cầu xử lý xâm phạm 
nhãn hiệu ra cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền. Tùy theo từng địa 
phương, tính chất của vụ việc mà 
cơ quan có thẩm quyền có thể 
được chọn theo quy định tại Điều 
11 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP. 

Tài liệu cần thiết cho việc thực 
hiện phương án này bao gồm: 
Giấy ủy quyền (nếu chủ thể ủy 
quyền cho bên thứ ba); Đơn yêu 
cầu xử lý vi phạm nhãn hiệu; Tài 
liệu chứng minh tư cách chủ thể 
quyền (bản sao có chứng thực 
hoặc bản sao có xác nhận); Tài 
liệu chứng minh hành vi xâm 
phạm của bên bị xử lý (Mẫu vật 
hoặc ảnh chụp dấu hiệu vi phạm); 
Kết luận giám định của Viện khoa 
học Sở hữu trí tuệ; Các tài liệu 
khác có khả năng sử dụng trong 
quá trình xử lý hành vi vi phạm 
nhãn hiệu của cơ quan có thẩm 
quyền. Trong vòng 10 ngày sau 
khi nhận được đơn yêu cầu xử lý 
xâm phạm nhãn hiệu, cơ quan có 

thẩm quyền phải kiểm tra tính hợp 
lệ của đơn yêu cầu xử lý. Nếu đơn 
chưa cung cấp đầy đủ tài liệu, 
chứng cứ thì yêu cầu chủ thể 
quyền cung cấp, bổ sung trong 
vòng 30 ngày tính từ ngày ra yêu 
cầu. Trong vòng 30 ngày tính từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan có thẩm quyền phải thông 
báo cho bên yêu cầu về dự định 
thời gian, biện pháp, thủ tục xử lý 
và yêu cầu chủ thể quyền hợp tác 
hỗ trợ trong quá trình thanh tra, 
kiểm tra, xác minh và xử lý vi 
phạm nhãn hiệu. 

Phương án 3 là biện pháp tạm 
dừng các thủ tục hải quan. Biện 
pháp này được tiến hành theo yêu 
cầu của chủ sở hữu nhãn hiệu bị 
xâm phạm được bảo hộ tại Việt 
Nam, nhằm thu thập thông tin, 
chứng cứ để chủ thể quyền sở hữu 
trí tuệ thực hiện quyền yêu cầu xử 
lý vi phạm nhãn hiệu và yêu cầu 
áp dụng các biện pháp khẩn cấp 
tạm thời hoặc các biện pháp ngăn 
chặn và bảo đảm xử phạt hành 
chính đối với hành vi xâm phạm. 

Phương án 4 là biện pháp dân 
sự, theo đó, khi xảy ra tranh chấp 
quyền sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu 
nhãn hiệu bị xâm phạm có quyền 
khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu 
Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành 
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phố giải quyết. Tòa án có thẩm 
quyền xử lý vi phạm nhãn hiệu 
buộc bên xâm phạm thực hiện 
việc: Chấm dứt hành vi xâm 
phạm; Xin lỗi, cải chính công 
khai; Thực hiện nghĩa vụ dân sự; 
Bồi thường thiệt hại; Tiêu hủy 
hoặc phân ra hoặc đưa vào sử 
dụng không nhằm mục đích 
thương mại đối với hàng hóa, 
nguyên liệu, vật liệu và phương 
tiện được sử dụng chủ yếu để sản 
xuất, kinh doanh hàng hóa xâm 
phạm nhãn hiệu (với điều kiện 
không làm ảnh đến khả năng khai 
thác quyền của chủ thể quyền sở 
hữu trí tuệ). 

Phương án 5 là áp dụng biện 
pháp hình sự. Biện pháp này được 
áp dụng đối với người nào cố ý 
thực hiện hành vi xâm phạm 
quyền đối với nhãn hiệu đang 
được bảo hộ tại Việt Nam với quy 
mô thương mại. Khi phát hiện có 
dấu hiệu tội phạm xâm phạm, chủ 
sở hữu nhãn hiệu bị xâm phạm có 
thể nộp đơn yêu cầu các cơ quan 
tiến hành tố tụng xử lý vi phạm 
nhãn hiệu. 

(Theo baophapluat.vn) 
 

THƯƠNG HIỆU TRONG 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
DOANH NGHIỆP 

Ngày 26/2/2019, Hội Sở Hữu 
trí tuệ Việt Nam, Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam 
phối hợp cùng Thanh tra Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Hiệp hội Nhãn 
hiệu Quốc tế tổ chức Hội thảo 
“Thương hiệu trong chiến lược 
phát triển doanh nghiệp” tại 
TP.HCM. 

Việt Nam đang ngày càng hội 
nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực 
và quốc tế. Quá trình hội nhập này 
đã mang đến nhiều cơ hội xuất 
khẩu hàng hóa nhưng cũng dẫn 
đến việc cạnh tranh ngày càng 
khốc liệt, không chỉ ở thị trường 
quốc tế mà ngay ở trong nước. 
Trong xu thế hội nhập sâu rộng và 
cạnh tranh khốc liệt, việc xây 
dựng thương hiệu là yếu tố then 
chốt để doanh nghiệp có thể cạnh 
tranh “sòng phẳng” với các doanh 
nghiệp trong nước và quốc tế. Do 
đó, xây dựng thương hiệu là điều 
cần thiết, bởi đây không chỉ là tấm 
giấy thông hành giúp doanh 
nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, 
mà còn làm nên danh tiếng, 
thương hiệu của cả 1 quốc gia. 

Hội thảo với sự chia sẻ, kinh 
nghiệm của các diễn giả trong 
nước và quốc tế về xây dựng 
thương hiệu để phát triển doanh 
nghiệp sẽ trả lời được những câu 
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hỏi làm thế nào để xây dựng chiến 
lược thương hiệu hiệu quả trong 
thời kỳ cách mạng công nghiệp 
4.0, vai trò của thương hiệu trong 
giá trị của doanh nghiệp, tương lai 
của thương hiệu dưới sự ảnh 
hưởng của các luật định toàn 
cầu,… Theo đó, phải có đầu tư bài 
bản để nâng cao được giá trị hàng 
hóa. Đồng thời, lãnh đạo doanh 
nghiệp phải nhìn nhận và có sự 
đầu tư thích đáng cho việc phát 
triển thương hiệu và nâng cao giá 
trị thương hiệu cho sản phẩm của 
mình. 

Hội thảo còn là cơ sở để thực 
hiện chương trình “Định giá và 
truyền thông Thương hiệu, Nhãn 
hiệu giá trị tại Việt Nam” tổ chức 
vào tháng 8/2019 do Hội Sở hữu 
trí tuệ Việt Nam phối hợp cùng 
công ty TNHH PWC Việt Nam, 
Thanh tra Bộ Khoa học – Công 
nghệ, Hiệp hội nhãn hiệu hàng 
hóa quốc tế nhằm giúp các doanh 
nghiệp xác định giá trị thương 
hiệu, nhãn hiệu, khẳng định sự uy 
tín trên thị trường quốc tế và 
người tiêu dùng, tăng cường đoàn 
kết, giao lưu và hợp tác cùng phát 
triển của doanh nghiệp trên cả 
nước. 

Chương trình sẽ là hoạt động 
đầy ý nghĩa để doanh nghiệp Việt 

được chia sẻ kinh nghiệm quý báu 
trong xây dựng và phát triển 
thương hiệu vươn tầm quốc tế, xác 
định được giá trị của thương hiệu 
để phát triển doanh nghiệp. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 

 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Phát triển thành công Hệ 
thống Robot 6 bậc tự do  

Nhóm nghiên cứu phòng Cơ 
điện tử - Viện Cơ học thuộc Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam đã phát triển thành công 
một mẫu cánh tay máy 6 bậc tự do 
có tên là SM6 định hướng ứng 
dụng trong sản xuất công nghiệp 
và nhiều lĩnh vực khác. 

 
Hệ thống robot khi hoàn thành. 

Hệ thống Robot SM6 là một 
sản phẩm chính của dự án: “Hoàn 
thiện, làm chủ công nghệ thiết kế, 
chế tạo Robot công nghiệp 6 bậc 
tự do và ứng dụng sản phẩm vào 
dây chuyền sản xuất công nghiệp” 
thuộc Chương trình “Phát triển 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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một số ngành công nghiệp công 
nghệ cao”. Hệ thống Robot SM6 
được kế thừa và phát triển từ sản 
phẩm eRobot thuộc đề tài cấp 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam - đã được nghiệm 
thu đạt kết quả xuất sắc vào năm 
2011. 

Robot SM6 hiện đã được vận 
hành thử nghiệm tại Xí nghiệp 
197 – Tổng công ty Kinh tế Kỹ 
thuật công nghiệp Quốc Phòng. 
Robot SM6 sử dụng để vận hành 
sản xuất trong gia công cơ khí cụ 
thể là công đoạn hàn ghép chi tiết 
bằng kim loại của quy trình sản 
xuất khung giá đỡ. Thành công 
của SM6 mở ra hướng nghiên cứu 
tiếp để giảm giá thành sản phẩm 
so với nhập ngoại (giá nhập khẩu 
1 robot cùng chủng loại dao động 
từ 600-700 triệu đồng), tối ưu hóa 
chức năng, đặc tính kỹ thuật, chủ 
động thiết bị thay thế, quy trình 
bảo trì, bảo dưỡng, phát triển các 
ứng dụng phần mềm thông minh 
điều khiển, kiểm soát trên thiết bị 
di động ứng dụng trên nền 
Internet. 

Một trong những yếu tố quan 
trọng của sản phẩm là mở rộng 
đơn vị ứng dụng để sản phẩm 
được ứng dụng nhanh hơn, nhiều 
hơn trong sản xuất công nghiệp tại 

Việt Nam; Góp phần mang lại 
hiệu quả cao về mặt kinh tế, thúc 
đẩy nền sản xuất công nghệ cao, 
thông minh, tiên tiến hiện đại. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Các nhà khoa học tìm ra 
phân tử giúp cải thiện chức 
năng vận động của cá thể giun 
lão hóa 

Một nghiên cứu do các nhà 
khoa học đến từ Viện Khoa học 
Đời sống (LSI) thuộc trường Đại 
học Michigan (Hoa Kỳ) đã phát 
hiện ra nguyên nhân làm suy giảm 
chức năng vận động và suy nhược 
ở những cá thể giun lão hóa nhỏ 
xíu, đồng thời, tìm ra một phân tử 
có khả năng giúp cải thiện chức 
năng này. 

 
Cũng giống như con người, khi 

động vật dần lão hóa, các chức 
năng vận động của chúng cũng 
ngày càng suy giảm. Trên thực tế, 
các hình thức lão hóa ở các loài 
giun tròn có kích thước nhỏ chỉ 1-
2 mm, gọi chung là tuyến trùng, 
biểu hiện khá giống với các loài 
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động vật khác. Tuổi thọ chỉ kéo 
dài khoảng ba tuần là yếu tố khiến 
chúng trở thành một hệ thống mô 
hình lý tưởng để các nhà khoa học 
thực hiện nghiên cứu sự lão hóa.  

Nhóm nghiên cứu đã xác định 
được một phân tử có tên viết tắt là 
SLO-1, hoạt động với vai trò một 
bộ điều chỉnh thông tin liên lạc. 
Phân tử này có khả năng kìm hãm 
hoạt động của các tế bào thần 
kinh, hạn chế các tín hiệu từ tế bào 
thần kinh đến tế bào mô cơ và làm 
giảm chức năng vận động. Nhóm 
đã điều chỉnh cấu trúc của SLO-1. 
Đầu tiên, họ sử dụng các công cụ 
di truyền và sau đó sử dụng một 
loại thuốc gọi là paxilline. Trong 
cả hai trường hợp, họ quan sát 
thấy không những chức năng vận 
động sau này của giun thử nghiệm 
được duy trì tốt hơn mà chúng còn 
sống lâu hơn cả những cá thể giun 
tròn bình thường. 

Ngạc nhiên hơn, việc điều 
chỉnh thời điểm thực hiện các biện 
pháp can thiệp đã thay đổi đáng kể 
hiệu quả của cả yếu tố chức năng 
vận động và tuổi thọ. Khi SLO-1 
bị tác động trong giai đoạn đầu 
của vòng đời, nó không ảnh 
hưởng đến yếu tố tuổi thọ mà thực 
tế lại có ảnh hưởng bất lợi đến 
chức năng vận động ở các cá thể 

giun non. Nhưng khi hoạt động 
của SLO-1 bị hạn chế ở tuổi 
trưởng thành, cả chức năng vận 
động và tuổi thọ đều được cải 
thiện. Do kênh SLO-1 được duy 
trì trong cơ thể nhiều loài động 
vật, Xu và nhóm của ông hy vọng 
những phát hiện mới sẽ là cơ sở 
để khuyến khích các nhà khoa học 
phân tích vai trò của nó đối với sự 
lão hóa trên những sinh vật khác. 

Các nhà khoa học hy vọng 
trong thời gian tới sẽ tìm hiểu kỹ 
hơn về tầm quan trọng của kênh 
SLO-1 đối với sự phát triển sớm ở 
giun và cũng để hiểu rõ hơn các 
cơ chế mà qua đó nó ảnh hưởng 
đến tuổi thọ của loài này. 

(Theo nasati) 
 

 Giải pháp cải thiện hiệu năng 
quang hợp, tăng 40% năng suất 
cây trồng 

Một nhóm các nhà nghiên cứu 
quốc tế lần đầu tiên đã chứng 
minh rằng có thể tăng khoảng 
40% năng suất của cây trồng 
bằng cách khắc phục một trục trặc 
phổ biến thường xảy ra trong quá 
trình quang hợp. Nghiên cứu 
mang tính bước ngoặt cho thấy 
việc tối ưu hóa hiệu quả quang 
hợp của thực vật có thể làm tăng 
đáng kể năng suất thực phẩm trên 
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toàn thế giới. 
Quang hợp là quá trình thực 

vật chuyển đổi năng lượng ánh 
sáng thành năng lượng hóa học và 
theo các nhà khoa học, nó không 
phải là một quá trình hoàn toàn 
hiệu quả. Một nhân tố đóng vai trò 
quan trọng trong quá trình quang 
hợp là enzyme có tên RuBisCO có 
chức năng nhận các phân tử 
carbon dioxide. Enzyme Rubisco 
có trong lá của tất cả các loài thực 
vật và được coi là enzyme gần phổ 
biến nhất trên hành tinh. Tuy 
nhiên, nó không phải là enzyme 
hiệu quả nhất. Khoảng 25% thời 
gian RuBisCO enzyme Rubisco 
hoạt động kém hiệu quả do nó 
nhận nhầm các phân tử oxy thay 
vì carbon dioxide.  

 
Sự nhầm lẫn dẫn đến tạo ra 

một sản phẩm phụ độc hại, làm 
gián đoạn toàn bộ quá trình quang 
hợp. Vì vậy, thực vật buộc phải 
trải qua một quá trình tiêu thụ 
năng lượng có tên gọi là quang hô 
hấp hay còn gọi là hô hấp sáng 
hoặc hô hấp ánh sáng để loại bỏ 

các sản phẩm phụ độc hại này. 
Các nhà khoa học cho biết: quá 
trình hô hấp sáng có thể làm giảm 
từ 20 đến 50% năng suất quang 
hợp của các loại cây lương thực 
như đậu tương, gạo và lúa mì. 
Trên thực tế, năng suất có thể 
được cải thiện từ 20 đến 50% nếu 
enzyme Rubisco hoạt động với độ 
chính xác cao hơn. Vì vậy, các 
nhà khoa học vẫn đang nỗ lực để 
tìm ra giải pháp nhằm giảm thiểu 
sự tiêu tốn năng lượng của quá 
trình này. Gia tăng hiệu năng 
quang hợp (RIPE - Realizing 
Increased Photosynthetic 
Efficiency) là một dự án nghiên 
cứu quốc tế được thành lập vào 
năm 2012.  

Dự án được thực hiện với sự 
hỗ trợ chủ yếu bởi Quỹ Bill và 
Melinda Gates với mục tiêu chính 
là phát triển các phương pháp 
nhằm cải thiện năng suất cây 
lương thực bằng kỹ thuật quang 
hợp hiệu quả hơn. Đầu năm nay, 
dự án tiết lộ một bước đột phá 
trong nghiên cứu di truyền, góp 
phần tăng trung bình 25% sinh 
khối cây với lượng nước tiêu thụ ít 
hơn để tạo ra năng suất thường 
xuyên. 

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành 
thử nghiệm trên cây thuốc lá vốn 
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có vòng đời ngắn và dễ chuyển 
đổi gen và thường được sử dụng 
phổ biến trong nghiên cứu cây 
trồng. Sau hai năm theo dõi, các 
nhà khoa học nhận thấy những 
thay đổi trong năng suất của cây, 
cụ thể là chúng phát triển cao hơn, 
nhanh hơn và tăng tới 40% sinh 
khối so với các loại cây thông 
thường. Nhóm nghiên cứu cho 
biết bước tiếp theo, họ sẽ áp dụng 
kỹ thuật này với hy vọng cải thiện 
năng suất ở một số cây lương thực 
phổ biến hơn như đậu tương, gạo, 
khoai tây và cà chua.  

 (Theo nasati) 
 

 Trứng gà biến đổi gen chứa 
thuốc chống ung thư 

Sau khi các nhà nghiên cứu tại 
trường Đại học Edinburgh ghép 
gen người vào ADN của gà, gà 
bắt đầu đẻ trứng chứa khối lượng 
lớn hai protein được sử dụng để 
điều trị nhiều bệnh, trong đó có 
bệnh ung thư ở người. Quá trình 
này được cho là rẻ hơn nhiều so 
với các phương pháp sản xuất 
protein hiện nay. 

Cơ thể con người tự sản sinh 
các protein IFNalpha2a và 
macrophage-CSF được tìm thấy 
trong loại trứng gà mới và mỗi 
loại đóng vai trò quan trọng đối 

với hệ miễn dịch. Thuốc chứa cả 
hai protein này được các bác sĩ sử 
dụng rộng rãi để điều trị bệnh ung 
thư và các bệnh khác, nhưng việc 
sản xuất protein trong phòng thí 
nghiệm rất khó khăn và tốn kém. 
Trong nghiên cứu, các nhà khoa 
học đã cấy gen sản sinh protein ở 
người vào một phần ADN của gà 
để tác động đến việc hình thành 
lòng trắng trứng. Khi kiểm tra 
trứng gà, nhóm nghiên cứu đã 
phát hiện ra chỉ có ba quả trứng 
chứa một lượng protein giá trị. 

 
Gà biến đổi gien đang được nhân giống để 

nghiên cứu.  
Dù kết quả nghiên cứu đầy hứa 

hẹn, nhưng các nhà khoa học tin 
rằng sẽ phải mất từ 10 đến 20 năm 
trước khi các cơ quan quản lý 
chấp thuận cho con người sử dụng 
bất kỳ loại thuốc nào được bào 
chế từ gà biến đổi gen. Nhưng các 
protein trong trứng gà có thể là 
mục đích tạm thời. 

(Theo nasati) 
 

 Ống nghe trang bị trí tuệ 
nhân tạo chẩn đoán chính xác 
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bệnh viêm phối 
Các nhà khoa học ở Đại học 

Johns Hopkins, Mỹ và các đồng 
nghiệp của họ tại Sonavi Labs đã 
kết hợp ống nghe với trí tuệ nhân 
tạo. Kết quả là họ có một hệ thống 
chẩn đoán chính xác bệnh viêm 
phổi qua tiếng ồn trong phổi. 

 
 Hệ thống loại bỏ hoàn toàn lỗi 

do yếu tố con người. Công nghệ 
lọc tiếng ồn và hiểu chính xác các 
âm thanh đặc trưng của bệnh viêm 
phổi, có thể nâng độ chính xác 
chẩn đoán lên tới 87% (chẩn đoán 
chính xác được thực hiện trong 
khoảng 9 trên 10 ca). Các kỹ sư đã 
trình làng 2 ống nghe - Feelix và 
FeelixPro. Buổi thuyết trình chính 
thức các hệ thống sẽ diễn ra trong 
năm nay. Theo các nhà phát triển, 
ống nghe mới có thể hoạt động 
ngay cả khi không cần đôi tai bác 
sĩ trợ giúp. Bản thân hệ thống sẽ 
thu thập dữ liệu và gửi tất cả 
thông tin đến máy tính cho bác sĩ. 
Viêm phổi được đặc trưng bởi sự 
tích tụ dịch lỏng trong phổi. Khi 
thở, điều đó có thể biểu hiện 

nhưng qua âm thanh rè rè cùng 
tiếng kêu tanh tách. 

Đồng thời, người ta biết rằng 
các bệnh khác như hen suyễn, 
viêm màng phổi và ung thư cũng 
có thể thay đổi âm thanh bình 
thường của nhịp thở. Để chẩn 
đoán chính xác, không chỉ cần 
đánh giá chính xác những âm 
thanh nghe được mà còn cần phải 
xác định vị trí chính xác trên thân 
ống nghe. Hệ thống ống nghe 
trang bị trí tuệ nhân tạo mới loại 
bỏ hoàn toàn vấn đề này. 

Nhờ có chức năng chủ động 
kiểm soát tiếng ồn nên ống nghe 
có thể hoạt động trong hầu hết 
mọi môi trường, phát hiện âm 
thanh bất thường trong phổi. Hệ 
thống loại bỏ âm thanh phụ như 
nhịp đập tim. Một micrô bên 
ngoài thu được các âm thanh bên 
ngoài và sau đó loại bỏ chúng 
khỏi bản ghi chung. Đến lượt 
mình, trí tuệ nhân tạo dựa vào cơ 
sở dữ liệu âm thanh từ khoảng 
1.500 bệnh nhân để cải thiện chất 
lượng chẩn đoán. 

Các nhà phát triển ống nghe 
mới kèm trí tuệ nhân tạo hy vọng 
thiết bị có thể cứu sống nhiều 
bệnh nhân bằng cách phát hiện 
sớm bệnh viêm phổi. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
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PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Chế tạo máy phát điện gió 
công suất nhỏ (100-200 W) sử 
dụng nam châm thiêu kết 
NdFeB  

Chế tạo máy phát điện gió 
công suất nhỏ (100- 200 W) sử 
dụng nam châm thiêu kết NdFeB 
phục vụ những nơi chưa có mạng 
điện lưới công cộng, các hộ gia 
đình, các trạm quan trắc, tàu 
thuyền là mục tiêu của đề tài 
“Nghiên cứu thử nghiệm chế tạo 
máy phát điện gió công suất nhỏ 
(100-200 W) sử dụng nam châm 
thiêu kết NdFeB”. Đề tài này do 
ThS Phạm Thị Thanh làm chủ 
nhiệm; Viện Khoa học Vật liệu là 

cơ quan chủ trì. 

 
Một trong những bước đầu tiên 

của quá trình nghiên cứu là tiến 
hành nghiền bột hợp kim nhằm 
mục đích thu đuợ̛c các hạt nhỏ để 
tăng ực kháng từ. Tuy nhiên, việc 
cải thiện lực kháng từ của nam 
châm bởi sự giảm kích thuớ̛c hạt 
bột hợp kim chỉ có thể xuống đến 
một giá trị tới hạn cùng thời gian 

nghiền tối ưu tuơn̛g ứng. Bột hợp 
kim sau khi nghiền mịn đuợ̛c ép 
định huớ̛ng trong từ truờ̛ng thành 
viên để chuẩn bị cho giai đoạn 
thiêu kết. Buớ̛c thiêu kết điều 
khiển luợ̛ng chất lỏng, độ hòa tan 
của các thành phần trong chất 
lỏng, sự thấm của các pha thứ cấp 
xung quanh các hạt và tốc độ 
khuyếch tán của pha giàu Nd ở 
biên hạt. Vi cấu trúc tối uư của 
nam châm có thể thu đuợ̛c bằng 
cách đie ̂̀u khiển các tham số trong 
quá trình thiêu kết. Trong đó, 
nhiệt độ và thời gian thiêu kết là 
hai yếu tố có mối liên hẹ ̂chạt̆ chẽ 
và ảnh hưởng mạnh đến lực kháng 
từ của nam châm. 

Truớ̛c tiên, bột các hợp chất 
pha thêm (HCPT) 
Dy40Nd30Al30, Nd40Cu30Al30, 
Dy40Nb30Al30, Dy40Zr30Al30 
và Nb40Cu30Al30 đuợ̛c nghiền 
riêng biệt với kích thuớ̛c nhỏ bằng 
phuơn̛g pháp nghiền co ̛nan̆g 
luợ̛ng cao trong 4h. Bột nano đuợ̛c 
trộn với bột mico NdFeB với tỉ 
phần khối luợ̛ng 2% truớ̛c khi 
thiêu kết. Hỗn hợp bột của NdFeB 
với các hợp chất thêm vào sau khi 
trộn, ép sẽ đuợ̛c thiêu kết ở nhiệt 
độ 1080oC trong thời gian 1h. 

Trong đề tài này, tua bin gió 
công suất nhỏ đuợ̛c chế tạo ở cả 
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dạng trục ngang và 8 trục đứng. 
Tuy hiẹû suất chuyển đổi năng 
luợ̛ng gió của tua bin kiểu trục 
đứng thuờ̛ng thấp hon̛ so với kiểu 
trục ngang vì phần cản gió của nó 
lớn hon̛ nhun̛g tua bin gió trục 
đứng có uư điểm là không phụ 
thuộc vào huớ̛ng gió và phần máy 
phát điẹn̂ có thể đặt ngay ở chân 
cột. Phần cánh của tua bin gió, 
chúng tôi cùng thiết kế và chế tạo 
với Viện Co ̛khí và Công ty Cổ 
phần chế tạo Điện co ̛Hà Nội. 
Bọ ̂phận phát điẹn̂ của máy phát 
điẹ ̂n gió công suất nhỏ thuờ̛ng có 
hai kiểu chính là rotor dạng hình 
trụ và dạng đĩa tròn, stator là các 
cuộn dây để tạo ra dòng điẹn̂. 
Trong nghiên cứu này, rotor đuợ̛c 
chế tạo dạng hình trụ chứa nam 
châm vĩnh cửu NdFeB. Các nam 
châm chế tạo đuợ̛c có lực kháng 
từ Hc = 17 kOe, tích nan̆g luợ̛ng 
từ (BH)max = 32 MGOe đuợ̛c cắt 
dây hồ quang thành các viên. So 
sánh các đuờ̛ng đạc̆ trun̛g từ của 
nam châm trong máy phát điẹn̂ gió 
thuơn̛g mại (Model FA12-400, 
Trung Quốc) và nam châm đã chế 
tạo, chúng tôi nhạn̂ thấy rằng 
thông số từ thu đuợ̛c hoàn toàn có 
thể ứng dụng trong máy phát điẹ ̂n. 
Đã khảo sát ảnh huở̛ng của chế 

độ nghiền, chế độ thiêu kết, xử lý 
nhiẹt̂ và các hợp chất pha thêm 
Nd- Cu-Al, Dy-Nd-Al... lên tính 
chất từ của nam châm thiêu kết 
NdFeB. Lực kháng từ Hc thu đuợ̛c 
của nam châm pha tạp lên tới 21 
kOe và tích nan̆g luợ̛ng cực đại 
(BH)max đạt trên 30 MGOe. Các 
nam châm chế tạo đuợ̛c có thể sử 
dụng trong mô to ̛và máy phát 
điẹn̂. Đã xây dựng đuợ̛c qui trình 
công nghẹ ̂chế tạo nam châm thiêu 
kết Nd-Fe-B có thể đua̛ vào ứng 
dụng thực tế. 

 Đã thử nghiẹm̂ chế tạo 03 máy 
phát điện gió công suất 70 - 200W 
sử dụng nam châm thiêu kết 
NdFeB chế tạo được. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 “Kỹ sư” lớp 8 nổi danh nhờ 
hàng chục phát minh, sáng chế  

Dù chỉ học hết lớp 8, anh 
Chương đã nghiên cứu, đúc kết và 
tạo ra hàng chục giải pháp, sáng 
chế phục vụ hữu ích cho nông 
nghiệp. Trong đó có máy gieo hạt 
chân không, máy đóng đất vào 
chậu tự động, máy vắt nước cho 
rau cùng nhiều loại máy khác. 

Anh Nguyễn Hồng Chương (44 
tuổi), xuất thân từ thuần nông, quê 
gốc ở tỉnh Hải Dương, anh 
Nguyễn Hồng Chương theo gia 
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đình vào thôn Lạc Thạnh, xã Lạc 
Lâm, huyện Đơn Dương - vựa rau 
lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng - lập 
nghiệp từ những năm 1980. Chủ 
cơ sở nghiên cứu, ứng dụng máy 
nông nghiệp Hồng Chương (tỉnh 
Lâm Đồng). Dù chỉ học hết lớp 8, 
anh Chương đã nghiên cứu, đúc 
kết và tạo ra hàng chục giải pháp, 
sáng chế phục vụ hữu ích cho 
nông nghiệp.  

 
Anh Nguyễn Hồng Chương (44 tuổi), đã 

cho ra đời hàng chục phát minh, sáng chế. 

Từ niềm đam mê và thành 
công bước đầu, anh tiếp tục sáng 
chế máy móc để áp dụng rộng rãi 
trong nông nghiệp. Một năm sau 
đó, anh Chương vay mượn bạn bè 
và được sự hỗ trợ của hội nông 
dân địa phương đã mạnh dạn mở 
cơ sở nghiên cứu ứng dụng máy 
nông nghiệp Hồng Chương do anh 
làm chủ. Đáng chú ý, trong các 
máy móc mà anh Chương chế tạo 
có máy gieo hạt chân không 6 
trong 1 tự động. Máy hoạt động 
mỗi giờ đạt năng suất từ 330-350 
khay (bằng khoảng 16 lao động 
dùng phương pháp thủ công). 

Nghiên cứu từ những sản phẩm 
trước, anh tiếp tục phát triển và 
sáng tạo từng loại sản phẩm phù 
hợp với những công đoạn sản xuất 
của nông dân, góp phần vào công 
cuộc hiện đại hóa trên lĩnh vực 
nông nghiệp. Người nông dân dần 
làm chủ công nghệ, canh tác khoa 
học, ứng dụng triệt để máy móc 
vào trong sản xuất. Tiếp đó, để 
phục vụ tốt hơn, anh Chương 
khánh thành xưởng cơ khí rộng 
hơn một ngàn mét vuông, tọa lạc 
giữa cánh đồng rau thôn Lạc 
Thạnh với tổng vốn đầu tư khoảng 
2,2 tỉ đồng. Đây là khoản tiền sau 
hơn 4 năm bán hàng loạt chiếc 
máy tự chế ra thị trường trong và 
ngoài nước. Trong đó, tính riêng 
thị trường Malaysia, anh Chương 
đã xuất khẩu trực tiếp 15 máy 
nông nghiệp tự chế gồm máy gieo 
hạt, máy đóng đất vô vỉ xốp, máy 
đóng đất vô chậu. 

Các sản phẩm nổi tiếng do anh 
Chương chế tạo có thể kể đến cần 
phun thuốc trừ sâu hiệu suất cao, 
máy gieo hạt chân không, máy 
đóng bầu đất vào vỉ xốp, máy xay 
đất bùn kết hợp băng tải, máy vắt 
nước cho rau… 

 (Theo vietnamnet.vn) 
 
 Nông dân lớp 7 chế máy tự 
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động, hàng Nhật cũng chào thua  
Không qua trường lớp đào tạo, 

không có thầy chỉ dạy, nhưng ông 
Nguyễn Kim Chính (61 tuổi, thôn 
Đại Ân, xã Cát Nhơn, huyện Phù 
Cát, tỉnh Bình Định) đã thành 
công với những sáng chế phục vụ 
việc sản xuất của nhà nông như: 
máy gặt lúa rải hàng cải tiến; 
dụng cụ cắt cành, hái quả và bao 
trái cây; máy tuốt đậu phụng đa 
năng tiện ích và tiết kiệm; máy dệt 
thảm chùi chân. 

 
Ông Chính bên chiếc máy dệt 

 thảm chùi chân. 

Từ nghề sửa xe đạp để mua lại 
chiếc máy gặt lúa rải hàng của 
một người bạn. Máy này được 
nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản về 
với giá gần 15 triệu đồng. Sau khi 
vận hành một thời gian, ông Chính 
nhận ra chiếc máy không phù hợp 
với đồng đất quê mình. Nhưng đã 
trót bỏ ra cả đống tiền để mua nó, 
chẳng lẽ lại đắp chiếu bỏ đó. Nghĩ 
vậy nên ông tìm cách cải tiến lại 
chiếc máy. 

Ưu điểm của loại máy này là 
gọn nhẹ, tiện dụng, dễ di chuyển 

và vận hành bằng tay, toàn thân 
máy làm bằng ống inox rỗng ruột 
có trọng lượng 2,5kg, chiều dài 
3m, khi không sử dụng có thể xếp 
gọn theo kiểu cần ăng ten rất thẩm 
mỹ lại bền. Lưỡi cắt dạng kéo gắn 
ở đầu, được làm bằng thép cao 
cấp, chịu được lực rung, va đập 
mạnh, chống mòn và chống rỉ sét, 
có thể dùng từ 3 đến 5 năm mới 
phải mài lại hoặc thay mới. Khi sử 
dụng có thể kéo dài theo 3 mức: 
dài 1,65m, 2,35m và 3m. 

Nếu đứng dưới đất, dụng cụ 
này có thể cắt những cây cao 
khoảng 4,5m. Lưới kéo hoạt động 
theo lực cánh tay đòn, được truyền 
qua hộp dây cáp, chạy dọc bên 
trong thân máy và nối với cần gạt 
ở cuối máy. Máy có thể cắt cành 
với đường kính từ 2,5cm trở 
xuống. Ở phần đầu kéo cắt của 
máy, khi cần hái quả thì gắn lưới 
vợt vào, cắt cuống, quả rơi gọn 
trong vợt lưới; khi cần bao trái 
cây, chỉ cần gắn túi bao vào, sau 
khi túi đã bao được trái, cho cần 
gạt sử dụng hệ thống cắt để túi 
bao được gút lại. Chiếc máy này 
có giá 700 nghìn đồng, rất hợp với 
túi tiền của bà con nông dân, nhất 
là những nhà vườn. 

Chiếc máy khá gọn, trọng 
lượng khoảng 50kg, có gắn bánh 
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xe, có thể kéo đi trên đồng ruộng, 
bờ ruộng hẹp. Hạt đậu sau khi tuốt 
sạch hạt lép, sạch các tạp chất, 
không tốn công làm sạch lại, thay 
thế được đáng kể công lao động, 
giúp tiết kiệm chi phí. Giá hiện tại 
của chiếc máy này là 16 triệu 
đồng. Hiện tôi đang tìm đơn vị 
hợp tác sản xuất để có thể giảm 
giá máy xuống còn khoảng 10 đến 
12 triệu đồng", ông Chính bộc 
bạch. 

(Theo vietnamnet.vn) 
 
 
 
 
THÔNG TƯ: HƯỚNG DẪN 
HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH 
QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN 
LIÊN QUAN 

Ngày 18 tháng 12 năm 2018, 

theo đề nghị của Cục trưởng Cục 
Bản quyền tác giả, Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban 
hành Thông tư hướng dẫn hoạt 
động giám định quyền tác giả, 
quyền liên quan. 

Chương 1: Những quy định 
chung 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này hướng dẫn 

hoạt động giám định quyền tác 
giả, quyền liên quan bao gồm 

việc cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ 
giám định viên quyền tác giả, 
quyền liên quan; cấp, cấp lại, thu 
hồi Giấy chứng nhận tổ chức 
giám định quyền tác giả, quyền 
liên quan; thực hiện giám định 
quyền tác giả, quyền liên quan 
theo yêu cầu của tổ chức, cá 
nhân. 

2. Trường hợp giám định tư 
pháp về quyền tác giả, quyền 
liên quan thực hiện theo quy 
định của pháp luật về giám định 
tư pháp. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với 

tổ chức, cá nhân có liên quan 
trong hoạt động giám định 
quyền tác giả, quyền liên quan 
trên lãnh thổ Việt Nam. 

Điều 3. Giám định quyền tác 
giả, quyền liên quan 

1. Giám định quyền tác giả, 
quyền liên quan (sau đây gọi tắt 
là giám định) là việc tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền sử dụng 
kiến thức, nghiệp vụ chuyên 
môn để đánh giá, kết luận về 
những vấn đề có liên quan đến 
quyền tác giả, quyền liên quan 
theo yêu cầu của tổ chức, cá 
nhân yêu cầu giám định. 

2. Lĩnh vực giám định về 
quyền tác giả, quyền liên quan 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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quy định tại điểm a khoản 2 
Điều 39 của Nghị định 
số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 
tháng 9 năm 2006 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ và quản lý 
nhà nước về sở hữu trí tuệ (sau 
đây gọi tắt là Nghị định số 
105/2006/NĐ-CP) được sửa đổi, 
bổ sung tại Nghị định 
số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2010 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 105/2006/NĐ-
CP (sau đây gọi tắt là Nghị định 
số 119/2010/NĐ-CP) bao gồm 
các chuyên ngành: 

a) Giám định quyền tác giả 
đối với các tác phẩm văn học, 
nghệ thuật và khoa học quy định 
tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ; 

b) Giám định quyền liên quan 
đối với các đối tượng quyền liên 
quan quy định tại Điều 17 Luật 
Sở hữu trí tuệ. 

Điều 4. Nguyên tắc giám 
định 

1. Tuân thủ pháp luật. 
2. Trung thực, chính xác, 

khách quan. 
3. Chỉ kết luận về chuyên 

môn những vấn đề liên quan đến 

quyền tác giả, quyền liên quan 
trong phạm vi được yêu cầu. 

4. Chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về kết quả giám định. 

 
Chương II:  Cấp, cấp lại, 

thu hồi thẻ giám định viên 
quyền tác giả, quyền liên quan 

Điều 5. Giám định viên 
quyền tác giả, quyền liên quan 

Giám định viên quyền tác 
giả, quyền liên quan là cá nhân 
có đủ các điều kiện quy định tại 
khoản 2 Điều 44 của Nghị định 
số 105/2006/NĐ-CP được sửa 
đổi, bổ sung tại Nghị định 
số 119/2010/NĐ-CP và được 
cấp Thẻ giám định viên quyền 
tác giả, quyền liên quan (sau đây 
gọi là Thẻ giám định viên). 

Điều 6. Thẩm quyền cấp, cấp 
lại, thu hồi Thẻ giám định viên 

Cục trưởng Cục Bản quyền 
tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch có thẩm quyền cấp, cấp 
lại, thu hồi Thẻ giám định viên. 

Điều 7. Thủ tục cấp, cấp lại, 
thu hồi Thẻ giám định viên 

1. Cá nhân yêu cầu cấp Thẻ 
giám định viên nộp 01 (một) bộ 
hồ sơ yêu cầu cấp Thẻ giám định 
viên qua đường bưu điện hoặc 
tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
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lịch. Hồ sơ bao gồm: 
a) Tờ khai yêu cầu cấp Thẻ 

giám định viên (theo mẫu tại 
Phụ lục số 1 ban hành kèm theo 
Thông tư này); 

b) Bản sao kết quả đạt yêu 
cầu kiểm tra nghiệp vụ giám 
định hoặc văn bản của Hội đồng 
kiểm tra chấp nhận được miễn 
kiểm tra nghiệp vụ giám định; 

c) Bản sao Giấy chứng minh 
nhân dân; 

d) 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm. 
2. Trong thời hạn 15 (mười 

lăm) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục 
trưởng Cục Bản quyền tác giả ra 
quyết định cấp Thẻ giám định 
viên. Trường hợp từ chối cấp 
Thẻ giám định viên, Cục Bản 
quyền tác giả thông báo bằng 
văn bản nêu rõ lý do. Mẫu Thẻ 
giám định viên quy định tại Phụ 
lục số 2 ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

3. Hiệu lực của Thẻ giám 
định viên: Thẻ giám định viên 
có hiệu lực kể từ ngày cấp. 

4. Cấp lại Thẻ giám định viên 
a) Chỉ cấp lại Thẻ giám định 

viên trong trường hợp Thẻ giám 
định viên bị mất hoặc hư hỏng; 

b) Giám định viên có yêu cầu 
cấp lại Thẻ giám định viên nộp 

văn bản nêu rõ lý do và các tài 
liệu quy định tại các điểm a, c và 
d khoản 1 Điều này qua đường 
bưu điện hoặc tại trụ sở Cục Bản 
quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. Trường hợp bị 
mất phải có xác nhận của cơ 
quan có thẩm quyền về việc bị 
mất. Trường hợp bị hư hỏng 
phải nộp lại Thẻ giám định viên 
bị hư hỏng; 

c) Thời hạn cấp lại là 10 
(mười) ngày làm việc, kể từ 
ngày tiếp nhận đủ hồ sơ yêu cầu 
cấp lại Thẻ giám định viên. 

5. Thu hồi Thẻ giám định 
viên 

Thẻ giám định viên bị thu hồi 
đối với một trong các trường 
hợp sau đây: 

a) Người được cấp Thẻ giám 
định viên không còn đáp ứng 
các quy định tại Điều 5 Thông tư 
này; 

b) Người được cấp Thẻ giám 
định viên có hành vi vi phạm 
pháp luật trong hoạt động giám 
định bị cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền đề nghị thu hồi Thẻ 
giám định viên theo quy định 
của pháp luật; 

c) Có chứng cứ khẳng định 
Thẻ giám định viên được cấp 
trái với quy định của pháp luật. 
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6. Cục Bản quyền tác giả lập 
danh sách giám định viên theo 
Quyết định cấp, cấp lại, thu hồi 
Thẻ giám định viên và công bố 
trên trang thông tin điện tử của 
Cục Bản quyền tác giả. 

Điều 8. Kiểm tra nghiệp vụ 
giám định 

1. Cá nhân yêu cầu cấp Thẻ 
giám định viên mà chưa có bản 
kết quả đạt yêu cầu kiểm tra 
nghiệp vụ giám định quy định 
tại điểm b khoản 1 Điều 7 của 
Thông tư này nộp 01 (một) bộ 
hồ sơ đăng ký kiểm tra nghiệp 
vụ giám định qua đường bưu 
điện hoặc tại trụ sở Cục Bản 
quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. Hồ sơ bao gồm: 

a) Tờ khai đăng ký kiểm tra 
nghiệp vụ giám định (theo mẫu 
tại Phụ lục số 3 ban hành kèm 
theo Thông tư này); 

b) Sơ yếu lý lịch của người 
đăng ký kiểm tra có xác nhận 
của cơ quan, tổ chức nơi công 
tác hoặc xác nhận của chính 
quyền địa phương nơi cư trú; 

c) Bản sao có chứng thực 
hoặc bản sao từ sổ gốc bằng tốt 
nghiệp đại học hoặc sau đại học; 

d) Giấy xác nhận của cơ 
quan, tổ chức nơi công tác về 
quá trình thực tế hoạt động 

chuyên môn liên quan đến 
chuyên ngành giám định từ 05 
(năm) năm liên tục trở lên hoặc 
từ 15 (mười lăm) năm liên tục 
trở lên (đối với đối tượng yêu 
cầu miễn kiểm tra nghiệp vụ 
giám định quy định tại khoản 5 
Điều này); 

đ) Giấy xác nhận tình trạng 
sức khỏe; 

e) 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm; 
g) Văn bản yêu cầu được 

miễn kiểm tra nghiệp vụ giám 
định (đối với đối tượng được 
miễn kiểm tra nghiệp vụ giám 
định quy định tại khoản 5 Điều 
này). 

2. Trong thời hạn 15 (mười 
lăm) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Bản 
quyền tác giả có trách nhiệm 
thông báo về việc chấp nhận hồ 
sơ. Trường hợp từ chối chấp 
nhận hồ sơ, Cục Bản quyền tác 
giả thông báo bằng văn bản nêu 
rõ lý do. 

3. Hội đồng kiểm tra nghiệp 
vụ giám định 

a) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch ra quyết 
định thành lập Hội đồng Kiểm 
tra nghiệp vụ giám định (sau đây 
gọi là Hội đồng Kiểm tra) trên 
cơ sở đề nghị của Cục trưởng 
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Cục Bản quyền tác giả. 
b) Hội đồng Kiểm tra có chủ 

tịch và các thành viên. Số lượng 
thành viên Hội đồng Kiểm tra 
phải là số lẻ và có từ 05 (năm) 
thành viên trở lên. Chủ tịch Hội 
đồng Kiểm tra là Cục trưởng 
Cục Bản quyền tác giả hoặc một 
Phó Cục trưởng được Cục 
trưởng ủy quyền; thành viên của 
Hội đồng Kiểm tra bao gồm 
những người có kinh nghiệm và 
uy tín về chuyên môn trong lĩnh 
vực quyền tác giả, quyền liên 
quan. 

4. Nội dung kiểm tra nghiệp 
vụ giám định 

Nội dung kiểm tra nghiệp vụ 
giám định bao gồm kiến thức 
pháp luật, giám định quyền tác 
giả, quyền liên quan và kiến 
thức chuyên ngành giám định 
quy định tại khoản 2 Điều 3 của 
Thông tư này. 

5. Đối tượng được miễn kiểm 
tra nghiệp vụ giám định 

Người đã có ít nhất 15 (mười 
lăm) năm liên tục làm công tác 
soạn thảo và hướng dẫn thi hành 
văn bản quy phạm pháp luật về 
quyền tác giả, quyền liên quan; 
thanh tra, giải quyết tranh chấp, 
khiếu nại, tố cáo về quyền tác 
giả, quyền liên quan tại các cơ 

quan quản lý nhà nước về quyền 
tác giả, quyền liên quan được 
miễn kiểm tra nghiệp vụ giám 
định. 

6. Thông báo kết quả kiểm tra 
nghiệp vụ giám định 

Kết quả kiểm tra nghiệp vụ 
giám định được thông báo trên 
trang thông tin điện tử của Cục 
Bản quyền tác giả. Cục Bản 
quyền tác giả xác nhận kết quả 
cho người đạt yêu cầu kiểm tra 
nghiệp vụ giám định… (còn 
nữa). 

(Theo thuvienphapluat.vn) 
 
 

 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho 
mãng cầu ta “Cát Lở Bà Rịa - 
Vũng Tàu”  

Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 
số 00071 cho sản phẩm mãng cầu 
ta “Cát Lở Bà Rịa - Vũng Tàu”. 
Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu là Tổ chức 
quản lý chỉ dẫn địa lý này. 

Khu vực địa lý gồm: Phường 
11, phường 12 thuộc thành phố 
Vũng Tàu; xã Châu Pha thuộc 
huyện Tân Thành; xã Phước Long 
Thọ thuộc huyện Đất Đỏ; xã Bình 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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Châu thuộc huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mãng cầu 
ta là một trong những loại cây ăn 
quả đặc sản của tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu, là sản phẩm không những 
quen thuộc với người dân trong 
tỉnh mà còn là món quà đối với du 
khách khi đến với Bà Rịa - Vũng 
Tàu. Mãng cầu ta xuất phát từ 
vùng Cát Lở từ năm 1954. Trải 
qua một quá trình được tuyển 
chọn giống và phát triển, đến nay 
giống mãng cầu ta ở Cát Lở đã 
khẳng định là giống mãng cầu rất 
đặc thù, khác biệt và có chất lượng 
được người tiêu dùng ưa chuộng. 
Ngày nay, mãng cầu ta được xem 
là cây ăn trái chủ lực của tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu, đây là loại cây 
không kén đất nhưng không chịu 
được ngập úng nên được trồng 
khá phổ biến ở nhiều địa phương. 
Mãng cầu ta Cát Lở Bà Rịa - 
Vũng Tàu ngày càng được nhiều 
người biết đến sau khi đoạt giải 
nhất trong hội thi trái ngon, giống 
tốt miền Đông Nam Bộ năm 2008. 

Mãng cầu ta Cát Lở Bà Rịa 
Vũng Tàu có dạng hình khối, dạng 
trái tim. Vỏ quả sần, trước khi 
chín có màu xanh lục, khi chín 
màu xanh vàng. Nạc quả mãng 
cầu có màu trắng ngà, dai, ráo. 
Các múi kết dính với nhau và ít 

dịch quả nên không bị nhão. Mãng 
cầu ta có mùi thơm nhẹ, hàm 
lượng Vitamin C cao hơn mãng 
cầu ở Tây Ninh và An Giang. 
Nguồn nước tưới tại khu vực địa 
lý có hàm lượng Ca2+ và Mg2+ 
cao nên cũng giúp cho mãng cầu 
ta có chất lượng cao. 

 
Việc trồng, chăm sóc, thu 

hoạch mãng cầu ta Cát Lở Bà Rịa 
- Vũng Tàu cũng có những đặc 
điểm khác biệt kết hợp với điều 
kiện tự nhiên góp phần tạo nên sự 
khác biệt về chất lượng mãng cầu 
ta. Nhờ điều kiện tự nhiên thuận 
lợi, nhờ kinh nghiệm truyền thống 
của người dân địa phương mà 
mãng cầu ta Cát Lở Bà Rịa - Vũng 
Tàu rất đặc thù, khác biệt và có 
chất lượng ngon được người tiêu 
dùng và thương lái ưa chuộng. 

(Theo Baochinhphu.vn) 
 
 Chỉ dẫn địa lý cho nông sản 
Việt Nam: Cần quan tâm bảo hộ 
ở nước ngoài  

Trong những năm gần đây, 
Việt Nam (VN) đẩy mạnh xây 



                                          Số 216 – 2/2019 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 25 
 

dựng chỉ dẫn địa lý (CDĐL) với 
mục tiêu nâng cao giá trị nông 
sản, đặc biệt là trong xuất khẩu. 
Tuy nhiên, rất ít CDĐL của VN 
được đăng ký bảo hộ ở các thị 
trường nước ngoài - điều này gây 
ra những thiệt hại và nguy cơ rủi 
ro cho xuất khẩu nông sản của 
VN. 

 
Việt Nam từng mất nhiều thời gian và công 
sức đi “đòi lại” tên một sản phẩm như nước 

mắm Phú Quốc.  

Trong buổi lễ công bố văn 
bằng bảo hộ CDĐL cho cà phê 
Sơn La hồi tháng 8 tại Hà Nội, khi 
chúng tôi hỏi về kế hoạch bảo hộ 
CDĐL này ở thị trường nước 
ngoài thì ông Đặng Văn Thịnh, 
giám đốc công ty TNHH cà phê 
Sơn La - một trong 4 đơn vị được 
cấp quyền sử dụng CDĐL cà phê 
Sơn La, cho rằng “đã được cấp 
CDĐL trong nước rồi thì không 
cần bảo hộ ở nước ngoài nữa”. 

Không chỉ có cà phê Sơn La, 
mà thực tế có một số doanh 
nghiệp chưa hiểu đúng về bản chất 
của CDĐL, nên không quan tâm 
đến việc đăng ký bảo hộ ở nước 

ngoài. CDĐL là dấu hiệu (chữ viết 
hoặc hình ảnh) chỉ nguồn gốc địa 
lý (địa phương, khu vực hoặc 
quốc gia) của sản phẩm và được 
bảo hộ theo phạm vi lãnh thổ. 
Phần lớn CDĐL của VN hiện nay 
mới chỉ được bảo hộ trong nước. 
Điều này ảnh rất lớn tới VN - 
quốc gia đứng thứ 2 Đông Nam Á 
và thứ 15 trên thế giới về xuất 
khẩu nông sản. 

Nếu không đăng ký bảo hộ ở 
nước ngoài, CDĐL có thể bị cá 
nhân hoặc tổ chức khác đăng ký 
độc quyền. Rất nhiều trường hợp 
CDĐL nổi tiếng của VN đã bị 
“âm thầm lấy mất” theo cách này 
nhưng doanh nghiệp vẫn không 
phát hiện ra, tiêu biểu là vụ việc 
CDĐL cà phê Buôn Ma Thuột. 
Vào tháng 6/2011, nhờ thông tin 
trên internet, công ty SHTT Bross 
& Partners đã tình cờ phát hiện ra 
nhãn hiệu cà phê Buôn Ma Thuột 
(được bảo hộ CDĐL ở VN từ năm 
2005) đã bị một công ty Trung 
Quốc đăng ký độc quyền nhãn 
hiệu thời hạn 10 năm, bắt đầu từ 
2010 và 2011 cho một số loại sản 
phẩm cà phê trên toàn lãnh thổ 
Trung Quốc. Mặc dù lý lẽ thuộc 
về VN, nhưng chúng ta cũng phải 
tốn rất nhiều thời gian, công sức 
và tiền bạc để đi kiện, “đòi” lại tên 
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“Buôn Ma Thuột”. Rất nhiều 
trường hợp tương tự đã xảy ra với 
nước mắm Phú Quốc, kẹo dừa 
Bến Tre,... 

Bên cạnh đó, việc thiếu quan 
tâm xây dựng, bảo hộ thương hiệu 
còn khiến phần lớn nông sản VN 
chỉ được xuất khẩu dưới dạng thô, 
lợi ích kinh tế thấp.  

Trong bối cảnh doanh nghiệp 
còn chưa ý thức rõ rệt về vai trò 
của CDĐL ở nước ngoài, thì cơ 
chế đăng ký bảo hộ và quản lý 
CDĐL ở VN còn mang tính “bao 
cấp” đã vô hình trung khiến doanh 
nghiệp càng “thờ ơ”, thiếu quan 
tâm. Hiện nay toàn bộ quá trình 
này đều được chính quyền địa 
phương thực hiện “từ A đến Z” 
dưới sự trao quyền quản lý của 
nhà nước. (Theo quy định trong 
Luật Sở hữu trí tuệ, CDĐL thuộc 
sở hữu của nhà nước. Nhà nước 
trực tiếp quản lý hoặc trao quyền 
quản lý CDĐL cho tổ chức đại 
diện quyền lợi của tất cả các tổ 
chức, cá nhân được trao quyền sử 
dụng CDĐL). 

Do được “bao cấp” nên các 
doanh nghiệp không có động lực 
tham gia xây dựng CDĐL. Thậm 
chí có doanh nghiệp còn nghĩ rằng 
CDĐL của nhà nước nên không 
được phép sử dụng. Bên cạnh sự 

“thờ ơ” của DN, bản thân đơn vị 
được trao quyền quản lý CDĐL 
cũng thiếu sự quan tâm. “CDĐL 
của mình có một điểm rất bất hợp 
lý, đó là người nông dân, DN là 
đối tượng sử dụng và được hưởng 
lợi từ CDĐL, nhưng CDĐL lại 
được nhà nước giao cho Sở 
KH&CN quản lý, nên nhiều lúc 
họ quên béng đi”, PGS. TS. Trần 
Văn Hải, trưởng bộ môn SHTT ở 
trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG 
Hà Nội nhận xét. 

Sự thiếu phối hợp giữa bên sử 
dụng (doanh nghiệp) với bên sở 
hữu và quản lý (chính quyền) đã 
khiến CDĐL chưa được sử dụng 
hiệu quả, thậm chí rơi vào tình 
cảnh “cha chung không ai khóc”. 
Một ví dụ tiêu biểu là CDĐL nước 
mắm Phú Quốc, đã được đăng ký 
ở VN từ năm 2001. Tuy nhiên, 
đến năm 2011, một công ty Hồng 
Kông đã nộp đơn đăng ký bảo hộ 
nhãn hiệu này ở Trung Quốc và 
được luật sư Lê Quang Vinh (công 
ty SHTT Bross & Partners) phát 
hiện ra. Ngay lúc đó, ông Vinh đã 
gửi thư cảnh báo cho Hiệp hội 
nước mắm Phú Quốc – đại diện 
cho các doanh nghiệp sử dụng 
CDĐL này và Sở KH&CN tỉnh 
Kiên Giang – cơ quan quản lý 
CDĐL nhưng không thấy cả hai 
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bên hồi âm. Sau đó ông Vinh tiếp 
tục gửi một bức thư cảnh báo và 
thúc giục rằng cần hành động càng 
sớm càng tốt bởi công ty kia ở 
Hồng Kông vẫn đang trong quá 
trình đợi cấp giấy chứng nhận. 

Các tổ chức được hoạt động 
độc lập, thực sự là một tổ chức 
mở, không bị hành chính hóa. 
Việc trao quyền sẽ giúp các nhà 
sản xuất, các doanh nghiệp chủ 
động, linh hoạt hơn trong việc sử 
dụng và quản lý CDĐL, không bị 
“ỷ lại” vào nhà nước. Trong hội 
thảo “Vai trò của CDĐL trong 
phát triển kinh tế địa phương” do 
Hội Doanh nghiệp Hàng VN chất 
lượng cao tổ chức ngày 4/4/2018 
tại TPHCM, TS. Delphine Marie 
Vivien ở Trung tâm Hợp tác quốc 
tế nghiên cứu nông nghiệp vì sự 
phát triển (CIRAD), cũng đồng 
tình với quan điểm này: “Người 
đứng đơn xin đăng ký bảo hộ 
CDĐL nên là các hội nghề 
nghiệp”. Quản lý ngoại vi: do các 
tổ chức công như Hải quan, Cục 
cạnh tranh, tiêu dùng và chống 
gian lận thương mại thực hiện,... 
tập trung vào khâu lưu thông và 
khai thác thương mại các sản 
phẩm mang CDĐL nhằm phát 
hiện ra hàng giả hoặc không đáp 
ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm. 

Tuy nhiên, từ năm 2006, Pháp cho 
phép các tổ chức tư nhân tham gia 
hoạt động này với điều kiện được 
Cơ quan Quốc gia về xuất xứ và 
chất lượng cấp chứng nhận đủ 
thẩm quyền thực hiện việc quản lý 
ngoại vi. 

Tuy nhiên, mỗi quốc gia có đặc 
điểm khác nhau, do vậy cần học 
tập cách làm của nước ngoài sao 
cho phù hợp với VN. Khác với 
các nước phát triển, sản xuất nông 
nghiệp ở VN chủ yếu vẫn ở quy 
mô nhỏ, người nông dân còn chưa 
quen với cách làm CDĐL – có tổ 
chức bài bản và hệ thống quản lý, 
tiêu chuẩn rõ ràng.  

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Được cấp chứng nhận nhãn 
hiệu tập thể, gà nhiều cựa Tân 
Sơn nâng cao giá trị kinh tế  

Được đánh giá là nguồn đem 
lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ 
gia đình tại các xã vùng núi Tân 
Sơn, Phú Thọ, “Gà nhiều cựa Tân 
Sơn” đã được Cục Sở hữu trí tuệ 
Việt Nam cấp giấy chứng nhận 
nhãn hiệu tập thể.  

Gà nhiều cựa là giống gà bản 
địa của người dân Tân Sơn. Là 
huyện với địa hình đồi núi chiếm 
hơn 80% diện tích tự nhiên, Tân 
Sơn có lợi thế gần rừng nguyên 
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sinh, khí hậu mát mẻ, thuận lợi 
cho giống gà nhiều cựa sinh 
trưởng. Tại đây, gà nhiều cựa 
được nuôi chủ yếu theo mô hình 
thả đồi. Do sống môi trường dân 
dã, thường xuyên di chuyển kiếm 
ăn dọc các sườn đồi nên con gà 
khá săn chắc, cho thịt thơm ngon. 

 
Gà nhiều cựa thân hình mảnh 

dẻ, mang dáng dấp của gà rừng. 
Mào gà đỏ rực, đuôi gà cong như 
một chiếc cầu vồng. Tuy nhỏ bé 
nhưng chân gà lại vồng to, óng lên 
màu vàng quyến rũ và to như chân 
gà Đông Cảo, chỉ khác biệt là mỗi 
bên chân có từ 4 đến 5 cựa (tổng 
cộng 2 chân lúc nào cũng có 9 
cựa). Buổi sáng chúng chạy lên 
rừng tre, nứa để tự kiếm ăn, tối lại 
về gầm sàn người nuôi để ở. 

Sau 1 năm nuôi, gà mái cho 
cân nặng từ 1,2 - 1,6kg; gà trống 
to nhất cho cân nặng từ 2 - 2,2kg; 
giá thành luôn giữ mức từ 200.000 
- 350.000 đồng/kg. Giống gà này 
được người tiêu dùng khắp nơi ưa 
chuộng, thường dùng làm quà 
biếu trong dịp lễ, Tết, với niềm tin 

đem đến may mắn cho gia chủ. 
Với ý nghĩa tâm linh và ý nghĩa 
kinh tế như vậy, người dân địa 
phương đang ngày ngày đưa sản 
phẩm này vươn xa đến nhiều tỉnh 
thành. 

(Theo tapchisohuutritue.vn) 
 
 Lào Cai: Bảo hộ sở hữu trí 
tuệ thêm 5 sản phẩm trong năm 
2019  

Trong năm 2019, tỉnh Lào Cai 
sẽ có thêm 5 nhãn hiệu sở hữu trí 
tuệ. Với việc nâng cao bảo hộ sản 
phẩm sẽ giúp phát triển sản xuất 
đặc sản địa phương, đảm bảo giá 
trị thương mại.  

 
Đây là các danh mục thuộc dự 

án Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh 
Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020, 
trong giai đoạn 2016 – 2010. Dự 
án sẽ hỗ trợ xây dựng và phát triển 
khoảng 20 nhãn hiệu tập thể, nhãn 
hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý 
cho sản phẩm, dịch vụ hàng hóa 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Bảo hộ sở hữu trí tuệ Cá 
nước lạnh Bát Xát 
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Với độ cao gần 2.000m so với 
mực nước biển, nhiều địa phương 
của huyện Bát Xát (Lào Cai) có 
điều kiện khí hậu, nguồn nước 
cũng như hệ sinh thái môi trường 
gần giống với Sa Pa nên rất thuận 
lợi cho việc nuôi các loài cá nước 
lạnh, đặc biệt là cá hồi, cá tầm. 
Nhằm phát triển kinh tế địa 
phương, góp phần xóa đói, giảm 
nghèo, huyện Bát Xát đã khuyến 
khích người dân phát triển nuôi cá 
nước lạnh gắn với bảo vệ hệ sinh 
thái Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát 
Xát. 

Bảo hộ sở hữu trí tuệ Sa 
nhân tím Mường Khương 

Với đặc tính dễ trồng dưới tán 
rừng tự nhiên và tái sinh, khả năng 
sinh trưởng, phát tán nhanh, giá trị 
kinh tế cao, thị trường tiêu thụ tốt, 
sa nhân tím đang là “cây xóa 
nghèo” hiệu quả ở vùng cao, đất 
dốc, khô hạn của tỉnh Lào Cai. 
Chính quyền và đồng bào các dân 
tộc nơi đây đang tập trung quy 
hoạch, phát triển cây sa nhân tím 
để giải quyết việc làm, tăng thu 
nhập, gắn với bảo vệ rừng. 

Bảo hộ sở hữu trí tuệ Vịt cổ 
nhung xanh Văn Bàn 

Sản phẩm Vịt cổ nhung xanh 
của huyện Văn Bàn cũng sẽ được 
tỉnh Lào Cai bảo hộ sở hữu trí tuệ 

trong năm 2019. Đây được xem là 
cơ hội để người dân ở huyện Văn 
Bàn có thể nâng cao kinh tế, đưa 
sản phẩm này đến nhiều vùng 
miền Tổ quốc. 

Bảo hộ sở hữu trí tuệ Bưởi 
Văn Bàn 

Các sản phẩm cây có múi của 
huyện Văn Bàn đã vươn ra ngoài 
thị trường tỉnh, đến tận thủ đô Hà 
Nội và các tỉnh phía Bắc. Việc 
phát triển vùng cây có múi tại các 
xã phía Nam của huyện Văn Bàn 
đã tạo ra những cơ hội lớn, phát 
triển thành vùng sản xuất hàng 
hóa, nâng cao thu nhập, từng bước 
cải thiện đời sống bà con nông 
dân. 

Tuy không phải là địa phương 
nổi tiếng với giống bưởi đặc sản-
bưởi Diễn, nhưng vài năm nay, 
nhắc đến Khánh Yên Hạ, huyện 
Văn Bàn là người dân quanh vùng 
lại nói về ông Nguyễn Thế Hùng, 
thôn Pắc Sung với trang trại gần 
100 gốc bưởi diễn, mỗi năm thu 
lãi gần trăm triệu đồng từ bán 
bưởi. Là người đầu tiên mang 
giống bưởi Diễn nổi tiếng về 
huyện Văn Bàn, những ông Hùng 
lại không nghĩ rằng, giống bưởi 
này lại là nguồn thu nhập chính từ 
gia đình. Theo ông Hùng, mỗi cây 
bưởi Diễn, nếu chăm sóc đúng kỹ 
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thuật, sau từ 3 - 4 năm có thể cho 
thu hoạch, mỗi gốc bưởi có thể 
cho từ 90-100 quả, gốc sai quả 
nhất có thể lên đến 200-300 quả. 

Bảo hộ sở hữu trí tuệ Chè Ô 
Long Cao Sơn 

Trà Ô Long Cao Sơn vốn có 
nguồn gốc từ trà Ô Long truyền 
thống nhưng có hương vị đặc biệt 
và mùi hương thu hút các giác 
quan và tạo ra một kết nối giữa trà 
và tâm trí cơ thể. Những người 
yêu thích uống trà Cao Sơn không 
chỉ vì lợi ích sức khỏe tuyệt vời 
của nó do được pha trộn các đặc 
tính của trà xanh và trà đen, nhưng 
nhiều hơn vậy trà Cao Sơn còn có 
hương thơm nhẹ nhàng như hoa lá 
và đôi khi là cả mùi trái cây.  

(Theo tapchisohuutritue.vn) 
 
 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Bà Rịa 
– Vũng Tàu” cho sản phẩm 
nhãn xuồng cơm vàng 

Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 
số 00070 cho sản phẩm nhãn 
xuồng cơm vàng “Bà Rịa - Vũng 
Tàu”. Chi cục Phát triển nông 
thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là Tổ 
chức quản lý chỉ dẫn địa lý này. 

Ở Việt Nam, nhãn được trồng 
từ khá lâu đời. Miền Bắc nổi tiếng 
với nhãn lồng Hưng Yên, miền 

Nam nổi tiếng với nhãn xuồng 
cơm vàng Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Nhãn xuồng cơm vàng Bà Rịa - 
Vũng Tàu được xem là đặc sản 
của vùng “gió cát”. 

 
Nhãn xuồng cơm vàng Bà Rịa - 

Vũng Tàu được trồng ở xã Tóc 
Tiên, xã Châu Pha thuộc huyện 
Tân Thành; xã Phước Long Thọ, 
xã Phước Hội, xã Long Mỹ, xã 
Lộc An thuộc huyện Đất Đỏ; xã 
Phước Thuận, xã Hòa Hiệp, xã 
Bình Châu thuộc huyện Xuyên 
Mộc; phường 11, phường 12 
thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. Địa hình khu 
vực này là các dãy đồng bằng nhỏ 
hẹp, nghiêng từ Tây Bắc xuống 
Đông Nam. Nằm trong vùng khí 
hậu nhiệt đới gió mùa, khu vực 
trồng nhãn xuồng cơm vàng có 
mùa khô kéo dài từ 5 đến 6 tháng, 
độ ẩm không khí thấp trong thời 
gian thu hoạch. 

Với đặc thù về điều kiện tự 
nhiên nên nhãn xuồng cơm vàng 
Bà Rịa - Vũng Tàu khác biệt hẳn 
so với nhãn xuồng cơm vàng của 
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khu vực khác. Nhãn xuồng cơm 
vàng Bà Rịa - Vũng Tàu có dạng 
hình chiếc xuồng, hai bên vai nhô 
lên, cao hơn cuống. Màu quả vàng 
da bò, nhẵn, có mùi thơm nhẹ, vị 
ngọt, không chua và không chát. 

Chất lượng đặc thù của nhãn 
xuồng cơm vàng Bà Rịa - Vũng 
Tàu có được là nhờ điều kiện tự 
nhiên thích hợp với quá trình sinh 
trưởng của cây nhãn. Bên cạnh đó, 
những kinh nghiệm tích lũy được 
trong quá trình canh tác của người 
dân địa phương cũng góp phần tạo 
nên chất lượng và danh tiếng của 
nhãn xuồng cơm vàng.  

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Cấp mã QR truy xuất nguồn 
gốc hàng hóa cho gần 2.000 
doanh nghiệp  

Theo thông tin từ Chinhphu, 
thực hiện việc ứng dụng mã hình 
QR trong truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, hàng hóa, đến nay, Sở 
Công thương Hà Nội đã cấp mã 
tài khoản quản trị cho 1.984 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế 
biến, sơ chế, đóng gói nông sản. 

Bên cạnh đó, có 766 cơ sở kinh 
doanh trái cây cũng đã được thiết 
lập tài khoản quản trị tại hệ thống 
truy xuất nguồn gốc nông sản. Các 

sở, ngành đã cấp mã QR truy xuất 
minh bạch thông tin cho trên 
3.000 dòng sản phẩm nông sản, 
thực phẩm; cấp mã QR cho 200 
dòng sản phẩm của các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh nông sản của 21 
tỉnh, thành phố hiện đang tiêu thụ 
tại thị trường Hà Nội. Đây là một 
giải pháp hữu hiệu trong việc truy 
xuất nguồn gốc nông sản Hà Nội 
với các chức năng kiểm soát, quản 
trị dòng sản phẩm, thống kê 
nghiên cứu thị trường, thương mại 
điện tử kết nối cung cầu. 

 
Hà Nội: Cấp mã QR truy xuất nguồn gốc 
hàng hóa cho gần 2.000 doanh nghiệp. 

Mới đây, cuối tháng 1/2019, 
Sở Công Thương Hà Nội đã ban 
hành Kế hoạch số 477/KH SCT về 
đẩy mạnh sử dụng mã hình QR để 
truy xuất nguồn gốc trực tuyến các 
sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên 
địa bàn thành phố năm 2019. 

Được biết, việc sử dụng mã 
hình QR nhằm hỗ trợ các tổ chức, 
cá nhân, người tiêu dùng xác định 
trực tuyến nguồn gốc, thống kê, 
theo dõi quá trình lưu thông, phân 
phối các sản phẩm, hàng hóa trên 
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địa bàn Thành phố; làm cơ sở 
nghiên cứu, xây dựng chính sách 
quản lý, phát triển các mặt hàng, 
nhóm hàng cụ thể theo quy định 
của pháp luật, đặc biệt là các mặt 
hàng thực phẩm, gắn với đời sống; 
dân sinh. Sở sẽ quản trị tài khoản 
theo phân cấp quản lý trên “Hệ 
thống truy xuất nguồn gốc nông 
lâm thủy sản thực phẩm thành phố 
Hà Nội” tại địa 
chỉ: www.hn.check.net.vn góp 
phần minh bạch thông tin đối với 
doanh nghiệp, nhà sản xuất uy tín, 
chia sẻ, kết nối giao thương; phối 
hợp nghiên cứu, hoàn thiện quy 
chế hoạt động chợ thương mại 
điện tử tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp an toàn, sản xuất theo 
chuỗi trên địa bàn. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Doanh nghiệp "ngang nhiên" 
bán xăng kém chất lượng, lừa 
đảo người tiêu dùng  

Ngày 15/2, UBND tỉnh Đắk 
Lắk vừa ra quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính đối với Công ty 
TNHH Thương mại Tín Đạt ở địa 
chỉ thôn Kim Châu, xã Dray 
Bhăng, huyện Cư Kuin chuyên 
kinh doanh xăng dầu do bà Đinh 
Thị Liên (trú tại buôn Ea Kmar, 
xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin) làm 

chủ vì bán xăng RON A95-III có 
chất lượng không phù hợp với quy 
chuẩn kỹ thuật. 

 
Doanh nghiệp "ngang nhiên" bán xăng kém 

chất lượng, lừa đảo người tiêu dùng.  
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành 

chính, Công ty TNHH Tín Đạt 
còn bị tước quyền sử dụng hai 
tháng đối với Giấy chứng nhận 
cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng 
dầu số 1524/GCNDĐK-SCT do 
Sở Công thương tỉnh Đác Lắc cấp 
ngày 13/12/2018. Đồng thời, 
UBND tỉnh Đắk  Lắkê yêu cầu 
doanh nghiệp thu hồi, tái chế sản 
phẩm, hàng hóa là 1.198 lít xăng 
RON 95-III vi phạm. Trước đó, 
Đội Kinh tế tổng hợp - Phòng 
Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh 
Đắk Lắk phối hợp với Sở Khoa 
học - Công nghệ và Cục Quản lý 
thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm 
tra đột xuất đối với điểm bán lẻ 
xăng dầu của Công ty TNHH 
Thương mại Tín Đạt tại địa chỉ 
trên.  

Sau đó, lực lượng chức năng đã 
niêm phong số hàng còn lại và 
tiến hành lấy mẫu để giám định. 
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Sau khi giám định, kết quả cho 
thấy chất lượng xăng Ron A95-III 
của doanh nghiệp này không phù 
hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương 
ứng. 

(Theo tapchisohuutritue.vn) 
 
 Đấu tranh mạnh với hàng 
giả, hàng nhái tràn lan trên thị 
trường  

Một tuần sau kỳ nghỉ Tết, hàng 
hóa trên thị trường hết sức dồi 
dào, phong phú, giá gần như trở 
về mức bình thường trong năm. 
Tuy nhiên, hàng giả, hàng vi phạm 
sở hữu trí tuệ (SHTT) vẫn “trăm 
hoa đua nở”. Nhiều trường hợp 
phải vào viện cấp cứu khi sử dụng 
phải thuốc chữa bệnh, thực phẩm 
bị làm giả. 

Thực phẩm, thuốc chữa bệnh 
bị làm giả, làm nhái 

Làm việc với Cục Quản lý thị 
trường Hà Nội (QLTT), chúng tôi 
được biết, không chỉ thực phẩm 
chức năng, mà thuốc chữa bệnh, 
thuốc tránh thai, ngay cả loại nước 
muối sinh lý 0,9% cũng bị làm 
giả. Kiểm tra một cơ sở kinh 
doanh của Công ty TNHH dược 
phẩm Ngân Hà tại thôn Dộc, Bình 
Đa, Thanh Oai, Hà Nội, Đội 
QLTT số 11 phối hợp với Đội 6, 
Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an 

Hà Nội) phát hiện cơ sở sản xuất 
mỹ phẩm không thực hiện công bố 
mỹ phẩm theo quy định, sản xuất 
mỹ phẩm có gắn nhãn hàng hóa 
giả mạo tên thương nhân. Công ty 
đã bị xử phạt vi phạm hành chính 
(VPHC) 80 triệu đồng, tịch thu 
tiêu hủy 7.944 chai nước muối 
sinh lý Natri Clorid 0,9% 500ml. 

 
Trước đó, một vụ kinh doanh 

thuốc tránh thai vi phạm cũng gây 
xôn xao dư luận khi Đội QLTT số 
6 kiểm tra cơ sở kinh doanh tại số 
83A Bùi Xương Trạch, Khương 
Đình, Thanh Xuân, Hà Nội thuộc 
Công ty TNHH Thiết bị và Vật tư 
y tế Dongkuk, đã tạm giữ 189.000 
vỉ thuốc uống tránh thai 
Welchoice có dấu hiệu xâm phạm 
quyền đối với nhãn hiệu do công 
ty thu hồi về, trị giá hàng hóa 
718,2 triệu đồng.  

UBND TP Hà Nội đã ra quyết 
định xử phạt VPHC 450 triệu 
đồng đối với Công ty TNHH Thiết 
bị và Vật tư y tế Dongkuk về hành 
vi bán, tàng trữ, trưng bày để bán 
hàng hóa xâm phạm quyền đối với 
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nhãn hiệu; đình chỉ 2 tháng hoạt 
động kinh doanh hàng hóa vi 
phạm (thuốc uống tránh thai 
Welchoice)... Điển hình, Đội 
QLTT số 1 phối hợp với Công an 
TP Hà Nội kiểm tra điểm tập kết 
hàng hóa trước cửa số 70 Thiên 
Đức, Gia Lâm, đã thu được 16 bao 
tải chứa cả nghìn kilôgam vỏ bao 
bì các loại gồm bột canh I ốt Hải 
Châu, mì chính Ajinomoto, 
Knorr… Không chỉ vậy, QLTT 
Hà Nội còn thu được lô hàng gồm 
18.142 tuýp kem đánh răng 
Sensodyne 100ml, 75ml, 1.008 
tuýp kem đánh răng Colgate 
100ml giả. 

Theo Cục QLTT Hà Nội, tháng 
1-2019, Cục đã chỉ đạo các đội 
thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg 
ngày 19-6-2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về công tác đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại, sản xuất, kinh doanh hàng 
giả, hàng kém chất lượng thuộc 
nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, 
thực phẩm chức năng, dược liệu 
và vị thuốc y học cổ truyền, qua 
đó đã từng bước kiểm soát hàng 
giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ trên địa bàn Thủ đô. 

Xử lý không xuể 
Sau Tết, nhiều cửa hàng mở 

cửa đã tung ra các chương trình 

khuyến mãi đầu xuân để kích cầu 
tiêu dùng. Mặt hàng khuyến mãi 
nhiều là quần áo, mỹ phẩm, bếp 
từ… và đây cũng là những mặt 
hàng dễ làm giả nhất. Nhiều siêu 
thị bếp, cửa hàng kinh doanh bếp 
quảng cáo rầm rộ, bếp nhập khẩu 
từ Đức, Mỹ và một số nước châu 
Âu. Nhưng theo cảnh báo thì bếp 
nhập lậu, bếp giả, bếp nhái đang 
xuất hiện trên thị trường rất khó 
phân biệt, người tiêu dùng hết sức 
cảnh giác. 

 
Theo Cục QLTT, tháng 1-

2019, các đội QLTT chủ động 
phối hợp với các cơ quan chức 
năng kiểm tra 224 vụ hàng giả, 
hàng vi phạm SHTT, phạt hành 
chính trên 1,8 tỷ đồng. Điển hình, 
Đội QLTT số 4 phối hợp với 
Công an quận Đống Đa kiểm tra 
cơ sở kinh doanh bếp thuộc Công 
ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 
tổng hợp An Trường Thịnh (Công 
ty Trường An Thịnh), phát hiện 
Công ty đang bày bán 354 chiếc 
bếp từ đôi có nhãn chữ ARBER in 
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trên thân bếp và phần chính giữa 
phía cuối trên mặt kính bếp, có 
nhãn chữ SCHOTT in ở phần góc 
trái phía trên mặt kính bếp, có dấu 
hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn 
hiệu SCHOTT đã được bảo hộ.  

Ngày 4-1-2019, Chủ tịch 
UBND thành phố Hà Nội đã ban 
hành quyết định xử phạt VPHC 
đối với Công ty An Trường Thịnh 
về hành vi nhập khẩu hàng hóa giả 
mạo nhãn hiệu với số tiền 432 
triệu đồng, buộc Công ty tiêu hủy 
toàn bộ 354 chiếc mặt kính bếp từ 
đôi có in nhãn chữ SCHOTT là 
hàng giả mạo nhãn hiệu SCHOTT. 
Trước đó, Công ty cổ phần Kỹ 
thuật điện Việt Nam – Đức (số 
1283 Giải Phóng, quận Hoàng 
Mai) đã bị lực lượng kiểm tra liên 
ngành TP Hà Nội tạm giữ 250 
chiếc bếp do nước ngoài sản xuất, 
có dấu hiệu giả mạo tên và địa chỉ 
của Công ty ROMMELSBCHER 
ElektroHausgerate GmbH có địa 
chỉ tại Rodolf - Schmidt - StraBe 
18 91550 Dinkelsbuhl Germany. 
Công ty này đã bị xử phạt 45 triệu 
đồng về hành vi bán hàng hóa có 
nhãn giả mạo tên, địa chỉ thương 
nhân.  

Cục QLTT Hà Nội cho biết, 
hàng giả, hàng vi phạm SHTT 
được một số cơ sở trong nước sản 

xuất bằng cách mua các loại 
nguyên, phụ liệu giá rẻ, không rõ 
chất lượng, nguồn gốc và bao bì, 
nhãn mác giả các thương hiệu sau 
đó làm hàng, đóng gói thủ công 
hoặc sử dụng dây chuyền, máy 
móc thô sơ để gia công, pha trộn, 
dán nhãn và cung cấp đưa ra thị 
trường tiêu thụ.  

Tuy số vụ kiểm tra, xử lý năm 
2018 và tháng 1-2019 nhiều, 
nhưng hàng giả, hàng vi phạm 
SHTT trên thị trường Hà Nội còn 
rất nhiều, nhất là mỹ phẩm, quần 
áo,... Để bảo vệ sức khỏe cho 
người tiêu dùng, bảo hộ thương 
hiệu doanh nghiệp sản xuất, kinh 
doanh trong nước, công tác đấu 
tranh với hàng giả, hàng nhái, 
hàng vi phạm SHTT cần phải 
được cơ quan chức năng thực hiện 
quyết liệt và mạnh tay hơn nữa. 

(Tổng hợp) 
  
 Lúng túng trong xử lý hình 
sự các vụ xâm phạm về sở hữu 
trí tuệ 

Hiện nay, các đối tượng buôn 
lậu, gian lận thương mại và xâm 
phạm sở hữu trí tuệ ngày càng có 
những thủ đoạn tinh vi. Tuy nhiên, 
việc xử lý hình sự trong lĩnh vực 
xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn khiến 
cơ quan chức năng gặp nhiều lúng 



                                          Số 216 – 2/2019 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 36 
 

túng. 
Đại tá Nguyễn Minh Tiến- Phó 

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra 
tội phạm về tham nhũng, kinh tế, 
buôn lậu (Bộ Công An) cho biết 
thực tế: Hiện nay,  các đối tượng 
vi phạm thường đặt hàng hóa, 
nhãn mác riêng lẻ, xâm phạm sở 
hữu trí tuệ (SHTT), sau đó tuồn 
vào Việt Nam tiêu thụ. Với dòng 
sản phẩm đồ uống giải khát, đồ 
gia dụng, điện máy... những vi 
phạm chủ yếu là “xâm phạm 
quyền” đối với nhãn hiệu (cách 
điệu chữ viết, hình ảnh) và kiểu 
dáng (màu sắc, hình dáng) công 
nghiệp đã được bảo hộ. 

 
Đồng tình quan điểm này, 

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản 
lý thị trường (QLTT) Trần Hữu 
Linh cho hay: Các đối tượng sản 
xuất đã sử dụng nguồn nguyên 
liệu giá thành thấp, mua trôi nổi 
trên thị trường, không rõ nguồn 
gốc xuất xứ để pha trộn với một 
lượng hàng thật  hoặc tự sản xuất 
hàng, sau đó dán nhãn mác, niêm 
phong, của các doanh nghiệp đã 

được đăng ký nhãn hiệu.  
Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát 

điều tra tội phạm về tham nhũng, 
kinh tế, buôn lậu (Bộ Công An), 
tội phạm sản xuất, buôn bán hàng 
giả và tội phạm xâm phạm SHTT 
luôn song hành với phương thức, 
thủ đoạn hoạt động tương đối 
giống nhau và ngày càng tinh vi. 
Nếu như trước đây, các đối tượng 
vi phạm thường chỉ là những 
người có trình độ dân trí thấp, thất 
nghiệp, hoạt động nhỏ lẻ thì nay 
có xu hướng chuyển sang thành 
phần có trình độ nhận thức cao. 

Bên cạnh đó, công tác phối hợp 
phát hiện, điều tra, xử lý các hành 
vi xâm phạm quyền SHTT chưa 
được chặt chẽ, thực tế còn xảy ra 
tình trạng chồng chéo, có những vi 
phạm để có thể xử lý được thì phải 
chờ kết luận của nhiều cơ quan 
liên quan khác nên dẫn đến vụ 
việc kéo dài. Có những vi phạm 
vừa có thể xử lý bằng  hình sự, 
vừa có thể xử lý hành chính thì 
các cơ quan thực thi pháp luật 
chọn hình thức xử lý hành chính 
vì thủ tục đơn giản hơn nhiều so 
với quy trình xử lý hình sự. Điều 
này gây tác động xấu đến ý thức 
tuân thủ pháp luật vì vậy cần đề 
cao cảnh giác hơn. 

(Theo tapchisohuutritue.vn) 


