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KHÔNG KHOAN NHƯỢNG ĐỐI 
VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ 

 Hàng loạt các hành vi vi 
phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đã 
được cơ quan  Hải quan phát hiện 
ngăn chặn trong 6 tháng đầu năm 
2014. Điều này cho thấy hiệu quả 
thiết thực trong việc ngăn chặn hàng 
gian, hàng giả ngay từ biên giới của 
cơ quan Hải quan. 

Thủ đoạn khó lường 
Theo đánh giá của Đội Kiểm soát 

bảo vệ quyền SHTT (Đội 4), Cục 
Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục 
Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 
2014, tình hình hoạt động XNK hàng 
hoá xâm phạm quyền SHTT và hàng 
giả có nhiều diễn biến phức tạp cả về 
hình thức và tính chất, mức độ vi 
phạm và phương thức thủ đoạn. Để 
khống chế tình hình này, đơn vị  đã 
phối hợp với Hải quan địa phương 
tiến hành kiểm soát hàng hoá XNK 
liên quan đến SHTT và hàng giả tại 
các địa bàn trọng điểm. Đó là: Lạng 
Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Nội 
và Hải Phòng, các khu vực thuộc Hà 
Tĩnh (cửa khẩu Cầu Treo), Quảng Trị 
(cửa khẩu Lao Bảo) và Đà Nẵng, các 
tỉnh thuộc tuyến biên giới Tây Nam, 
Tây Ninh, TP. HCM, An Giang và 
Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Trong đó, nhóm mặt hàng mà lực 
lượng tập trung kiểm soát là các loại 
hàng hoá có ảnh hưởng trực tiếp đến 
sức khoẻ cộng đồng, người tiêu dùng 
như thực phẩm ăn uống, thực phẩm 
chức năng, hàng tiêu dùng các loại 
bao gồm: Quần áo, túi xách, điện 
thoại di động và phụ kiện, máy ảnh kĩ 
thuật số và phụ kiện máy ảnh, đồ gia 
dụng  như chảo chống dính, đèn sưởi 
nhà tắm, máy cưa cầm tay, phụ gia 
dầu nhờn, các loại hàng hóa không 
không có nguồn gốc xuất xứ, không 
công bố tiêu chuẩn sản phẩm, kém 
chất lượng, ghi sai quy định về nhãn 
mác. 

Qua nghiên cứu, thu thập 
thông tin của lực lượng Hải quan cho 
thấy, đối tượng vi phạm thường là 
các DN nhập khẩu các mặt hàng có 
nguồn gốc từ Trung Quốc. Hành vi vi 
phạm chủ yếu khai sai xuất xứ, số 
lượng, chủng loại, nhập khẩu hàng 
hóa không khai báo. Một số DN quá 
cảnh hàng bách hóa từ Trung Quốc, 
DN hoạt động kinh doanh theo các 
loại hình tạm nhập - tái xuất, kinh 
doanh các mặt hàng ảnh hưởng trực 
tiếp đến sức khỏe con người. Thủ 
đoạn mà các nhóm đối tượng sử dụng 
là lợi dụng việc hàng hóa được phân 
luồng Xanh không phải kiểm tra thực 
tế hàng hóa để gian lận; không khai 
báo trên tờ khai hải quan nhãn hiệu 
của hàng hoá NK, khai sai tên hàng, 
số lượng, chủng loại; trộn lẫn hàng 
hoá vi phạm và hàng hoá không vi 
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phạm với nhau, khai báo trị giá thấp 
để trốn thuế. Đây là những dấu hiệu 
để phát hiện hàng giả, hàng hóa xâm 
phạm quyền SHTT. 

Quyết liệt xử lý 
Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 

2014, Đội 4 đã tiếp nhận và xử lý 23 
đơn yêu cầu kiểm tra, giám sát; 31 
đơn yêu cầu gia hạn thời gian yêu 
cầu, kiểm tra giám sát; trong đó có 
các nhãn hiệu nổi tiếng như: 
DUREX; SHISEDO; GUCCI; 
FERRAGAMO;CISCO; CLINIQUE; 
M.A.C; BOBBI BROWN; Harley -
Davidson;  STIHL, OMEGA, 
CARTIER... Bổ sung thông tin vào 
hồ sơ của DN liên quan đến các nhãn 
hiệu "Erlotinib"; LACOSTE, 
COLUMBIA, ASICS… Đồng thời, 
đơn vị cũng phối hợp với các Chi cục 
thuộc các Cục Hải quan Lạng Sơn, 
Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Hà 
Nội, TP. HCM đấu tranh, bắt giữ và 
xử lý đối với 15 vụ việc xâm phạm 
quyền SHTT và giả mạo nhãn hiệu, 
vi phạm về ghi nhãn hàng hóa, hàng 
hóa nhập khẩu không có giấy phép, 
hàng hóa kém chất lượng, có chứa 
chất độc hại, buôn lậu... Phối hợp, hỗ 
trợ  Cục Hải quan TP. HCM và Cục 
Hải quan Quảng Ninh xác định hàng 
thật, hàng giả 3 vụ việc vi phạm về 
SHTT có hàng hóa giả mạo nhãn hiệu 
nổi tiếng. 

Kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu 
năm 2014, Đội 4 đã trực tiếp phát 
hiện, phối hợp với Cục Hải quan địa 

phương bắt giữ và xử lý 15 vụ việc 
vi phạm. Trị giá hàng hoá vi phạm 
gần 4,36 tỷ đồng, thu ngân sách 1,2 
tỷ đồng. Điển hình, Đội 4 đã chủ trì, 
phối hợp với Chi cục Hải quan cửa 
khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm 
tra lô hàng thuộc vận đơn 988-
00706440, hàng hóa bao gồm 45 
thân máy ảnh các loại, 14 ống kính 
các loại, 22 bao bì hộp, 75 dây cắm 
sác. Toàn bộ hàng hóa đều mang 
nhãn hiệu Canon, nghi ngờ là hàng 
hóa đã qua sử dụng, thuộc danh mục 
hàng hóa cấm nhập khẩu. 

Đặc biệt, khi lực lượng Hải quan 
siết chặt quản lý đối với hàng bách 
hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc 
(theo công văn số 57/TCHQ- 
ĐTCBL ngày 6-3-2014), các đối 
tượng lại chuyển hướng sang 
phương thức quá cảnh để thẩm lậu 
vào Việt Nam và lấy Việt Nam là địa 
điểm trung chuyển hàng hóa xâm 
phạm quyền SHTT để vận chuyển 
sang nước thứ 3. Đáng chú ý, có đối 
tượng đã đặt sản xuất hàng hóa xâm 
phạm quyền SHTT đối với nhãn 
hiệu và giả mạo tên thương nhân, địa 
chỉ và mã vạch của hàng hóa từ 
Trung Quốc để nhập khẩu về Việt 
Nam. Đơn cử như sai phạm của 
Công ty 360 ở Hải Phòng nhập khẩu 
đèn sưởi nhà tắm giả mạo nhãn 
hiệu Braun, giả mạo xuất xứ, tên và 
địa chỉ của thương nhân và mã vạch 
từ Đức gây nhầm lẫn cho người tiêu 
dùng. Một số đối tượng đã nhập 
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khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu 
nhưng không khai báo hải quan. 

Báo Hải quan 
 
TỔN THẤT LỚN VÌ SUÝT XÂM 
PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Không chỉ tự vệ trước các hành vi 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
(SHTT)  đối với mình, nhiều doanh 
nghiệp còn phải cẩn trọng để không 
vô tình xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ của doanh nghiệp khác. 

Tốn công tốn của 
Mọi hoạt động xúc tiến từ việc đăng 

ký thủ tục lưu hành sản phẩm, bán 
hàng, đến việc xác lập quyền SHTT 
đều được khẩn trương thực hiện. Đơn 
đăng ký nhãn hiệu đã được nộp vào 
tháng 1.2012 và đến tháng 3.2012 thì 
nhận được quyết định chấp nhận đơn 
hợp lệ. Đại diện một doanh nghiệp 
cho biết, doanh nghiệp này nộp đơn 
đăng ký nhãn hiệu thì nhận được 
thông báo của Cục SHTT về việc có 
bên thứ ba gửi đơn phản đối đơn 
đăng ký với lý do nhãn hiệu của 
chúng tôi trùng đến mức gây nhầm 
lẫn với nhãn hiệu đã được cấp giấy 
chứng nhận đăng ký của họ. Doanh  
nghiệp này đối chiếu với các quy 
định của pháp luật hiện hành thì biết  
việc phản đối của bên thứ ba là có cơ 
sở. Hậu quả là công ty không được 
cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu, nhưng một tổn thất lớn hơn ở 
giai đoạn đó là toàn bộ chi phí tiếp thị 
sản phẩm đã bỏ ra đành uổng phí, 

phải bồi thường thêm cho các hợp 
đồng đã giao kết với các nhà phân 
phối, lại ít nhiều tổn thất uy tín với 
họ. Công ty phải tiếp tục chi phí để 
chuẩn bị lại mọi thủ tục từ đầu. 
Nhưng với doanh nghiệp này vẫn còn 
may mắn vì nhờ hành vi phản đối 
sớm của bên thứ ba mà công ty chưa 
bị rơi vào trường hợp xâm phạm 
quyền của người khác, vừa có thể bị 
phạt hành chính, vừa có thể phải bồi 
thường dân sự nếu đã bán hàng thuận 
lợi. 

Chủ động từ sớm 
Đánh giá không đúng tầm quan 

trọng của pháp luật SHTT cũng khiến 
nhiều doanh nghiệp thiệt hại lớn. Ông 
Thân Thế Hào, Giám đốc Công ty 
TNHH Ninh Phong - tác giả của sáng 
chế “Ứng dụng hố ga nhựa 
chống triều cường”, nhận xét: “Hiện 
vẫn còn nhiều nhà sáng tạo kỹ thuật 
có thói quen cứ đợi đến khi sáng chế 
vào được thị trường sơ bộ rồi mới ra 
quyết định đăng ký bảo hộ độc quyền 
thì đơn đăng ký nói chung đã bị mất 
tính mới và gần như đánh mất cơ hội 
nhận bằng độc quyền. Khi này, nếu 
sáng chế may mắn có được triển vọng 
thị trường tốt, thì mọi đối thủ cạnh 
tranh đều có thể lao vào và nhà sáng 
chế có thể chỉ còn là người lót đường 
cho dòng sản phẩm mới mà chính 
mình đã sáng tạo ra”. 

Ông Thân Thế Hào khuyên các nhà 
sáng chế, ngay sau khi các suy nghĩ 
kỹ thuật đã được kiểm chứng về lý 
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thuyết, hãy nộp đơn đăng ký ngay với 
lệ phí nộp đơn không cao. Tiếp đó, 
mọi sáng tạo, cải tiến, mở rộng tiếp 
theo, nếu có, đều có thể tiếp tục nộp 
đơn bảo hộ mới, trên cơ sở bảo lưu 
các nội dung đã hàm chứa trong các 
đơn được nộp trước đó, theo nguyên 
tắc có 12 tháng hưởng quyền ưu tiên 
từ đơn nộp trước trong pháp luật sáng 
chế hiện hành. 

Theo Thanh niên 
 
BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐỐI VỚI ĐẶC SẢN CỦA 
ĐỊA PHƯƠNG 
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) 
đối với các đặc sản địa phương nhằm 
nâng cao nhận thức, thúc đẩy hoạt 
động sở hữu trí tuệ đối với các đặc 
sản địa phương. Bảo hộ quyền SHTT 
chính là một trong những công cụ mà 
nhiều tổ chức và địa phương đã vận 
dụng thành công trong chiến lược 
phát triển của mình, theo đó, giá trị 
của tài sản hữu hình được nâng cao 
rất nhiều nhờ những giá trị vô hình 
mà loại tài sản mới này đem lại.   

Gia tăng giá trị đặc sản 
Mới đây, tại buổi tập huấn “Bảo hộ 

quyền SHTT đối với đặc sản của địa 
phương” tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, 
ông Lê Tất Chiến, Cục SHTT cho 
biết, quyền SHTT làm gia tăng giá trị 
hàng hoá. Cụ thể: Kiểu dáng công 
nghiệp làm gia tăng giá trị vì kích 
thích sức mua người tiêu dùng, làm 
tăng doanh thu; kiểu dáng công 

nghiệp hấp dẫn sẽ tăng giá bản; giảm 
dần việc tiêu thụ nguyên vật liệu do 
kiểu dáng công nghiệp ngày càng gọn 
nhẹ làm giảm giá thành và tăng lợi 
nhuận. Bên cạnh đó, nhãn hiệu cũng 
làm gia tăng giá trị: bảo đảm lòng tin 
người tiêu thụ, thu hút khác hàng, 
tăng doanh thu; khách hàng sẵn sàng 
chấp nhận mua giá cao khi được bảo 
đảm bằng thương hiệu. Ngoài ra nhãn 
hiệu tập thể cũng làm gia tăng giá trị 
đặc sản. Ví dụ vú sữa Lò Rèn giá 
thường từ 5.000-10.000 nhưng giá 
khi có nhãn hiệu tập thể là 30.000-
50.000đ/trái; nếp cái hoa vàng Kinh 
Môn - Hải Dương giá thường là 
22.000đ/kg nhưng giá khi có nhãn 
hiệu tập thể là 27.000đ/kg… 

Tương tự chỉ dẫn địa lý cũng làm 
gia tăng giá trị đặc sản. Lấy ví dụ 
nước mắm Phú Quốc, giá bán năm 
2007 là 12.000đ/lít nhưng giá bán 
2009 là 21.000đ/l; bưởi Đoan Hùng 
giá bán năm 2007 là 6.000đ/quả 
nhưng giá bán năm 2009 là 
15.000đ/quả.  

Theo ThS. Hoàng Thị Hải Yến, Đại 
học Quốc gia Hà Nội, các sản phẩm 
truyền thống, đặc sản địa phương là 
những yếu tố gắn liền với đặc thù 
vùng, miền, hay nói cách khác là gắn 
với yếu tố địa lý của địa phương đó, 
bao gồm các điều kiện tự nhiên (khí 
hậu, thổ nhưỡng...) và điều kiện xã 
hội (tập quán sản xuất, bí quyết…). 
Các sản phẩm hữu hình này, ví dụ 
như: mãng cầu, nhãn, hàu… nếu 
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được thương mại hóa như một tài sản 
hữu hình thì giá thành có thể rất thấp 
bởi người tiêu dùng không nhận thấy 
phần vô hình mà nó chứa đựng. Bảo 
hộ quyền SHTT làm cho tài sản vô 
hình “trở nên hữu hình” bằng cách 
biến chúng thành các tài sản độc 
quyền có giá trị có thể trao đổi 
thương mại được trên thị trường. Tuy 
nhiên, việc sử dụng SHTT như một 
công cụ để gia tăng giá trị cho các 
sản phẩm truyền thống, đặc sản địa 
phương vẫn chưa thực sự được chú 
trọng. Minh chứng là hiện nay trên 
toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 
lượng nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn 
địa lý được bảo hộ rất ít. Tính tới 
nay, tỉnh mới có duy nhất một chỉ dẫn 
địa lý là chỉ dẫn địa lý cho nhãn 
xuồng cơm vàng.  

Phát triển các sản phẩm truyền 
thống, đặc sản địa phương 

Một điểm đáng chú ý trong hoạt 
động KH&CN năm 2014 được tỉnh 
Bà Rịa- Vũng Tàu xác định, đó là 
định hướng ưu tiên ứng dụng tiến bộ 
KH&CN để bảo tồn và phát triển các 
sản phẩm truyền thống, các đặc sản 
địa phương, từng bước đưa chúng trở 
thành sản phẩm hàng hóa. Theo các 
chuyên gia, các giải pháp mà tỉnh nên 
triển khai nhằm vận dụng thành công 
công cụ sở hữu trí tuệ giúp gia tăng 
giá trị cho các sản phẩm truyền 
thống, đặc sản địa phương là: Trước 
tiên, tỉnh cần có thống kê cụ thể về 
các sản phẩm truyền thống và đặc sản 

địa phương trên địa bàn tỉnh và thực 
trạng bảo hộ quyền SHTT đối với 
loại sản phẩm này; Thứ hai, căn cứ 
vào đặc điểm của sản phẩm truyền 
thống, đặc sản địa phương cụ thể, Sở 
KH&CN tỉnh có định hướng và tư 
vấn trong việc lựa chọn hình thức bảo 
hộ phù hợp; Thứ ba, bộ phận chuyên 
môn của Sở KH&CN tham gia tư vấn 
và hỗ trợ trong hoạt động xác lập 
quyền SHTT đối với các sản phẩm 
này; Thứ tư, UBND tỉnh cần có chính 
sách phát huy vai trò của các tổ chức 
chính trị xã hội như hội nông dân, hội 
phụ nữ… và các hiệp hội, nghiệp 
đoàn trong hoạt động quản lý tài sản 
trí tuệ trong tỉnh nói chung; Thứ năm, 
UBND tỉnh xây dựng chiến lược khai 
thác và phát triển tài sản trí tuệ của 
mình trong bối cảnh hội nhập kinh tế 
quốc tế. 

Tổng hợp 
 
 

 
 
 

XÁC LẬP QUYỀN CHỈ DẪN ĐỊA 
LÝ CHO TRÁI CÂY ĐẶC SẢN 
BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
  Với hơn 8.600ha diện tích trồng cây 
ăn trái, Bà Rịa - Vũng Tàu là vùng 
đất nổi tiếng với nhiều loại trái cây 
đặc sản thơm ngon như nhãn xuồng 
cơm vàng, mãng cầu ta, thanh long 
ruột đỏ, bưởi da xanh… Tỉnh cũng 
đang có nhiều chương trình nhằm 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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từng bước xây dựng thương hiệu, 
quyền chỉ dẫn địa lý cho trái cây 
“made in” Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Nhãn xuồng cơm vàng được đăng 
ký chỉ dẫn địa lý 

Trồng trên đất cát ven biển của tỉnh, 
nhãn xuồng cơm vàng được người 
tiêu dùng cả nước biết đến nhờ hương 
vị ngon ngọt, có màu vàng đặc trưng 
ít nơi nào có được. Nhờ ưu thế vượt 
trội về chất lượng, nhãn xuồng cơm 
vàng của Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-
VT) đã dần chiếm thị phần trong các 
siêu thị lớn và các nhà hàng. Ông 
Đào Văn Hiếu, Chủ nhiệm HTX 
Nhân Tâm (huyện Xuyên Mộc) cho 
biết, hiện nay xã Hòa Hiệp có hơn 
100ha diện tích trồng nhãn xuồng 
cơm vàng. Từ năm 2008, nhãn xuồng 
cơm vàng của địa phương này đã 
được trồng theo quy trình VietGap. 
Sản phẩm nhãn xuồng của HTX 
Nhân Tâm cũng được xuất bán mỗi 
tháng từ 7-8 tấn vào các siêu thị như 
Co.op Mart, Metro, Maximax… 
Trong siêu thị, mặc dù giá bán nhãn 
xuồng cơm vàng BR-VT luôn cao 
hơn 5.000-7.000 đồng/kg, nhưng 
khách hàng vẫn ưa chuộng hơn so với 
trái nhãn xuồng cơm vàng các tỉnh 
khác. Sở dĩ nhãn xuồng cơm vàng BR 
– VT có chất lượng tốt hơn các nơi 
khác là do ngoài kinh nghiệm chăm 
sóc “gia truyền” của người trồng 
nhãn, vùng đất cát này còn giàu 
nguyên tố Kaly và các nguyên tố vi 
lượng khác… Đó là yếu tố quan trọng 

làm cho nhãn xuồng cơm vàng BR-
VT ngon, ngọt có màu vàng ráo rất 
đặc trưng. Tháng 8/2012, giống nhãn 
xuồng cơm vàng BR-VT được chính 
thức xác lập và công nhận là một 
trong 50 loại trái cây đặc sản nổi 
tiếng Việt Nam. Nhưng theo cảnh 
báo của Viện Nghiên cứu cây ăn quả 
miền Nam, từ năm 2001 một số 
thương nhân Thái Lan sang Việt Nam 
mua giống nhãn xuồng cơm vàng với 
số lượng lớn và về đặt lại tên là giống 
nhãn Ping Pong. Như vậy, có nguy cơ  
mất dần giống quý và nguy cơ mất 
thương hiệu nếu không được bảo hộ 
tên xuất xứ hàng hoá do không có cơ 
chế quản lý phù hợp. Nhiều tổ chức, 
cá nhân lợi dụng danh tiếng của nhãn 
xuồng cơm vàng để bán các sản phẩm 
nhãn xuồng cơm vàng khác có chất 
lượng kém hơn dưới tên nhãn xuồng 
cơm vàng BR - VT. Điều này làm 
giảm uy tín và danh tiếng của nhãn 
xuồng cơm vàng BR - VT, gây thiệt 
hại cho người trồng nhãn cũng như 
người tiêu dùng. Tuy nhiên, vừa qua, 
Sở KH-CN tỉnh đã nghiệm thu đề tài 
khoa học nhằm xác lập quyền chỉ dẫn 
địa lý cho trái nhãn xuồng cơm vàng. 
Mục tiêu của đề tài nhằm xác lập 
quyền đối với chỉ dẫn địa lý “nhãn 
xuồng cơm vàng BR-VT” được đăng 
ký bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Cục Sở 
hữu trí tuệ Việt Nam. Đồng thời, xây 
dựng cơ chế quản lý và kiểm soát 
chất lượng sản phẩm nhãn xuống 
cơm vàng của tỉnh, xây dựng các điều 
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kiện, phương tiện và cơ chế phát triển 
giá trị quyền sở hữu trí tuệ đối với chỉ 
dẫn “Bà Rịa - Vũng Tàu” cho sản 
phẩm nhãn xuồng cơm vàng như tem, 
bao bì, nhãn. Qua đó, góp phần tạo 
dựng thương hiệu và chỗ đứng vững 
chắc của nhãn xuồng cơm vàng trên 
thị trường, tăng cường lợi thế cạnh 
tranh và tăng thu nhập cho người 
trồng nhãn. 
Còn nhiều đặc sản cần được đăng 
ký chỉ dẫn địa lý 

Cùng với nhãn xuồng cơm vàng, 
trái mãng cầu của BR-VT cũng được 
người tiêu dùng đánh giá cao về chất 
lượng, mẫu mã, bởi vị ngọt dịu, dai, 
trắng thơm hơn so với các nơi khác. 
Theo thống kê của Sở NN&PTNT, 
toàn tỉnh có gần 2.000ha mãng cầu ta, 
sản lượng thu hoạch bình quân 
khoảng 9.000 tấn/năm. Thị trường 
tiêu thụ chủ yếu là TP. Hồ Chí Minh, 
mỗi ngày có khoảng 30 tấn mãng cầu 
ta của tỉnh nhập vào các siêu thị. Bà 
Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chi cục 
trưởng Chi cục Nông nghiệp - Phát 
triển nông thôn cho biết, do diện tích 
mãng cầu còn trồng phân tán, chưa 
tập trung và đúng theo tiêu chuẩn 
chất lượng nên chưa có thị trường ổn 
định. Từ năm 2011, Chi cục đã chủ 
trì phối hợp với Công ty sở hữu trí 
tuệ Invenco xây dựng thương hiệu 
nhãn hiệu tập thể cho mãng cầu BR-
VT nhằm kiểm soát chất lượng, nâng 
cao thương hiệu cho loại trái cây này 
trên địa bàn tỉnh. Cuối năm 2012, 

nhãn hiệu mãng cầu của BR-VT đã 
được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu 
tập thể. “Việc xây dựng thành công 
thương hiệu mãng cầu sẽ giúp nhân 
dân trong vùng tập trung mở rộng 
diện tích, từng bước hình thành vùng 
chuyên canh, nâng cao giá trị sản 
phẩm hàng hóa của tỉnh. Theo đó, 
mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có 
50% diện tích trồng mãng cầu ta sẽ 
lấy chứng chỉ VietGAP và đến năm 
2030 là 100% diện tích” - bà Nguyễn 
Thị Ngọc Dung cho hay. Xét trên các 
yếu tố đặc thù về điều kiện địa lý, khí 
hậu, thổ nhưỡng, địa hình, thuỷ 
văn… cùng các phương thức canh tác 
có nét đặc trưng khác biệt như: kỹ 
thuật tuốt lá rải vụ, nâng cao chất 
lượng trái thì hoàn toàn có cơ sở để 
đăng ký chỉ dẫn địa lý cho mãng cầu 
BR-VT. Để xây dựng và đăng ký chỉ 
dẫn địa lý mãng cầu , nhà tư vấn cho 
rằng cần phải: xây dựng HTX mãng 
cầu đủ tầm để làm chủ thể trao quyền 
sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm; 
xây dựng quy chế quản lý, logo, tem 
nhãn, bao bì; xây dựng tiêu chuẩn sản 
phẩm đủ điều kiện dán tem; xây dựng 
quy trình kỹ thuật canh tác; xây dựng 
vùng quy hoạch ổn định lâu dài… 
Đặc biệt là cần thiết phải tăng cường 
quảng bá, tuyên truyền sản phẩm 
   Không chỉ có nhãn xuồng cơm 
vàng, mãng cầu ta, thời gian qua, tại 
BR-VT nhiều loại trái cây đặc sản 
như thanh long ruột đỏ Bông Trang, 
bưởi da xanh Sông Xoài đã “bén rễ” 
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và được người tiêu dùng ưa chuộng, 
bởi vị ngon ngọt không thua kém trái 
thanh long, bưởi da xanh được trồng 
tại Bình Thuận hay Vĩnh Long. Để 
từng bước xây dựng thương hiệu cho 
các loại cây ăn trái này, ngành nông 
nghiệp tỉnh đã có nhiều chương trình, 
đề án như hình thành các vùng 
chuyên canh, triển khai các mô hình 
theo quy trình VietGAP... Đồng thời, 
từ nay đến năm 2020, tỉnh BR-VT sẽ 
quy hoạch trồng tập trung 4.500ha, 
gồm 5 loại cây ăn quả chủ lực: nhãn 
xuồng cơm vàng, bưởi, chôm chôm, 
mãng cầu và quýt.   Hy vọng, trong 
tương lai không xa, không chỉ có 
nhãn xuồng mà nhiều loại trái cây 
chủ lực khác của tỉnh cũng được gắn 
thương hiệu, xác lập chỉ dẫn địa lý 
“made in” Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo 
nên lợi thế cạnh tranh cũng như tăng 
giá trị, thu nhập của nông dân. 

Tổng hợp 
 
BÁNH TRUNG THU LONG 
ĐIỀN: KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG 
HIỆU TRÊN THỊ TRƯỜNG 

Hiện nay, nhiều người dân huyện 
Long Điền nói riêng và BR-VT nói 
chung đều ưa thích loại bánh Trung 
thu truyền thống được sản xuất tại 
địa phương. Chính sự thay 
đổi trong cách tiêu dùng hàng hóa 
này đã làm cho các cơ sở sản xuất 
bánh Trung thu ở huyện Long Điền 
khẳng định được thương hiệu, dần 
chiếm lĩnh được thị trường.  

Không phải tự nhiên mà các lò bánh 
Trung thu Long Điền tồn tại và 
phát triển suốt mấy chục năm qua. 
Bánh Trung thu Long Điền được 
nhiều người dân địa phương ưa 
chuộng, bởi đến đây họ được thưởng 
thức bánh tươi, bánh vừa ra lò và bảo 
đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Ngoài khách ở các huyện Long Điền, 
Đất Đỏ, TP. Bà Rịa, TP. Vũng Tàu, 
bánh Trung thu Long Điền còn được 
khách ở các tỉnh, thành lân cận như: 
TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình 
Dương, Bình Phước và đến cả các 
tỉnh miền Tây như Tiền Giang, Kiên 
Giang, Vĩnh Long đặt mua. Để đáp 
ứng nhu cầu của khách, các cơ sở 
bánh Trung thu Long Điền đã sản 
xuất nhiều loại bánh và hương vị 
khác nhau như: bánh nhân khoai 
môn, thập cẩm, đậu xanh, nhân dừa, 
bánh một trứng, hai trứng, bánh chay, 
bánh mặn... 

Tại lò bánh Trung thu Văn Tập Hòa 
(85 Mạc Thanh Đạm, khu phố Long 
Tâm, thị trấn Long Điền), bên ngoài 
là những chiếc tủ kính được dùng để 
trưng bày bánh sau khi ra lò, bên 
trong là khu vực sản xuất. Từ những 
rổ hành bóc sẵn, từng cái bàn, cái 
khay... đều sạch sẽ, tinh tươm. Khu 
vực chế biến được chủ tiệm đặt hẳn ở 
một tầng lầu riêng biệt. Công nhân 
đều mang bao tay. Chủ cơ sở bánh 
trung thu này chia sẻ, do làm bánh 
trước tiên là để bán cho người dân địa 
phương vì vậy bánh không những 
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phải ngon mà phải bảo đảm an toàn 
vệ sinh thực phẩm mới tồn tại được 
lâu dài. 

Theo chủ cơ sở bánh trung thu ở 
Long Điền thì trước đây, các cơ sở 
làm bánh Trung thu ở đây đều làm 
bằng phương pháp thủ công phải trải 
qua nhiều khâu, nhiều công đoạn. 
Hiện nay, những bí quyết về nguyên 
liệu, hương vị vẫn được giữ trọn vẹn 
nhưng thay vì làm thủ công như 
trước, các cơ sở đã đầu tư hàng trăm 
triệu đồng để mua khuôn bánh bằng 
bơm hơi, mua chảo quay nhân bánh 
bằng điện… vừa sạch sẽ lại tiết kiệm 
thời gian và nhân lực mà chất lượng 
bánh vẫn bảo đảm.  

Theo các cơ sở sản xuất bánh Trung 
thu này, mùa bánh Trung thu Long 
Điền kéo dài khoảng một tháng rưỡi 
(từ đầu tháng 7 đến rằm tháng 8 âm 
lịch), nhưng cao điểm nhất là từ đầu 
đến giữa tháng 8 âm lịch. Anh Văn 
Chí Cường, chủ tiệm bán Văn Mỹ 
Phong (số 212 Võ Thị Sáu, khu phố 
Long Tân, thị trấn Long Điền) cho 
biết, gia đình anh đã 3 đời làm bánh. 
Riêng anh cũng làm chủ tiệm bánh 
này được 30 năm. Mặc dù đã đi làm 
ăn xa, nhưng hàng năm cứ đến đầu 
tháng 7 âm lịch, anh lại về Long Điền 
cùng anh em làm bánh Trung thu. 

Anh Văn Chí Thắng, chủ cơ sở 
bánh Trung thu Văn Hòa Lạc (299 
Võ Thị Sáu, khu phố Long Tân, thị 
trấn Long Điền) cho biết, ước tính 
mỗi mùa Trung thu, lò bánh của anh 

tiêu thụ khoảng hơn 20.000 sản phẩm 
các loại, trong đó nhiều nhất vẫn là 
bánh da rộp. Đây là loại bánh làm 
hoàn toàn bằng phương pháp thủ 
công, không có khuôn mà người làm 
phải tự nắn, sửa sao cho tròn, cho 
đẹp... và bảo đảm thơm ngon. Theo 
anh Thắng, điểm đặc biệt là bánh 
Trung thu Long Điền có thời gian bảo 
quản chỉ 10-20 ngày nên bánh luôn 
tươi ngon. Riêng cơ sở Văn Hòa Lạc, 
cứ một ngày làm bánh thì một ngày 
nghỉ để có thời gian cho bánh khô, 
cứng và tiêu thụ hết trong ngày. 

Anh Thắng cho biết thêm, do 
nguyên liệu nhập vào tăng nên giá 
bánh mỗi loại năm nay đều tăng 
khoảng 5%. Giá bánh Trung thu nhỏ 
từ 1-3 trứng: 40.000-60.000 đồng/cái. 
Bánh da rộp loại 600gr: 180.000 
đồng/cái; loại 800gr: 230.000 
đồng/cái; loại 1kg: 280.000-330.000 
đồng/cái; loại 1,2kg: 380.000 đồng; 
loại 1,4kg: 430.000 đồng/cái. 

Theo báo BR-VT 
 

NHỨC NHỐI NẠN HÀNG GIẢ, 
HÀNG NHÁI Ở CHỢ ĐỒNG 
XUÂN  
Hàng giả, hàng nhái lâu nay vẫn là 
vấn nạn nhức nhối tại chợ Đồng 
Xuân - chợ bán buôn lớn nhất Thủ 
đô. Năm nào việc cam kết không 
buôn bán hàng lậu, hàng vi phạm sở 
hữu trí tuệ, bán hàng theo giá niêm 
yết... cũng được cơ quan chức năng 
tích cực tuyên truyền vận động tới 
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các hộ kinh doanh, tuy nhiên vẫn có 
hàng trăm vụ vi phạm bị phát hiện 
và xử lý. 

Thực tế đáng ngại 
 Là một trong những đầu mối lớn 

nhất cung cấp hàng hóa cho khu vực 
Hà Nội và các tỉnh lân cận, chợ Đồng 
Xuân hiện có gần 2.300 tiểu thương 
kinh doanh cố định, lượng hàng hóa 
luân chuyển khoảng 15-20 tấn/ngày, 
tổng doanh thu hàng năm đạt trên 
4.000 tỷ đồng. Trong chợ, các mặt 
hàng được bày bán phong phú, đủ 
chủng loại, nhiều nhất là hàng may 
mặc, phụ kiện thời trang. 

Sầm uất là vậy, nhưng khu chợ này 
cũng rất nổi tiếng về việc bán hàng 
giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng 
và không rõ nguồn gốc. Theo thống 
kê từ Chi cục Quản lý thị trường 
(QLTT) Hà Nội, trong 6 tháng đầu 
năm 2014, tại các tuyến phố Hàng 
Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, 
Đồng Xuân, Hàng Bông, Hàng Gai 
và khu vực chợ Đồng Xuân, lực 
lượng này đã kiểm tra, xử lý 632 vụ, 
phạt tiền 4 tỷ đồng, trị giá hàng tịch 
thu lên tới 2,79 tỷ đồng. 

Từ những “nhức nhối” trên, ngày 
17-7, Đội QLTT số 2 (Chi cục QLTT 
Hà Nội) cùng Ban Quản lý chợ Đồng 
Xuân đã triển khai ký kết một bản 
cam kết về kinh doanh “sạch” (kinh 
doanh theo đúng quy định của Nhà 
nước) đến từng ki ốt bán hàng. Bản 
cam kết này đã đưa ra 4 quy định cần 
các hộ kinh doanh phải tuân thủ là: 

Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ đăng 
ký kinh doanh, kinh doanh hàng hóa 
phải có hóa đơn chứng từ chứng 
minh nguồn gốc, không kinh doanh 
hàng giả, hàng xâm phạm chủ quyền 
sở hữu công nghiệp và không kinh 
doanh hàng kém chất lượng, không 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Đây không phải lần đầu tiên việc 
cam kết này được triển khai. ông 
Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội 
QLTT số 14 (Chi cục QLTT Hà Nội) 
cho biết, việc ký cam kết không buôn 
bán hàng giả, hàng nhái đã được thực 
hiện 6 tháng hoặc hàng năm đến từng 
hộ kinh doanh, đặc biệt năm 2012, 
công tác này mới được đẩy mạnh 
hơn. 

Khó quản lý 
Việc kinh doanh như vậy ở chợ 

Đồng Xuân dường như đã trở thành 
“truyền thống”, các cơ quan chức 
năng đang phải quyết liệt đấu tranh 
hơn nữa mới có thể hy vọng xóa bỏ 
được. 

Tuy nhiên, với con số lên đến hàng 
nghìn tiểu thương kinh doanh cố định 
tại chợ, dù các đội QLTT đã hoạt 
động rất tích cực thì vẫn còn để lọt 
nhiều hàng hóa vi phạm pháp luật. 
Trao đổi về vấn đề này, ông Đỗ Xuân 
Thủy, Tổng giám đốc Công ty Cổ 
phần Đồng Xuân (đơn vị chủ quản 
chợ Đồng Xuân) đã không ngần ngại 
khẳng định, chợ Đồng Xuân đúng là 
vẫn tồn tại hàng giả, hàng nhái. Thực 
trạng này nếu muốn giải quyết dứt 
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điểm thì phải làm dần từng bước một 
vì liên quan đến nhiều vấn đề, DN đã 
tuyên truyền và từng hộ kinh doanh 
đã cam kết rồi thì những việc còn lại 
là của các cơ quan QLTT, chỉ có 
kiểm tra và xử phạt thật nặng may ra 
mới hết được. 

Về phía cơ quan QLTT, ông Đỗ 
Thanh Lam, Phó Cục trưởng Cục 
QLTT cho rằng, thực trạng ở chợ 
Đồng Xuân hay bất cứ vấn đề tương 
tự muốn xử lý cũng phải theo trình tự 
để phù hợp với lòng dân cũng như 
luật pháp. Việc ký bản cam kết giữa 
các hộ kinh doanh với bên QLTT là 
một hình thức vừa tuyên truyền, vừa 
vận động. Sau khi đã hoàn thành tốt 
việc này thì những trường hợp cố tình 
vi phạm hoặc vì lý do nào đó kiên 
quyết không thực hiện sẽ bị xử lý 
nghiêm theo pháp luật. 

Theo ông Hoàng Đại Nghĩa, những 
hộ kinh doanh ký cam kết mà không 
thực hiện, nếu bị phát hiện sẽ bị xử 
phạt. Các Đội QLTT cũng đã tiến 
hành kiểm tra, rà soát thường xuyên 
nhưng cần có sự hợp tác của chủ sở 
hữu thì mới xử lý được triệt để.  

Theo Báo Hải quan 
 

BẢO HỘ SÁNG CHẾ CHO NÔNG 
DÂN: CÒN QUÁ ÍT 

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Nguyễn Quân, mỗi năm cục Sở hữu 
trí tuệ, Bộ KH&CN cấp văn bằng bảo 
hộ và duy trì trên 1.000 bằng sáng 
chế của cả trong nước và nước ngoài. 

Nhưng bằng sáng chế của người Việt 
chưa đến 100, tức là chưa đến 10% 
so với tổng số văn bằng được bảo hộ. 
Trong số những văn bằng được bảo 
hộ của Việt Nam, sáng chế của nông 
dân có năm có, năm không. 

Bộ trưởng Nguyễn Quân cho rằng, 
trong số hoạt động khoa học công 
nghệ của bà con nông dân có nhiều 
sáng kiến để phục vụ sản xuất. Trong 
số những sáng kiến ấy có những cái 
được nâng lên thành sáng chế, nếu nó 
mới và chưa từng được phát hiện, áp 
dụng ở đâu. Tuy nhiên trong thời gian 
vừa qua ở Việt Nam cũng có một số 
sản phẩm của người nông dân mặc dù 
có tính mới. Có những sản phẩm áp 
dụng được, nhưng để gọi là sáng chế 
thì chưa thật chính xác.  

“Tôi ví dụ như với tàu ngầm Yết 
Kiêu và Trường Sa 01, Bộ KH&CN 
đánh giá rất cao ý tưởng sáng tạo 
cũng như tinh thần khoa học của 
người dân. Thế nhưng, về mặt 
nguyên lý mà nói thì những sản phẩm 
này đã được người ta sáng chế, phát 
minh từ nhiều thập kỷ. Có điều, 
những sản phẩm trên được nổi tiếng 
chỉ là do người dân Việt Nam lần đầu 
tiên làm mà thôi. Bộ trưởng đánh giá 
rất cao tinh thần khoa học của người 
dân nhưng nếu gọi đây là những sáng 
chế có tầm quan trọng rất đặc biệt với 
khoa học thì không phải bởi ngay cả 
khi những sản phẩm này được chế 
tạo, thử nghiệm một cách thành công 
thì khả năng để thương mại hóa, thậm 
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chí nghĩ đến việc xuất khẩu ra các 
nước khác trong khu vực còn là một 
bài toán lâu dài nhất là khi hiện nay 
Chính phủ Việt Nam không có chủ 
trương phải chế tạo tàu ngầm, máy 
bay. Ngay cả các quốc gia phát triển 
hơn chúng ta hiện nay cũng không 
dám nghĩ đến việc tự  chế tạo tàu 
ngầm và máy bay. Đây là những 
phương tiện kỹ thuật đòi hỏi trình độ 
công nghệ cũng như đòi hỏi an toàn 
cho con người rất cao. Dễ nhận thấy 
cả thế giới đều dùng Boeing và 
Airbus thay vì mỗi quốc gia đều chế 
tạo thương hiệu hàng không cho 
chính mình. Và trên thế giới chỉ có 
một vài Quốc gia chế tạo, xuất khẩu 
tàu ngầm. Cho nên, tôi cho rằng, 
những sản phẩm máy bay, tàu ngầm 
do người dân tạo ra có ý nghĩa về mặt 
ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ, dám nghĩ dám làm và chứng tỏ 
một điều với những điều kiện còn rất 
khó khăn, thô sơ, người dân vẫn có 
thể làm được sản phẩm ở trình độ 
nhất định.”- Bộ trưởng nói. 

 Ông Quân cho rằng, người dân rất 
khó có thể biết làm thế nào để đăng 
ký được để được bảo hộ. Hiện nay để 
đăng ký bảo hộ thì thủ tục còn rất 
phức tạp, kể cả người dân có biết về 
thủ tục đăng ký thì quy trình cũng rất 
phức tạp vì họ không có chuyên môn 
về vấn đề này. Sáng chế là những ý 
tưởng, sản phẩm mới mà chưa từng ai 
đăng ký. Bởi vậy, khi viết được bản 
mô tả sáng chế đòi hỏi phải là người 

rất chuyên nghiệp. Bản mô tả phải rõ 
ràng, bảo đảm tính khoa học  để cơ 
quan thẩm định thấy đúng là mới, thì 
cơ quan thẩm định mới chấp nhận 
đơn hợp lệ. Sau đó tiến hành tra cứu 
hệ thống sáng chế thế giới. Khi tra 
cứu thấy cái sáng chế của người dân 
chưa từng được công bố hoặc bảo 
hộ, đảm bảo tính mới, tính khoa học, 
khả năng ứng dụng… Hết thời gian 
theo luật  định mà không có khiếu 
nại, tranh chấp thì cấp văn bằng bảo 
hộ. Đối với những người dân có ý 
tưởng sáng tạo ở tầm sáng chế thì 
nên liên hệ ngay với sở KH&CN ở 
các địa phương để được hướng dẫn. 
Sau đó, thông qua đơn vị chuyên 
môn để viết bản mô tả sáng chế, làm 
hồ sơ. Ở Việt Nam có những tổ chức 
đại diện sở hữu công nghiệp. Tại 
đây, họ có luật sư, chuyên gia kỹ 
thuật giúp cho người nông dân viết 
mô tả sáng chế và làm thủ tục đang 
ký sáng chế. Việc đăng ký bảo hộ sở 
hữu trí tuệ ngoài việc phải thuê tổ 
chức đại diện sở hữu công nghiệp để 
làm hồ sơ còn phải mất lệ phí đóng 
cho cơ quan đăng ký của nhà nước. 
Khi được bảo hộ, hàng năm còn phải 
đóng phí để duy trì.  Mỗi năm cục 
SHTT trung bình cấp văn bằng bảo 
hộ và duy trì trên 1.000 bằng sáng 
chế của cả trong nước và nước 
ngoài. Nhưng bằng sáng chế của 
người Việt chưa đến 100, tức là chưa 
đến 10% so với tổng số văn bằng 
được bảo hộ. Trong số những văn 
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bằng được bảo hộ của Việt Nam, 
sáng chế của nông dân có năm có, 
năm không. Trong đó, hầu hết các 
bằng sáng chế là của các nhà  khoa 
học, các viện, các trường, doanh 
nghiệp, kỹ sư… 

Việc hỗ trợ “nhà khoa học chân đất” 
được tiến hành ngay từ khi người 
nông dân có ý tưởng và liên hệ với 
các Sở KH&CN ở địa phương. Hàng 
năm khi Bộ KH&CN tổ chức chợ 
công nghệ thiết bị (Techmart), Bộ 
đều giao cho các Sở KH&CN mời 
nông dân có sáng kiến đem sản phẩm 
của họ đến giới thiệu trong các chợ 
ấy. Điều này sẽ giúp sản phẩm của 
người dân được nhiều người biết đến 
và mở ra cơ hội hợp tác, thương mại 
hóa sản phẩm.Thực tế có một số sản 
phẩm của  bà con nông dân được giới 
thiệu tại Techmart đã có nhiều đơn 
đặt hàng, sản xuất nhiều sản phẩm để 
bán, có một vài nông dân đã thành 
lập doanh nghiệp để sản xuất sản 
phẩm, trở nên giàu có như sáng chế 
của nông dân đồng bằng sông cửu 
long về máy hút bùn… 

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Quân, 
Bộ KH&CN đã phối hợp cùng nhiều 
cơ quan truyền thông để tuyên truyền 
cho người dân, ví dụ qua các cuộc thi 
nhà sáng chế của Cục Sở hữu trí tuệ, 
chuyên mục ”chắp cánh thương hiệu” 
trên VTV và nhiều chương trình 
tuyên truyền  liên quan tới SHTT. 
Ngoài ra, có cả một chương trình 68 
của Chính phủ về phát triển tài sản trí 

tuệ. Chương trình này ngoài việc hỗ 
trợ tuyên truyền còn hỗ trợ cho một 
số viện nghiên cứu, trường đại học, tổ 
chức khoa học và công nghệ, doanh 
nghiệp  xây dựng thương hiệu, đăng 
ký tài sản trí tuệ (sáng chế, giải pháp 
hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, chỉ 
dẫn địa lý, nhãn hiệu hàng hóa…), 
xây dựng hệ thống cơ quan quản lý 
sở hữu trí tuệ từ Trung ương tới địa 
phương…  

Tổng hợp 
 
BUSADCO ĐƯA RA GIẢI PHÁP 
MỚI CHỐNG SẠT LỞ, XÓI MÒN 
BỜ BIỂN  

“Chân kè lắp ghép bảo vệ bờ và đê 
biển” là một giải pháp mới do kỹ sư 
Hoàng Ðức Thảo, Tổng Giám đốc 
cùng các cộng sự là cán bộ, kỹ sư, 
công nhân Công ty Thoát nước và 
Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 
(Busadco) vừa “trình làng”. Giải 
pháp này được giới khoa học - công 
nghệ về đê biển Việt Nam  trong cả 
nước đánh giá cao. 

Hiện nay, trong xây dựng các công 
trình thủy lợi kè giữ mái dốc để bảo 
vệ bờ và đê biển, mái bờ sông, mái 
kênh mương phục vụ nông, lâm, 
thủy lợi tại Việt Nam chủ yếu sử 
dụng loại chân kè được thi công tại 
chỗ theo các giải pháp truyền thống, 
sử dụng nhiều loại kết cấu như chân 
kè bằng tường chắn bê tông hoặc đá 
hộc, cọc cừ. Các công trình này chịu 
ảnh hưởng trực tiếp nước biển và 



                                          Số 162 - 8/2014 
 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 14 
 

sóng thường xuyên tác động làm xói 
lở bờ biển. Trong khi đó, hầu hết các 
công trình thi công trong điều kiện 
thủy triều lên xuống không bảo đảm 
yêu cầu kỹ thuật, khó kiểm soát chất 
lượng. Thực tế dễ xảy ra rủi ro phá 
vỡ kết cấu do sạt lở, xói mòn, lún sụt 
cục bộ; khả năng chống xâm thực bị 
hạn chế... Vì vậy, cần có loại kè 
chắn mới có khả năng chống sạt lở, 
xói mòn, chống ăn mòn, chống xâm 
thực cao hơn nhưng bền vững hơn, 
mỏng hơn, nhẹ hơn, có khả năng đúc 
sẵn lắp ghép thuận tiện đơn giản và 
được sản xuất với chi phí thấp. 

Thấy được những bất cập trên, kỹ 
sư Hoàng Ðức Thảo cùng các cộng 
sự là cán bộ, kỹ sư, công nhân trong 
Busadco đã đầu tư công sức, thời 
gian để nghiên cứu “Chân kè lắp 
ghép bảo vệ bờ và đê biển”. Đây là 
giải pháp khắc phục được các hạn 
chế của phương án truyền thống. Cụ 
thể như về cấu tạo sử dụng hệ liên 
kết lắp ghép đồng bộ: hình khối, cột 
trụ, đà giằng nhằm giữ ổn định, kết 
cấu lắp ghép chống chuyển vị theo 
chiều ngang, chống đứt gãy, sạt lở, 
xói mòn... được đúc sẵn lắp ghép 
theo modul (đốt) với chiều dài đốt từ 
1÷3m/đốt. Các kích thước, hình 
dạng thay đổi theo từng loại công 
trình sử dụng với các kiểu dáng khác 
nhau (hình chữ nhật, hình vuông, 
hình thang, hình chữ A...). Trên mặt 
kè có các lỗ chờ để đóng cọc chống 
và lỗ bơm vật liệu (cát, đất đá chọn 

lọc, bê tông...) vào trong thân kè; có 
khả năng tạo được hệ chân kè có 
chiều cao phù hợp với từng công 
trình nhờ khả năng lắp ghép nhiều 
modul kè theo kiểu chồng tầng giật 
cấp. Góc tiếp xúc giữa các cạnh, 
thành bên được vát góc; cấu tạo gọn 
nhẹ, thuận tiện cho công tác sản 
xuất, lắp đặt, duy trì, bảo dưỡng, đặc 
biệt trong điều kiện mặt bằng thi 
công khó khăn, nước ngập, dòng 
chảy ngầm, xói lở. Kích thước, trọng 
lượng và đặc tính kỹ thuật có thể 
thay đổi tùy thuộc vào kết quả khảo 
sát địa hình, địa chất công trình, điạ 
chất khí tượng thủy văn và yêu cầu 
sử dụng của từng công trình cụ thể. 

Theo các kỹ sư của Busadco, các 
modul (đốt) kè được đúc thành các 
khối bê tông rỗng với bốn bên mặt 
thành đổ bê tông, riêng phần mặt đáy 
để hở, phần mặt trên bố trí lỗ chờ để 
bơm vật liệu nhằm mục đích để đưa 
các vật liệu (cát, đất đá chọn lọc, bê 
tông...) vào bên trong kè tạo thành 
khối liên kết đồng bộ với vật liệu tự 
nhiên tại vị trí lắp đặt kè, triệt tiêu 
các ảnh hưởng tác động đến kè, tăng 
cường lực ma sát chống chuyển vị, 
trượt ngang. Trong trường hợp cần 
thiết khi vật liệu bên trong kè bị hao 
hụt, sẽ bơm bổ sung vật liệu vào 
trong thân kè qua các lỗ chờ, việc bổ 
sung vật liệu trong thân kè cho phép 
kè chắn có khả năng chống sạt lở, 
xói mòn do lún sụt nền, dòng chảy 
ngầm, sóng, gió do đó bảo đảm giữ 
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được ổn định của kè, chống chuyển 
vị kè. 

Khi giải pháp được đưa ra “trình 
làng”, các nhà khoa học - công nghệ 
về đê biển Việt Nam cho rằng, giải 
pháp “Chân kè lắp ghép bảo vệ bờ 
và đê biển” khắc phục được hầu hết 
các giải pháp truyền thống cho các 
công trình kè, tường chắn bảo vệ bờ 
và biển ở nước ta. Đặc biệt, tính ưu 
việt của giải pháp này là tận dụng 
được vật liệu cát đắp sẵn có ở các 
bãi biển. Thêm vào đó, chủ đầu tư và 
các cơ quan quản lý nhà nước dễ 
dàng kiểm tra trong quá trình khai 
thác sử dụng để phát hiện các sự cố 
có thể xảy ra nhằm kịp thời sửa chữa 
như lún sụt, bơm bù cát vào thân kè 
nếu cát bị chảy đi trong quá trình 
dòng chảy thay đổi. Giáo sư - Tiến sĩ 
Vũ Đình Phụng, trường Đại học Xây 
dựng cho rằng, giải pháp nêu trên có 
khả năng chống sạt lở, xói mòn, 
chống ăn mòn, chống xâm thực cao 
hơn nhưng bền vững hơn, mỏng hơn, 
nhẹ hơn, có khả năng đúc sẵn lắp 
ghép thuận tiện đơn giản và được 
sản xuất với chi phí thấp và đề nghị 
đưa giải pháp “Chân kè lắp ghép bảo 
vệ bờ biển và đê biển” của Busadco 
áp dụng vào thực tế. 

Theo báo BR-VT 
 

 
 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 

 Ý tưởng hoa trên đảo giành 
giải cuộc thi nước sạch  

Lấy ý tưởng từ bông hoa vươn 
mình đón nắng gió và mưa, công 
trình “Hoa trên đảo” giành giải nhất 
chung kết thi sáng tạo ý tưởng “Mùa 
hè nước” tại TP HCM. 

"Hoa trên đảo" là một trong 3 dự 
án xuất sắc đoạt giải thưởng chiều 
26/7. Các ý tưởng vào vòng chung 
kết đều thể hiện sự quan tâm đến 
cuộc sống, sinh hoạt của người dân 
vùng nông thôn, miền núi, hải đảo… 
nơi đang thiếu nước trầm trọng. Dự 
án “Hoa trên đảo” là công trình chòi 
nghỉ hiện đại, hứng nước mưa, có bể 
lắng, bể lọc bên dưới để người dân 
trên đảo Cát Bà (Hải Phòng) có thêm 
nguồn nước sạch sử dụng. 

Đồng giải nhất, nhóm đưa ra ý 
tưởng xây dựng hệ thống thu hồi, xử 
lý và dự trữ nước mưa làm nước sinh 
hoạt cho người dân bản Tà Số (Mộc 
Châu - Sơn La) nơi cuộc sống vô 
cùng khó khăn do thiếu nước sinh 
hoạt. 

Chia sẻ giải nhất còn có dự 
án "Học kỳ môi trường", dành cho 
học sinh tiểu học nhằm tuyên truyền 
nâng cao ý thức tiết kiệm nước. 

Cuộc thi "Mùa hè nước" khởi động 
đầu năm 2014 nằm trong chuỗi hoạt 
động của Quỹ tiết kiệm 1 tỷ mét 
khối nước cho Việt Nam. Cuộc thi 
nhằm tạo điều kiện phát huy khả 
năng sáng tạo của thanh niên trong 
việc tham gia hành động góp phần 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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thay đổi nhận thức và hành vi sử 
dụng nước trong cộng đồng. 

Trong khuôn khổ hoạt động này, 3 
cá nhân xuất sắc được chọn ra từ 482 
gương mặt đã được trao danh 
hiệu "Đại sứ nước 2014". 

Theo VNE 
 
 Toilet thông minh cho khu vực 

thiên tai  
Một hệ thống toilet thông minh 

được thiết kế để sử dụng tại các khu 
vực bị thiên tai có thể sẽ được triển 
khai thử nghiệm tại một trại tị nạn ở 
Philippines. 

 Hệ thống vệ sinh trong trường hợp 
khẩn cấp tại khu vực thiên tại còn 
tồn tại nhiều bất cập ở nhiều nơi trên 
thế giới. 

Một nhóm nghiên cứu của 
UNESCO đã phát triển một hệ thống 
toilet khẩn cấp chạy bằng năng 
lượng mặt trời, gọi tắt là eSOS, để 
nhằm phục vụ cho việc vệ sinh khẩn 
cấp tại các khu vực xảy ra thiên tai. 

Hệ thống vệ sinh thông minh này 
khá gọn nhẹ, có thể dễ dàng vận 
chuyển và thậm chí, có thể tái chế 
nước tiểu thành nước sạch nhờ một 
hệ thống phản ứng sinh học. 

Hệ thống eSOS bao gồm một bộ 
phận tiếp nhiên liệu, cảm biến định 
vị toàn cầu và một màn hình giúp 
theo dõi sự tích tụ các chất thải. Các 
dữ liệu của hệ thống sẽ được chuyển 
đến một trung tâm điều phối khẩn 
cấp để từ đó có thể xác định những 

gì cần hỗ trợ cho vệ sinh của khu 
vực. 

Theo VTV.vn 
 
  Sáng kiến robot làm bạn trò 

chuyện với trẻ tự kỷ  
Sáng 24/7, Tập đoàn FPT – đơn vị  

tổ chức cuộc thi viết ứng dụng trên 
robot (S.M.A.C Challenge) đã công 
bố danh sách 16 đội lọt vào vòng 2. 

Trong tốp 16, có đến 10 ứng dụng 
mang giá trị xã hội cao, giúp robot 
Smartoshin (do FPT phát triển) trở 
thành người trợ lý đắc lực cho con 
người. Đơn cử như robot làm bạn trò 
chuyện với trẻ tự kỷ, Robot trợ giúp 
người khuyết tật, hỗ trợ người dùng 
xem tivi... 

Trong số các đội tham gia cuộc thi, 
Đại học Bách Khoa Hà Nội chiếm 
ưu thế khi góp mặt 6 đội vào tốp 16. 
Học viện Bưu chính Viễn thông 
đứng thứ 2 với 3 đội. 7 đội còn lại 
lần lượt đến từ 7 trường, gồm: Đại 
học FPT, Đại học Công nghệ, Đại 
học Quốc gia Hà Nội, Đại học Điện 
lực, Đại học Giao thông Vận tải, Đại 
học Khoa học -Tự nhiên, Đại học 
Thành Đô. 

16 đội nói trên đã hoàn thành xuất 
sắc phần thi “Viết ứng dụng hỏi đáp 
thông minh trên nền tảng Android”. 
Tiêu chí chấm điểm trong phần thi 
này dựa trên 5 yếu tố, gồm: cơ sở dữ 
liệu, giao diện ứng dụng, mức độ 
thân thiện với người dùng, mức độ 
đa dạng tính năng, khả năng hoạt 
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động trong thực tế. Trong đó, cơ sở 
dữ liệu là tiêu chí quan trọng nhất, 
chiếm gần 50% tổng số điểm. 

Các ứng dụng mang giá trị xã hội 
cao cũng được nhiều đội tập trung 
nghiên cứu, như: robot làm bạn trò 
chuyện với trẻ tự kỷ, robot trợ giúp 
người khuyết tật, làm bác sỹ, y tá 
trong gia đình (phù hợp với xu thế 
phát triển các thiết bị y tế có thể 
mang theo người – Healthcare 
wearable)… 

Ngoài ra, một số đội còn phát triển 
ứng dụng cho kinh doanh, như robot 
SmartBank – hỗ trợ dịch vụ ngân 
hàng, robot bán điện thoại di động… 

 Theo SGGP 
 

 Phát hiện mới giúp chẩn đoán 
ung thư vú tốt hơn 

 Các nhà khoa học Singapore vừa 
phát hiện gen gây u vú thông thường 
ở phụ nữ, qua đó có thể giúp các bác 
sỹ phân biệt được u lành với u gây 
ung thư. 

Trong một công trình nghiên cứu 
mới công bố, một nhóm các nhà 
khoa học tại Trung tâm Ung thư 
quốc gia Singapore đã phát hiện một 
loại gen có tên gọi MED12, xuất 
hiện phổ biến ở các khối u vú lành 
(còn gọi là fibroadenoma) thường 
gặp nhất ở phụ nữ.  

Nghiên cứu cho thấy MED12 có 
mặt trong gần 60% các khối u vú 
lành, do đó việc kiểm tra loại gen 
này có thể giúp phân biệt u lành với 

u gây ung thư. Bước chẩn đoán này 
vốn được coi là thách thức cho các 
bác sỹ lâm sàng, bởi ngay cả đối với 
những bệnh nhân đã trải qua xét 
nghiệm sinh thiết, lượng mô vú thu 
được cũng không đủ để thể hiện tình 
trạng của toàn bộ khối u. 

Mặt khác, tuy không gây bệnh 
tật, song những u lành có kích cỡ lớn 
vẫn cần được loại bỏ thông qua phẫu 
thuật. 

Giáo sư Tan Puay Hoon, Trưởng 
khoa Bệnh lý học thuộc Bệnh viện 
Đa khoa Singapore, cho rằng việc bổ 
sung thao tác kiểm tra gen MED12 
trong chẩn đoán u vú có thể giảm 
khả năng phải phẫu thuật cũng như 
chi phí điều trị nội trú, thậm chí có 
thể không cần tới các biện pháp chẩn 
đoán khác, giúp giải tỏa tâm lý lo 
lắng của bệnh nhân. 

Nhóm nghiên cứu hy vọng có thể 
áp dụng rộng rãi biện pháp kiểm tra 
gen trong 2-3 năm tới, bào chế được 
loại thuốc nhằm vào MED12 và xác 
định nguyên nhân gây u vú lành. 

 Theo Tuổi trẻ  
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Sáng chế nguyên liệu tàng hình  
Nghiên cứu mới đây của các nhà 

khoa học Anh đã sáng chế ra một 
loại cách thức mới trong việc tạo ra 
vật liệu tàng hình khi tương tác với 
ánh sáng mặt trời. Nhóm các nhà 
nghiên cứu từ Đại học Cambridge đã 
tìm ra kĩ thuật đặc biệt để chế ra 



                                          Số 162 - 8/2014 
 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 18 
 

“siêu vật liệu” mà khi tương tác với 
ánh sáng theo một cách thức riêng, 
chúng sẽ khiến các đối tượng “biến 
mất” hoặc trông giống như một cái 
gì đó khác. 

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành sử 
dụng ánh sáng laser không tập trung 
để khâu chuỗi của các hạt nano vàng 
trong nước. Chúng được xếp chồng 
lên nhau như các miếng lắp ghép của 
LEGO. Điều đó cho phép các nhà 
nghiên cứu có thể sản xuất nhiều 
hơn nữa các nguyên liệu. 

Sau đó, các nhà khoa học sử dụng 
các phân tử hình thùng rượu có tên 
gọi là Cucurbiturils như miếng đệm 
giữa các hạt nano để giữ chúng ở 
một vị trí cố định. Đồng thời phải 
kiểm soát việc hàn gắn chúng sao 
cho chúng không bị tan chảy và 
dòng điện có thể đi qua chúng. 

Nhóm nghiên cứu cũng sử dụng 
ánh sáng lazer để tạo ra những gợn 
sóng của các electron trên bề mặt 
của vật liệu, gọi là Plasmon. Sau khi 
các hạt tích điện hấp thụ ánh sáng 
vào các nguyên tử trên bề mặt thì khi 
đó chúng sẽ lấp các phân tử nano và 
khiến cho đối tượng biến mất. 

Những “siêu vật liệu” này có thể 
được sử dụng cho tất cả mọi thứ từ 
thuốc, vật liệu nổ cho đến các ứng 
dụng tàng hình quân sự. 

Trước tiên, “siêu vật liệu” sẽ được 
áp dụng thử nghiệm thành công trên 
quy mô nhỏ. 

 Theo Vietnamnet.vn 

Tàu điện ngầm không người lái 
sắp chạy ở Bắc Kinh  

    Hệ thống tàu không người lái 
đầu tiên của Trung Quốc dự kiến sẽ 
được đưa vào sử dụng vào cuối năm 
sau tại tuyến tàu điện ngầm ở Bắc 
Kinh. 

Theo Bejing Times, đường tàu điện 
ngầm ở tây nam thủ đô Bắc Kinh sẽ 
trở thành nơi đầu tiên vận hành tàu 
không người lái ở Trung Quốc. Hai 
tàu đầu tiên sẽ được bàn giao vào 
tháng 5 năm sau, sẽ hoạt động 
thương mại sẽ bắt đầu từ tháng 12. 

Tàu điện ngầm không người lái sẽ 
đáp ứng nhu cầu sử dụng của 1.000 
hành khách và chạy với vận tốc tối 
đa là 80 km/h. Tập đoàn đầu máy xe 
lửa của Trung Quốc (CNR) sẽ cung 
cấp 60 tàu không người lái cho 
đường tàu điện ngầm ở Bắc Kinh. 

Hầu hết các đường tàu điện ngầm ở 
Bắc Kinh đều đáp ứng nhu cầu vận 
hành tàu không người lái. Tuy nhiên, 
nhân viên lái tàu vẫn phải có mặt để 
xử lý các tình huống khẩn cấp. 

Theo VNE 
 

 Ra mắt vải tự làm sạch giúp 
giảm ô nhiễm môi trường  

Tiến sỹ Walid Daoud và 
nhóm nghiên cứu của ông tại trường 
ĐH Hong Kong đã phát triển loại vải 
len có khả năng tự làm sạch bằng 
cách sử dụng ánh sáng mặt trời. Khi 
nhúng loại vải này vào một chất đặc 
biệt gọi là anatase titanium 
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dioxide rồi đặt nó dưới ánh đèn 24 
giờ sẽ có một phản ứng hóa học xảy 
ra, tạo ra dòng điện nhỏ và có khả 
năng làm sạch tự nhiên. 

Tiến sỹ Walid Daoud – Trường đại 
học năng lượng và môi 
trường: “Chúng tôi đưa dòng điện 
vào các phản ứng hóa học nhằm tạo 
ra quá trình oxy hóa phân hủy các 
chất bẩn trên bề mặt của chất liệu”. 

Quá trình này đã loại bỏ các vết 
bẩn khác nhau như cà phê và 
rượu vang đỏ. Phương pháp này đã 
được nghiên cứu phát triển từ năm 
2002 nhưng nó chưa được đưa vào 
ứng dụng thực tế do loại vải này dễ 
bị hư hại trong quá trình oxi hóa. 
Hiện, phương pháp này đã được cải 
tiến hơn, giúp tiết kiệm túi tiền của 
người tiêu dùng cũng như bảo vệ 
môi trường. 

Tiến sỹ Walid Daoud – Trường đại 
học năng lượng và môi 
trường: “Loại vải có thể tự làm sạch 
được coi là chất liệu thông minh. 
Nhờ có loại vải này, chúng ta có thể 
tiết kiệm các chi phí như điện, nước, 
bột giặt”. 

Loại vải len này được sản xuất từ 
lông cừu.  Tiến sỹ Daoud cho biết 
sáng kiến của ông chỉ làm tăng giá 
bán lên từ 1 tới 1,5% nhưng trong 
tương lai nó sẽ mang lại lợi nhuận 
cao. 

 Theo Vietnampus 
 Chế tạo xe điện phục vụ trong 
bệnh viện  

Mới đây, kỹ sư Nguyễn Công Lâm 
và các cộng sự thuộc Công ty TNHH 
Thương mại và dịch vụ và sản xuất 
Tùng Lâm (Bắc Ninh) đã nghiên 
cứu, thiết kế chế tạo thành công xe 
điện nhằm phục vụ di chuyển người 
bệnh trong bệnh viện. 

Ðây là sản phẩm đầu tiên được một 
doanh nghiệp Việt Nam chế tạo. Xe 
sử dụng các vật liệu hợp kim, các bộ 
phận, chi tiết được nội địa hóa như: 
Ghế đệm mút, giường để băng-ca, 
sát-xi và khung xương. Xe được 
thiết kế phù hợp với địa hình bệnh 
viện, có các thiết bị trợ lái điện, điều 
khiển độc lập bốn bánh, dễ quay 
vòng, tiến, lùi, vận hành êm, ít tiếng 
động... Xe điện do công ty chế tạo 
đã được dùng trong Bệnh viện Trung 
ương quân đội 108, 103, Bệnh viện 
Bạch Mai, Việt - Ðức... ngoài ra còn 
được sử dụng để vận chuyển người 
trên nhiều sân gôn. Kết quả nghiên 
cứu nói trên đoạt giải nhất Giải 
thưởng Sáng tạo khoa học và công 
nghệ năm 2013. 

 Theo Nhân dân 
 

 Sáng chế máy rửa ly “made in 
Việt Nam” 

Máy rửa ly cho ông Nguyễn Duy 
Linh (TP HCM) sáng chế với giá 
khoảng 4 triệu đồng, rẻ hơn gần 8 
lần so với máy ngoại nhập. Người 
đàn ông 60 tuổi này từng tốt nghiệp 
Cao đẳng mỹ thuật Huế, đam mê 
sáng chế máy móc có tính ứng dụng 
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cao. Trước đây ông từng chế tạo 
máy cắt khoai mì (sắn) và lẩy hạt 
bắp (ngô).  

Chiếc máy nhỏ gọn, cao 70 cm, 
riêng phần thân máy rộng 40 cm dài 
40 cm có ống nối để nước chảy ra 
ngoài khỏi tốn công hứng nước 
bẩn… Để rửa 100 cái ly thì hệ thống 
máy tốn khoảng 7 lít nước, công suất 
tiêu thụ điện 1,5 kWh. Ưu điểm là 
máy có thể rửa ly mọi kích cỡ, từ ly 
sinh tố thân cao, ly có quai, đến nhỏ 
như ly uống rượu. Hạn chế là máy 
chưa có bộ phận sấy khô tại chỗ như 
nước ngoài và phải rửa từng ly một 
thay vì bỏ vào một khay 65 ly như 
máy ngoại nhập. Bù lại, năng suất 
rửa ly nhanh gần gấp 3 lần, đạt 
khoảng 1.000 chiếc trong một giờ, 
lại rửa từng ly một thay vì chờ đủ 65 
cái nên đỡ hao điện.  

Chiếc máy gồm 3 bộ phận đơn 
giản: Thân máy, mút rửa, chậu hứng 
nước. Người dùng đưa ly vào máy, 
hệ thống ly tâm đánh từ thành ly tới 
đáy ly và theo chiều ngược lại, ma 
sát được hai lượt, không cần tốn xà 
phòng mà ly vẫn sáng bóng. 

Cách sử dụng máy được cho là 
thân thiện với người dùng, chỉ cầm 
đáy ly bằng lòng bàn tay rồi đưa vào 
máy. Khi máy được cấp điện, tay 
quay sẽ quay tròn, các lá bằng chất 
liệu cao su gắn trên tay quay ma sát 
vào lòng ly để lau chùi các vết bẩn. 
Đồng thời, hệ thống phun nước tự 
động dưới áp lực cao đẩy nước bẩn 

ra ngoài và trực tiếp bơm nước sạch 
vào. 

Trong tháng 7 ông Linh sản xuất 
được 8 cái máy theo đơn đặt hàng, 
thông thường chế tạo xong một chiếc 
trong vòng 2-3 ngày. 

Theo VNE 
 
 
 
 
QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI 

GIỐNG CÂY TRỒNG (P3) 
CHƯƠNG II:  

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của tổ 
chức, cá nhân được chỉ định khảo 
nghiệm kỹ thuật (DUS) 

1. Quyền của tổ chức, cá nhân 
được chỉ định khảo nghiệm DUS: 

a) Tiến hành khảo nghiệm trên cơ 
sở hợp đồng ký kết với tổ chức, cá 
nhân có giống khảo nghiệm thuộc 
loài cây trồng được chỉ định; 

b) Được thu phí khảo nghiệm theo 
quy định của nhà nước hoặc theo 
thoả thuận với tổ chức, cá nhân có 
giống khảo nghiệm nếu chưa có quy 
định của nhà nước; 

c) Từ chối cung cấp thông tin liên 
quan đến kết quả khảo nghiệm cho 
bên thứ ba, trừ trường hợp cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. 

2. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 
khảo nghiệm DUS được chỉ định: 

a) Đáp ứng điều kiện theo quy định 
tại Điều 16 Nghị định số 
88/2010/NĐ-CP sửa đổi; 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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b) Thực hiện khảo nghiệm theo quy 
phạm khảo nghiệm DUS quy định 
tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 
88/2010/NĐ-CP; 

c) Thực hiện khảo nghiệm DUS 
trong phạm vi được chỉ định. Không 
được từ chối khảo nghiệm khi không 
có lý do chính đáng; 

d) Trên cơ sở quy phạm khảo 
nghiệm, xây dựng trình tự thủ tục 
khảo nghiệm cụ thể cho từng đối 
tượng gửi Cục Trồng trọt và thông 
báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký 
khảo nghiệm; 

đ) Bảo đảm công khai, minh bạch, 
độc lập, khách quan, chính xác và 
không phân biệt đối xử trong hoạt 
động khảo nghiệm; 

e) Gửi Cục Trồng trọt báo cáo kết 
quả khảo nghiệm theo mẫu tại Phụ 
lục 13 của Thông tư này, trong thời 
hạn bốn mươi lăm (45) ngày làm 
việc kể từ ngày kết thúc khảo 
nghiệm; báo cáo mọi thay đổi có ảnh 
hưởng tới năng lực hoạt động được 
chỉ định trong thời hạn mười lăm 
(15) ngày kể từ ngày có sự thay đổi 
này; 

g) Trả phí khảo nghiệm lại cho 
người nộp đơn theo quy định tại 
khoản 4, khoản 5 Điều 15 Nghị định 
số 88/2010/NĐ-CP; 

h) Chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về kết quả khảo nghiệm do chính tổ 
chức, cá nhân đó thực hiện; chịu sự 
kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền. 

Điều 15. Cảnh báo, đình chỉ, phục 
hồi và huỷ bỏ hiệu lực của quyết 
định chỉ định 

Căn cứ kết quả kiểm tra, thanh tra, 
Cục trưởng Cục Trồng trọt quyết 
định: 

1. Cảnh báo khi tổ chức, cá nhân 
khảo nghiệm được chỉ định có sai lỗi 
nhưng chưa ảnh hưởng đến kết quả 
khảo nghiệm. 

2. Đình chỉ quyết định chỉ định 
trong trường hợp có sai lỗi về kỹ 
thuật nhưng có thể khắc phục được 
và chưa gây hậu quả nghiêm trọng 
bao gồm các hoạt động được nêu ra 
dưới đây: 

a) Các hành động khắc phục trong 
biên bản kiểm tra không được thực 
hiện đầy đủ; 

b) Các ý kiến khiếu nại về kết quả 
khảo nghiệm là do sai lỗi của tổ 
chức, cá nhân khảo nghiệm nhưng 
không được khắc phục; 

c) Không thực hiện chế độ báo cáo 
theo quy định tại điểm e khoản 2 
Điều 14 của Thông tư này. 

3. Phục hồi hiệu lực của quyết định 
chỉ định khi các sai lỗi đã được khắc 
phục. 

4. Huỷ bỏ hiệu lực của quyết định 
chỉ định trong trường hợp tổ chức, 
cá nhân khảo nghiệm mắc sai lỗi 
nghiêm trọng: không đáp ứng điều 
kiện quy định tại khoản 3 Điều 15, 
Điều 17 Nghị định số 88/2010/NĐ-
CP hoặc công bố kết quả khảo 
nghiệm không đúng sự thật. 
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Trong thời hạn một (01) năm kể từ 
ngày Cục trưởng Cục Trồng trọt 
quyết định huỷ bỏ quyết định chỉ 
định, tổ chức, cá nhân khảo nghiệm 
không được hoạt động khảo nghiệm. 
Sau đó nếu có nhu cầu khảo nghiệm 
thì phải đăng ký chỉ định lại theo 
quy định tại khoản 1, 2 Điều 13 của 
Thông tư này. 

Điều 16. Khảo nghiệm DUS do 
người nộp đơn thực hiện 

1. Ngoài các tài liệu theo quy định 
tại Điều 174 Luật Sở hữu trí tuệ, 
người nộp đơn tự thực hiện khảo 
nghiệm DUS đối với giống của mình 
phải nộp bổ sung cho Cục Trồng trọt 
các tài liệu sau đây: 

a) Bản kê khai chi tiết điều kiện để 
được tự khảo nghiệm theo mẫu tại 
Phụ lục 11 của Thông tư này, phù 
hợp với yêu cầu cụ thể tại quy phạm 
khảo nghiệm DUS đối với từng loài 
cây trồng; 

b) Kế hoạch khảo nghiệm theo mẫu 
tại Phụ lục 12 của Thông tư này. 

2. Cục Trồng trọt xem xét hồ sơ, 
khi cần thiết kiểm tra tại thực địa, 
thông báo cho người nộp đơn được 
tự khảo nghiệm đối với giống đăng 
ký bảo hộ tại thông báo chấp nhận 
đơn quy định tại khoản 2 Điều 9 
Thông tư này. 

3. Trong thời hạn ba mươi (30) 
ngày làm việc kể từ ngày ký thông 
báo cho phép tự khảo nghiệm, nếu 
có thay đổi kế hoạch khảo nghiệm 
người nộp đơn phải có báo cáo. 

4. Trong thời hạn bốn mươi lăm 
(45) ngày làm việc kể từ ngày kết 
thúc khảo nghiệm, người nộp đơn 
gửi Cục Trồng trọt báo cáo kết quả 
khảo nghiệm theo mẫu tại Phụ lục 
13 của Thông tư này. 

5. Kiểm tra tại chỗ 
a) Cục Trồng trọt thành lập Đoàn 

kiểm tra từ 02-03 người, trong đó có 
ít nhất 01 (một) chuyên gia của cơ 
quan khảo nghiệm DUS được chỉ 
định hoặc cơ quan nghiên cứu 
chuyên ngành về loài cây trồng đó; 

b) Đoàn kiểm tra đánh giá thí 
nghiệm khảo nghiệm DUS ít nhất 
một (01) lần vào thời điểm phù hợp 
theo quy phạm khảo nghiệm DUS; 

c) Nội dung kiểm tra: việc đáp ứng 
của tổ chức, cá nhân so với quy định 
về điều kiện được tự khảo nghiệm; 
việc thực hiện khảo nghiệm so với 
quy phạm khảo nghiệm và kết quả 
khảo nghiệm; 

d) Biên bản kiểm tra tại chỗ được 
lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 
của Thông tư này; biên bản kiểm tra 
là một căn cứ để Cục Trồng trọt 
thẩm định báo cáo kết quả khảo 
nghiệm DUS do người nộp đơn thực 
hiện và lưu trong hồ sơ thẩm định 
kết quả khảo nghiệm DUS. 

6. Xử lý kết quả kiểm tra 
a) Trường hợp tổ chức, cá nhân tự 

khảo nghiệm có sai lỗi nhưng chưa 
ảnh hưởng đến kết quả khảo nghiệm 
thì phải thực hiện ngay các hành 
động khắc phục và báo cáo kết quả 
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về Cục Trồng trọt theo mẫu tại Phụ 
lục 10 của Thông tư này; 

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân 
khảo nghiệm mắc sai lỗi nghiêm 
trọng như khoản 4 Điều 15 của 
Thông tư này thì yêu cầu chấm dứt tự 
khảo nghiệm để lựa chọn hình thức 
khảo nghiệm khác đối với giống đăng 
ký bảo hộ. 

 (TL) 
 

 
 
 

HOẠT ĐỘNG CHUNG 
Bkav lọt Top 10 Nhãn hiệu nổi 
tiếng nhất Việt Nam 

Tập đoàn công nghệ Bkav tiếp tục 
được vinh danh về giá trị thương 
hiệu, khi lọt Top 10 Nhãn hiệu nổi 
tiếng nhất Việt Nam cùng với 
Vingroup, Bảo Việt, Traphaco…  

Lễ trao giải diễn ra sáng 03/08 tại 
Hà Nội. Đây là năm thứ tám chương 
trình bình chọn Nhãn hiệu nổi tiếng 
Việt Nam được Hội sở hữu trí tuệ 
Việt Nam, Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 
và Phòng Thương mại, Công nghiệp 
Việt Nam VCCI phối hợp tổ chức. 
Chương trình nhắm tới các thương 
hiệu có nhiều thành tựu về hội nhập, 
đánh dấu 7 năm Việt Nam gia nhập 
WTO. Trong số các thương hiệu 
được bình chọn, có thể kể đến Tập 
đoàn Vingroup, thương hiệu bất động 
sản số 1 Việt Nam với hàng loạt các 

tổ hợp Trung tâm thương mại - Văn 
phòng - Căn hộ đẳng cấp, thương 
hiệu dược phẩm Traphaco luôn gắn 
trách nhiệm xã hội với phát triển bền 
vững hay Tập đoàn tài chính - bảo 
hiểm hàng đầu Việt Nam Bảo Việt. 

Bkav là Công ty công nghệ duy nhất 
lọt vào Top 10, khẳng định được vị 
thế trên thị trường với hàng triệu 
khách hàng trên cả nước đã mua phần 
mềm bản quyền của Công ty, hàng 
chục triệu khách hàng sử dụng các 
sản phẩm miễn phí trên toàn cầu. Bên 
cạnh lĩnh vực an ninh mạng, Bkav 
còn cung cấp giải pháp Chính phủ 
điện tử, là nhà sản xuất các thiết bị 
điện tử thông minh. Gần đây, công ty 
chính thức tham gia lĩnh vực Nhà 
thông minh với sản phẩm Bkav 
SmartHome, cạnh tranh trực tiếp với 
các “đại gia” công nghệ như 
Google, Apple hay Microsoft. 

Theo Vietnamnet.vn 
 

Lễ trao giải cuộc thi Hackathon 
Việt Nam 2014 

Ngày 2/8/2014 tại Hà Nội, Bộ 
KH&CN (thông qua dự án FIRST) đã 
tổ chức Lễ trao giải thưởng cuộc thi 
Hackathon Việt Nam năm 2014.Thứ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) Trần Việt Thanh đến dự 
và phát biểu tại Lễ trao giải. 

Theo đó, giải nhất tại Hà Nội đã 
được trao cho đội Voicepedia với ý 
tưởng “Sử dụng giọng nói để truy cập 
tìm kiếm thông tin tại Wikipedia”; tại 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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TP HCM giải nhất đã thuộc về đội 
Tapay với ý tưởng “giúp người dùng 
không cần đến tiền mặt hay thẻ khi 
mua bán, giao dịch; tất cả các thông 
tin từ người dùng sẽ được mã hóa 
bằngapp điện thoại và chuyển đến 
một máy chủ. Máy chủ sẽ đưa dữ liệu 
đến các cửa hàng, khách sạn, shop,… 
Khi đó việc thanh toán chỉ đơn thuần 
là thao tác trên điện thoại, giúp tiết 
kiệm thời gian của người sử dụng”. 

Được biết, cơ cấu giải thưởng cuộc 
thi bao gồm: giải nhất là 01 chuyến đi 
học tập, khảo sát tại các doanh nghiệp 
công nghệ thông tin tại thung lũng 
Silicon (Hoa Kỳ) dành cho hai đội 
đạt giải nhất tại Hà Nội và TP HCM; 
giải nhì có giá trị 800 triệu đồng cho 
hai đội đạt giải tại Tp Hà Nội và TP 
HCM và cuối cùng là giải ba có giá 
trị 500 triệu đồng cho hai đội đạt giải 
tại Tp Hà Nội và TP HCM. 

Để nối tiếp sự thành công của cuộc 
thi Hackathon 2014, Bộ KH&CN sẽ 
tiếp túc tài trợ  cuộc thi cho những 
năm tiếp theo nhằm tạo sân chơi cho 
các sân chơi mới cho các bạn trẻ ở 
Việt Nam có điều kiện thể hiện được 
tài năng, niềm đam mê sáng tạo của 
mình, đặc biệt trong lĩnh vực ứng 
dụng công nghệ thông tin. 

Theo truyenthongkhoahoccongnghe  
 

Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản 
phẩm hồi Lạng Sơn 

Theo TS. Lương Đăng Ninh - Giám 
đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN) tỉnh Lạng Sơn, hiện Sở 
đang hỗ trợ nông dân xây dựng hệ 
thống thương mại cho sản phẩm hồi 
mang chỉ dẫn địa lý (CDĐL) Lạng 
Sơn xuất khẩu ra nước ngoài. 

Hồi phân bố hầu hết ở các huyện, 
thành phố của Lạng Sơn, nhưng tập 
trung nhiều ở các huyện: Văn Quan, 
Bình Gia. Diện tích trồng hồi của 2 
huyện này chiếm tới 55,9% diện tích 
trồng hồi toàn tỉnh. Với diện tích 
rừng hồi nói trên, trong vài năm tới 
đây cây hồi đến thời điểm cho thu 
hoạch thì đây là tiềm năng rất lớn 
đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà 
con các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. 

Các sản phẩm hồi của Lạng Sơn 
được lưu thông qua nhiều tác nhân 
theo nhiều kênh hàng, có những 
kênh hàng ngắn trực tiếp giữa người 
sản xuất và người tiêu dùng, còn lại 
là các kênh hàng với sự tham gia của 
nhiều tác nhân. Tuy nhiên, theo 
nghiên cứu trong khuôn khổ dự án 
Sở KH&CN Lạng Sơn đã tập trung 
nghiên cứu và xác định được kênh 
hàng xuất khẩu. Theo kênh của các 
cơ quan nhà nước như; Cục Sở Hữu 
trí tụê, Cục thông tin khoa học - Bộ 
KH&CN,cục Xúc tiến thươmg 
mai,Viện nghiên cứu thương mại - 
Bộ Công Thương, các sản phẩm hồi 
của Lạng Sơn được mang sang triển 
lãm tại Thái Lan, Trung Quốc, Hàn 
Quốc và một số nước khác trên thế 
giới 

Theo KH&CN Việt Nam 
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Hội thi sáng tạo kỹ tuật tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu lần thứ 8 

Sở KH&CN, Liên Hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật là cơ quan 
thường trực tổ chức Hội thi. Cơ quan 
phối hợp tổ chức là Liên đoàn Lao 
động và Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh. Tất cả các giải pháp 
về kỹ thuật (dụng cụ, máy móc, 
trang thiết bị, phần mềm, vật liệu, 
quy trình, biện pháp kỹ thuật…) 
phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, 
xã hội, an ninh và quốc phòng đều 
có quyền tham dự Hội thi. Các giải 
pháp dự thi đăng kỹ theo 06 lĩnh vực 
sau đây: Công nghệ thông tin, điện 
tử, viễn thông; Cơ khí, tự động hoá, 
xây dựng, giao thông vận tải; Vật 
liệu, hoá chất, năng lượng; Nông lâm 
ngư nghiệp, Tài nguyên và Môi 
trường; Y dược; Giáo dục và Đào 
tạo. 

Đối tượng dự thi là các cá nhân 
người Việt Nam ở trong nước và 
nước ngoài; cá nhân người nước 
ngoài đang thường trú hợp pháp tại 
Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, 
thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có 
các giải pháp kỹ thuật là kết quả của 
hoạt động sáng tạo. Các tổ chức của 
Việt Nam đã đầu tư nhân lực, kinh 
phí, trang thiết bị để tạo ra giải pháp 
kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham 
dự Hội thi. Trong trường hợp này, 
những người trực tiếp tham gia sáng 
tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ 
chức đứng tên dự thi đăng ký là tác 

giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp 
kỹ thuật dự thi đó. Các giải pháp kỹ 
thuật đã đoạt giải Giải thưởng Sáng 
tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, 
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc 
và của các tỉnh, thành thì không 
được tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ 
thuật tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 
2014-2015.  

Giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ 
thuật tỉnh năm 2014-2015 có tối đa: 
06 giải nhất, mỗi giải trị giá 
15.000.000đ; 10 giải nhì, mỗi giải trị 
giá 10.000.000đ; 15 giải ba, mỗi giải 
trị giá 7.000.000đ; 24 giải khuyến 
khích, mỗi giải trị giá 3.000.000đ. 
Các tác giả đoạt giải sẽ được tặng 
Giấy khen của Ban Tổ chức; Giải 
nhất, nhì, ba được đề nghị tặng Bằng 
Lao động Sáng tạo của Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam và Huy 
hiệu tuổi trẻ sáng tạo của Trung 
ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 
Chí Minh (đối với các tác giả 40 
tuổi). Các giải pháp đoạt giải cao của 
tỉnh sẽ được Ban Tổ chức Hội thi 
tỉnh phối hợp với các tác giả gửi giải 
pháp tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ 
thuật toàn quốc. 

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ 8 
(năm 2014-2015) nhằm đẩy mạnh 
phong trào lao động, sáng tạo, khai 
thác và phát hiện các tiềm năng sáng 
tạo của các cá nhân, đơn vị, doanh 
nghiệp, các trường, viện, trung tâm 
nghiên cứu…trong và ngoài tỉnh; tạo 
môi trường trao đổi kinh nghiệm, 
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kiến thức và chuyển giao công nghệ; 
nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả 
các tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào 
sản xuất và đời sống, góp phần 
phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. 
Nhận bài dự thi đến ngày 30/5/2015. 

 Theo Sở KH&CN 
  

52 giải pháp công nghệ có tính ứng 
dụng cao từ Chương trình Sáng tạo 
Việt 2013 

52 trong tổng số 208 sáng chế/giải 
pháp công nghệ tham gia Chương 
trình Sáng tạo Việt 2013 được đánh 
giá có tiềm năng ứng dụng cao. 

Các sáng chế này tập trung vào năm 
lĩnh vực: nông lâm ngư nghiệp (13 
sáng chế); xây dựng (11); môi trường 
(8); y tế (5); cơ khí, năng lượng, công 
nghệ thông tin và những lĩnh vực 
khác (15) - đa số đều đã được cấp văn 
bằng bảo hộ sáng chế và có hiệu ứng 
xã hội tích cực trong các cuộc thi 
sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, sáng tạo 
nông dân toàn quốc, Techmart… 

Trong số đó có thể kể đến: sáng chế 
Công nghệ gia cố nền móng 
TOP BASE ứng dụng trong thi công 
nền móng công trình xây dựng của 
ThS.Đỗ Đức Thắng (Công ty cổ phần 
giải pháp công nghệ xây dựng quốc 
tế Việt Nam); Thiết bị xử lý nước thải 
MGB – JOKASO của TS. Trường 
Văn Đàn (Công ty cổ phần Môi 
trường Xanh và Xanh; Bóng đèn Led 
tiết kiệm điện của GS.TS. Trần Văn 
Tín (Công ty cổ phần điện tử 

ICEVN)… Riêng sản phẩm bóng đèn 
Led, với sự hỗ trợ của Bộ KH&CN, 
tác giả Trần Văn Tín đã ký hợp đồng 
hợp tác đầu tư với công ty TNHH 
Vạn Mỹ Phú cuối năm 2013. 

Bên cạnh việc là nơi đánh thức tiềm 
năng sáng tạo, Chương trình còn trở 
thành nơi tư vấn, hỗ trợ, kết nối các 
nhà khoa học với các nhà đầu tư để 
hoàn thiện sáng chế, tiến tới thương 
mại hóa các sáng chế/giải pháp công 
nghệ.  

Theo VOV 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
02 doanh nghiệp dầu khí đoạt giải 
Thương hiệu Việt năm 2014 

Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu 
Bình Sơn (BSR) và Tổng Công ty CP 
Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 
(PTSC) đã vinh dự nhận giải “Cúp 
vàng Top ten Thương hiệu Việt - 
Ứng dụng khoa học và công nghệ” 
lần thứ 2 năm 2014. 

Đây là giải thưởng do Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 
phối hợp với Bộ KH&CN, Bộ Tài 
nguyên - Môi trường, Bộ Công 
Thương, Bộ Nông nghiệp - Phát triển 
nông thôn, Trung tâm Nghiên cứu 
ứng dụng phát triển thương hiệu Việt 
phối hợp bình xét và trao tặng. Sau 7 
tháng triển khai, có 165 doanh nghiệp 
đăng ký tham gia. Hội đồng bình xét 
giải thưởng chọn ra 80 doanh nghiệp 
để trao cúp vàng. Giải thưởng 
nhằm đề cao vai trò của khoa học 
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công nghệ trong thời kỳ hội nhập 
kinh tế quốc tế, khuyến khích các 
doanh nghiệp tích cực tham gia 
phong trào ứng dụng khoa học và 
công nghệ nhằm đem lại những hiệu 
quả thiết thực trong đời sống. 80 
doanh nghiệp được trao giải đều là 
những thương hiệu điển hình có sáng 
kiến, sáng chế, ứng dụng thành công 
tiến bộ khoa học công nghệ, quy trình 
và quản lý chất lượng tiên tiến, bảo 
đảm môi trường, sản phẩm chất 
lượng có uy tín trên trường quốc tế. 

Theo Báo BR-VT 
 

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên 
đạt chứng nhận ISO/IEC 27001 

Công ty TNHH thương mại - dịch 
vụ Việt Hưng Thái (VHT) đóng tại 
TPHCM đã trở thành doanh nghiệp 
Việt Nam đầu tiên đạt chứng nhận 
ISO/IEC 27001:2005 về Hệ thống 
quản lý an ninh thông tin. Đây cũng 
là kết quả từ dự án “Hỗ trợ các doanh 
nghiệp xây dựng, áp dụng quy trình 
sản xuất theo tiêu chuẩn CMMI” của 
Bộ TT-TT. ISO 27001 mang lại 
những lợi ích như: Đánh giá được 
mối nguy cơ và xây dựng được các 
phương án để giảm bớt ảnh hưởng 
đối với doanh nghiệp, kiểm soát việc 
truy cập một cách hiệu quả... từ đó, 
doanh nghiệp duy trì tính bảo mật, 
tính toàn vẹn và tính sẵn sàng cho 
khách hàng. 

Theo SGGP 
 

Lớp học sáng tạo cho lãnh đạo 
doanh nghiệp 
Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và 
Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Hội 
doanh nghiệp hàng Việt Nam chất 
lượng cao phối hợp 
với Systematic Inventive Thinking 
(SIT., Israel) tổ chức khóa đào tạo Tư 
duy sáng tạo có hệ thống cho các 
doanh nghiệp. 

Tham gia có 11 doanh nghiệp bao 
gồm cả doanh nghiệp nhỏ, vừa và cả 
những doanh nghiệp lớn: Minh Long, 
Nutifood, Thái Tuấn, Viettel group… 

 Chương trình nằm trong khuôn khổ 
dự án hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới 
sáng tạo kéo dài  bốn năm từ 2014-
2018 với sự cố vấn của các chuyên 
gia trong nước và quốc tế. 
Mỗi doanh nghiệp là một đội, nhằm 
làm chung bài tập cho chính thực tế 
doanh nghiệp mình. Doanh nghiệp 
Việt được đào tạo những phương 
pháp tư duy mới trong kinh doanh. 
Điều đặc biệt là doanh nghiệp phải 
dùng những cái mình đang có để đổi 
mới, sáng tạo chứ không đầu tư. Sự 
bó hẹp này giúp cho doanh nghiệp có 
thể đối mặt với những khó khăn nhất 
của tình hình kinh tế hiện nay nhưng 
vẫn phát triển mạnh và bền vững. 

Theo Tia sáng 
 

Chương trình KH&CN hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao NSCL hàng 
hoá 
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Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND 
tỉnh về việc ban hành “Chương trình 
Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá tỉnh Bà 
Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020” 
(gọi tắt là Chương trình) có hiệu lực 
từ 10/7. Để triển khai chương trình 
hiệu quả, Sở KH&CN xây dựng kế 
hoạch thông tin, tuyên truyền về 
Chương trình gia đoạn 2014-2015. 
Theo đó, Quyết định số 31/2014/QĐ-
UBND tỉnh về việc ban hành 
“Chương trình Khoa học và Công 
nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai 
đoạn 2014-2020” thay thế Quyết định 
số 31/2014/QĐ-UBND ngày 
9/8/2011 và Quyết định số 2541/Q-
UBND ngày 19/11/2012. Đây là 
Chương trình có ý nghĩa quan trọng 
góp phần đẩy mạnh việc tăng năng 
suất và chất lượng các sản phẩm, 
hàng hoá của doanh nghiệp, tăng khả 
năng cạnh tranh của các doanh 
nghiệp, đóng góp tích cực sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy 
việc triển khai Chương trình đến các 
Sở, Ban, ngành, các tổ chức, hiệp hội 
và doanh nghiệp trong tỉnh có ý nghĩa 
quan trọng để đảm bảo hoàn thành 
các mục tiêu đã đề ra. Mục tiêu của 
Chương trình nhằm nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa trên cơ sở áp dụng tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật; hệ thống quản lý, 

công cụ cải tiến năng suất và chất 
lượng; ứng dụng tiến bộ KH&CN. 
Bên cạnh đó, tạo bước chuyển biến rõ 
rệt về năng suất và chất lượng các sản 
phẩm, hàng hóa, trong đó chú trọng 
các sản phẩm hàng hóa chủ lực của 
tỉnh, tăng khả năng cạnh tranh của 
các DN, đóng góp tích cực vào sự 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Các nội dung của Chương trình như 
nâng cao nhận thức của doanh nghiệp 
về ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ, nâng cao năng suất và chất 
lượng các sản phẩm, hàng hoá, giá trị 
và lợi ích của năng suất chất lượng 
mang lại đối với doanh nghiệp trong 
điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 
Tạo điều kiện cho doanh nghiệp hiểu 
rõ Nhà nước tạo nền tảng, hỗ trợ cho 
việc ứng dụng khoa học công nghệ 
nâng cao năng suất và chất lượng 
hàng hoá thông qua việc tạo điều kiện 
để tất cả các doanh nghiệp tiếp cận và 
tham gia Chương trình. Doanh 
nghiệp đóng vai trò chủ yếu trong 
việc áp dụng các tiến bộ khoa học 
công nghệ nhằm nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 
Kịp thời chuyển tải các thông tin về 
các mô hình tiêu biểu áp dụng tiến bộ 
khoa học công nghệ nâng cao năng 
suất chất lượng để các doanh nghiệp 
cùng nhau học tập, trao đổi kinh 
nghiệm, qua đó đóng góp cho các nỗ 
lực nâng cao năng suất chất lượng 
của doanh nghiệp, KHCN… 

Theo Sở KH&CN 


