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VIỆT NAM THAM DỰ HỘI 
NGHỊ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHU VỰC 
NAM Á,  ĐÔNG NAM Á, 
CỘNG HÒA HỒI GIÁO IRAN 
VÀ MÔNG CỔ VÀ TUẦN LỄ 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SINGAPORE 

Ngày 26 và 29/8/2019 tại 
Singapore, Cục trưởng Cục Sở 
hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí đã tham 
dự Hội nghị Lãnh đạo các Cơ 
quan Sở hữu trí tuệ Nam Á, Đông 
Nam Á, Cộng hòa Hồi giáo Iran 
và Mông Cổ (HIPOC) do Tổ chức 
Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) 
phối hợp với Chương trình Hợp 
tác Singapore, Bộ Ngoại giao 
Singapore và Cơ quan SHTT 
Singapore (IPOS) tổ chức. 

Năm nay, HIPOC nhằm mục 
đích (i) tiếp tục phát huy những 
kết quả đạt được từ HIPOC 2017 
và 2018, tăng cường hơn nữa quan 
hệ giữa Lãnh đạo các Cơ quan 
SHTT và WIPO; (ii) tạo cơ hội để 
lãnh đạo các Cơ quan SHTT, đặc 
biệt là những cá nhân lãnh đạo 
được bổ nhiệm gần đây tham gia 
đối thoại trực tiếp các chủ đề hợp 
tác phát triển vì lòng tin lẫn nhau, 

sự phối hợp hành động và tính bền 
vững của những kết quả đã đạt 
được; (iii) tạo diễn đàn học hỏi 
cấp lãnh đạo trong khu vực; (iv) 
thảo luận và phản hồi về kinh 
nghiệm, công cụ và phương pháp 
hợp tác hỗ trợ kỹ thuật của WIPO. 
Hội nghị đã quy tụ người đứng 
đầu Cơ quan SHTT 8 nước Nam 
Á, 10 nước Đông Nam Á, Cộng 
hòa Hồi giáo Iran và Mông Cổ, 
đặc biệt là sự tham dự của Trợ lý 
Tổng Giám đốc WIPO - ông 
Naresh Prasad đã cho thấy WIPO 
quan tâm đến khu vực đang được 
cho là rất năng động trong các 
hoạt động đổi mới, sáng tạo. 

Nhiều tham luận về các chủ đề 
khác nhau đã được trình bày tại 
Hội nghị. Nhiều ý tưởng và kinh 
nghiệm của các nước liên quan 
đến cơ chế điều phối liên chính 
phủ và đối tác công – tư trong việc 
quản lý tài sản trí tuệ nhằm thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo đã được các 
diễn giả đến từ Israel, Australia và 
Singapore giới thiệu. Cục trưởng 
Đinh Hữu Phí đã có bài tham luận 
chia sẻ kinh nghiệm về phát triển 
thương hiệu cho các nông sản của 
Việt Nam thông qua Chương trình 
Phát triển tài sản trí tuệ và Chương 
trình Mỗi xã một sản phẩm. Trong 
đó, Việt Nam rất chú trọng việc 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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bảo hộ các sản phẩm chủ lực trong 
lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay, 
Việt Nam đã có 69 chỉ dẫn địa lý 
được bảo hộ, 1.300 nhãn hiệu 
chứng nhận và nhãn hiệu tập thể 
được cấp cho sản phẩm nông sản. 
Việt Nam cũng đã đăng ký thành 
công 4 chỉ dẫn địa lý ra nước 
ngoài, 39 chỉ dẫn địa lý được bảo 
hộ trong khuôn khổ Hiệp định 
thương mại tự do Việt Nam – Liên 
minh Châu Âu. Cục trưởng đã 
thông báo và đặc biệt nhấn mạnh 
việc Chiến lược SHTT quốc gia 
vừa được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt sẽ là nền tảng quan 
trọng để Việt Nam tập trung triển 
khai mạnh mẽ hoạt động bảo hộ 
và khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ 
trong sản xuất, kinh doanh và góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế, 
xã hội cũng như cải thiện chỉ số 
sáng tạo toàn cầu của quốc gia 
trong thời gian tới. 

HIPOC cũng dành thời gian để 
đại diện các Cơ quan SHTT cập 
nhật tình hình và chia sẻ kinh 
nghiệm triển khai các dự án hỗ trợ 
kỹ thuật của WIPO như: Dự án 
Khởi tạo môi trường đổi mới sáng 
tạo nhằm phát triển công nghệ (mà 
Việt Nam đang tham gia) và Dự 
án Khởi tạo môi trường đổi mới 
sáng tạo nhằm phát triển thương 

hiệu và KDCN.  
Ngoài sự kiện HIPOC, Cục 

trưởng Đinh Hữu Phí và đoàn 
công tác của Cục Sở hữu trí tuệ 
còn tham dự Tuần lễ SHTT 
Singapore do IPOS tổ chức với 
chủ đề: “Biến ý tưởng thành tài 
sản: Thúc đẩy doanh nghiệp phát 
triển nhờ SHTT” từ ngày 27 - 
28/8/2019. Sự kiện Tuần lễ SHTT 
được tổ chức với nhiều hoạt động 
khác nhau, trong đó có hoạt động 
chính là Diễn đàn toàn cầu về 
SHTT với nhiều bài tham luận của 
các chuyên gia đến từ khắp thế 
giới, Hội chợ SHTT với sự tham 
dự của nhiều doanh nghiệp trong 
khu vực, Bàn tư vấn SHTT - nơi 
doanh nghiệp tìm đến chuyên gia 
SHTT để được tư vấn và Lễ trao 
Giải thưởng WIPO - IPOS 2019 
cho các công ty tăng trưởng xuất 
sắc trong đổi mới sáng tạo, phát 
triển và thương mại hóa thông qua 
sở hữu trí tuệ (IP) và tài sản vô 
hình (IA).  

Bên lề các sự kiện HIPOC và 
Tuần lễ SHTT, Cục trưởng Đinh 
Hữu Phí đã có buổi họp song 
phương và ký kết Kế hoạch hợp 
tác năm 2020 với ông Daren Tang, 
Giám đốc điều hành IPOS trước 
sự chứng kiến của Đại sứ Dương 
Chí Dũng, Chủ tịch Đại hội đồng 



                                          Số 223 – 9/2019 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 3 
 

WIPO, Trưởng Phái đoàn thường 
trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp 
Quốc, Tổ chức Thương mại thế 
giới và các tổ chức quốc tế khác 
tại Geneva và Đại sứ Tan Hung 
Seng, Đại diện thường trực của 
Cộng hòa Singapore tại Tổ chức 
Thương mại thế giới và Tổ chức 
SHTT thế giới. Kế hoạch được ký 
kết sẽ là cơ sở để hai Cơ quan hợp 
tác trong các lĩnh vực phát triển 
nguồn nhân lực SHTT, tăng cường 
quản trị cơ quan SHTT, thúc đẩy 
đổi mới sáng tạo và trao đổi thông 
tin SHCN. Tại buổi họp song 
phương, Cục trưởng Đinh Hữu Phí 
đã vui mừng thông báo cho ông 
Daren Tang về 5 dấu mốc quan 
trọng của Cục SHTT trong thời 
gian gần đây gồm (i) Chiến lược 
quốc gia về SHTT được Thủ 
tướng Chính phủ Việt Nam phê 
duyệt ngày 22/8/2019, (ii) Lần đầu 
tiên Việt Nam đảm nhiệm chức 
Chủ tịch Nhóm công tác Hợp tác 
về SHTT của ASEAN nhiệm kỳ 
2019 – 2021, (iii) Luật SHTT sửa 
đổi được Quốc hội phê duyệt 
nhằm đáp ứng các cam kết CPTPP 
có hiệu lực thi hành ngay, (iv) 
Triển khai và đưa vào thực hiện 
Dự án WIPO IPAS trong lĩnh vực 
kiểu dáng công nghiệp tại Cục 
SHTT và (v) Lần đầu tiên trong 06 

tháng đầu năm 2019, số đơn nhãn 
hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ xử lý 
cao hơn số đơn nhãn hiệu nộp vào. 
Ông Daren Tang chúc mừng Cục 
SHTT về những thành tựu này và 
mong rằng trong thời gian tới Cục 
SHTT sẽ triển khai thành công 
Chiến lược quốc gia về SHTT để 
thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động 
đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. 

 
Cục trưởng Đinh Hữu Phí và Giám đốc 

điều hành IPOS Daren Tang ký Kế hoạch 
hợp tác song phương năm 2020 giữa hai 

Cơ quan tại Singapore 

 Ông Daren Tang cũng cam kết 
sẽ hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các 
hoạt động thương mại hóa tài sản 
trí tuệ và thúc đẩy đổi mới sáng 
tạo. Bên cạnh đó, Giám đốc điều 
hành IPOS cho biết Singapore 
đang cân nhắc cử đại diện tham 
gia ứng cử chức Tổng Giám đốc 
và Trợ lý Tổng Giám đốc WIPO 
năm nay. Nếu điều này thành hiện 
thực, ông đề nghị Việt Nam ủng 
hộ việc Singapore ứng cử vào các 
vị trí quan trọng nêu trên của 
WIPO. Cục trưởng Đinh Hữu Phí 
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ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực 
của IPOS, đồng thời đề nghị 
Singapore ủng hộ Việt Nam hoàn 
thành các trọng trách Chủ tịch Đại 
hội đồng WIPO nhiệm kỳ 2018 - 
2019 và Chủ tịch Nhóm công tác 
Hợp tác về SHTT của ASEAN 
nhiệm kỳ 2019 - 2021. 

Nhân dịp này, Cục trưởng Đinh 
Hữu Phí còn có buổi tiếp xúc song 
phương với ông Tim Moss, Giám 
đốc điều hành kiêm Tổng kiểm 
soát Cơ quan SHTT Vương quốc 
Anh (UKIPO). Tại buổi làm việc, 
Cục trưởng Đinh Hữu Phí đã 
thông báo về những phát triển gần 
đây của Cục SHTT, đề xuất của 
Việt Nam đối với những dự án hợp 
tác với Cơ quan SHTT Vương 
quốc Anh (Dự án hỗ trợ phát triển 
lĩnh vực tài chính và SHTT khu 
vực Đông Nam Á, Dự án Thương 
mại toàn cầu), thông tin về những 
nội dung chính trong Chiến lược 
quốc gia về SHTT của Việt Nam, 
hợp tác về SHTT trong ASEAN và 
vai trò Chủ tịch Nhóm công tác 
Hợp tác về SHTT trong ASEAN 
của Việt Nam và thông tin về hoạt 
động thực thi quyền SHTT tại Việt 
Nam. Giám đốc điều hành kiêm 
Tổng Kiểm soát UKIPO hứa sẽ hỗ 
trợ Việt Nam tham gia các dự án 
hợp tác nêu trên cũng như tiếp tục 

tổ chức đào tạo tại Việt Nam và 
Vương quốc Anh cho các thẩm 
định viên Cục Sở hữu trí tuệ.  

Chuyến công tác tham dự chuỗi 
hoạt động HIPOC, Tuần lễ SHTT 
Singapore, các hoạt động bên lề, lễ 
ký Kế hoạch hợp tác và các cuộc 
họp song phương với IPOS, 
UKIPO của Cục trưởng Đinh Hữu 
Phí và đoàn công tác của Cục Sở 
hữu trí tuệ đã thành công tốt đẹp 
và đạt được nhiều kết quả đáng 
ghi nhận./. 

(Theo most.gov.vn) 
 
HỘI THẢO ĐỊNH KỲ VỀ SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ TRONG 
KHUÔN KHỔ HỢP TÁC 
GIỮA VIỆT NAM VÀ NHẬT 
BẢN – NHỮNG LỢI ÍCH VÀ 
TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC TỚI 
HỆ THỐNG SHTT CỦA VIỆT 
NAM 

Nhật Bản là một quốc gia có 
nền kinh tế phát triển mạnh, là 
một trong các quốc gia hàng đầu 
thế giới trong hoạt động nghiên 
cứu, sáng tạo và ứng dụng, 
thương mại hóa thành công kết 
quả sáng tạo vào đời sống. 

Hệ thống sở hữu trí tuệ của 
Việt Nam được thiết lập muộn hơn 
gần trăm năm so với Nhật Bản, 
những thành công và thất bại trong 
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hoạt động sở hữu trí tuệ của Nhật 
Bản đã và sẽ luôn là những kinh 
nghiệm quý báu đối với Việt Nam. 
Nhật Bản là một trong các đối tác 
quan trọng, lâu đời và luôn đồng 
hành với Việt Nam trong sự 
nghiệp phát triển hệ thống sở hữu 
trí tuệ.  

 
Đặc biệt từ đầu những năm 

2000 đến nay, Cơ quan sáng chế 
Nhật Bản đã hỗ trợ Cục Sở hữu trí 
tuệ thực hiện một số dự án lớn 
nhằm tăng cường năng lực cho 
toàn hệ thống sở hữu trí tuệ (1). 
Trong khuôn khổ hợp tác song 
phương, hằng năm hai cơ quan đã 
xây dựng kế hoạch và triển khai 
nhiều hoạt động cụ thể và đa dạng, 
tác động tới hầu hết các nhóm chủ 
thể của hệ thống sở hữu trí tuệ. 
Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ kỹ 
thuật và đào tạo chuyên sâu về sở 
hữu trí tuệ cho thẩm định viên và 
chuyên gia Việt Nam. Một hoạt 
động được đánh giá là rất hiệu quả 
và có tác động tới nhiều đối tượng 
trong xã hội là chuỗi các hội thảo 
về sở hữu trí tuệ, được triển khai 

hai năm một lần bắt đầu từ năm 
2005. 

Chủ đề của mỗi hội thảo được 
Cục Sở hữu trí tuệ đề xuất dựa 
trên nguyên tắc ưu tiên các vấn đề 
mà Việt Nam quan tâm, muốn học 
hỏi kinh nghiệm đồng thời là lĩnh 
vực mạnh của Nhật Bản. Việc lựa 
chọn chủ đề luôn là vấn đề được 
hai cơ quan trao đổi và cân nhắc 
một cách kỹ lưỡng. Dựa trên các 
nội dung mà Việt Nam đề xuất 
phía Nhật Bản cử các chuyên gia 
có chuyên môn sâu để có thể chia 
sẻ tốt nhất những kinh nghiệm hữu 
ích cho Việt Nam. Từ năm 2005 
đến nay, hai bên đã phối hợp tổ 
chức thành công 8 lần hội thảo, 
mỗi lần hội thảo được tổ chức hai 
ngày tại hai thành phố lớn của 
Việt Nam là Hà Nội và TP. Hồ 
Chí Minh với gần 1.500 lượt 
người tham dự. Đại biểu tham dự 
các hội thảo cũng được lựa chọn 
một cách kỹ lưỡng từ những cơ 
quan, tổ chức có liên quan. Hội 
thảo cũng tạo cơ hội để duy trì 
mối liên hệ giữa các học viên, cán 
bộ từng tham gia các khóa đào tạo 
tại Nhật Bản (2). Hội thảo chính là 
diễn đàn mở để họ chia sẻ kinh 
nghiệm từ hoạt động thực tiễn và 
những kiến thức đã được tiếp cận 
trong những khóa học tại Nhật 
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Bản. 
Hoạt động xác lập quyền sở 

hữu trí tuệ là một khâu quan trọng 
trong vận hành hệ thống sở hữu trí 
tuệ, là bước quan trọng để xác 
định căn cứ pháp lý cho các chủ 
thể quyền. Tuy nhiên sau khi xác 
lập quyền mà các chủ thể có liên 
quan không biết cách quản lý và 
khai thác, thương mại hóa kịp 
thời, hiệu quả các quyền sở hữu trí 
tuệ thì khâu xác lập quyền sẽ 
không có ý nghĩa. Thực tiễn đã 
cho thấy hoạt động quản lý và 
thương mại hóa tài sản trí tuệ ở 
Việt Nam, đặc biệt là trong tổ 
chức nghiên cứu còn chưa được 
chú trọng, trong khi vấn đề khai 
thác và thương mại hóa tài sản trí 
tuệ là một trong những thế mạnh 
của Nhật Bản. Với mong muốn 
tìm hiểu về các chính sách hỗ trợ 
hoạt động sở hữu trí tuệ cũng như 
kinh nghiệm quản lý và thương 
mại hóa tài sản trí tuệ trong các tổ 
chức nghiên cứu ở Nhật Bản, chủ 
đề hội thảo năm 2013 được lựa 
chọn là “Quản lý và thương mại 
hóa tài sản trí tuệ trong trường đại 
học, viện nghiên cứu”. Đại biểu 
tham dự là các nhà quản lý và chủ 
thể sáng tạo đánh giá cao kinh 
nghiệm của Nhật Bản trong lĩnh 
vực thương mại hóa tài sản trí tuệ 

cũng như các nỗ lực của Chính 
phủ Nhật Bản nhằm khuyến khích 
ứng dụng kết quả nghiên cứu sáng 
tạo vào sản xuất. 

Trong bối cảnh hội nhập thế 
giới ngày càng sâu rộng đồng thời 
với trình độ khoa học kỹ thuật 
phát triển nhanh chóng, hoạt động 
thực thi quyền sở hữu trí tuệ của 
Việt Nam cũng như của các nước 
đều phải đối mặt với nhiều thách 
thức mới. Chủ đề về “Tăng cường 
thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại 
Việt Nam” một lần nữa được chọn 
cho Hội thảo năm 2015. Nội dung 
được trình bày tại hội thảo này tập 
trung vào những thách thức đặt ra 
cho hoạt động thực thi trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế và hướng 
khắc phục.  

Môi trường đầu tư kinh doanh 
của Việt Nam được cải thiện đáng 
kể đã thu hút ngày càng nhiều 
doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt 
là doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư 
vào sản xuất, kinh doanh ở Việt 
Nam. Nhật Bản cũng là một trong 
số các nước hằng năm có số lượng 
đơn đăng ký sáng chế và kiểu 
dáng công nghiệp nhiều nhất vào 
Việt Nam, điều này cho thấy các 
sáng chế và kiểu dáng công nghiệp 
có nhiều tiềm năng được khai thác 
và thương mại hóa ở Việt Nam.  
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Tiếp nối thành công của các 
hội thảo trước, theo kế hoạch đã 
được hai bên thống nhất, năm 
2019 hội thảo sẽ được tổ chức vào 
tháng 10 cũng tại hai địa điểm: Hà 
Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 
Trong bối cảnh cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư diễn ra nhanh 
chóng và lan rộng, tác động tới 
toàn thế giới, hoạt động sở hữu trí 
tuệ của tất cả các nước không thể 
nằm ngoài xu thế cần được phát 
triển liên tục để đảm bảo kịp thời 
bảo hộ các công nghệ mới ra đời. 
Chính vì vậy Ban tổ chức đã thống 
nhất chủ đề của hội thảo năm nay 
là “Bảo hộ và thực thi quyền sở 
hữu trí tuệ trong bối cảnh cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư”. Với kỳ vọng các chuyên gia 
trình bày tại hội thảo sẽ đánh giá 
một cách toàn diện tác động của 
cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư tới phát triển kinh tế xã hội 
nói chung và hệ thống sở hữu trí 
tuệ nói riêng, từ đó rút ra được 
những bài học hữu ích từ kinh 
nghiệm của các nước trong xử lý 
những vấn đề mới phát sinh từ sản 
phẩm của trí tuệ nhân tạo, ví dụ 
như: các đối tượng mới của quyền 
sở hữu trí tuệ, vấn đề chủ thể 
quyền, vấn đề thực thi quyền sở 
hữu trí tuệ trong môi trường 

internet... 
Bên cạnh các hoạt động hợp 

tác khác với các đối tác Nhật Bản, 
Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam luôn 
đánh giá cao và coi trọng việc tổ 
chức định kỳ các hội thảo này bởi 
sự lan tỏa rộng rãi được tới tất cả 
các chủ thể có liên quan trong hệ 
thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam 
và là diễn đàn mở để có thể liên 
tục cập nhật cả lý luận và thực tiễn 
về bảo hộ sở hữu trí tuệ. Kinh 
nghiệm của Nhật Bản luôn là hữu 
ích và phù hợp với Việt Nam và 
hy vọng hoạt động này sẽ tiếp tục 
được triển khai hiệu quả trong các 
năm tiếp theo. 

(Theo noip.gov.vn) 
 

ASEAN VÀ CÁC ĐỐI TÁC 
ĐÀM PHÁN VỀ HIỆP ĐỊNH 
THƯƠNG MẠI TỰ DO KHU 
VỰC  

Ngày 8/9, Hội nghị Bộ trưởng 
các nước tham gia đàm phán Hiệp 
định Đối tác Kinh tế Toàn diện 
Khu vực (RCEP) lần thứ 7 giữa 10 
nước thành viên ASEAN và 6 nước 
đối tác là Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật 
Bản, New Zealand, Australia và 
Trung Quốc đã diễn ra tại 
Bangkok bên lề Hội nghị Bộ 
trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 51 
(AEM 51). 
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Trải qua 27 phiên đàm phán 
chính thức, nhiều phiên đàm phán 
giữa kỳ, đàm phán Hiệp định 
RCEP đã kết thúc được các 
Chương: Hợp tác kinh tế, Doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, Thủ tục hải 
quan và thuận lợi hóa thương mại, 
Mua sắm của Chính phủ, Các biện 
pháp vệ sinh kiểm dịch, Tiêu 
chuẩn, quy chuẩn và thủ tục đánh 
giá sự phù hợp. Nhiều nội dung 
khác cũng đã thống nhất được về 
cơ bản. 

Từ đầu năm 2019 đến nay, các 
nước ASEAN đã chủ động cùng 
các nước đối tác thúc đẩy một số 
giải pháp linh hoạt nhằm xử lý các 
vướng mắc trong đàm phán, 
hướng tới mục tiêu kết thúc đàm 
phán Hiệp định RCEP vào cuối 
năm 2019 như các nhà lãnh đạo đã 
chỉ đạo tại Hội nghị Cấp cao 
RCEP lần thứ 2 vào tháng 11/2018 
tại Singapore. Hiện đàm phán 
đang đi vào giai đoạn quyết định, 
đòi hỏi quyết tâm chính trị cao của 
các nước cũng như chỉ đạo thường 
xuyên của các Bộ trưởng để có thể 
đi vào giai đoạn kết thúc đàm 
phán.  

Tại Hội nghị Bộ trưởng lần 
này, các Bộ trưởng đã thảo luận 
nhiều giải pháp cụ thể để làm định 
hướng cho giai đoạn đàm phán tới 

đây bao gồm: Các Bộ trưởng tiếp 
tục thể hiện quyết tâm chính trị 
trong việc thúc đẩy việc kết thúc 
đàm phán; Đưa ra các chỉ đạo đối 
với Đoàn đàm phán các nước về 
việc thể hiện quyết tâm chính trị 
đó trong quá trình đàm phán, đặc 
biệt là thái độ linh hoạt trong việc 
giải quyết tất cả các nội dung còn 
tồn đọng;… 

Việt Nam đã tích cực tham gia 
thảo luận tìm kiếm giải pháp xử lý 
những vướng mắc về chính sách 
nhằm hướng tới khả năng đạt đồng 
thuận trong nhiều lĩnh vực. Đặc 
biệt, để chuẩn bị cho năm Việt 
Nam đảm nhận tư cách Chủ tịch 
ASEAN, Việt Nam đăng cai tổ 
chức Phiên đàm phán Hiệp định 
RCEP lần thứ 28 tại Đà Nẵng từ 
ngày 19-27/9 tới. Với tư cách là 
nước chủ nhà và sẽ đảm nhận 
cương vị Chủ tịch ASEAN sau 
Hội nghị Cấp cao cuối năm nay, 
Việt Nam sẽ phối hợp với tất cả 
các nước để đảm bảo thành công 
của Phiên đàm phán sắp tới./.  

(Theo chinhphu.vn) 
 
 
 
 
EVFTA: ĐẶT RA TIÊU 
CHUẨN MỚI TRONG BẢO 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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HỘ VÀ THỰC THI QUYỀN 
SHTT  

Hiệp định EVFTA đã nâng tầm 
các cam kết về thương mại giữa 
Việt Nam và Liên minh châu Âu, 
trong đó có các cam kết về sở hữu 
trí tuệ và hàng rào kỹ thuật. Điều 
này mang lại những cơ hội mới 
gắn liền với các thuận lợi rõ rệt và 
cả những thử thách cho các doanh 
nghiệp. 

 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh 

Dưới đây là nội dung lược dẫn 
phát biểu của Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Chu Ngọc Anh, về vấn 
đề này tại Hội nghị Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam – 
EU: Một số cam kết quan trọng về 
sở hữu trí tuệ và những điều cần 
lưu ý. 

Ngày 30/6/2019, Hiệp định 
thương mại tự do Việt Nam-Liên 
minh châu Âu và Hiệp định Bảo 
hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh 
châu Âu đã được ký kết tại Hà Nội 
sau hơn 7 năm đàm phán. Bộ 
Khoa học và Công nghệ tham gia 

nội dung về sở hữu trí tuệ và hàng 
rào kỹ thuật trong thương mại 
trong Đoàn đàm phán của Chính 
phủ do Bộ Công thương là đơn vị 
thường trực. 

Trong hiệp định này, cam kết 
của EU với Việt Nam cao hơn 
cam kết của EU trong WTO, 
tương đương với mức cao nhất của 
EU trong các FTA gần đây của 
EU. Đồng thời, cam kết của Việt 
Nam với EU cao hơn cam kết của 
Việt Nam trong WTO, ít nhất là 
ngang bằng với độ mở tối đa mà 
Việt Nam thỏa thuận với các đối 
tác FTA khác. Riêng về sở hữu trí 
tuệ, những cam kết cụ thể về mức 
độ bảo hộ và thực thi quyền sở 
hữu trí tuệ trong Hiệp định 
EVFTA cùng với cam kết về 
nguyên tắc tối huệ quốc nhằm bảo 
đảm cho doanh nghiệp của hai bên 
được hưởng sự bảo hộ cao nhất 
mà mỗi bên dành cho bên thứ ba 
được cho là đã đặt ra một tiêu 
chuẩn mới trong việc bảo hộ và 
thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đáp 
ứng nhu cầu và kỳ vọng về bảo hộ 
của chủ thể quyền, nhưng vẫn đảm 
bảo độ linh hoạt nhất định để một 
quốc gia đang phát triển như Việt 
Nam có thể hưởng lợi từ bảo hộ 
SHTT. 

Điều này sẽ tạo môi trường 
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thuận lợi cho hoạt động đầu tư, 
kinh doanh của doanh nghiệp hai 
bên, là động lực thúc đẩy hoạt 
động chuyển giao công nghệ cao 
trong nông nghiệp, công nghiệp 
chế biến, sản xuất hàng nông sản, 
thực phẩm; công nghệ năng lượng 
điện tái tạo, dược phẩm, chế tạo 
thiết bị máy móc v.v… từ EU vào 
Việt Nam. Ngoài ra, Hiệp định 
này không chỉ bảo đảm quyền đối 
với các chỉ dẫn địa lý dùng cho 
các nông sản của Việt Nam vốn đã 
có mặt trên thị trường EU từ lâu 
như nước mắm Phú Quốc, cà phê 
Buôn Mê Thuột, mà còn mở ra cơ 
hội tiếp cận thị trường EU cho các 
đặc sản khác như trà Mộc Châu, 
Tân Cương, hay vải thiều Thanh 
Hà, Lục Ngạn,... do được biết đến 
thông qua Hiệp định. 

Trong thời gian vừa qua, Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã chủ 
động triển khai các nhiệm vụ 
nhằm thực thi đầy đủ, nghiêm túc 
các cam kết của Việt Nam trong 
EVFTA về sở hữu trí tuệ và hàng 
rào kỹ thuật trong thương mại. Về 
các cam kết về sở hữu trí tuệ, Bộ 
Khoa học và Công nghệ đang 
hoàn thiện Đề nghị xây dựng Luật 
sửa đổi Luật SHTT; hoàn thiện 
các thủ tục cần thiết cho việc gia 
nhập Thỏa ước Lahay về đăng ký 

quốc tế kiểu dáng công nghiệp, là 
một trong các cam kết của Việt 
Nam trong vòng 2 năm sau khi 
Hiệp định EVFTA có hiệu lực. Bộ 
Khoa học và Công nghệ cũng đã 
phối hợp với Bộ Công thương 
trình Quốc hội thông qua Luật sửa 
đổi một số điều của Luật Kinh 
doanh bảo hiểm và Luật SHTT 
vào ngày 14/6/2019 nhằm thực thi 
một số cam kết bắt đầu có hiệu lực 
của Hiệp định CPTPP cũng là một 
bước chuẩn bị đầu tiên để nghiêm 
túc thi hành các cam kết về SHTT 
trong EVFTA. 

Hiệp định EVFTA được kỳ 
vọng sẽ đáp ứng nhu cầu bảo hộ 
của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. 
Việc thi hành các nghĩa vụ theo 
Hiệp định sẽ tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp, gồm cả các doanh 
nghiệp Việt Nam có thể xác lập và 
bảo vệ thành quả đầu tư cho hoạt 
động sáng tạo, từ sáng tạo đổi mới 
công nghệ, mẫu mã, bao bì đến 
nhãn hiệu sản phẩm và dịch vụ 
một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. 
Điều này sẽ có nhiều tác động tích 
cực đến hoạt động thu hút đầu tư 
nước ngoài cũng như thương mại 
của Việt Nam. 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
môi trường kinh doanh nói chung 
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ngày càng tốt lên (trong đó có sự 
tin tưởng ngày càng cao của các 
đối tác nước ngoài về việc bảo hộ 
các tài sản trí tuệ tại Việt Nam), 
đáp ứng các điều kiện của các 
Hiệp định FTA đã ký kết, Việt 
Nam sẽ thu hút được các nguồn 
vốn FDI chất lượng cao, với trình 
độ công nghệ tiên tiến. Đây là cơ 
hội để doanh nghiệp Việt Nam có 
thể tiếp nhận chuyển giao các 
công nghệ tiên tiến từ châu Âu để 
nâng cao năng suất, chất lượng và 
năng lực cạnh tranh của mỗi 
doanh nghiệp. 

Đặc biệt, Hiệp định EVFTA 
mang lại nhiều cơ hội tiếp cận thị 
trường các nước EU. Tuy nhiên, 
để khai thác được thị trường rộng 
lớn này, các doanh nghiệp Việt 
Nam cần nắm vững và đáp ứng 
các quy định về bảo hộ, khai thác, 
thực thi quyền sở hữu các tài sản 
trí tuệ và các quy định về hàng rào 
kỹ thuật trong thương mại của EU. 
Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp 
phải chú trọng nâng cao nhận thức 
về lĩnh vực sở hữu trí tuệ cũng 
như không ngừng đổi mới sáng 
tạo, cải thiện năng lực công nghệ 
nội tại và năng lực hấp thụ công 
nghệ mới, tiên tiến để nâng cao 
chất lượng sản phẩm của mình. 
Chỉ có như vậy, các doanh nghiệp 

mới có thể đứng vững khi bước 
chân ra biển lớn, tham gia cuộc 
chơi chung toàn cầu. 

Bên cạnh đó, tại thị trường 
trong nước, xu hướng về tăng 
cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
với những quy định về việc chống 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
nghiêm minh hơn có thể khiến 
doanh nghiệp của Việt Nam nếu 
không nhận thức rõ nguy cơ, sẽ 
phải chịu gánh nặng đối với các 
thủ tục kiểm soát, đặc biệt là khi 
bị rơi vào tranh chấp, kiện tụng.  

(Tổng hợp) 
 

CHIẾN LƯỢC SHTT ĐẾN 
NĂM 2030: PHÁT TRIỂN 
TOÀN DIỆN, HIỆU QUẢ HỆ 
THỐNG SHTT VIỆT NAM 

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, 
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết 
định số 1068/QĐ-TTg phê duyệt 
Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 
2030 (sau đây gọi tắt là “Chiến 
lược”). 

Chiến lược do Bộ Khoa học và 
Công nghệ chủ trì xây dựng, với 
sự phối hợp của các Bộ, ngành 
liên quan (Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Công Thương, Y tế, 
Tài chính, Công an, Thông tin và 
Truyền thông, Giáo dục và Đào 
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tạo…) và sự hỗ trợ về mặt kỹ 
thuật của Tổ chức Sở hữu trí tuệ 
thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt 
Nam ban hành một chiến lược 
mang tầm quốc gia về sở hữu trí 
tuệ, đánh dấu một bước phát triển 
mới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, 
khẳng định sở hữu trí tuệ là công 
cụ quan trọng góp phần thúc đẩy 
hoạt động đổi mới sáng tạo cũng 
như phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội của đất nước. 

Chiến lược sở hữu trí tuệ đến 
năm 2030 gồm ba phần: Quan 
điểm chỉ đạo, Mục tiêu và Nhiệm 
vụ, giải pháp. Chiến lược cũng xác 
định một số đề án, nhiệm vụ cần 
được ưu tiên thực hiện cho giai 
đoạn đến năm 2025 - đây là một 
trong những nhiệm vụ tác động 
trực tiếp tới hiệu quả hoạt động sở 
hữu trí tuệ ở cả ba lĩnh vực quyền 
tác giả, quyền liên quan, quyền sở 
hữu công nghiệp và quyền đối với 
giống cây trồng trong thời gian 
tới. Các hợp phần nội dung của 
Chiến lược được xây dựng theo 
chu trình của hoạt động sở hữu trí 
tuệ, bao gồm các khâu sáng tạo, 
xác lập, bảo vệ và khai thác quyền 
sở hữu trí tuệ. 

Chiến lược định hướng sự phát 
triển của hệ thống sở hữu trí tuệ 
Việt Nam trong giai đoạn tới theo 

ba quan điểm chỉ đạo lớn, đó là: 
- Phát triển hệ thống sở hữu trí 

tuệ đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các 
khâu sáng tạo, xác lập, khai thác 
và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo 
môi trường khuyến khích đổi mới 
sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội 
nhập quốc tế, đưa sở hữu trí tuệ 
trở thành công cụ quan trọng nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia, 
thúc đẩy phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội. 

- Chính sách sở hữu trí tuệ là 
một bộ phận không thể tách rời 
trong chiến lược, chính sách phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội của 
quốc gia và các ngành, lĩnh vực. 

- Hoạt động sở hữu trí tuệ có sự 
tham gia tích cực của tất cả các 
chủ thể trong xã hội, trong đó viện 
nghiên cứu, trường đại học, các cá 
nhân hoạt động sáng tạo, đặc biệt 
là các doanh nghiệp đóng vai trò 
chủ đạo trong việc tạo ra và khai 
thác tài sản trí tuệ. 

Trên cơ sở các quan điểm chỉ 
đạo đó, Chiến lược đặt ra 5 nhóm 
mục tiêu phấn đấu đạt được, cụ 
thể là: 

- Đến năm 2030, Việt Nam 
thuộc nhóm các nước dẫn đầu 
ASEAN về trình độ sáng tạo, bảo 
hộ và khai thác quyền sở hữu trí 
tuệ. 
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- Việc xác lập quyền sở hữu 
công nghiệp và quyền đối với 
giống cây trồng bảo đảm nhanh 
chóng, minh bạch, công bằng, đáp 
ứng kịp thời yêu cầu của doanh 
nghiệp và xã hội. 

- Hiệu quả thực thi pháp luật sở 
hữu trí tuệ được nâng cao rõ rệt, 
tình trạng xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ giảm đáng kể. 

- Tài sản trí tuệ mới của cá 
nhân, tổ chức Việt Nam gia tăng 
cả về số lượng và chất lượng, cải 
thiện vượt bậc các chỉ số về sở 
hữu trí tuệ của Việt Nam trong chỉ 
số đổi mới sáng tạo toàn cầu. 

Ở mục tiêu này, các chỉ tiêu 
định lượng về số đơn đăng ký và 
văn bằng bảo hộ quyền sở hữu 
công nghiệp/quyền đối với giống 
cây trồng của cá nhân, tổ chức 
Việt Nam cũng được xác định rõ, 
ví dụ như: số lượng đơn đăng ký 
sáng chế và văn bằng bảo hộ sáng 
chế tăng trung bình 16-18%/năm, 
số lượng đơn đăng ký kiểu dáng 
công nghiệp tăng trung bình 6-
8%/năm, số lượng đơn dăng ký 
nhãn hiệu tăng trung bình 8-
10%/năm; số lượng đơn đăng ký 
bảo hộ giống cây trồng tăng trung 
bình 12 -14%/năm… Đây là các 
chỉ tiêu định lượng có thể tác động 
tới kết quả xếp hạng của Việt Nam 

trong Bảng xếp hạng Chỉ số đổi 
mới sáng tạo toàn cầu (GII), đồng 
thời cũng sẽ là một trong các tiêu 
chí thể hiện chất lượng và hiệu 
quả hoạt động của hệ thống sở hữu 
trí tuệ quốc gia. 

- Hiệu quả sử dụng quyền sở 
hữu trí tuệ được nâng cao và gia 
tăng đáng kể số lượng sản phẩm 
có hàm lượng sở hữu trí tuệ cao: 
Tỷ lệ sáng chế được khai thác 
thương mại đạt 8-10% số sáng chế 
được cấp văn bằng bảo hộ; có ít 
nhất 1-2 giống cây trồng được 
khai thác quyền ở nước ngoài; 
phấn đấu đến năm 2030 doanh thu 
của các ngành công nghiệp văn 
hóa dựa trên quyền tác giả, quyền 
liên quan đóng góp khoảng 7% 
GDP, phát triển một số ngành 
công nghiệp có mức độ sử dụng 
tài sản trí tuệ cao… 

Để đạt được các mục tiêu đề ra, 
Chiến lược đặt ra chín nhóm 
nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai 
thực hiện, bao gồm các nhóm giải 
pháp về: (i) Hoàn thiện chính 
sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ; 
(ii) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; 
(iii) Tập trung đẩy mạnh và nâng 
cao hiệu quả hoạt động thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ; (iv) Thúc đẩy 
các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ; 
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(v) Khuyến khích, nâng cao hiệu 
quả khai thác tài sản trí tuệ; (vi) 
Phát triển các hoạt động hỗ trợ về 
sở hữu trí tuệ; (vii) Tăng cường 
nguồn nhân lực cho hoạt động sở 
hữu trí tuệ; (viii) Hình thành văn 
hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội và 
(ix) Tích cực, chủ động hợp tác và 
hội nhập quốc tế về sở hữu trí tuệ. 

Mỗi nhóm nhiệm vụ, giải pháp 
gồm nhiều nhiệm vụ và giải pháp 
cụ thể và đều cần có sự tham gia 
tích cực của tất cả các chủ thể 
trong hệ thống sở hữu trí tuệ. 
Trong đó, các cơ quan quản lý nhà 
nước cần phát huy mạnh vai trò 
tạo dựng cơ chế, chính sách thuận 
lợi, minh bạch để các chủ thể sáng 
tạo và khai thác quyền sở hữu trí 
tuệ phát huy tối đa năng lực đổi 
mới sáng tạo của mình. Hệ thống 
cơ quan quản lý nhà nước về sở 
hữu trí tuệ phải được kiện toàn 
theo hướng kiến tạo và hiệu quả; 
xác định, củng cố các đầu mối 
chuyên trách về sở hữu trí tuệ tại 
các cơ quan quản lý nhà nước có 
liên quan ở trung ương và địa 
phương; đẩy mạnh cơ chế phối 
hợp liên ngành trong quản lý nhà 
nước về sở hữu trí tuệ. Trình tự, 
thủ tục hành chính về sở hữu trí 
tuệ được công khai, minh bạch, 
đơn giản hóa, hiện đại hóa. Hệ 

thống cơ sở dữ liệu về sở hữu trí 
tuệ được xây dựng liên thông và 
kết nối đồng bộ giữa các cơ quan 
quản lý nhà nước. 

Hiệu quả hoạt động bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ cần được 
nâng cao rõ rệt thông qua việc đẩy 
mạnh các hoạt động phối hợp giữa 
các cơ quan bảo vệ quyền, tăng 
cường kiểm tra và xử lý nghiêm 
các hành vi xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ, đặc biệt trong môi 
trường kỹ thuật số và tại biên giới; 
nâng cao hiệu quả công tác điều 
tra các vụ án hình sự về sở hữu trí 
tuệ. 

Bên cạnh đó, theo xu hướng 
phát triển của thế giới, Chiến lược 
cũng vượt ra khỏi phạm vi truyền 
thống của hoạt động sở hữu trí tuệ 
(tập trung chủ yếu vào hoạt động 
xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ) khi xác định rõ hơn các nhiệm 
vụ, giải pháp để thúc đẩy hoạt 
động tạo ra và khai thác tài sản trí 
tuệ như: xây dựng, cung cấp các 
công cụ và dịch vụ thông tin sở 
hữu trí tuệ, bản đồ công nghệ cho 
các viện nghiên cứu, trường đại 
học, doanh nghiệp; sử dụng các 
chỉ số đo lường về sở hữu trí tuệ 
làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt 
động của các viện nghiên cứu, 
trường đại học và doanh nghiệp; 
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hình thành và phát triển mạng lưới 
trung tâm chuyển giao công nghệ 
và sở hữu trí tuệ tại các viện 
nghiên cứu, trường đại học và 
doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện 
cơ chế, chính sách phát triển các 
ngành công nghiệp có mức độ sử 
dụng tài sản trí tuệ cao, tạo ra các 
sản phẩm có uy tín và chất lượng, 
thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá có 
hàm lượng sở hữu trí tuệ cao; 
hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp 
đẩy mạnh sử dụng công cụ sở hữu 
trí tuệ trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh; phát triển thị trường 
tài sản trí tuệ lành mạnh theo 
hướng: mở rộng và nâng cao chất 
lượng các dịch vụ trung gian để 
tăng cường kết nối cung cầu về tài 
sản trí tuệ; đẩy mạnh hoạt động 
đánh giá, định giá tài sản trí tuệ, 
v.v.. 

 (Theo most.gov.vn) 
 
 
 

 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Sử dụng bùn ao và chất thải, 
các nhà khoa học tạo ra hệ 
thống sản xuất điện hiệu quả 
nhất  

Hệ thống pin nhiên liệu hoạt 
động nhờ bùn lấy từ ao tôm, 

rơm và một số thứ chất thải khác 
chính là thứ công nghệ tạo nên 
điều kỳ diệu. Đội ngũ đã bắt đầu 
thử nghiệm với công trình đầu tiên 
từ tháng 9/2016, có được hệ thống 
phát điện dùng pin nhiên liệu thể 
rắn đầu tiên trong khu vực ĐNÁ 
hồi tháng Giêng năm 2018.  

Trong thử nghiệm, khí 
biogas sinh ra từ nguồn chất thải 
sinh khối là hỗn hợp bã mía, bã 
cơm dừa và bùn thải đặc từ ao 
nuôi tôm cung cấp cho hệ thống 
SOFC 1kV tạo ra nguồn điện đạt 
hiệu suất 53,1% ở nhiệt độ 700 độ 
C với hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu 
là 69% (gấp 2 lần máy phát dùng 
động cơ biogas). 

 
Hệ thống tạo điện thử nghiệm, sử dụng nhiên 

liệu là bùn ao, rơm và một số loại phế thải 
Tin vui lại tới hồi tháng Bảy 

vừa qua: nhóm nghiên cứu đạt 
được mức hiệu suất năng lượng 
62,5%. Nỗ lực suốt thời gian dài 
đã cho phép họ vượt được mục 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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tiêu 53% đặt ra ban đầu và có 
được thành tựu mới. Thông 
thường, hiệu năng của một hệ 
thống tạo năng lượng từ khí 
methane chỉ đạt 20 tới 30%. 

Ngoài tạo ra nguồn điện sạch, 
hệ thống màng lọc còn giúp cải 
thiện môi trường nước góp phần 
tăng tỷ lệ tôm sống lên 90%. 
Ngoài ra, phần phụ phẩm từ bể lên 
men khi phối hợp với vỏ trấu và 
được than hóa sẽ tạo thành nguồn 
phân bón giàu dinh dưỡng cung 
cấp cho cây trồng. Hệ thống mới 
sẽ kéo dài được tuổi thọ ao nuôi 
tôm, và có tiềm năng mở rộng ra 
những mô hình chăn nuôi khác. 

(Theo trithuctre.vn) 

 
 Điều trị rối loạn nhịp tim 
bằng bản đồ giải phẫu điện học 
3 chiều  

Các bác sĩ chuyên ngành tim 
mạch từ các Bệnh viện E, Bệnh 
viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đại 
học Y Hà Nội, Bệnh viện Quân Y 
103… đã tham gia Hội thảo cập 
nhật kỹ thuật hiện đại trong điều 
trị rối loạn nhịp tim khó bằng 
công nghệ lập bản đồ giải phẫu 
điện học 3 chiều, dưới sự hỗ trợ 
của GS. Chen Ming Long, Bệnh 
viện tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. 

Bên cạnh việc phổ cập các kiến 

thức chuyên ngành, GS. Chen 
Ming Long còn trực tiếp tham gia 
vào kíp thủ thuật cắt đốt cho 4 
trường hợp rối loạn nhịp tim phức 
tạp bằng công nghệ này tại bệnh 
viện E. Bệnh nhân đầu tiên là bà 
Đoàn Thị Tứ (70 tuổi, ở Bắc 
Ninh) được chẩn đoán rung nhĩ 
cơn – ngoại tâm thu nhĩ ổ. Trước 
đó, bệnh nhân được phát hiện rung 
nhĩ cơn hơn 1 năm nay, với biểu 
hiện đánh trống ngực, hồi hộp, 
khó thở, tim đập nhanh… Bệnh 
nhân đã được sử dụng thuốc 
chống rối loạn nhịp trong một thời 
gian dài nhưng tình trạng không 
cải thiện. 

Sau khi tiến hành hội chẩn, các 
bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh 
viện E quyết định điều trị rối loạn 
nhịp bằng công nghệ lập bản đồ 
giải phẫu điện học 3 chiều dưới sự 
hỗ trợ của GS Chen Ming Long. 
Ca can thiệp diễn ra từ 4-5 tiếng, 
các bác sĩ thiết lập đường vào 
thông qua đường mạch máu tiếp 
cận buồng tim và tiến hành dựng 
hình buồng tim theo không gian 3 
chiều. Sau đó, các bác sĩ đánh dấu 
các vị trí giải phẫu và các vùng 
nghi ngờ, tiến hành cô lập các 
vùng gây rối loạn nhịp bằng năng 
lượng RF. 

Bệnh nhân thứ hai là bệnh nhân 
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nam, 18 tuổi, ở Bắc Giang, được 
chẩn đoán nhịp tim nhanh thất 
không bền bỉ. Gần đây, bệnh nhân 
thường xuất hiện  triệu chứng khó 
thở, nhất là khi vận động gắng sức 
như chạy bộ, đá bóng… Bệnh 
nhân đã được thực hiện can thiệp 
lần 1 với phương pháp 2 chiều 
cách đây 1 tháng. Kết quả sau khi 
thủ thuật, các bác sĩ đã loại bỏ ổ 
gây rối loạn nhịp cho bệnh nhân. 
Nhưng sau 3 tuần, bệnh nhân xuất 
hiện triệu chứng trở lại, các bác sĩ 
tiến hành hội chẩn và xác định rối 
loạn nhịp nặng chỉ có thể điều trị 
triệt để bằng phương pháp áp dụng 
công nghệ lập bản đồ giải phẫu 
điện học 3 chiều. 

Hai ca tiếp theo là những bệnh 
nhi mắc rối loạn nhịp tim bẩm 
sinh. Mặc dù những cấu trúc giải 
phẫu bất thường của bệnh nhi đã 
được các bác sĩ xử lý bằng phương 
pháp phẫu thuật tuy nhiên, bệnh 
nhân vẫn bị rối loạn nhịp, có nguy 
cơ suy tim. Sau khi hội chẩn, các 
bác sĩ quyết định tìm vị trí gây ra 
rối loạn nhịp và chỉ định xử lý can 
thiệp triệt để bằng năng lượng RF. 

ThS.BS Vũ Văn Bạ, khoa Nội 
tim mạch người lớn, Trung tâm 
Tim mạch, Bệnh viện E cho biết, 
rối loạn nhịp (hay còn gọi là rung 
nhĩ) là một trong những bệnh tim 

mạch phổ biến, thường khiến tim 
đập không đều và nhanh. Ở những 
người mắc rung nhĩ, tâm nhĩ đập 
không đều, làm tăng nguy cơ hình 
thành cục máu đông, nguy cơ đột 
quỵ cao. Việc điều trị cho những 
bệnh nhân này phụ thuộc vào việc 
dùng thuốc. Tuy nhiên, với việc sử 
dụng phương pháp điều trị hiện 
đại trên, hiệu quả điều trị đạt trên 
90%, xử lý triệt để các bất thường 
về cấu trúc và nhịp tim, đặc biệt là 
giảm bớt sốc, tai biến mạch máu 
não, nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho người bệnh. 

TS.BS Nguyễn Công Hựu, Phó 
Giám đốc Bệnh viện E đánh giá, 
kỹ thuật mới này thực hiện rất 
khó. Vì vậy, với các ca bệnh khó, 
các bác sĩ thực hiện đã nhận được 
sự hỗ trợ từ các chuyên gia nước 
ngoài. Thời gian tới, bệnh viện E 
sẽ đưa kỹ thuật này trở thành 
thường quy với hy vọng ngày càng 
nhiều bệnh nhân được hưởng lợi 
từ tiến bộ kĩ thuật trong việc điều 
trị rối loạn nhịp. 

Để có thể phát hiện sớm rối 
loạn nhịp, các bác sĩ khuyến cáo 
người dân cần đi kiểm tra nhịp 
mạch định kỳ, ít nhất 6 tháng/lần 
để phát hiện những bất thường về 
tần số, nhịp điệu… của tim. Đặc 
biệt đối với những người trên 40 
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tuổi hoặc có nguy cơ tim mạch, 
người lớn trên 65 tuổi cần tầm 
soát bệnh tim mạch, trong đó xét 
nghiệm, đo điện tâm đồ sẽ giúp 
phát hiện rung nhĩ và rối loạn nhịp 
tim. Để phòng ngừa các bệnh tim 
mạch cũng như tình trạng rung 
nhĩ, người dân cần áp dụng lối 
sống điều độ, lành mạnh, thường 
xuyên tập thể dục, có chế độ ăn 
hợp lý, không uống rượu bia,… 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

 Vắc-xin mới có khả năng 
ngăn chặn loài siêu vi khuẩn 
mới nổi  

Hiện nay, ngày càng có nhiều 
loại vi khuẩn có khả năng kháng 
kháng sinh và một trong mối lo 
ngại và đáng báo động nhất đến 
từ một loài siêu vi khuẩn kháng 
kháng sinh đang lan rộng có tên 
gọi là Klebsiella pneumoniae.  

 
Đây là chủng vi khuẩn có khả 

năng sống hoàn toàn tự nhiên 
trong ruột mà không gây ra vấn đề 
gì về sức khỏe cho người khỏe 
mạnh. Ngoài môi trường bệnh 

viện thì các dạng vi khuẩn gây 
chết người và kháng thuốc ngày 
càng có xu hướng lan rộng hoặc 
truyền kháng thuốc cho các loài vi 
khuẩn khác ở khắp nơi trên thế 
giới. Tuy nhiên, mới đây, các nhà 
khoa học đã phát minh ra một loại 
vắc-xin mới có khả năng tiêu diệt 
loài siêu vi khuẩn này thông qua 
thử nghiệm trên chuột. 

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành 
thử nghiệm ba liều vắc-xin mới 
trên một nhóm gồm 20 cá thể 
chuột, đồng thời sử dụng giả dược 
cho một nhóm chuột khác, thời 
gian giữa các thử nghiệm cách 
nhau hai tuần. Tiếp theo, họ đưa 
vào cơ thể chuột một lượng nhỏ vi 
khuẩn K1 hoặc K2. 

Mục tiêu của vắc-xin là kích 
thích hệ miễn dịch của cơ thể nhận 
biết, làm quen với các tác nhân và 
ngay lập tức sản sinh các kháng 
thể để chống lại tác nhân đó và 
bảo vệ cơ thể. Để làm như vậy, 
nhóm nghiên cứu đã tạo ra vắc-xin 
từ loại đường bao phủ vi khuẩn. 
Các phân tử đường liên kết với 
một loại protein nhất định giúp 
vắc-xin hoạt động hiệu quả hơn, 
sử dụng enzyme vi khuẩn như một 
loại keo. Để làm tăng tốc độ của 
quá trình tổng hợp hóa học, các 
nhà nghiên cứu đã biến đổi gen 
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một chủng E. coli sản xuất protein 
và đường. 

Kết quả là các nhà khoa học 
phát hiện ra rằng trong nhóm được 
áp dụng giả dược, chỉ có 20% số 
chuột bị nhiễm chủng K1 sống sót 
và con số này đối với nhóm nhiễm 
K2 là 70%. Tình trạng của những 
cá thể chuột được tiêm phòng tốt 
hơn, tỷ lệ sống lên đến 80% đối 
với nhóm nhiễm chủng K1 và 
100% đối với nhóm nhiễm chủng 
K2. Mario Feldman, tác giả đầu 
tiên của nghiên cứu cho biết: 
“Chúng tôi rất hài lòng với hiệu 
quả của loại vắc-xin này. Hiện 
nay, chúng tôi đang có kế hoạch 
tăng quy mô sản xuất và tối ưu 
hóa giao thức để có thể sẵn sàng 
đưa vắc-xin vào thử nghiệm lâm 
sang trong thời gian sớm nhất”. 

Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ 
thử nghiệm thành công loại vắc-
xin này trên người trước khi vi 
khuẩn K. pneumonia trở thành 
nguyên nhân gây bùng phát đại 
dịch. 

(Theo vista.gov.vn) 

 
 Hợp chất mới thúc đẩy chữa 
lành myelin trong các rối loạn 
hệ thần kinh 

 Trong một nghiên cứu mới 
được công bố trên Tạp chí Glia, 

các nhà khoa học đã mô tả thử 
nghiệm thành công hợp chất trên 
chuột. Các nhà nghiên cứu tại Đại 
học Khoa học & Sức khỏe Oregon 
đã bắt đầu áp dụng hợp chất trên 
quần thể khỉ Macca tại Trung tâm 
Nghiên cứu Linh trưởng Quốc gia 
Oregon tại OHSU. 

Trong nghiên cứu đó, các nhà 
khoa học đã phát hiện ra rằng một 
phân tử gọi là axit hyaluronic, hay 
HA, tích tụ trong não của bệnh 
nhân mắc bệnh đa xơ cứng. Hơn 
nữa, các nhà khoa học đã liên kết 
sự tích lũy HA này với sự thất bại 
của tế bào gọi là oligodendrocytes 
để trưởng thành. Oligodendrocytes 
tạo myelin. 

Các nghiên cứu sau đó do 
phòng thí nghiệm do TS Sherman 
dẫn đầu cho thấy HA bị vỡ thành 
các mảnh nhỏ trong những tổn 
thương đa xơ cứng do các enzyme 
gọi là hyaluronidase. Đồng tác giả 
nghiên cứu Stephen Back - Giáo 
sư nhi khoa tại Trường Y OHSU, 
phát hiện ra rằng các mảnh HA 
được tạo ra bởi hyaluronidase gửi 
tín hiệu đến các oligodendrocytes 
chưa trưởng thành không bật gen 
myelin của chúng. Điều đó khiến 
các nhà nghiên cứu khám phá làm 
thế nào họ có thể ngăn chặn hoạt 
động của hyaluronidase và thúc 
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đẩy tái tổ hợp. Trong thập kỷ qua, 
nhóm nghiên cứu quốc tế do 
OHSU dẫn đầu đã nghiên cứu phát 
triển hợp chất trung hòa 
hyaluronidase trong não của bệnh 
nhân mắc bệnh đa xơ cứng và các 
bệnh thoái hóa thần kinh khác, từ 
đó tái tạo khả năng của tế bào tiền 
thân phát triển thành tế bào 
oligodendrocytes.  

Tác giả nghiên cứu Weiping Su 
dành nhiều năm nghiên cứu 
chuyên sâu để thực hiện khám 
phá, cho biết: Hợp chất, được gọi 
là S3, đảo ngược tác dụng của HA 
trong việc kìm hãm sự phát triển 
của oligodendrocytes và thúc đẩy 
sự tái tổ hợp chức năng ở chuột. 
Giai đoạn tiếp theo của nghiên cứu 
bao gồm thử nghiệm và có khả 
năng tinh chế, hợp chất ở khỉ 
mang phiên bản tự nhiên của bệnh 
đa xơ được gọi là viêm não mô 
cầu Nhật Bản. Tình trạng, gây ra 
các triệu chứng lâm sàng tương tự 
như bệnh đa xơ cứng ở người, là 
bệnh duy nhất xảy ra giống như 
bệnh đa xơ cứng ở loài linh trưởng 
không phải người trên thế giới. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
trên di động nhằm giải quyết 
dịch bệnh trồng chuối 

Một ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
(AI) mới được phát triển bởi các 
nhà nghiên cứu từ Châu Phi được 
dẫn đầu bởi tác giả nghiên cứu 
Michael Selvaraj nhằm giúp nông 
dân trồng chuối xác định và chống 
lại sự bùng phát của sâu bệnh. 
Được thiết kế để sử dụng với điện 
thoại thông minh, nó được cho là 
hoạt động với tỷ lệ thành công 
trung bình là 90%. 

 
Chuối thường là một trong 

những cây trồng quan trọng nhất 
thế giới với hơn 113 triệu tấn được 
thu hoạch mỗi năm. Hàng triệu 
người ở vùng nhiệt đới coi chuối 
là một phần quan trọng trong chế 
độ ăn uống của họ, và với 20 triệu 
tấn được trồng để xuất khẩu, là 
mặt hàng nông sản chính. 

Thật không may, chỉ có một 
vài loài chuối được trồng rộng rãi 
và vì bản chất chúng gần như 
giống nhau về mặt di truyền, rất dễ 
bị sâu bệnh. Điều đó có nghĩa là 
bất kỳ sự bùng phát nào của bệnh 
Panama, chủng tộc nhiệt đới 4, 
sigatoka đen, virus gây bệnh trên 
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cây chuối, vi khuẩn gây héo chuối, 
bệnh héo xanthomonas, bệnh héo 
fusarium hoặc vệt lá đen đều có 
thể gây ra sự tàn phá gần đây Chỉ 
riêng Hoa Kỳ thiệt hại là 253,3 
triệu USD. Để giúp khắc phục 
điều này, nhóm nghiên cứu 
Bioversity International đã tận 
dụng khả năng truy cập ngày càng 
tăng vào các mạng điện thoại 
thông minh ở những khu vực xa 
xôi. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo có 
tên Tumaini, có nghĩa là "Hy 
vọng" trong tiếng Swirin. Được 
cài đặt trong điện thoại hoặc thiết 
bị di động khác, giúp người trồng 
cây kiểm soát sâu bệnh và dịch 
bệnh. 

Theo nhóm nghiên cứu, ứng 
dụng Tumaini dựa trên những cải 
tiến gần đây trong công nghệ nhận 
dạng hình ảnh và nghiên cứu sâu. 
Nó sử dụng 20.000 hình ảnh được 
tải lên về dịch bệnh của chuối để 
tìm hiểu cách xác định dấu hiệu 
nhiễm trùng hoặc lây nhiễm cụ 
thể, cũng như các bước cần thực 
hiện để khắc phục vấn đề.  

 (Theo vista.gov.vn) 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Nghiên cứu ứng dụng đo 
trọng lực bằng máy FG5x phục 
vụ điều tra, đánh giá nước dưới 

đất và một số khoáng sản rắn ở 
Việt Nam 

Phương pháp địa vật lý trong 
điều tra địa chất khoáng sản, 
trong đó có trọng lực đã được đề 
cập đến, tuy nhiên tài liệu trọng 
lực sử dụng là các số liệu đo 
tương đối, độ chính xác tương ứng 
với yêu cầu thành lập bản đồ dị 
thường ở các tỷ lệ 1/10.000, 
1/50.000 hoặc nhỏ hơn. 

 
Đối với khoáng sản rắn ẩn sâu, 

thân quặng nhỏ, đòi hỏi các máy 
đo trọng lực phải có độ chính xác 
cao hơn, mật độ điểm hợp lý hơn 
và địa hình phải chi tiết hơn... Đây 
là những điều kiện để cần thiết 
trong xác định thân quặng, đánh 
giá trữ lượng, phân bố vật chất 
trong lòng đất. Đây là lần đầu tiên, 
Việt Nam có bộ thiết bị đo trọng 
lực tuyệt đối hiện đại, việc nghiên 
cứu tìm hiểu, vận hành và đặc biệt 
là phát triển các ứng dụng không 
những trong lĩnh vực đo đạc bản 
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đồ mà còn trong các lĩnh vực 
khác, như địa chất khoáng sản, tài 
nguyên nước... 

Với những yêu cầu đặt ra như 
vậy, từ năm 2014 đến 2017, nhóm 
nghiên cứu tại Viện Khoa học đo 
đạc và bản đồ đã thực hiện đề tài: 
“Nghiên cứu ứng dụng đo trọng 
lực bằng máy FG5x phục vụ điều 
tra, đánh giá nước dưới đất và một 
số khoáng sản rắn ở Việt Nam”. 
Đề tài này sẽ nghiên cứu cơ sở 
khoa học về quan hệ giữa trọng 
lực trong điều tra, đánh giá 
khoáng sản và thứ hai là nghiên 
cứu quan hệ giữa biến thiên trọng 
lực theo thời gian để đánh giá 
động thái và trữ lượng nước ngầm, 
từ đó có thể sử dụng các phép đo 
trọng lực tuyệt đối độc lập để 
giám sát biến thiên mực nước 
ngầm ở những khu vực không có 
giếng quan trắc. 

Đề tài thu được một số kết quả 
sau: 
1) Khi nghiên cứu về cơ sở trọng 
lực có thể thấy rằng “trọng lực trắc 
địa” cũng cần phải được phổ biến 
kiến thức nhiều hơn nữa nhằm làm 
sâu sắc các vấn đề về vật lý trái 
đất, mà trong trắc địa cao cấp khi 
nghiên cứu về hình dạng trái đất 
(Geoid) rất cần thiết. 
2) Qua nghiên cứu của đề tài đã 

khẳng định việc làm chủ thiết bị 
công nghệ trong đo đạc trọng lực 
tuyệt đối bằng FG5x của các cán 
bộ Viện khoa học Đo đạc và Bản 
đồ. 

Là một hệ thống thiết bị đắt 
tiền, nhạy cảm với môi trường 
nhiệt đới ẩm như Việt Nam, trong 
thời gian thử nghiệm đề tài đã kiến 
nghị Viện cho chế tạo thêm buồng 
bảo ôn để bảo quản khi đưa máy 
ra khỏi phòng thí nghiệm Đến nay 
nhiều cán bộ tham gia đề tài đã 
vận hành thiết bị FG5x thông thạo. 
Phần xử lý dữ liệu đã được chuyển 
giao và tính toàn thông suốt. Đề 
tài đã xây dựng được quy trình đo, 
vận hành và bảo quản FG5x trong 
điều kiện Việt Nam. 

3) Công tác thăm dò trọng lực 
đã được nghiên cứu, ứng dụng 
trong lĩnh vực địa chất - khoáng 
sản. Công tác trọng lực thường 
được kết hơp với các phương pháp 
địa vật lý khác đề thăm dò khoáng 
sản, nghiên cứu các cấu trúc địa 
chất và đã được đánh giá là hiệu 
quả. Trong nhiều năm qua thăm 
dò trọng lực thường được nghiên 
cứu ứng dụng cho nhiều nhóm 
khoáng sản khác nhau, như nhóm 
VLXD, dầu khí, than... tuy nhiên 
đối với khoáng sản rắn ẩn sâu, 
thân quặng nhỏ, hình dạng phân 
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bố phức tạp... chưa được nghiên 
cứu đầy đủ. Bên cạnh đó chúng ta 
chưa có thiết bị đo trọng lực độ 
chính xác cao trong đo trọng lực 
điểm tựa và điểm quan sát khi 
thành lập các bản đồ dị thường ở 
các tỷ lệ 1/5000, 1/2000, 1/1000. 
Trong nghiên cứu này đã thử 
nghiệm khi sử dụng FG5x đo điểm 
tựa với độ chính xác 5μGal, điểm 
thường đo với độ chính xác 
20μGal (0,02mGal) và chỉ cần mô 
hình số độ cao DEM của khu vực 
sử dụng độ cao GPS khi đo tọa độ 
các điểm thường bằng GPS hoàn 
toàn đáp ứng được yêu cầu khi cải 
chính địa hình, bên cạnh đó mật 
độ điểm thường khi đo theo tuyến 
tương ứng với tỷ lệ 1/5000 là 
100m (giảm hơn so với quy định 
hiện hành là 50m/điểm). Kết quả 
này đã được kiểm nghiệm khi so 
sánh với tài liệu trọng lực khi 
thăm dò mỏ sắt Thạch Khê, Hà 
Tĩnh. 

4) Công tác điều tra, đánh giá 
tài nguyên nước dưới đất là một 
nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi nhiều 
đến hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới 
các trạm quan trắc, hệ thống thu 
nhận và xử lý dữ liệu, tính toán và 
công bố dữ liệu... nhiều khu vực 
đã được quy hoạch xây dựng các 
trạm quan trắc đầy đủ và cung cấp 

đầy đủ các thông tin về mô hình 
nước dưới đất,tính toán trữ lượng 
(tự nhiên và khai thác), nhưng 
nhiều khu vực, vùng miền chưa có 
điều kiện hoặc không thể xây 
dựng mạng lưới giếng đo mực 
nước dưới đất được, dẫn đến công 
tác điều tra, giám sát tài nguyên 
nước dưới đất gặp nhiều khó khăn, 
đặc biệt là nhiều khu vực không 
thể đánh giá động thái nước dưới 
đất... thì trong nghiên cứu này đã 
chỉ ra một quan hệ được gọi là 
“Hiệu ứng trọng lực - thủy văn”. 
Khi đo lặp trọng lực tại một vị trí 
trong một khoáng thời gian nhất 
định thì sự biến thiên giữa 2 lần đo 
sau khi cải chính các ảnh hưởng sẽ 
còn lại là tác động của biến thiên 
mực nước ngầm mà hình thành sự 
biến thiên trọng lực. Qua nghiên 
cứu, đề tài đã đề xuất quy trình đo 
trọng lực tuyệt đối bằng FG5x 
trong điều tra, đánh giá tài nguyên 
nước dưới đất, với một phạm vi 
hẹp là Đánh giá động thái nước 
dưới đất bằng đo lặp trọng lực. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài 
sẽ góp phần cho các đơn vị trong 
Viện khoa học đo đạc và bản đồ 
có thể vận hành sử dụng FG5x 
một cách thông suốt. Đối với các 
đơn vị thực hiện điều tra tài 
nguyên nước ngầm, đơn vị thăm 
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dò khoáng sản rắn có thể bổ sung 
vào các phương pháp điều tra cơ 
bản một giải pháp công nghệ mới 
với nguồn dữ liệu được đo đạc với 
độ chính xác cao hơn. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 
 Sáng chế ra phương pháp 
giảm lực nén, tăng lực đẩy cho 
động cơ xăng  

Dù khiếm khuyết về cơ thể, cụt 
một tay phải, mắt trái mờ nặng từ 
lúc còn thanh niên do bị thương 
bởi mìn, nhưng ông đã có hơn 40 
sáng chế hữu ích được ứng dụng 
vào thực tế cuộc sống, trong đó có 
nhiều sản phẩm được Cục Sở hữu 
trí tuệ (Bộ Khoa học và Công 
nghệ) cấp bằng độc quyền sáng 
chế. Đó là nông dân Tạ Tuấn 
Minh, 55 tuổi, ở phường Hưng 
Chiến, thị xã Bình Long (Bình 
Phước). 

 
Trao đổi với phóng viên, ông 

Minh cho biết, ông bắt đầu mày 
mò chế tạo máy móc từ năm 25 
tuổi (năm 1989). Sản phẩm đầu 

tiên ông làm là máy phát điện 
bằng gió. Ba năm sau, ông nghiên 
cứu và khắc phục nhược điểm 
bơm ly tâm trục ngang và giải 
pháp này được người dân trong 
vùng áp dụng rộng rãi trong sản 
xuất nông nghiệp. 

Đến nay, ông Minh đã có hơn 
40 đề tài nghiên cứu khoa học, với 
nhiều sáng chế được ứng dụng vào 
thực tế. Nhưng ông thấy thành 
công hơn cả, là đề tài “Phương 
pháp giảm lực nén, tăng lực đẩy 
cho động cơ xăng”. Phương pháp 
này giúp tiết kiệm năng lượng, 
giảm giá thành chi phí cho động 
cơ các loại xe máy. Cụ thể, tiết 
kiệm từ 20-40% nhiên liệu cho 
động cơ xăng sử dụng bộ chế hòa 
khí và tiết kiệm từ 7-12% trên 
động cơ phun xăng điện tử do 
xăng được đốt cháy triệt để.  

Ngày 18/7/2019, Hội đồng 
Sáng kiến tỉnh Bình Phước đã tổ 
chức cuộc họp để lấy ý kiến của 
các sở, ngành về kiến nghị này. 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành 
đánh giá cao mô hình của anh 
Minh và hy vọng khi áp dụng thực 
tế sẽ khắc phục được những hạn 
chế ở các hố ga trên các tuyến 
đường của các địa phương trong 
tỉnh. 

(Theo khoahocthoidai.vn) 
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  Phần mềm học máy giúp cải 
thiện hiệu suất cho cá ăn  

Công ty Umitron có trụ sở tại 
Nhật Bản và Singapore, nhà cung 
cấp các công nghệ và giải pháp 
nuôi trồng thủy sản, vừa ra mắt 
một hệ thống đầu tiên trên thế giới 
có khả năng theo dõi sự thèm ăn 
của cá trên biển theo thời gian 
thực tại thị trường châu Âu. 

Dựa trên chỉ số Fish Appetite 
Index (FAI) đó mức độ thèm ăn 
của cá, nền tảng do Umitron phát 
triển sẽ sử dụng các công cụ học 
máy và kỹ thuật phân tích hình 
ảnh để định lượng chính xác khẩu 
phần cho cá. Hiện tại, phần mềm 
này đã được triển khai cho các 
khách hàng của Umitron nhằm 
giúp họ tối ưu hóa hoạt động cho 
ăn. 

Đại diện của Umitron cho biết, 
điểm vượt trội của FAI nằm ở khả 
năng giúp loại bỏ các phỏng đoán 
trong việc cho ăn nhờ sử dụng một 
thuật toán thu thập thông tin trực 
quan (giống như người thực hiện), 
sau đó chấm điểm đối với sự thèm 
ăn của cá và trình bày kết quả 
dưới dạng biểu đồ dễ hiểu. 
Khoảng thời gian cho ăn và lượng 
thức ăn có thể được điều chỉnh 
nhờ một bộ nạp tự động thông 
giao diện phần mềm trên 

smartphone. 
Nếu sử dụng kết hợp công cụ 

này cùng máy cho ăn thông minh, 
người nuôi hoàn toàn có thể ở lại 
nhà vào những ngày cuối tuần mà 
vẫn giám sát được hoạt động của 
trại. Quan trọng hơn, nó còn giúp 
cắt giảm nhu cầu về nhân công 
hoặc tăng khả năng điều chuyển 
các nguồn lực cho những nhiệm 
vụ khác, chẳng hạn cải thiện phúc 
lợi cá nuôi. 

Hiện đang có rất nhiều công ty 
phát triển các thuật toán học máy 
cho ngành nuôi trồng thủy sản, 
nhưng phần lớn chúng chỉ được 
thử nghiệm trong những điều kiện 
lý tưởng. Mặt khác, nền tảng của 
Umitron tỏ ra vượt trội nhờ chỉ số 
khai thác hiệu quả đã được các 
khách hàng sử dụng trên thực tế 
chấp nhận. Lúc đầu, rất khó để 
khách hàng hoàn toàn tin tưởng 
vào trí tuệ nhân tạo, nhưng FAI 
thực sự tỏ ra hiệu quả trong việc 
giúp cải thiện năng suất và giảm 
thiểu chất thải từ hoạt động cho 
ăn. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 

 
 
THÔNG BÁO: ĐỀ NGHỊ XÂY 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ 
SUNG LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ 

Bộ Khoa học và Công nghệ cho 
biết, Luật Sở hữu trí tuệ được 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam thông qua 
năm 2005 (Luật số 
50/2005/QH11) có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/7/2006, được sửa 
đổi, bổ sung năm 2009 (Luật số 
36/2009/QH12) và năm 2019 
(Luật số 42/2019/QH14) (sau đây 
gọi là Luật SHTT) là văn bản 
pháp luật quan trọng, điều chỉnh 
các quan hệ xã hội liên quan đến 
loại tài sản đặc biệt - tài sản trí 
tuệ. 

Qua thực tiễn hơn 10 năm thi 
hành, Luật SHTT đã phát huy vai 
trò to lớn trong việc tạo hành lang 
pháp lý cho các tổ chức, cá nhân 
xác lập, khai thác và bảo vệ quyền 
SHTT, tạo môi trường kinh doanh 
lành mạnh cho hoạt động sản xuất 
- kinh doanh, góp phần khuyến 
khích hoạt động sáng tạo, đẩy 
mạnh chuyển giao công nghệ, thu 
hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. Tuy nhiên, thực tiễn hơn 10 
năm thi hành, cùng với việc hội 
nhập quốc tế sâu rộng của Việt 
Nam trong thời gian qua cho thấy 

Luật SHTT còn tồn tại một số 
vướng mắc, bất cập nhất định cần 
được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp 
ứng yêu cầu của thực tiễn, yêu cầu 
của cải cách thủ tục hành chính 
cũng như để bảo đảm thi hành các 
cam kết về SHTT trong các FTA 
mà Việt Nam đã và đang đàm 
phán hoặc đã ký kết. Do vậy, việc 
xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Sở hữu trí 
tuệ là rất cần thiết. 

Mục tiêu của dự thảo Luật về 
quyền tác giả và quyền liên quan 
là: Sửa đổi, bổ sung Luật SHTT về 
nội dung quyền tác giả, quyền liên 
quan nhằm khắc phục những 
vướng mắc, bất cập trong thực tiễn 
thi hành; bảo đảm ổn định, thống 
nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, 
dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả 
của các quy định pháp luật về 
Quyền tác giả, quyền liên quan 
phục vụ đắc lực cho sự nghiệp 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 
của đất nước. 

Về quyền sở hữu công nghiệp 
(SHCN), dự thảo hướng đến mục 
tiêu bảo đảm điều kiện cho việc 
khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ do 
Nhà nước đầu tư thông qua các 
quy định cụ thể về quyền nộp đơn 
đăng ký sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra 
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từ ngân sách nhà nước; hoàn thiện 
các quy định liên quan đến thủ tục 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi, 
nhanh chóng, hữu hiệu trong việc 
xác lập, duy trì quyền SHCN đối 
với sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, các thủ tục xử lý ý kiến 
của người thứ ba cũng như việc áp 
dụng các quy định về khiếu nại và 
giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực 
SHCN. 

Đồng thời đảm bảo mức độ bảo 
hộ thỏa đáng và cân bằng giữa 
quyền lợi của chủ thể quyền và 
của xã hội thông qua việc hợp lý 
hóa cơ chế bảo hộ sáng chế (tiêu 
chí đánh giá điều kiện bảo hộ); 
minh bạch hóa tiêu chí đánh giá 
nhãn hiệu (xung đột với các đối 
tượng SHCN khác, đánh giá nhãn 
hiệu nổi tiếng); xác định phạm vi 
bảo hộ đối với các chỉ dẫn địa lý 
đồng âm; hoàn thiện các tiêu 
chuẩn bảo hộ đối với nhãn hiệu 
phi truyền thống, đối với cơ chế 
bảo hộ dữ liệu nông phẩm nhằm 
đáp ứng nghĩa vụ trong các FTA; 

Bên cạnh đó, tăng cường hệ 
thống hỗ trợ, bổ trợ cho công tác 
bảo vệ quyền SHTT thông qua 
việc cải thiện chất lượng đại diện 
SHCN với cơ cấu quản lý theo 
lĩnh vực; mở rộng hoạt động giám 
định SHCN cho các tổ chức, cá 

nhân đáp ứng yêu cầu. 
Về quyền đối với giống cây 

trồng, dự thảo đặt mục tiêu đảm 
bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và 
cân bằng giữa quyền lợi của chủ 
thể quyền và của xã hội thông qua 
việc hợp lý hóa cơ chế bảo hộ 
quyền đối với giống cây trồng (mở 
rộng đối tượng bảo hộ, giới hạn 
quyền về việc giữ giống). 

Về thực thi quyền SHTT: Bảo 
đảm cơ chế bảo vệ quyền SHTT 
hiệu quả, hợp lý và khả thi thông 
qua việc đẩy mạnh biện pháp dân 
sự, thu hẹp phạm vi áp dụng biện 
pháp hành chính, hoàn thiện quy 
định về thực thi quyền trong môi 
trường kỹ thuật số, xử lý tên miền 
vi phạm pháp luật SHTT, cũng 
như các quy định liên quan đến 
phạm vi áp dụng các biện pháp 
kiểm soát biên giới. 

(Theo chinhphu.vn) 
 
 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
Viện Khoa học sở hữu trí tuệ 
tổ chức huấn luyện về quản trị 
tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp, 
tổ chức và cá nhân tại khu vực 
miền Nam  

Từ ngày 23 – 25/8/2019, tại Tp. 
Hồ Chí Minh, Viện Khoa học sở 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) đã tổ 
chức 2 lớp/khóa huấn luyện về 
quản trị tài sản trí tuệ (TSTT) cho 
doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân 
trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. 

Lớp tập huấn “Quản trị tài sản 
trí tuệ của doanh nghiệp” (Chương 
trình cơ bản) cho đối tượng là cán 
bộ của các trường đại học, viện 
nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà 
nước, doanh nghiệp, hiệp hội… do 
Viện KHSHTT phối hợp với Sở 
Khoa học và Công nghệ TP. Hồ 
Chí Minh tổ chức. 

Lớp tập huấn nhằm hỗ trợ nâng 
cao kiến thức pháp lý về sở hữu trí 
tuệ (SHTT), kỹ năng quản trị 
TSTT, tạo nền tảng thúc đẩy hoạt 
động tạo dựng, xác lập quyền, 
thương mại hóa, bảo vệ TSTT và 
các hoạt động quản trị TSTT của 
doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân 
trên địa bàn các tỉnh miền Nam; 
trong khuôn khổ thực hiện Dự án 
“Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo 
hộ, quản trị tài sản trí tuệ ở trong 
và ngoài nước”, 

Tại lớp huấn luyện, các học 
viên được các chuyên gia của 
Viện KHSHTT chia sẻ về các nội 
dung của quản trị TSTT bao gồm: 
(i) TSTT và vài trò của TSTT đối 
với nền kinh tế, doanh nghiệp; (ii) 
Hệ thống và cơ chế bảo hộ SHTT; 

(iii) Sáng tạo TSTT; (iv) Xác lập 
quyền SHTT; (v) Thương mại hóa 
và quản lý giá trị TSTT; (vi) Bảo 
vệ quyền SHTT; (vii) Chiến lược 
quản trị TSTT và hướng dẫn khai 
thác thông tin sở hữu công nghiệp 
(SHCN) trên Nền tảng dữ liệu và 
dịch vụ thông tin SHCN (Nền tảng 
IPPlatform) phục vụ hoạt động tạo 
lập, bảo hộ, thương mại hóa và 
quản trị TSTT. Đây đều là các nội 
dung hết sức quan trọng đối với 
hoạt động quản trị TSTT của 
doanh nghiệp. 

Trong hai ngày 24-25/8/2019, 
Viện KHSHTT cũng tổ chức lớp 
huấn luyện về quản trị TSTT 
(Chương trình cơ bản) cho cán bộ 
quản lý thuộc trụ sở tại Tp. Hồ 
Chí Minh của Tập đoàn Hòa Bình. 
Lớp tập huấn nhằm triển khai nội 
dung Thỏa thuận hợp tác về SHTT 
giữa Viện KHSTTT và Công ty cổ 
phần Tập đoàn xây dựng Hòa 
Bình (Tập đoàn Hòa Bình). 

Mục tiêu của việc tổ chức lớp 
huấn luyện về quản trị TSTT được 
Viện KHSHTT thực hiện là nhằm 
trang bị cho cán bộ của Tập đoàn 
Hòa Bình về các kiến thức pháp lý 
về SHTT; kỹ năng quản trị TSTT; 
tạo nền tảng cho hoạt động tạo 
dựng, xác lập quyền, thương mại 
hóa, bảo vệ TSTT và các hoạt 
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động quản trị TSTT khác của Tập 
đoàn Hòa Bình. Các học viên 
tham dự đều rất hào hứng và tham 
gia tích cực vào hoạt động trao đổi 
trong quá trình tập huấn. Kết thúc 
khóa tập huấn, các học viên đều 
nắm được các kỹ năng cơ bản của 
hoạt động quản trị TSTT, qua đó 
sẽ góp phần phục vụ đắc lực cho 
hoạt động chuyên môn của các 
học viên, cũng như góp phần nâng 
cao giá trị TSTT của Tập đoàn 
Hòa Bình. 

Trong thời gian tới, Viện 
KHSHTT sẽ tiếp tục tổ chức các 
lớp huấn luyện về quản trị TSTT 
tại một số khu vực, địa phương 
khác nhằm hỗ trợ nâng cao kiến 
thức về quản trị TSTT cho doanh 
nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa 
bàn cả nước. 

(Theo most.gov.vn) 

 
 15 sản phẩm của startup 
'chân lấm tay bùn' vào chung 
kết cuộc thi ‘Sáng tạo trong tầm 
tay’ 

15 sản phẩm lọt vào vòng 
chung kết cuộc thi “Sáng tạo 
trong tầm tay” sắp diễn ra vào 
cuối tháng 9 này tại tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu, do Cục Công tác phía 
Nam (Bộ KH&CN) tổ chức. 

Đây là cuộc thi nhằm phát huy 

giá trị sản phẩm nông nghiệp vùng 
Đông Nam Bộ thông qua các ứng 
dụng, giải pháp, mô hình sản 
xuất, kinh doanh hiệu quả, có tính 
đột phá, có tiềm năng phát triển; 
xây dựng mạng lưới liên kết giữa 
các tổ chức, cá nhân trong sản 
xuất nông nghiệp; chuyển tải 
thông điệp về giải pháp, chính 
sách hỗ trợ, khuyến khích start-up 
tới các cơ quan quản lý nhà nước. 
Qua đó, thúc đẩy sự phát triển 
chung của cả khu vực Đông Nam 
Bộ. 

 
15 mô hình, sản phẩm có chất lượng tốt 

nhất vào vòng chung kết cuộc thi “Sáng tạo 
trong tầm tay”. 

Đối tượng có thể dự thi là các 
tổ chức, cá nhân có những giải 
pháp, mô hình đã được ứng dụng 
trong nông nghiệp, mang lại hiệu 
quả kinh tế cao. Nhà tổ chức cuộc 
thi nhấn mạnh khuyến khích các 
dự án/sản phẩm có ứng dụng công 
nghệ thông tin và số hóa phục vụ 
chuỗi giá trị sản phẩm nông 
nghiệp (các phần mềm chỉ dẫn địa 
lý, mô phỏng điều kiện môi trường 
dự báo cho canh tác nông 
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nghiệp…). 
Những mô hình có tính lan tỏa 

cao trong cộng đồng, mang tính 
liên kết vùng cũng được khuyến 
khích (liên kết sản xuất, tiêu thụ 
sản phẩm giữa các địa phương, 
hợp tác doanh nghiệp-nhà nước)… 

Dự án/sản phẩm tham gia 
“Sáng tạo trong tầm tay” năm 
2019 sẽ trải qua 3 vòng thi gồm: 
Vòng sơ kết (hồ sơ dự thi gửi trực 
tiếp hoặc qua đường bưu điện về 
Ban Tổ chức cuộc thi tại Sở 
KH&CN các tỉnh vùng Đông Nam 
Bộ (đến hết tháng 6/2019), hoàn 
thành vòng sơ kết cuối tháng 
7/2019), vòng bán kết (các hồ sơ 
được xét duyệt và đánh giá tại Cục 
Công tác phía Nam đến hết ngày 
20/7/2019), vòng chung kết (dự án 
được đánh giá, bình chọn, tham 
gia thuyết trình trước hội đồng 
giám khảo và được trao giải tại Bà 
Rịa-Vũng Tàu). 

Từ 81 mô hình, sản phẩm tham 
gia vòng sơ loại, Hội đồng Khoa 
học chuyên môn tại các đơn vị đã 
đánh giá và lựa chọn 43 mô hình, 
sản phẩm vào vòng bán kết. Ngày 
15/8 vừa qua, Hội đồng Khoa học 
của cuộc thi đã tiến hành họp, 
đánh giá chất lượng của 43 mô 
hình, sản phẩm và đã lựa chọn 
được 15 mô hình, sản phẩm có 

chất lượng tốt nhất vào vòng 
chung kết. 

TS. Phạm Xuân Đà, Cục 
trưởng Cục Công tác phía Nam, 
Bộ KH&CN nhấn mạnh: Cuộc thi 
còn nhắm đến mục tiêu cổ vũ cho 
các start-up “yếu thế”, đặc biệt là 
nông dân - những người rất giỏi 
triển khai, đúc kết thực tiễn và cải 
tiến sản xuất, nhưng lại khá “mờ 
mịt” về quản trị, tài chính hay mô 
hình kinh doanh. 

Cuộc thi sẽ trao 1 giải nhất (50 
triệu đồng), 2 giải nhì (20 triệu 
đồng/giải), 3 giải ba (10 triệu 
đồng/giải) và 9 giải khuyến khích 
(3 triệu đồng/giải). 

 (Theo vietq.vn) 
 
 Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn 
hiệu rồi thu hồi, doanh nghiệp 
điêu đứng  

TPO - Cty CP Hải Dương Gas 
(Cty Hải Dương) ở Hải Dương 
sản xuất hàng nghìn vỏ bình gas 
theo giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ 
(Cục SHTT, Bộ KH&CN) cấp. Tuy 
nhiên, khi Cty này cho ra lò hàng 
vạn vỏ bình gas, Cục lại ra quyết 
định thu hồi giấy chứng nhận 
nhãn hiệu khiến doanh nghiệp có 
nguy cơ thiệt hại gần chục tỷ 
đồng. 
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Theo nội dung đơn kiến nghị 
gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ 
trưởng Bộ KH&CN của Cty Hải 
Dương, ngày 30/1/2015, Cục 
SHTT cấp giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu (GCN ĐKNH) số 
239620 nhãn hiệu “Dai Hai Petro 
Gas, hình” cho Công ty Hải 
Dương. 

 
Cty Hải Dương sản xuất hàng vạn vỏ bình 
gas theo giấy chứng nhận nhãn hiệu Cục 

SHTT cấp. 

Bất ngờ, ngày 29/6/2017, Cục 
SHTT có quyết định hủy bỏ hiệu 
lực GCN ĐKNH số 239620 nhãn 
hiệu “Dai Hai Petro Gas, hình” 
được cấp trước đó. Tiếp đó, ngày, 
4/5/2019, Cục SHTT tiếp tục có 
quyết định hủy bỏ hiệu lực của 
GCN ĐKNH số 274603 bảo hộ 
nhãn hiệu “Dai Hai Petro, hình” 
của Cty Hải Dương Gas mà Cục 
này đã cấp trước đó (ngày 
9/1/2017). Sau khi được Cục 
SHTT cấp giấy chứng nhận nhãn 
hiệu “Dai Hai Petro Gas, hình” và 
“Dai Hai Petro”, Cty Hải Dương 
đã sản xuất và cho ra lò hàng vạn 

vỏ bình gas nhãn hiệu này. 
Đáng lưu ý, lý do Cục SHTT 

đưa ra để hủy bỏ hiệu lực của 
nhãn hiệu số 274603 và 239620 
của Cty Hải Dương Gas vì Cục 
này cho rằng, 2 nhãn hiệu trên 
trùng/tương tự với tên thương mại 
của 1 Cty ở TP Hải Phòng.  

Theo đại diện Cty Hải Dương, 
vụ việc này được Cục SHTT thụ 
lý suốt từ 3 năm (từ 2016 đến 
2019) và ban hành nhiều quyết 
định khác nhau.  

Ban đầu, Cục SHTT bác bỏ 
toàn bộ đề xuất của Cty ở Hải 
Phòng về việc đề nghị hủy bỏ hiệu 
lực GCN ĐKNH mà Cục SHTT 
đã cấp cho Cty Hải Dương. Thế 
nhưng sau đó, Cục SHTT lại ra 
quyết định yêu cầu Cty Hải 
Dương huỷ bỏ 2 nhãn hiệu “Dai 
Hai Petro Gas, hình” và “Dai Hai 
Petro”. Theo đại diện Cty Hải 
Dương, việc bất nhất của Cục 
SHTT đang khiến Cty Hải Dương 
nguy cơ thiệt hại gần chục tỷ 
đồng. Liên quan đến sự việc trên, 
luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Giám 
đốc Cty TNHH Luật Trường Lộc 
cho biết, tại mục 5 điểm 39.7 của 
Thông tư 01/2007/TT-BKHCN 
ngày 14/2/2007 sửa đổi đã quy 
định rõ “nguồn thông tin tối thiếu” 
mà xét nghiệm viên Cục SHTT 
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phải tra cứu khi đánh giá khả năng 
bảo hộ của nhãn hiệu gồm: “Trong 
trường hợp cần thiết có thể tra cứu 
các nguồn thông tin tham khảo 
ngoài nguồn thông tin tối thiểu 
nêu tại điểm 39.7.a như các đơn 
đăng ký kiểu dáng công nghiệp, 
tên thương mại...”. 

Như vậy, tên thương mại là 
nguồn thông tin mà xét nghiệm 
viên cần xem xét khi đánh giá 
nhãn hiệu. GCN ĐKNH số 
274603 được Cục SHTT cấp cho 
Cty Hải Dương ngày 9/1/2017 tức 
là sau thời điểm Cty ở Hải Phòng 
khiếu nại nội dung trùng, tương tự 
tên thương mại của họ.  

Điều này cho thấy, Cục SHTT 
biết rõ nguồn thông tin về tên 
thương mại của Cty ở Hải Phòng 
và trách nhiệm của xét nghiệm 
viên, phải xem xét đến “nguồn 
thông tin tối thiểu” ở cả tên 
thương mại của bên thứ ba. Thế 
nhưng, Cục SHTT lại cấp GCN 
ĐKNH số 274603 cho Cty Hải 
Dương, luật sư Tuấn nói. 

Luật sư Tuấn phân tích, từ đầu, 
Cty ở Hải Phòng đã nêu lý do việc 
cấp GCN ĐKNH cho Cty Hải 
Dương tương tự gây nhầm lẫn với 
tên thương mại và nhãn hiệu của 
họ. Tuy nhiên thời điểm đó Cục 
SHTT đã phản bác toàn bộ ý kiến 

trên của Cty ở Hải Phòng và cho 
rằng nhãn hiệu của Cty Hải 
Dương vẫn được bảo hộ.  

Từ những lý do nêu trên, Cty 
Hải Dương đã kiến nghị Thủ 
tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ 
KH&CN xem xét vụ việc một 
cách thấu đáo, có văn bản chỉ đạo 
Cục SHTT xem xét toàn diện vụ 
việc này một cách khách quan 
theo đúng quy định của pháp luật, 
tránh ảnh hưởng lớn đến doanh 
nghiệp, đại diện Cty Hải Dương 
bày tỏ. 

(Theo tienphong.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Hải quan Hà Nội xây dựng kế 
hoạch chủ động ngăn chặn vi 
phạm xuất xứ hàng hóa  

Cục Hải quan Hà Nội đang chỉ 
đạo các đơn vị chủ động triển khai 
các giải pháp phù hợp với tình 
hình thực tế tại đơn vị, phối hợp 
với các lực lượng chức năng tại 
địa bàn quản lý xác định mặt 
hàng, doanh nghiệp trọng điểm có 
dấu hiệu rủi ro cao, gian lận, giả 
mạo xuất xứ hàng hóa, ghi nhãn 
hàng hóa, hàng hóa có dấu hiệu 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 
chuyển tải bất hợp pháp. 

Trong kế hoạch kiểm tra xác 
định xuất xứ, chống gian lận, giả 
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mạo xuất xuất, ghi nhãn hàng hóa, 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 
chuyển tải bất hợp pháp, Cục Hải 
quan Hà Nội chỉ đạo các chi cục 
thực hiện các biện pháp kiểm tra, 
giám sát và kiểm soát đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo 
đúng các văn bản quy phạm pháp 
luật và các quy trình thủ tục hải 
quan trên cơ sở phân tích thông tin 
rủi ro.  

 
Thực hiện kiểm tra, kiểm soát 

chặt chẽ khi làm thủ tục hải quan 
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu; đánh giá tình hình xuất 
khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp 
trọng điểm đã xác định được hoặc 
đã tiến hành kiểm tra tại trụ sở cơ 
quan Hải quan. Các đơn vị kiểm 
tra sau thông quan; quản lý rủi ro; 
kiểm soát hải quan; thanh tra-kiểm 
tra… theo chức năng nhiệm vụ 
cũng được giao các nhiệm vụ cụ 
thể để tăng cường đấu tranh chống 
gian lận, giả mạo xuất xứ hàng 
hóa như: Xác định đối tượng có 
rủi ro cao để xây dựng kế hoạch 
kiểm tra; đề xuất thiết lập tiêu chí 

phân luồng kiểm tra; kết xuất dữ 
liệu danh sách mặt hàng, doanh 
nghiệp có kim ngạch xuất nhập 
khẩu tăng đột biến; thanh tra, kiểm 
tra đột xuất quá trình giải quyết 
thủ tục hải quan, kiểm tra các lô 
hàng xuất khẩu, nhập khẩu có dấu 
hiệu gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi 
nhãn hàng hóa không đúng quy 
định, xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ; tiến hành các biện pháp tuần 
tra nhằm ngăn ngừa, phát hiện các 
vụ buôn lậu, gian lận… 

Các giải pháp nhằm tăng cường 
kiểm tra, giám sát hải quan, chủ 
động phát hiện, ngăn chặn và xử 
lý hành vi gian lận, giả mạo xuất 
xứ, ghi nhãn hàng hóa, xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ, chuyển tải 
bất hợp pháp. Đồng thời nâng cao 
nhận thức, năng lực thực thi các 
quy định của pháp luật về phòng 
vệ thương mại, quy tắc xuất xứ, 
ghi nhãn hàng hóa, bảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ, nâng cao tính tuân 
thủ pháp luật của các doanh 
nghiệp có hoạt động xuất nhập 
khẩu. 

(Theo haiquan.com.vn) 

 
 Sở hữu trí tuệ và chống hàng 
giả  

Hiện nay, cuộc đấu tranh bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ và chống 
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hàng giả diễn ra quyết liệt, 
nghiêm khắc trên nhiều mặt hàng, 
nhiều lĩnh vực, ở nhiều địa 
phương. Các loại sản phẩm làm 
giả dưới nhiều dạng như sao chép 
kiểu dáng, chỉ dẫn địa lý giả mạo, 
xâm phạm sáng chế; thậm chí làm 
giả 100%… nhằm trục lợi, cạnh 
tranh không lành mạnh.  

Dường như, quyền sở hữu trí 
tuệ bị xâm phạm công khai; việc 
bảo vệ thương hiệu Việt và các 
thương hiệu nổi tiếng gặp muôn 
vàn khó khăn. Có thể thấy, tội 
phạm sản xuất, buôn bán hàng 
nhái, hàng giả nhãn mác và xâm 
phạm sở hữu trí tuệ luôn song 
hành với nhau; “nương tựa” nhau 
để trốn tránh sự trừng phạt của 
pháp luật; thu lời kinh tế. Để có 
một sản phẩm hàng hóa chất 
lượng, có thương hiệu, cơ sở sản 
xuất kinh doanh phải đầu tư rất 
nhiều tiền của, công sức nhưng 
với cách thức làm giả sử dụng 
nguồn nguyên liệu giá thành thấp, 
không rõ nguồn gốc xuất xứ, pha 
trộn với một lượng hàng thật; hoặc 
tự sản xuất hàng nhái kiểu đáng, 
nhái thương hiệu, sau đó dán nhãn 
mác của các doanh nghiệp đã 
được đăng ký nhãn hiệu để bán ra 
thị trường kiếm lời dễ dàng. 

Hành vi gian lận thương mại, 

sản xuất và buôn bán hàng giả vi 
phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra 
phổ biến còn do chính tâm lý 
người tiêu dùng thích “hàng hiệu 
giá rẻ” hay sự dễ dãi trong kiểm 
tra nguồn gốc xuất xứ, chất lượng 
sản phẩm… để hàng giả, hàng 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có 
đất hoành hành. “Từ đầu năm đến 
nay, lực lượng chức năng đã phát 
hiện rất nhiều vụ việc vi phạm, tại 
các địa điểm “nóng” như các tỉnh 
biên giới, cửa khẩu Lạng Sơn, Cao 
Bằng; TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, 
Đà Nẵng. Hay vụ việc cách đây 3 
tháng, hàng nghìn đồng hồ hiệu đã 
bị lực lượng quản lý thị trường bắt 
giữ ở Nha Trang, trị giá lên tới 
350.000 USD; Cục Quản lý thị 
trường Hà Nội đã kiểm tra, tạm 
giữ hàng nghìn sản phẩm hàng hóa 
là quần áo có dấu hiệu vi phạm sở 
hữu công nghiệp, giả mạo nhãn 
hiệu hàng hóa Nike, Uniqlo, 
Adidas đang được bảo hộ tại Việt 
Nam. 

Vì vậy, bên cạnh tăng cường 
các biện pháp quản lý, tuyên 
truyền vận động, điều tra xử lý 
nghiêm minh, kịp thời, việc xây 
dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Sở hữu trí tuệ là rất 
cần thiết. Đồng thời, đây cũng 
chính là một trong 5 nhóm giải 
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pháp mà các chuyên gia nêu ra 
gồm: Chính sách và pháp luật sở 
hữu trí tuệ; quản lý nhà nước về sở 
hữu trí tuệ; bảo vệ quyền sở hữu 
trí tuệ; khai thác quyền sở hữu trí 
tuệ phục vụ tăng trưởng kinh tế và 
nâng cao năng lực thực thi pháp 
luật. 

(Theo vietnamnet.vn) 
 

  Bộ Công an bắt giữ 50 tấn 
bánh kẹo, đồ chơi trung thu 
nhập lậu  

Rạng sáng 12/9, tại trạm thu 
phí trên đường cao tốc Lào Cai - 
Nội Bài thuộc địa phận Tp. Hà 
Nội, lực lượng thuộc Cục Cảnh sát 
phòng chống tội phạm môi trường 
(C05), Bộ Công an phối hợp với 
Công an quận Ba Đình, Cảnh sát 
giao thông Tp. Hà Nội và Tổng 
cục Quản lý thị trường (Bộ Công 
thương) đã kiểm tra, phát hiện 3 
xe ô tô tải cỡ lớn vận chuyển hàng 
hóa có dấu hiệu nhập lậu từ Trung 
Quốc. 

Thời điểm kiểm tra, cơ quan 
chức năng phát hiện các xe ô tô tải 
này chở đầy hàng hóa là bánh kẹo, 
đồ chơi phục vụ trung thu với số 
lượng ước tính khoảng 50 tấn. Lực 
lượng chức năng đã tiến hành tạm 
giữ toàn bộ số hàng hóa và 
phương tiện nêu trên. Trong sáng 

nay, C05 và Tổng cục Quản lý thị 
trường đã tổ chức đưa toàn bộ số 
hàng hóa nêu trên về một kho 
hàng trên đường Vĩnh Tuy để 
kiểm đếm, đồng thời lấy lời khai 
của những người liên quan. Kết 
quả kiểm tra ban đầu, hàng hóa 
trên xe tải là các loại bánh kẹo 
được in hình màu sắc sặc sỡ và 
các loại đồ chơi dạng có gắn pin 
phát sáng. Đáng chú ý, nhiều mặt 
hàng có xuất xứ từ Trung Quốc 
nhưng nhãn mác thể hiện chữ Thái 
Lan. Các loại hàng hóa nêu trên 
được nhập lậu vào Việt Nam 
thông qua các cửa khẩu tại Lào 
Cai, Lạng Sơn. 

 
Trước đó, Sở hữu trí tuệ đưa 

tin, mới đây, Đội Quản lý thị 
trường số 4 thành phố Móng Cái 
(Cục Quản lý thị trường tỉnh 
Quảng Ninh) tiến hành khám xét 
kho hàng tầng 2 mặt sau số nhà 
58, đường Trần Phú, phường Trần 
Phú, thành phố Móng Cái (trong 
khuôn viên Chợ 2). 

Trong quá trình kiểm tra, lực 
lượng QLTT phát hiện 22 mặt 
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hàng với tổng 26.438 đơn vị mỹ 
phẩm các loại gồm: 10.754 thỏi 
son, 3.444 tuýp kem nền, 2.260 
miếng đắp mặt lạ, 1.612 hộp phấn 
đánh mắt (6 màu), 1.200 chiếc bút 
kẻ mi mắt,… 

Chủ hàng là Nguyễn Thị Năm, 
sinh năm 1973, trú tại khu 8, 
phường Hải Hòa, TP Móng Cái. 
Người này khai nhận mua toàn bộ 
số hàng trên từ Trung Quốc, 
không có hóa đơn, chứng từ hợp 
pháp về bán buôn. Đội QLTT số 4 
đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng 
hóa vi phạm, hoàn thiện hồ sơ, xử 
lý theo quy định của pháp luật. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Gỡ vướng trong xử lý tội xâm 
phạm quyền sở hữu công nghiệp  

Phó Thủ tướng Thường trực 
Trương Hòa Bình vừa có ý 
kiến chỉ đạo xử lý vướng mắc 
trong xử lý tội xâm phạm quyền sở 
hữu công nghiệp.  

Xét báo cáo của Bộ Tư pháp về 
các vướng mắc trong xử lý tội 
xâm phạm quyền sở hữu công 
nghiệp theo Điều 226 của Bộ Luật 
Hình sự, Phó Thủ tướng Trương 
Hòa Bình đồng ý các nội dung báo 
cáo và kiến nghị của Bộ Tư pháp. 

Phó Thủ tướng đề nghị Tòa án 
nhân dân tối cao phối hợp với Bộ 

Tư pháp, Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Công 
an trong quá trình xây dựng dự 
thảo Nghị quyết của Hội đồng 
thẩm phán Tòa án nhân dân tối 
cao hướng dẫn điều 225, Điều 226 
của Bộ luật hình sự. 

 
Bộ Công Thương, Bộ Khoa 

học và Công nghệ theo chức năng, 
nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan liên quan nghiên cứu việc 
sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị 
cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ 
sung các văn bản quy phạm pháp 
luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 
để xử lý nghiêm các vi phạm, đảm 
bảo quyền và lợi ích hợp pháp của 
người dân và doanh nghiệp. 

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài 
chính (Thường trực Ban Chỉ đạo 
389 quốc gia) chỉ đạo Ban Chỉ đạo 
389 các Bộ, ngành, địa phương và 
các lực lượng chức năng tăng 
cường công tác kiểm tra, kiểm 
soát, xử lý nghiêm các hành vi sản 
xuất, kinh doanh hàng hóa xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

(Theo chinhphu.vn) 


