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HỘI NGHỊ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TOÀN QUỐC 2014: VIỆT NAM 
ĐANG HỘI NHẬP SÂU VÀO  
“SÂN CHƠI” QUỐC TẾ  

Ngày 30/10, Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị 
toàn quốc về ''Sở hữu trí tuệ'' (SHTT) 
tại tỉnh Bạc Liêu. Tham dự hội nghị 
có 300 đại biểu đến từ các vùng 
miền, viện, trường đại học, doanh 
nghiệp trong cả nước. 

Phát triển SHTT trong thời kỳ 
hội nhập 

Theo đánh giá của Bộ KH&CN, 
phát triển SHTT trong thời kỳ hội 
nhập và phát triển là nhiệm vụ hết 
sức quan trọng, nhất là hiện nay Việt 
Nam đã và đang hội nhập ngày càng 
sâu rộng vào “sân chơi” quốc tế. 

 
Công tác xây dựng và hoàn thiện 

hệ thống chính sách, pháp luật về 
SHTT tiếp tục được triển khai nhằm 
đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước, đồng thời đảm bảo yêu cầu của 
tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 
ngày càng sâu rộng trong giai đoạn 
hiện nay. Trong giai đoạn vừa qua, 

Cục SHTT đã tham gia xây dựng 04 
văn bản pháp luật về SHTT, trong đó, 
chủ trì xây dựng 02 Thông tư, phối 
hợp với các Bộ, ngành có liên quan 
xây dựng 02 Thông tư. 

Mặt khác, thời gian qua đã xây 
dựng phương án đàm phán và tiếp tục 
tham gia đàm phán một loạt các hiệp 
định song phương và đa phương về 
SHTT như: Hiệp định Thương mại tự 
do Việt Nam - EU (03 phiên), Hiệp 
định Thương mại tự do Việt Nam - 
Liên minh Hải quan (04 phiên), Hiệp 
định Thương mại tự do Việt Nam - 
EFTA (03 phiên); Hiệp định đối tác 
kinh tế toàn diện khu vực giữa 
ASEAN và 6 đối tác (Australia, New 
Zealand, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật 
Bản, Hàn Quốc - RCEP) (03 
phiên),… Đặc biệt là đối với Hiệp 
định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP), trong năm 2014, việc đàm 
phán các phiên chính thức và các 
phiên giữa kỳ tiếp tục được đẩy mạnh 
nhằm mục đích kết thúc tiến trình 
đàm phán vào cuối năm nay. 

Để bảo đảm thi hành các Điều ước 
quốc tế về SHTT, trong đó có việc thi 
hành Hiệp định BTA (với Hoa Kỳ), 
Cục đã cung cấp thông tin về hoạt 
động bảo hộ và thực thi quyền SHTT 
theo yêu cầu của Đại sứ quán Hoa Kỳ 
tại Hà Nội; cung cấp Danh mục các 
văn bản quy phạm pháp luật về 
SHCN cần được thông báo cho WTO 
nhằm thực hiện minh bạch hóa chính 
sách pháp luật của Việt Nam về 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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SHTT, đồng thời triển khai nhiều 
công việc khác liên quan đến chính 
sách, pháp chế quốc tế. 

35.050 đơn được đăng ký xác lập 
quyền SHTT trong năm 2014 

Theo báo cáo, năm 2014, Cục 
SHTT đã tiếp nhận 79.998 đơn các 
loại (tăng 10,3% so với năm 2013  và 
16,1% so với năm 2012 ), trong đó: 
44.808 đơn đăng ký xác lập quyền 
SHCN, bao gồm: 4.287 đơn đăng ký 
sáng chế; 364 đơn đăng ký giải pháp 
hữu ích; 2.210 đơn đăng ký kiểu dáng 
công nghiệp; 32.194 đơn nhãn hiệu; 4 
đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý; 7 đơn 
đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp 
bán dẫn; 5.630 đơn nhãn hiệu đăng 
ký quốc tế chỉ định Việt Nam; 104 
đơn đăng ký quốc tế có nguồn gốc 
Việt Nam. 35.190 đơn khác, gồm có: 
sửa đổi đơn; chuyển nhượng đơn; cấp 
lại văn bằng bảo hộ (VBBH); gia hạn 
VBBH; gia hạn đăng ký quốc tế; sửa 
đổi VBBH; duy trì VBBH; chuyển 
nhượng VBBH; chuyển giao quyền 
sử dụng; chấm dứt/huỷ bỏ VBBH; 
khiếu nại; tra cứu; phản đối cấp 
VBBH. 

Cục SHTT đã xử lý 67.928 đơn các 
loại (tăng 5,9% so với năm 2013), 
trong đó có 35.050 đơn đăng ký xác 
lập quyền và 32.878 đơn các loại 
khác, trong số đó: Đã chấp nhận bảo 
hộ đối với 25.861 đối tượng SHCN 
(giảm 7,3% so với năm 20139), bao 
gồm 1.373 Bằng độc quyền sáng chế, 
114 Bằng độc quyền giải pháp hữu 

ích, 1.385 Bằng độc quyền kiểu dáng 
công nghiệp, 18.901 Giấy chứng 
nhận đăng ký nhãn hiệu, 6 Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, 
10 Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế 
bố trí mạch tích hợp bán dẫn và chấp 
nhận bảo hộ 3.972 nhãn hiệu đăng ký 
quốc tế chỉ định Việt Nam và thẩm 
định hình thức 100 đơn đăng ký quốc 
tế nguồn gốc Việt Nam. 

Từ chối bảo hộ 9.189 đối tượng 
SHCN, trong đó có 874 đơn đăng ký 
sáng chế, 132 đơn đăng ký giải pháp 
hữu ích, 348 đơn đăng ký kiểu dáng 
công nghiệp, 6.177 đơn đăng ký nhãn 
hiệu và 1.658 đơn nhãn hiệu đăng ký 
quốc tế có chỉ định Việt Nam. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả 
đạt được thì việc bảo hộ quyền SHTT 
trong nước thời gian qua còn bộc lộ 
nhiều hạn chế, yếu kém, nhất là việc 
bảo hộ quyền SHTT của Việt Nam 
được đăng ký ra nước ngoài không 
đáng kể. Nguyên nhân của tình trạng 
nêu trên là do khả năng tài chính hạn 
hẹp, quy mô phần lớn là nhỏ và rất 
nhỏ của các doanh nghiệp Việt Nam. 
Khi xảy ra tranh chấp, xâm phạm 
quyền SHTT của Việt Nam ở nước 
ngoài, thủ tục tư pháp phức tạp, chi 
phí thuê luật sư cao, khiến nhiều 
doanh nghiệp Việt Nam không đủ sức 
theo đuổi các vụ kiện. 

Một xu hướng tất yếu trong nền 
kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế là 
vấn đề bảo vệ tài sản trí tuệ của Việt 
Nam ở thị trường nội địa cần được 
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quan tâm đúng mức, để tránh việc các 
doanh nghiệp khác tự do khai thác, 
sao chép các thành quả sáng tạo hoặc 
lợi dụng uy tín của doanh nghiệp để 
trục lợi. 

Vai trò, tầm quan trọng của 
SHTT với sự phát triển kinh tế - xã 
hội 

Có thể khẳng định rằng SHTT ngày 
càng đóng vai trò hết sức quan trọng 
đối với phát triển kinh tế - xã hội, 
nhất là trong xu thế hội nhập sâu và 
toàn diện như hiện nay. 

Tạo dựng được một hệ thống bảo 
hộ SHTT mạnh và hoàn thiện đó là 
một nhân tố không thể thiếu trong 
chiến lược phát triển kinh tế dài hạn 
của bất kỳ quốc gia nào. Nó cũng 
đồng thời là một đòi hỏi bắt buộc 
trong quá trình hội nhập kinh tế. Một 
trong những hoạt động góp phần tạo 
dựng, đăng ký, khai thác, quản lý, 
phát triển và bảo vệ quyền SHTT là 
hoạt động quản lý Nhà nước. Để hoạt 
động này ngày càng có hiệu quả và 
phát huy tốt vai trò thì khâu tổng kết, 
đánh giá, rút kinh nghiệm và định 
hướng phát triển trong thời gian tới là 
việc làm hết sức cần thiết. 

Mục đích của Hội nghị lần này là 
tổng kết các hoạt động quản lý nhà 
nước về SHTT trên toàn quốc trong 
năm qua và định hướng phát triển 
trong thời gian tới, đồng thời thúc 
đẩy hoạt động đổi mới, tăng cường 
khai thác quyền SHTT phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội khi Việt Nam 

ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh 
tế thế giới. 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã 
được nghe các báo cáo tổng kết công 
tác quản lý nhà nước về sở hữu công 
nghiệp năm 2014 và các nhiệm vụ 
trọng tâm trong năm 2015; Chuyên 
đề “Chương trình hỗ trợ doanh 
nghiệp phát triển tài sản trí tuệ giai 
đoạn 2011-2015”. Qua đó kiến nghị 
nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng 
để tiếp tục nâng cao hiệu quả của 
công tác quản lý SHTT, làm cho 
SHTT tiếp tục có nhiều đóng góp hơn 
nữa trong sự phát triển kinh tế -xã hội 
và hội nhập quốc tế của cả nước. 

Tổng hợp 
 

THIẾU TIỀN THEO ĐUỔI KIỆN 
XÂM PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở 
NƯỚC NGOÀI 

Khi xảy ra các vụ kiện, chiếm dụng 
thương hiệu, nhãn hiệu Việt Nam ở 
nước ngoài, doanh nghiệp hoặc các 
tổ chức gặp khó khăn rất lớn về tài 
chính để theo đuổi các vụ kiện đó. 

Câu chuyện về nước mắm Phú 
Quốc, nước mắm Nha Trang, cà phê 
Buôn Mê Thuột … bị các doanh 
nghiệp, tổ chức nước ngoài sử dụng, 
đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu ở 
nước ngoài đã từng diễn ra. 

Để lấy lại các hình ảnh và thương 
hiệu cho sản phẩm Việt Nam như 
vậy, đã từng có các cuộc thương 
lượng diễn ra căng thẳng cả về ngoại 
giao, chính trị và kinh tế. 
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Cà phê Buôn Mê Thuột từng bị doanh 

nghiệp Trung Quốc đăng ký nhãn hiệu tại 
nước này. (Ảnh minh họa) 

Đúc kết lại, các chuyên gia kinh tế 
nói rằng, không chỉ doanh nghiệp có 
thương hiệu, sản phẩm mà các sản 
phẩm mang tính truyền thống, văn 
hóa hoặc là nét đặc trưng vùng miền, 
sở hữu tập thể với sự quản lý và phát 
triển của cơ quan chức năng địa 
phương ở Việt Nam cũng bị thờ ơ, bỏ 
ngỏ xác lập quyền ở nước ngoài. 

Nguyên nhân của thực tế này được 
cho là doanh nghiệp Việt Nam còn 
nhỏ, vốn ít, thiếu bài bản trong làm 
ăn hoặc không có kinh nghiệm trên 
thương trường quốc tế. 

Tại Hội nghị Toàn quốc về Sở hữu 
Trí tuệ (SHTT) do Cục SHTT - Bộ 
Khoa học và Công nghệ tổ chức tại 
Bạc Liêu, nhiều đại biểu nói rằng, 
tình trạng sản phẩm, hàng hóa Việt 
Nam bị xâm phạm quyền SHTT ở 
nước ngoài vẫn còn còn là một nỗi lo 
thường trực. Các doanh nghiệp Việt 
Nam phải chủ động bảo vệ 
quyền SHTT của mình trong mọi 
trường hợp. 

Thực tế nói trên theo Cục SHTT là 
kho khả năng tài chính eo hẹp, quy 
mô doanh nghiệp chủ yếu là nhỏ và 
rất nhỏ. Khi có các tranh chấp, xâm 
phạm quyền SHTT ở nước ngoài, các 
doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam lại 
gặp khó về các thủ tục pháp lý, chi 

phí thuê chuyên gia tư vấn, luật sư 
cao dẫn đến doanh nghiệp khó theo 
đuổi các vụ kiện. Khi đã được xác lập 
quyền cho sản phẩm, thương hiệu ở 
nước ngoài rồi, lại gặp khó trong việc 
giám sát, duy trì bảo vệ quyền theo 
định kỳ quy định của các nước. 

Theo một chuyên gia của Viện Lúa 
Đồng Bằng sông Cửu Long, không 
nói gì xa, ngay cả với hạt gạo Việt 
Nam, sản phẩm đang rất thịnh hành 
và nổi tiếng trên thị trường thế giới 
và xuất khẩu trong top nhất nhì các 
nước xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, Việt 
Nam luôn bị động, chưa có chính 
sách hợp lý định hình thương hiệu đủ 
mạnh để có thể chi phối thị trường 
gạo quốc tế. 

Được biết, Phó Thủ tướng Chính 
phủ Hoàng Trung Hải mới đây có kết 
luận về đề án phát triển thương hiệu 
gạo Việt Nam. Theo đó, Phó thủ 
tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các 
bộ, ngành liên quan và địa phương, 
Hiệp hội Lương thực Việt Nam và 
các doanh nghiệp liên quan tiếp tục 
nghiên cứu, hoàn thiện đề án theo 
hướng xây dựng và phát triển thương 
hiệu ở cả ba cấp độ: quốc gia, vùng 
và địa phương. 

Theo Vietq.vn 
 

KIỂM SOÁT SỰ VI PHẠM SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ LÀ THÚC ĐẨY 
SÁNG TẠO 

Theo ông Đoàn Năng, Vụ trưởng 
Vụ Pháp chế (Bộ KH&CN) cho biết, 
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tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ (SHTT) đã trở thành hiện tượng 
phổ biến. Các hành vi xâm phạm diễn 
ra ở hầu hết các loại sản phẩm hàng 
hóa, dịch vụ, tập trung dưới dạng sao 
chép nhãn hiệu, sao chép kiểu dáng, 
mang các chỉ dẫn giả mạo. 

Vi phạm trên tất cả các lĩnh vực 
liên quan đến SHTT 

Vi phạm quyền SHTT ở Việt Nam 
đang diễn ra ngày càng trầm trọng 
trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến 
SHTT. Thể hiện rõ nhất việc này là 
nạn hàng giả, hàng nhái tràn ngập thị 
trường, làm ảnh hưởng đến sự phát 
triển và quyền lợi của nhiều người. 

Ở Việt Nam, vi phạm quyền SHTT 
đang trở thành hiện tượng phổ biến. 
Vi phạm không chỉ ở quyền tác giả, 
mà còn nhiều ở quyền sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên 
thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật 
kinh doanh do mình sáng tạo… Hàng 
giả, hàng nhái tràn ngập khắp nơi gây 
thiệt hại cho người tiêu dùng cũng do 
quyền SHTT bị vi phạm. Vi phạm 
quyền SHTT đẩy những doanh 
nghiệp, cá nhân làm ăn chính đáng 
vào chỗ điêu đứng thậm chí bị phá 
sản.  

Chính sự vi phạm đó lý giải tại sao 
ở Việt Nam trung bình mỗi năm chỉ 
có một sáng chế đăng ký ở nước 
ngoài, trong khi đó các nước trong 
khu vực con số này lên tới hàng chục. 
Theo các cơ quan quản lý nhà nước 
về SHTT thì việc bị xâm phạm quyền 

SHTT xuất phát từ các doanh nghiệp, 
tổ chức, cá nhân là do họ chưa có 
nhận thức đầy đủ và sâu sắc về giá trị 
của tài sản trí tuệ, chưa thực hiện các 
biện pháp hữu hiệu để tự bảo vệ mình 
trong đó có việc xác lập quyền và bảo 
hộ SHTT. Vì xác lập quyền và bảo hộ 
SHTT không chỉ giúp các doanh 
nghiệp thành công trong sản xuất 
kinh doanh mà còn là cơ sở pháp lý 
quan trọng để các cơ quan chức năng 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 
doanh nghiệp trước pháp luật. Tình 
trạng xâm phạm quyền SHTT ngày 
càng nghiêm trọng và phổ biến, chủ 
yếu là do các quy định pháp luật về 
SHTT còn nhiều điểm bất cập, mức 
xử phạt hành chính theo quy định 
hiện hành quá thấp, không đủ sức răn 
đe, các đối tượng vi phạm còn thiếu 
hiểu biết về luật SHTT…  

Kiểm soát vi phạm để thúc đẩy 
sáng tạo 

Theo ông Đoàn Năng, Vụ trưởng 
Vụ Pháp chế (Bộ KH&CN) cho biết, 
tình trạng xâm phạm quyền SHTT đã 
trở thành hiện tượng phổ biến. Các 
hành vi xâm phạm diễn ra ở hầu hết 
các loại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, 
tập trung dưới dạng sao chép nhãn 
hiệu, sao chép kiểu dáng, mang các 
chỉ dẫn giả mạo. Có thể thấy điều đó 
qua số lượng vi phạm bị phát hiện 
tăng lên nhanh chóng qua các năm. 
Trên thị trường, hàng giả, hàng xâm 
phạm sở SHTT ngày càng khó phân 
biệt. Rất nhiều mặt hàng hiện nay rơi 
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vào tình trạng thật giả lẫn lộn, rất khó 
nhận biết.” 

Ông David Shear, đại sứ Hoa Kỳ 
tại Việt Nam, cho rằng: "Thời điểm 
hiện nay, nền kinh tế thế giới sẽ được 
dẫn dắt bởi các ý tưởng, để bảo vệ 
các ý tưởng sáng tạo và khuyến khích 
những ý tưởng mới phát triển, chúng 
ta phải bảo vệ quyền SHTT và thúc 
đẩy môi trường khuyến khích sự sáng 
tạo. Trong giai đoạn hiện nay, quốc 
gia nào đưa ra được cơ chế thúc đẩy 
sáng tạo và bảo hộ hữu hiệu quyền 
SHTT, thành quả của các sáng tạo, 
quốc gia đó sẽ cất cánh vượt lên các 
quốc gia khác, đời sống xã hội được 
nâng cao và người dân được hưởng 
lợi từ thành quả của các sáng tạo. Do 
vậy, Việt Nam cần phải "tuyên chiến" 
với nạn vi phạm quyền SHTT". 

Tổng hợp 
 
 

 
 
 
 
ĐỀ ÁN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN 
VÀ QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU 
CỦA TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU: 
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU 
CHO NÔNG SẢN 

UBND tỉnh vừa ra quyết định ban 
hành đề Đề án xây dựng, phát triển 
và quảng bá thương hiệu đối với các 
sản phẩm, hàng hoá đặc sản của tỉnh 
BR-VT giai đoạn 2014-2020 nhằm 

nhằm nâng cao nhận thức cho các cá 
nhân, tổ chức về sở hữu trí tuệ, tạo 
dựng quản lý và phát triển thương 
hiệu bao gồm chỉ dẫn địa lý, nhãn 
hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể 
nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh 
đối với sản phẩm, hàng hóa đặc sản 
của Tỉnh. Mục tiêu đến năm 2020, về 
cơ bản hầu hết các sản phẩm hàng 
hóa đặc sản của tỉnh được xây dựng 
và phát triển thương hiệu.  

Đứng vững nhờ xây dựng thương 
hiệu 

Trong thời gian qua, BR-VT đã xây 
dựng thành công thương hiệu cho 
nhãn hiệu tập thể  “Nhãn xuồng cơm 
vàng BR-VT” “Mãng cầu ta BR-VT” 
nhãn hiệu chứng nhận “Muối Bà 
Rịa”. Thương hiệu “Muối Bà Rịa” 
được công bố trong tháng 1/2013 vừa 
qua đã khẳng định sự phát triển và 
tôn vinh thương hiệu muối của tỉnh, 
tạo điều kiện cho các cơ sở, tổ chức, 
cá nhân thuận lợi trong kinh doanh 
sản xuất. Nhãn xuồng cơm vàng là 
thương hiệu đặc sản của tỉnh và là 
một trong 50 loại trái cây nổi tiếng 
của Việt Nam đã được công nhận bởi 
hương vị, có màu vàng đặc trưng mà 
những vùng trồng nhãn khác không 
có. Nhờ ưu thế vượt trội về chất 
lượng và có thương hiệu riêng nên 
nhãn xuồng cơm vàng và mãng cầu ta 
đã đứng vững trong hệ thống siêu thị.  

Bưởi da xanh Sông Xoài (huyện 
Tân Thành) cũng là một trong những 
đặc sản chọn để xây dựng phát triển 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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và quảng bá thương hiệu. bưởi da 
xanh ở xã Sông Xoài được thị trường 
ưa chuộng bởi mùi vị, chất lượng và 
hình thức không hề thua kém các địa 
phương có thế mạnh về mặt hàng này 
như Bình Thuận, Đồng Nai, Vĩnh 
Long. 

 
Ông Phạm Huy Vị, Chủ tịch Hội 

Nông dân xã Sông Xoài, huyện Tân 
Thành cho biết: huyện Sông Xoài đã 
phát triển 43 ha trồng bưởi da xanh, 
sản lượng mỗi năm đạt khoảng 20 
tấn/ha. Giá bán tại vườn bưởi da xanh 
là 40.000 đồng/kg, và vào dịp Tết 
Nguyên đán giá bán còn tăng nữa.  
Đây cũng là loại cây chủ lực giúp bà 
con nông dân thoát nghèo bền vững, 
nâng cao thu nhập.  

Sự cần thiết của việc xây dựng, 
phát triển thương hiệu 

Theo ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ 
tịch tỉnh Bà Rịa-  Vũng Tàu, đặc sản 
địa phương cũng như các sản phẩm 
hàng hoá nên cũng chịu ảnh hưởng 
bởi các quy luật cạnh tranh và cung 
cầu. Để tồn tại và phát triển được thì 
hàng hoá đặc sản địa phương cần 
phải được tạo lập, bảo tồn, nâng cao 
giá trị trên thị trường, cần được xây 
dựng thương hiệu. Nhận thấy tầm 
quan trọng và giá trị thương hiệu của 

sản phẩm, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu đã chủ trương chỉ đạo tăng 
cường hơn nữa việc bảo hộ quyền 
SHTT cũng như xây dựng, phát triển 
và quảng bá thương hiệu các sản 
phẩm, hàng hoá đặc sản của tỉnh. 
Trong đó, Sở KH&CN được giao chủ 
trì quản lý triển khai dự án xây dựng, 
phát triển và quảng bá thương hiệu, 
chịu trách nhiệm triển khai thực thiện 
các nội dung công việc như tổ chức 
tuyển chọn đơn vị tư vấn thực hiện 
dự án, thẩm định kinh phí, hợp đồng 
thực hiện…  

Phó Chủ tịch tỉnh BR-VT cho biết, 
việc đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu cho 
các sản phẩm đặc sản không chỉ đem 
lại nguồn lợi lớn về kinh tế cho người 
dân ở địa phương mà còn bảo vệ 
danh tiếng của sản phẩm, tránh bị lạm 
dụng hoặc giả mạo, giúp người tiêu 
dùng nhận biết và lựa chọn đúng sản 
phẩm; từ đó khuyến khích sản xuất 
phát triển, doanh thu tăng lên, giải 
quyết việc làm, duy trì giá trị truyền 
thống của các làng nghề, đời sống 
người dân được ổn định, phát triển du 
lịch địa phương. Do vậy, để các sản 
phẩm của làng nghề truyền thống, các 
sản phẩm đặc sản đến được với đông 
đảo người tiêu dùng, không chỉ với 
người địa phương mà cả với du khách 
trong và ngoài nước, ngoài sự chỉ 
đạo, quan tâm của lãnh đạo các cấp, 
các ngành thì việc xây dựng “Đề án 
phát triển và quảng bá thương hiệu 
các sản phẩm, hàng hoá đặc sản của 
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tỉnh” là yêu cầu cấp bách để góp phần 
phát triển sản xuất, nâng cao giá trị 
của các sản phẩm đặc sản nhằm 
chống lại các hành vi sử dụng địa 
danh gây tổn hại đến danh tiếng, uy 
tín vốn có của sản phẩm. Ngoài ra 
còn để duy trì thị trường đã có, phát 
triển thị trường mới cho sản phẩm. 
Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội, văn hoá của Tỉnh. 

Tổng hợp 
 

BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ NHÌN 
TỪ GÓC ĐỘ CÁC NƯỚC ĐANG 
PHÁT TRIỂN 

 Thời gian gần đây chúng ta 
thường nhắc đến việc bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý thông qua những vụ việc cụ thể 
như việc chỉ dẫn địa lý « nước mắm 
Phú quốc » được bảo hộ tại Liên 
minh Châu Âu (EU) hay Việt Nam 
đấu tranh giành lại chỉ dẫn địa lý 
“Cà phê Buôn Mê Thuột” ở Trung 
Quốc đồng thời vừa được bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý tại Thái Lan. Nhiều vấn đề 
pháp lý được đặt ra, trong đó  vấn đề 
cơ chế và định hướng bảo hộ đối 
tượng sở hữu trí tuệ đặc thù này một 
cách hợp lý đang là câu hỏi và thách 
thức. Việt Nam đang trên đường kết 
thúc đàm phán Hiệp định đối tác 
xuyên Thái Bình Dương (TPP) với 
những điều khoản liên quan đến bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có 
Chỉ dẫn địa lý, vẫn còn nhiều tranh 
cãi. 

 1. “Chỉ dẫn địa lý” và “Tên gọi 
xuất xứ” 

Chỉ dẫn địa lý là thuật ngữ pháp lý 
được ghi nhận chính thức tại Hiệp 
định TRIPS với ý nghĩa là “những chỉ 
dẫn về hàng hóa bắt nguồn từ lãnh 
thổ của một thành viên hoặc từ một 
khu vực hay địa phương thuộc lãnh 
thổ đó, có chất lượng, uy tín hoặc đặc 
tính nhất định chủ yếu do xuất xứ địa 
lý quyết” Luật Sở hữu trí tuệ Việt 
Nam cũng phản ánh định nghĩa tương 
đương, coi chỉ dẫn địa lý “dấu hiệu 
dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc 
từ khu vực, địa phương, vùng lãnh 
thổ hay quốc gia cụ thể ” với các tiêu 
chí đặc thù về chất lượng, uy tín hoặc 
đặc tính riêng của sản phẩm mang chỉ 
dẫn địa lý.  

Trước Hiệp định TRIPS, tại Thỏa 
ước Lisbon năm 1958, sửa đổi bổ 
sung năm 1979, chỉ dẫn địa lý được 
biết đến dưới thuật ngữ “tên gọi xuất 
xứ” và được định nghĩa là “tên gọi 
địa lý của quốc gia, khu vực, địa 
phương  nơi mà hàng hóa được sản 
xuất và hàng hóa đó mang tính chất, 
chất lượng đặc thù của môi trường 
địa lý, bao gồm yếu tố tự nhiên và 
con người”. 

Như vậy, với việc giữ nguyên hiệu 
lực của Thỏa ước Lisbon như một 
phần không tách rời của Hiệp định 
TRIPS, “tên gọi xuất xứ” được coi là 
một dạng đặc biệt của “chỉ dẫn địa 
lý”. Trong khi thuật ngữ “tên gọi xuất 
xứ” chỉ đề cập đến tên gọi địa lý thì 
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thuật ngữ “chỉ dẫn địa lý” có ý nghĩa 
rộng hơn, có thế là tên gọi địa lý hay 
các dấu hiệu khác dưới dạng hình 
ảnh, biểu tượng... 

2. Định hướng nào cho Việt Nam? 
Gia nhập WTO, Việt Nam buộc 

phải cam kết thực hiện Hiệp định 
TRIPS như là điều kiện bắt buộc, và 
kéo theo đó là toàn bộ hệ thống thực 
thi của Việt Nam (cả tư pháp và hành 
chính) đều phải căng hết sức để thực 
hiện các cam kết về thực thi. Trong 
khi đó, phần do sự thiếu kinh nghiệm 
của hệ thống tư pháp, phần do thói 
quen ngại “kiện tụng” của người dân, 
gánh nặng thực thi quyền sở hữu trí 
tuệ vẫn đang đổ dồn về hệ thống các 
cơ quan hành chính, gây áp lực cho 
hoạt động của các cơ quan này và 
gánh nặng cho ngân sách nhà nước. 

Hiện tại Việt Nam đang tiếp tục 
đàm phán nhiều hiệp định quan trọng, 
có nội dung cơ bản là các cam kết về 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ như Hiệp 
định đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP), Hiệp định tư do thương mại 
Việt Nam - EU. Khác với khi gia 
nhập WTO, Việt Nam phải chấp nhận 
toàn bộ gói các Hiệp định đa biên, 
trong đó có các cam kết liên quan đến 
sở hữu trí tuệ tại Hiệp định TRIPS, 
trong các Hiệp định đang đàm phán, 
Việt Nam có cơ hội để đưa ra các đề 
xuất của mình liên quan đến nội dung 
các Hiệp định. Do đó, điều hết sức 
quan trọng là khi đàm phán các Hiệp 
định liên quan đến bảo hộ quyền 

SHTT, Việt Nam cần cân nhắc này là 
đảm bảo các cam kết quốc tế phù 
hợp, “vừa sức” với Việt Nam và hạn 
chế tối đa các “trục trặc” khi triển 
khai thực hiện. 

Theo thông tin được công bố, đàm 
phán Hiệp định TPP đang đi vào giai 
đoạn quyết định. Đây là Hiệp định có 
ý nghĩa quan trọng đặc biệt sau sự 
kiện Việt Nam tham gia Hiệp định 
WTO, có thể mở ra cơ hội phát triển 
mới cho kinh tế đất nước. Tuy nhiên, 
các nội dung đàm phán bảo hộ sở hữu 
trí tuệ đang hết sức gay gắt, có khả 
năng tạo sức ép lớn đối với Việt Nam 
do các đề xuất gia tăng hàm lượng 
bảo hộ (còn gọi là TRIPS+) từ phía 
Hoa Kỳ. Cụ thể là, để đạt được TPP, 
các nước đối tác, trong đó có Việt 
Nam cần thức hiện thêm nhiều cam 
kết như: Mở rộng đối tượng bảo hộ 
sáng chế bao gồm cả phương pháp 
chữa bệnh, các cách thức sử dụng 
mới cũng như các tính năng mới của 
chất đã biết; Bảo hộ độc quyền dữ 
liệu, cho phép các chủ sở hữu sáng 
chế được giữ bí mật các dữ liệu thử 
nghiệm đã được sử dụng để chứng 
minh tính an toàn và hiệu quả của 
một loại thuốc mà không phải chia sẻ 
cho các nhà sản xuất thuốc generic… 

Trong khi gia tăng sức ép ở các đối 
tượng sở hữu trí tuệ khác thì đối với 
chỉ dẫn địa lý, Hoa Kỳ đề xuất trong 
TPP là “Bảo hộ chỉ dẫn địa lý như 
nhãn hiệu”, có nghĩa là thực hiện bảo 
hộ theo hướng đơn giản hóa. Việt 
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Nam là nước nông nghiệp, có nhiều 
sản phẩm mang tính đặc thù theo 
vùng, miền có thể được bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý, mang lại ưu thế cạnh 
tranh. Với việc đơn giản hóa thủ tục 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý sẽ tiềm ẩn nguy 
cơ các chỉ dẫn địa lý chưa đăng ký có 
thể dễ dàng bị các tổ chức/cá nhân 
chiếm hữu theo nguyên tắc “nộp đơn 
đầu tiên. Biện pháp được coi là hữu 
hiệu để phát triển và nâng cao chất 
lượng chỉ dẫn địa lý Việt Nam là xác 
lập một hệ thống kiểm định chất 
lượng quốc gia khi xem xét và công 
nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Kinh 
nghiệm của EU về hệ thống này là rất 
đáng nghiên cứu và học tập. Chỉ có 
như vậy, các chỉ dẫn địa lý nội địa 
của Việt Nam mới có thể vượt qua 
“rào cản kỹ thuật” vào các nước phát 
triển như EU và “vươn tầm” quốc tế. 

Theo thanhtramost.gov.vn 
 

DOANH NGHIỆP “KÊU CỨU” VÌ 
SẢN PHẨM BỊ NHÁI TRÀN LAN 

   Doanh nghiệp đã đồng loạt lên 
tiếng “kêu cứu” khi những sản phẩm 
thương hiệu của họ đang bị nhái một 
cách tràn lan.  

Hàng nhái ngày càng tinh vi 
Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn hiện 

có 3 dòng sản phẩm chính thì có 2 
dòng sản phẩm bị làm giả, đó là giấy 
cuộn Sài Gòn Extra và khăn ăn cao 
cấp Bless you. Theo ông Nguyễn Thế 
Vũ, phòng Phòng chống hàng giả của 
Công ty Giấy Sài Gòn, chỉ trong một 

năm qua, công ty cùng các cơ quan 
chức năng của nhiều tỉnh thành như 
Đồng Nai, Bắc Ninh, Ninh Thuận, 
Bến Tre… đã phát hiện và tiến hành 
xử phạt hành chính một số cơ sở làm 
giả, nhái sản phẩm của công ty. Điển 
hình là các cơ sở sử dụng bao bì sản 
phẩm “Bless You” đã sao chép từ tác 
phẩm mỹ thuật ứng dụng của sản 
phẩm Giấy Sài Gòn. Thậm chí, có 
công ty chỉ sản xuất keo nhưng khi 
các mối lái gọi tới đặt mua sản phẩm 
giấy thì bao nhiêu cũng có. Trên bao 
bì, họ sử dụng thương hiệu Giấy Sài 
Gòn nhưng ruột giấy xuất xứ từ 
Trung Quốc với giá cung cấp rẻ hơn 
từ 70.000 - 80.000 đồng/cây (100 
cuộn). 

Với Công ty TNHH TM Dược 
phẩm Úc Châu (Austrapharm), chỉ 
riêng trong năm 2011, hàng nhái đã 
làm ảnh hưởng ít nhất 25% doanh số 
của công ty. Ông Đỗ Vũ Trí, Tổng 
giám đốc công ty này cho biết, nhiều 
năm nay công ty rất mệt mỏi trong 
cuộc chiến chống hàng giả vì sản 
phẩm Lactomin plus mà công ty đang 
phân phối bị làm nhái quá nhiều. 
Điều đáng nói là hàng nhái quá tinh 
vi, từ mẫu mã bao bì, font chữ, màu 
sắc đến tên gọi đều rất giống sản 
phẩm chính hãng, người dùng không 
thể phân biệt được. “Như sản phẩm 
Lactomin plus bị nhái với tên 
Lacvitmin plus, Lactotrep plus... có 
màu sắc giống y khuôn sản phẩm 
chính hãng, đến nhân viên công ty 
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còn bị nhầm nói chi là người tiêu 
dùng” - ông Trí chia sẻ.  

Tự bảo vệ mình 
Hàng giả, nhái tồn tại ở hầu hết các 

ngành hàng, trong đó nhiều nhất là 
các mặt hàng thuộc nhóm lương thực, 
thực phẩm, đồ uống, dược và các 
thương hiệu nổi tiếng. Phần lớn hàng 
nhái là hàng tiêu dùng nhập lậu, giả 
mạo, ngoài chiêu thức sử dụng tên 
gọi gần giống với tên của sản phẩm 
uy tín đang bán chạy thì hiện nay, 
nhiều sản phẩm hàng nhái còn làm 
mẫu mã bao bì và logo na ná với sản 
phẩm chính hãng gây nhầm lẫn cho 
người dùng. Đa phần hàng nhái có 
chất lượng thấp bởi được sản xuất với 
công nghệ thấp, tuy nhiên giá chỉ 
bằng một nửa, thậm chí 1/3 hàng 
chính hãng nên vẫn có đất số́ng. 
Đáng chú ý, nếu trước đây, hàng giả, 
hàng nhái chỉ xuất hiện sau khi sản 
phẩm chính hãng có thương hiệu thì 
nay chỉ cần “đánh hơi” thấy sản phẩm 
chính hãng có mặt trên thị trường và 
bán chạy là hàng nhái xuất hiện. 

Để ngăn chặn tình trạng này, theo 
ông Đỗ Vũ Trí, các doanh nghiệp nên 
thực hiện việc đăng ký bảo hộ thương 
hiệu cho sản phẩm của mình càng 
sớm càng tốt. Ông Đỗ Vũ Trí phân 
tích, bản thân Công ty Austrapharm 
cũng như nhiều công ty khác có sản 
phẩm bị làm nhái, nhiều khi phải âm 
thầm chấp nhận hoặc chọn cách tự 
thay đổi mẫu mã sản phẩm. Lý do vì 
dù có đầy đủ giấy tờ hợp lệ chứng 

minh sản phẩm chính hãng của mình 
nhưng nếu kiện các đối thủ làm nhái 
thì thời gian và tiền của phải bỏ ra 
còn lớn hơn rất nhiều việc đổi mẫu 
mã bao bì mới. Thực tế, chi phí bảo 
hộ thương hiệu và mẫu bao bì, nhãn 
hiệu có chi phí rất thấp so với thiệt 
hại về chi phí pháp lý, kiện cáo, thiệt 
hại về doanh số, thương hiệu.  

Nói về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ Nguyễn 
Quân cho biết, Luật Sở hữu trí tuệ dù 
được sửa đổi nhiều lần nhưng chưa 
có cơ chế đưa các tranh chấp ra tòa 
án, chủ yếu dùng biện pháp hành 
chính nên chế tài nhẹ, chưa đủ sức 
răn đe. Vì vậy, các doanh nghiệp cần 
tự bảo vệ mình bởi trong môi trường 
cạnh tranh, nếu doanh nghiệp không 
tạo ra thương hiệu, nhãn hiệu mới sẽ 
dễ bị xâm phạm. 

Tổng hợp 
 

TRAO GIẢI CUỘC THI SÁNG 
TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI 
ĐỒNG TOÀN QUỐC: KHƠI 
NGUỒN SÁNG CHẾ HỮU ÍCH 

Ngày 12/10, Liên hiệp các hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối 
hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản 
Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổng 
kết và trao giải cuộc thi sáng tạo 
thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 
lần thứ 10 năm 2014. Đây là cuộc thi 
do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật Việt Nam (KH&KT) phối hợp 



                                          Số 165 – 11/2014 
 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 12 
 

với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và Đài truyền 
hình Việt Nam tổ chức. 

Chặng đường 10 năm 
Sau 10 năm tổ chức cuộc thi, đã có 

3.863 đề tài đăng ký dự thi, trong đó 
789 đề tài đạt giải. Bước sang năm tổ 
chức lần thứ 10, Ban tổ chức cho biết 
đã ghi nhận số lượng đề tài tăng cao 
hơn hẳn so với các năm trước. Trong 
năm đầu tiên tổ chức 2004, chỉ có 
250 đề tài đến từ 25 tỉnh, thành phố; 
giai đoạn 2010 đến 2013 cũng chỉ có 
khoảng 300 đề tài đăng ký tham gia 
mỗi năm. Riêng năm 2014, có tới 617 
đề tài gửi đến từ 53 tỉnh, thành phố.  

Phát biểu chúc mừng các nhà sáng 
chế trẻ, Chủ tịch MTTQ Nguyễn 
Thiện Nhân biểu dương các thành 
phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, 
Hải Phòng; các tỉnh: Ninh Bình, Phú 
Thọ, Hải Dương, Quảng Nam, Thanh 
Hóa, Yên Bái... đã có các cháu tham 
gia thường xuyên 8 đến 10 lần. Đồng 
thời Ban tổ chức cần đẩy mạnh tuyên 
truyền, phổ biến rộng rãi về cuộc thi 
để thanh thiếu niên của 63 tỉnh, thành 
phố toàn quốc cùng góp mặt vào cuộc 
thi đầy chất sáng tạo và trí tuệ này. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề 
nghị: “Bước sang năm thứ 11, Ban 
Tổ chức giải thưởng cần chủ động 
mời các Tập đoàn kinh tế, Tổng công 
ty Nhà nước, các doanh nghiệp lớn 
cùng tham gia vào công tác phát hiện, 
lựa chọn, chấm giải, trao giải. Qua đó 
có điều kiện phát hiện và nuôi dưỡng 

những ước mơ khoa học nhỏ bé của 
các em hôm nay trở thành những 
công trình lớn có ý nghĩa cho đất 
nước ở tương lai.” 

Sau 10 năm liên tục tổ chức cuộc thi 
sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 
toàn quốc, quỹ Vifotec thuộc Liên 
hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã 
để lại ấn tượng tốt đẹp về những đề 
tài đậm chất sáng tạo của lứa tuổi 
dưới 19. Đây thực sự là sân chơi bổ 
ích, là vườn ươm tài năng và đã nhận 
được sự ủng hộ, tham gia sôi nổi của 
thanh thiếu niên và nhi đồng trên cả 
nước. 

105 mô hình được trao giải 
Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên 

nhi đồng toàn quốc năm 2014 có 617 
mô hình, sản phẩm của 57 tỉnh, thành 
phố tham dự, tập trung ở một số lĩnh 
vực như: bảo vệ môi trường, đồ chơi 
và đồ dùng học tập, đồ gia đình, sản 
phẩm thân thiện môi trường và phần 
mềm tin học. Ban Tổ chức đã xét 
chọn 105 mô hình, sản phẩm xuất sắc 
để trao giải thưởng, gồm: 5 giải Nhất; 
10 giải Nhì; 30 giải Ba và 60 giải 
Khuyến khích. 

 
Giải nhất năm nay được trao cho 5 

cá nhân, cụ thể là em Vũ Huyền 
Trang (1997), tới từ trường PTTH 



                                          Số 165 – 11/2014 
 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 13 
 

Chu Văn An, Hà Nội với đề tài: “Tái 
sử dụng năng lượng khí nén trong sản 
xuất kính an toàn” và em Nguyễn 
Trọng Thủy (2000) học sinh trường 
THCS Bình An, Hà Tĩnh với đề tài 
“Robot thám hiểm điều khiển qua 
sóng wifi"; em Vũ Xuân Khải (SN: 
1999), học sinh Trường THCS Đạo 
Lý, Lý Nhân, Hà Nam với đề tài: “ 
Thiết bị dạy học điện từ Mô hình tầu 
đệm từ”; em Hoàng Văn Hiệp (SN: 
1997), học sinh Trường THPT 
Chuyên Lương Văn Tụy, TP. Ninh 
Bình với đề tài: “Phần mềm giải 
phương trình toán, lý, hóa”; và các 
em Giang Quang Hiếu (SN: 1995), 
sinh viên Trường Đại học Kinh 
doanh và Công nghệ Hà Nội, Nguyễn 
Trường Sơn (SN: 1998), học sinh lớp 
11 Lý 1, Trường Đại học Khoa học 
Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 
đồng tác giả đề tài: “Robot thông 
minh leo bám tường cứu hộ hỏa hoạn 
ở nhà cao tầng và phục vụ an ninh 
trong điều kiện đô thị ở Việt Nam”.  

Đáng chú ý là các tác phẩm của các 
em ở lứa tuổi mầm non nhưng có tài 
năng vượt trội: “Tranh ghép Việt 
Nam biển, đảo quê em” của tác giả 
Huỳnh Ngọc Mỹ Linh - Trường Mầm 
non Bông Sen, TP. Mỹ Tho và “Bé 
với môi trường” của nhóm tác giả: 
Nguyễn Vân Quỳnh Anh, Đỗ Trọng 
Quốc, Nguyễn Thanh Xinh - Trường 
Mầm non Tuổi Xanh, TP. Mỹ Tho” 
cùng được trao giải Ba.  

Tổng hợp 

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI 
ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG 
NGHIỆP  

Theo luật sở hữu trí tuệ (SHTT) 
Việt Nam, để có đủ tư cách cho bảo 
hộ, một kiểu dáng công nghiệp phải 
mới lạ, sáng tạo và có tính ứng dụng 
công nghiệp cao. 

Một kiểu dáng công nghiệp được 
cho là mới nếu nó khác biệt rõ ràng 
với các kiểu dáng công nghiệp khác 
mà đã được công bố rộng rãi bằng 
cách sử dụng họăc bằng các phương 
tiện mô tả bằng văn bản hoặc dưới 
bất kỳ hình thức nào dù ở trong hay 
ngoài nước Việt Nam trước ngày nộp 
đơn  đăng ký kiểu dáng công nghiệp. 

Một kiểu dáng công nghiệp được 
cho là có tính sáng tạo nếu dựa trên 
kiểu dáng công nghiệp đã được công 
bố rộng rãi bằng cách sử dụng họăc 
bằng các phương tiện mô tả bằng văn 
bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào 
dù ở trong hay ngoài nước Việt Nam 
trước ngày nộp đơn  đăng ký kiểu 
dáng công nghiệp, kiểu dáng công 
nghiệp không thể dễ dàng được tạo ra 
bởi một người với kiến thức trung 
bình về nghệ thuật. 

Một kiểu dáng công nghiệp được 
cho là dễ ứng dụng công nghiệp nếu 
nó có thể được sử dụng như là một 
mô hình cho sản xuất hàng loạt các 
sản phẩm với hình dáng bên ngoài 
 thể hiện rõ được kiểu dáng công 
nghiệp đó bằng các phương pháp 
công nghiệp hoặc thủ công. Những 
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đặc điểm sau làm kiểu dáng công 
nghiệp  không đủ tư cách để bảo hộ: 

- Hình dáng bên ngoài của 1 sản 
phẩm cần  có đặc tính kỹ thuật của 
sản phẩm . 

- Hình dáng bên ngoài của các công 
trình xây dựng công nghiệp. 

- Hình dáng sản phẩm vô hình trong 
quá trình sử dụng sản phẩm .       

Nộp đơn đăng ký kiểu dáng công 
nghiệp được thực hiện trực tiếp hoặc 
thông qua đại diện SHTT tới NOIP. 
Nếu người nộp đơn chọn nộp đơn qua 
đại diện, thì cần phải có các tài liệu 
gồm: 

1. Giấy uỷ quyền của người nộp 
đơn; không cần công chứng và/hoặc 
chứng nhận hợp pháp  (cần lúc nộp 
đơn; bản fax cũng được chấp nhận 
miễn là bản gốc được nộp trong vòng 
3 tháng kể từ ngày nộp đơn);  

2. Giấy tờ này phải có chữ ký của 
người nộp đơn nếu là cá nhân hoặc là 
người đại diện cho người nộp đơn, 
nếu là tư cách pháp nhân phải có con 
dấu (nếu có). không cần công chứng 
và/hoặc chứng nhận hợp pháp. 

3. Sáu (6) bộ ảnh chụp hoặc bộ bản 
vẽ Kiểu dáng công nghiệp gồm ảnh 
chụp hay bản vẽ mặt trước, mặt sau, 
bên phải, bên trái, phía trên, phía 
dưới và hình phối cảnh của Kiểu 
dáng công nghiệp.  

4. Chú ý nếu một kiểu dáng được áp 
dụng cho 1 phần của hàng hoá, ảnh 
chụp / bức vẽ phối cảnh  của hàng 
hoá phải chỉ rõ phần được yêu cầu. 

5. Trong trường hợp kiểu dáng có 
độ phức tạp cao, cần một bản vẽ mặt 
cắt ngang ở vị trí thích hợp. nếu một 
hàng hoá mà kiểu dáng được áp dụng 
như là  một cái nắp hoặc có thể mở ra 
được (ví dụ tủ lạnh, tủ quần áo hoặc 
vali), cần bản vẽ / ảnh chụp hàng hoá 
ở vị trí mở. 

6. Bản sao chứng nhận đơn đầu tiên 
và bản dịch tiếng Anh, nếu Công ước 
Pari yêu cầu  (tài liệu này có thể nộp 
trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp 
đơn). 

7. Hợp đồng chuyển nhượng Quyền 
ưu tiên (áp dụng trong trường hợp 
Người nộp đơn không đồng thời là 
người đã nộp đơn ưu tiên. Tài liệu 
này có thể được nộp trong vòng 3 
tháng kể từ ngày nộp đơn); 

8. Tài liệu này được các bên ký và 
đóng dấu  (nếu có). không cần công 
chứng và/ hoặc chứng nhận hợp 
pháp. 

9. Bản sao mô tả kiểu dáng công 
nghiệp chỉ rõ tính mới lạ và là một 
tác phẩm nghệ thuật đầu tiên (cần lúc 
nộp đơn); 

Lưu ý:  hợp đồng chuyển nhượng 
quyền ưu tiên từ người thiết kế cho 
người đăng ký theo luật kiểu dáng 
hiện hành không bắt buộc tại thời 
điểm nộp đơn.  

Theo Baohothuonghieu.com.vn 
 

 
 
 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Bước đột phá mới trong công 
nghệ da điện tử  

Da điện tử (da nhân tạo) là một cấu 
trúc gồm các sợi vô cơ kích thước 
nano cùng với lớp điện cực siêu 
mỏng, có thể có hoặc không có mạch 
dẫn, có khả năng cảm nhận xúc giác, 
cảm nhận áp lực như da 
người.

 
Một nhóm nghiên cứu của Viện 

Khoa học và Công nghệ Quốc gia 
Ulsan, Hàn Quốc, đã có bước đột phá 
mới khi đưa ra một kết cấu lai giữa 
mạng hình tổ ong của tinh thể carbon 
và các hạt nano kim loại. Điện cực 
của mạng tinh thể carbon gần như 
trong suốt và các hạt nano kim loại sẽ 
giúp da điện tử vẫn có thể hoạt động 
cho dù bị kéo dãn, tính trong suốt và 
chịu được áp lực kéo dãn là vô cùng 
quan trọng trong việc đảm bảo tính 
thẩm mĩ cũng như khả năng linh hoạt 
của da điện tử khi được gắn lên cơ 
thể người.  

Ý tưởng về da điện tử đã có từ rất 
lâu, tuy nhiên do hạn chế về công 
nghệ và một số yếu tố khác, da điện 
tử đến giờ vẫn đang ở trong giai đoạn 
thử nghiệm, với bước đột phá này, 
tương lai của các thiết bị điện tử có 
xúc giác và khả năng cảm nhận áp 

lực như da người đã không còn xa. 
Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu còn 
có ý tưởng đưa những bộ cảm biến 
siêu mỏng, siêu nhỏ lên trên da nhân 
tạo. Giống như các thiết bị theo dõi 
sức khỏe khác, các bộ cảm biến gắn 
trên da điện tử sẽ theo dõi các chỉ số 
cơ thể, giám sát sức khỏe, đưa ra các 
thông số như huyết áp, nhịp tim hay 
thậm chí là các hoạt động của não 
bộ,... mà vẫn khiến người sử dụng 
không hề có cảm giác về việc phải 
đeo bất cứ một thiết bị nào. 

Theo báo Công thương 
 

  Máy bay không cửa sổ có thể 
trở thành hiện thực  

Một hãng hàng không vũ trụ của 
Anh mới công bố hình ảnh mô hình 
máy bay không cửa sổ, thay vào đó là 
hệ thống màn hình hiển thị cảnh quan 
xung quanh hay chiếu phim trực tiếp. 

 
Ý tưởng máy bay không cửa sổ 

cũng từng được một hãng thiết kế 
của Pháp công bố hồi tháng 8. Theo 
RT, hiện chưa có hãng nào xác nhận 
có kế hoạch hoàn thiện loại phi cơ 
chở khách này, tuy nhiên hiện nay, 
ngày càng nhiều các hãng trên thế 
giới đưa ra ý tưởng và các bản vẽ. 
Sự phát triển của máy bay không cửa 
sổ có thể chỉ là vấn đề thời gian. 
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Hãng hàng không vũ trụ Spike của 
Mỹ dự định tái khởi động các 
chuyên bay siêu âm có hành trình từ 
New York đến London vào năm 
2018, và dự kiến lắp đặt máy bay 
không cửa sổ. 

                     Theo Khoahoc.com.vn 
 

 Cây pin năng lượng mặt trời có 
thể phát wifi   

Một công ty ở Israel đã khởi động 
dự án mang tên Sologic, triển khai 
kế hoạch trồng hàng loạt các cây pin 
năng lượng mặt trời, vừa giúp nâng 
cao nhận thức bảo vệ môi trường, 
đồng thời cung cấp thêm điện năng 
xanh, thân thiện với môi trường và 
một số tiện ích khác cho cộng đồng. 

Đây là các tấm pin năng lượng mặt 
trời được xây dựng cách điệu mô 
phỏng những thân cây, có khả năng 
chuyển đổi trực tiếp năng lượng mặt 
trời thành điện năng để sạc các thiết 
bị, phát wifi.... và nhiều công năng 
hữu dụng khác.  

Việc triển khai trồng các cây pin 
năng lượng mặt trời sẽ đem lại nhiều 
lợi ích cho cộng đồng. Có thể kể đến 
như cung cấp bóng râm, tích trữ 
năng lượng mặt trời, cung cấp điện 
năng xanh, cho phép sạc các thiết bị 
như smartphone, tablet qua cổng 
usb, làm mát nước cho các vòi nước 
công cộng vốn rất phổ biến ở nước 
ngoài, trở thành một điểm phát wifi, 
trở thành đèn chiếu sáng vào ban 
đêm hay các bảng biển quảng cáo. 

Theo ước tính, mỗi cây năng lượng 
mặt trời với 7 tấm phản quang sẽ tạo 
ra khoảng 1,4 kilowatt điện, lượng 
điện đủ để vận hành 35 chiếc laptop. 
Mặc dù con số đầu tư cho việc xây 
dựng một kết cấu cây pin năng 
lượng mặt trời là khá lớn, khoảng 
100.000USD cho một cây, nhưng 
nguồn điện năng xanh và những lợi 
ích mà nó đem lại cho môi trường là 
vô giá. 

Theo Vietq.vn 
 

 Robot điều khiển bằng mắt của 
sinh viên Việt  

Nguyễn Anh Tuấn và Dương Đức 
Tuấn, cựu sinh viên Đại học Công 
nghiệp Hà Nội đã sáng chế ra robot 
điều khiển bằng mắt. Robot cỡ nhỏ 
có thể di chuyển nhiều hướng, điều 
khiển bằng mắt nhờ camera gắn trên 
gọng kính có kết nối wifi với robot.  

Với nguyên lý này, nếu mắt con 
người nhìn thẳng thì robot sẽ đi 
thẳng; nhìn bên trái thì robot sẽ đi 
trái; nhìn bên phải robot sẽ đi phải; 
nhìn xuống robot sẽ đi lùi. Lúc di 
chuyển, robot sẽ vung tay như hoạt 
động của con người. Còn khi dừng 
lại, robot sẽ dơ tay lên báo hiệu đã 
dừng. Lúc này nó sẽ thu thập một số 
thông tin từ môi trường như nhiệt 
độ, độ ẩm, khí gas truyền về trung 
tâm dữ liệu. 

Trên đầu robot là camera ID thu 
thập hình ảnh ngày hoặc đêm, rồi 
truyền về người điều khiển. Hai cánh 
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tay gồm những khớp được điều 
khiển với cử động linh hoạt và bên 
dưới là hai động cơ truyền động 
chính giúp robot di chuyển. Trong 
thân robot là nguồn, khối điều khiển 
trung tâm và các cảm biến. Vật liệu 
làm nên sản phẩm là vỏ robot làm 
bằng nhôm tấm và gò lại; tay robot 
cũng làm bằng nhôm; còn nhựa để 
làm đầu robot. 

Theo VNE 
 

 Việt Nam công bố vacxin phòng 
bệnh sốt xuất huyết  

Ngày 3/11, Viện Pasteur (TP. 
HCM) đã công bố kết quả nghiên 
cứu vắc-xin sốt xuất huyết (SXH) 
sau giai đoạn thử nghiệm tại ở Việt 
Nam, với hiệu quả ngăn ngừa được 
56,5% ca bệnh. 

Ông Trần Ngọc Hữu, Nguyên Viện 
trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cũng 
là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu loại 
vắc-xin này tại Việt Nam cho biết: 
“Vắc-xin SXH dengue đã bước vào 
giai đoạn thử nghiệm thứ 3. Đây là 
nghiên cứu đa trung tâm, có đối 
chứng trên hơn 10 ngàn trẻ em từ 2 - 
14 tuổi sống ở 5 quốc gia có dịch sốt 
xuất huyết lưu hành gồm Indonesia, 
Malaysia, Philippines, Thái Lan và 
Việt Nam.” 

Cụ thể, tại Việt Nam nghiên cứu do 
Viện Pasteur TP.HCM triển khai từ 
năm 2011 tại Long Xuyên và Mỹ 
Tho. 2.336 trẻ đã tham gia nghiên 
cứu. Sau khi được tiêm 3 mũi vắc-

xin, các đối tượng tham gia thử 
nghiệm được theo dõi thêm 13 tháng 
để đánh giá hiệu quả. Kết quả chung 
của 5 quốc gia cho thấy vắc-xin sốt 
xuất huyết dengue đã giúp ngừa 
được 56, 5% ca SXH có triệu chứng 
(gây ra do bất kỳ tuýp virus dengue 
nào). Vắc-xin còn làm giảm được 
88,5% ca sốt xuất huyết thể nặng và 
làm giảm 67% nguy cơ nhập viện do 
SXH. 

Theo kế hoạch, nghiên cứu còn tiếp 
tục thực hiện đến tháng 11/2017 
nhằm theo dõi tính an toàn lâu dài 
của vắc-xin đối với trẻ em tham gia 
nghiên cứu.  

Theo Vnmedia.vn 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Pháp chế tạo thiết bị phát hiện 

Ebola trong 15 phút  
  Các nhà khoa học Pháp ngày 

21/10 cho biết, họ vừa hoàn thiện 
một thiết bị mới cho phép trong 
vòng 15 phút có thể chẩn đoán 
nhanh những bệnh nhân nghi nhiễm 
virus Ebola. 

Cơ chế hoạt động của dụng cụ là 
phát hiện kháng thể trong mẫu bệnh 
phẩm nhỏ nhất như một giọt máu, 
huyết tương hoặc nước tiểu của bệnh 
nhân. Nếu bệnh nhân có kết quả 
dương tính với virus Ebola, màn 
hình của thiết bị sẽ xuất hiện vạch 
ngang báo hiệu. Đây là thiết bị chẩn 
đoán virus Ebola đơn giản nhất từ 
trước đến nay, theo đó không cần 
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thêm bất kể một thiết bị hỗ trợ nào 
khác. Hầu hết mọi xét nghiệm phát 
hiện virus Ebola hiện nay đều phải 
mất hơn 2 tiếng mới cho kết quả 
đồng thời phải thực hiện trong phòng 
thí nghiệm. 

Mặc dù vậy, thiết bị mới chưa được 
các nhà chức trách y tế Pháp thông 
qua. Vedalab - một công ty dược 
phẩm châu Âu đang tìm cách chuyển 
bộ mẫu xét nghiệm này sang một 
dụng cụ tiện dụng với tên gọi Ebola 
eZYSCREEN. 

Theo Tuổi trẻ 
 

 Phát minh quả táo lấp lánh, 
sủi bọt khi cắn  

Một công ty của Thụy Sĩ, có tên là 
Lubera vừa tạo thành công giống táo 
khi cắn hoặc bổ táo ăn sẽ có vẻ 
ngoài lấp lánh, sủi bọt giống như 
nước ngọt có gas. Các tế bào trong 
thịt của miếng táo sẽ tiết ra bọt sủi. 

 
 Các nhà nghiên cứu mất nhiều 

năm để hoàn thiện giống táo mới 
này. Một trong hai giống được sử 
dụng để gây giống táo mới là táo 
Resi – giống táo ở Đông Đức nổi 
tiếng với hương vị ngọt ngào. Robert 

Maierhofer, giám đốc sản xuất của 
Lubera, cho biết: “Đây là giống táo 
tốt nhất chúng tôi từng có. Nó chắc 
chắn hoàn toàn khác biệt với bất kỳ 
giống táo nào trên thị trường mà mọi 
người từng ăn trước đây”. 

Loại táo lạ thường này được miêu 
tả khi cắn ăn rất mềm mại, sau khi 
vào trong miệng, nó tiết ra rất nhiều 
axit và cho người ăn cảm giác giống 
như uống đồ uống có ga. Đó là cảm 
giác bạn cảm nhận hoàn toàn bên 
trong miệng của mình. 

 Theo Vietq.vn 
 

 Sáng chế robot biết đánh 
trống trường  

Sau thời gian nghiên cứu, thầy 
Nguyễn Hữu Thọ (giảng viên Khoa 
Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật Vĩnh Long) đã sáng 
chế thành công robot đánh trống tự 
động. Sáng chế này giúp trường học 
đỡ lo trong việc canh giờ và giữ lại 
được nét văn hoá đặc trưng của 
ngành Giáo dục. Từ đầu năm 2014, 
thầy Thọ bắt đầu nghiên cứu để chế 
tạo ra robot đánh trống trường tự 
động. Tháng 10/2014, robot đầu tiên 
được chế tạo thành công với chiều 
cao 1,6m gồm: 2 chân, thân, đầu, bộ 
phận điện, động cơ chuyển động, tay 
đánh trống… Thầy Thọ cho biết: 
“Khó nhất là phải lập trình để robot 
đánh trống theo giờ, ngày đã cài đặt 
sẵn và điều đặc biệt là lực đánh trống 
phải mạnh để tiếng vang xa và phải 
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có nhịp điệu”. Nguyên lý hoạt động 
của robot, bộ phận điện đã lập trình 
sẵn điều khiển phần động cơ bên 
trong giúp cánh tay robot cầm dùi 
đánh vào bề mặt trống. Robot có thể 
đánh 3 tiếng hoặc 1 hồi dài tuỳ theo 
việc cài đặt. 

Dự kiến khi đưa ra thị trường giá 
thành, mỗi robot này có giá chưa đến 
10 triệu đồng và sử dụng trong một 
thời gian dài.  

Theo Tiền phong 
 

 Ra mắt mũ bảo hiểm tích hợp 
tai nghe bluetooth  

 Dưới sự bảo trợ của Ủy ban An 
toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, 
ngày 28/10, công ty Piaggio Việt 
Nam giới thiệu mũ bảo hiểm (MBH) 
gắn tai nghe bluetooth. 

Loại MBH này được gắn tai nghe 
kết nối không dây với điện thoại bằng 
sóng bluetooth, giúp người đi xe máy 
có thể nghe điện thoại khi đang lái xe 
bằng cả hai tay. 

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ 
tịch Ủy ban ATGT Quốc gia - cho 
biết gần 30% tai nạn xảy ra do người 
lái xe thiếu chú ý, quan sát. Trong đó 
không ít vụ xảy ra do vừa lái xe vừa 
sử dụng điện thoại. Cách đây gần 3 
tháng, Ủy ban ATGT Quốc gia đề 
nghị Hiệp hội các nhà sản xuất xe 
máy Việt Nam sản xuất loại MBH 
vẫn có thể nghe điện thoại được khi 
đi xe máy. 

 Theo Tuổi trẻ 

 Giá sạch từ công nghệ của nhà 
khoa học trẻ  

Nhà khoa học trẻ Đỗ Ngọc Chung 
(ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội) đã 
sáng chế ra thiết bị làm giá đỗ sạch 
hoàn toàn. 

Sau 1 năm mày mò tìm hiểu nghiên 
cứu, tháng 8/2014, thiết bị làm giá, 
dưa cà đa năng có tên GV-102 hoàn 
toàn của Việt Nam đã ra đời. Thiết bị 
làm giá đa năng GV-102 của Chung 
được làm bằng nhựa PP nguyên sinh, 
an toàn cho sức khoẻ. Ngay đến nút 
giữ và tháo nước cũng làm từ silicon 
xuất xứ Nhật Bản. Phên dưới cùng 
được thiết kế cách đáy khoảng 1,5cm 
giúp cho thiết bị luôn thoát nước tốt, 
có khoảng không bên dưới, kết hợp 
với lỗ thoát nước sát đáy khiến cho 
thiết bị không bị đọng nước. Hơn 
nữa, nhờ sự chênh lệch áp suất giữa 
miệng thiết bị và lỗ thoát nước, giúp 
không khí đối lưu tốt hơn làm tăng 
nồng độ oxy, giải phóng CO2 nhanh 
hơn, giải phóng nhiệt độ tốt nhất, 
giúp rau giá có hàm lượng dinh 
dưỡng tốt nhất. 

Với thiết kế như vậy, GV-102 có 
thể làm nhiều loại giá như giá đỗ 
xanh, giá lạc, giá đỗ tương… Hơn 
nữa, GV-102 còn được sử dụng để 
muối dưa cà, dưa hành…Nhờ hệ 
thống lò xo, bulông, GV-102 có thể 
điều chỉnh độ nén phù hợp với rau 
giá, điều chỉnh được độ mập của rau 
giá. Thiết bị dễ sử dụng và đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm rất cao. 
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Thiết bị làm giá đa năng của nhà 
khoa học trẻ Đỗ Ngọc Chung khắc 
phục được rủi ro về năng suất, chất 
lượng và mẫu mã sản phẩm. Giá làm 
từ GV-102 có độ đồng đều về chất 
lượng sản phẩm, mập đều, ăn ngọt. 

Đặc biệt hiệu suất của thiết bị cao 
hơn so với giá có ngậm hóa chất: 
1,3kg đỗ sẽ cho hơn 10kg giá. Trong 
khi đó, nếu làm theo phương pháp 
thủ công thông thường không có hóa 
chất 1,3kg đỗ sẽ chỉ cho 5kg giá; 
phun hóa chất cho năng suất cao hơn 
nhưng cũng chỉ được 8-9kg giá. Giá 
đỗ làm bằng GV-102 chỉ mất 3 ngày, 
nhanh hơn 2 ngày so với thông 
thường. 

Đặc biệt, giá làm từ đỗ bằng GV-
102 an toàn cho sức khỏe, sản phẩm 
có giá trị dinh dưỡng tốt nhất do được 
ủ trong điều kiện vật lý, hóa học lý 
tưởng nhất. 

Theo Chinhphu.vn 
 

 
 

QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI 
GIỐNG CÂY TRỒNG (P6) 

CHƯƠNG II: Điều 22. Huỷ bỏ hiệu 
lực Bằng bảo hộ giống cây trồng 

1. Trong thời hạn hiệu lực của Bằng 
bảo hộ, bất cứ bên thứ ba nào cũng có 
quyền gửi một (01) bộ hồ sơ đề nghị 
huỷ bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ cho Cục 
Trồng trọt nếu thấy có dấu hiệu vi 
phạm theo quy định tại khoản 1 Điều 
171 Luật Sở hữu trí tuệ. Hồ sơ gồm: 

a) Đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực 
bằng bảo hộ làm theo mẫu tại Phụ lục 
17 của Thông tư này(mẫu đơn cần 
làm đúng theo mẫu); 

b) Chứng cứ chứng minh lý do yêu 
cầu huỷ bỏ hiệu lực bằng bảo hộ; 

c) Bản sao chụp biên lai thu phí 
khảo nghiệm lại hoặc bản fax giấy tờ 
chứng minh đã chuyển tiền vào tài 
khoản của Cục Trồng trọt (áp dụng 
đối với điểm b và c khoản 1 Điều 171 
Luật Sở hữu trí tuệ). 

2. Trình tự, thời gian giải quyết: 
a) Trong thời hạn năm (05) ngày 

làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Văn 
phòng bảo hộ giống cây trồng mới 
xác định tính đầy đủ theo quy định 
của hồ sơ, gửi yêu cầu bổ sung trong 
trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo 
quy định; 

b) Trường hợp lý do đề nghị huỷ bỏ 
hiệu lực Bằng bảo hộ là do giống cây 
trồng không đáp ứng tính mới hoặc 
chủ bằng bảo hộ là người không có 
quyền nộp đơn: Trong thời hạn ba 
mươi (30) ngày làm việc kể từ khi 
nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy 
định, Cục trưởng Cục trồng trọt ký 
quyết định huỷ bỏ hiệu lực Bằng bảo 
hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia 
hoặc thông báo từ chối đề nghị huỷ 
bỏ, có nêu rõ lý do và công bố trên 
Website của Văn phòng bảo hộ giống 
cây trồng mới trong thời hạn năm 
(05) ngày làm việc kể từ ngày ký 
quyết định hoặc trên Tạp chí Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 



                                          Số 165 – 11/2014 
 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 21 
 

c) Trường hợp lý do đề nghị huỷ bỏ 
hiệu lực Bằng bảo hộ là do giống cây 
trồng không đáp ứng tính khác biệt 
hoặc tính đồng nhất hoặc tính ổn 
định: Trong thời hạn mười (10) ngày 
làm việc kể từ khi kết thúc thẩm định 
kết quả khảo nghiệm lại, Cục trưởng 
Cục trồng trọt ký quyết định huỷ bỏ 
hiệu lực Bằng bảo hộ, ghi nhận vào 
Sổ đăng ký quốc gia hoặc thông báo 
từ chối đề nghị huỷ bỏ, có nêu rõ lý 
do và công bố trên Website của Văn 
phòng bảo hộ giống cây trồng mới 
trong thời hạn năm (05) ngày làm 
việc kể từ ngày ký quyết định hoặc 
trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

Chương III: ĐẠI DIỆN QUYỀN 
ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG 

Điều 23. Đào tạo về đại diện quyền 
đối với giống cây trồng theo những 
nội dung sau: 

1. Nội dung đào tạo về đại diện 
quyền đối với giống cây trồng gồm 
02 phần: 

a) Pháp luật về quyền đối với giống 
cây trồng, gồm các quy định pháp 
luật của Việt Nam và các điều ước 
quốc tế, thoả thuận song phương mà 
Việt Nam tham gia; 

b) Nghiệp vụ đại diện quyền đối với 
giống cây trồng gồm kỹ năng áp dụng 
pháp luật trong việc làm, nộp, theo 
dõi đơn đăng ký quyền đối với giống 
cây trồng; quy định chung về khảo 
nghiệm DUS; nghiệp vụ tra cứu, khai 
thác thông tin bảo hộ giống cây trồng. 

2. Cục trưởng Cục Trồng trọt phê 
duyệt chương trình đào tạo về đại 
diện quyền đối với giống cây trồng 
gồm nội dung, thời gian đào tạo, yêu 
cầu giảng viên, bộ câu hỏi kiểm tra 
nghiệp vụ đại diện quyền đối với 
giống cây trồng. 

3. Người tham dự đầy đủ nội dung 
đào tạo về pháp luật quyền đối với 
giống cây trồng được cấp Chứng chỉ 
đào tạo về quyền đối với giống cây 
trồng. Người tham dự đầy đủ nội 
dung đào tạo về nghiệp vụ đại diện 
quyền đối với giống cây trồng và đạt 
điểm kiểm tra từ trung bình trở lên 
được coi là đạt yêu cầu về kiểm tra 
nghiệp vụ đại diện quyền đối với 
giống cây trồng. 

4. Thực hiện đào tạo về đại diện 
quyền đối với giống cây trồng theo 
nội dung sau: 

a) Cục Trồng trọt thông báo cho 
người có yêu cầu đào tạo về nội 
dung, thời gian, địa điểm đào tạo và 
chi phí đào tạo; 

b) Cục Trồng trọt tổ chức đào tạo về 
đại diện quyền đối với giống cây 
trồng và kiểm tra nghiệp vụ đại diện 
quyền đối với giống cây trồng theo 
chương trình được Cục trưởng Cục 
Trồng trọt phê duyệt; 

c) Cục trưởng Cục Trồng trọt cấp 
Chứng chỉ đào tạo về quyền đối với 
giống cây trồng và phê duyệt danh 
sách đạt yêu cầu về kiểm tra nghiệp 
vụ đại diện quyền đối với giống cây 
trồng; thông báo trên Website của 
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Văn phòng bảo hộ giống cây trồng 
mới. 

Điều 24. Cấp Chứng chỉ hành nghề 
dịch vụ đại diện quyền đối với giống 
cây trồng, cần có những điều kiện sau 
đây: 

1. Cá nhân đáp ứng điều kiện quy 
định tại điểm 5 khoản 21 Điều 1 Luật 
Sở hữu trí tuệ sửa đổi có yêu cầu cấp 
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại 
diện quyền đối với giống cây trồng 
nộp một (01) bộ hồ sơ cho Cục Trồng 
trọt. Hồ sơ gồm: 

a) Tờ khai yêu cầu cấp Chứng chỉ 
hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối 
với giống cây trồng theo mẫu tại Phụ 
lục 19 của Thông tư này; 

b) Bản sao chụp Chứng minh thư 
nhân dân; 

c) Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao 
chứng thực hoặc bản chính xuất trình 
để đối chiếu); 

d) Bản sao chụp Chứng chỉ đào tạo 
về quyền đối với giống cây trồng 
hoặc bản chính của một trong các tài 
liệu sau: Giấy xác nhận của cơ sở đào 
tạo về việc người nộp hồ sơ đã hoàn 
thành luận văn tốt nghiệp đại học, sau 
đại học về đề tài quyền đối với giống 
cây trồng hoặc bản sao luận văn tốt 
nghiệp và có bản chính để đối chiếu; 
Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm 
quyền về việc người nộp hồ sơ đã 
trực tiếp làm công tác thẩm định đơn 
đăng ký bảo hộ tại cơ quan quốc gia 
hoặc quốc tế về quyền đối với giống 
cây trồng hoặc đã trực tiếp làm công 

tác pháp luật về quyền đối với giống 
cây trồng liên tục từ năm (05) năm 
trở lên. 

đ) 02 ảnh 3x4; 
e) Bản sao chụp biên lai thu phí, lệ 

phí hoặc bản fax giấy tờ chứng minh 
đã chuyển tiền vào tài khoản của Cục 
Trồng trọt. 

2. Trình tự, thời gian giải quyết: 
a) Trong thời hạn ba (03) ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, 
trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, Cục 
Trồng trọt sẽ thông báo cho người 
nộp hồ sơ, có nêu rõ lý do để người 
nhận hồ sơ biết rõ. 

b) Trong thời hạn mười (10) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ 
đầy đủ theo quy định, Cục trưởng 
Cục trồng trọt ký quyết định cấp 
Chứng chỉ hành nghề cho người có 
hồ sơ hợp lệ và có tên trong danh 
sách đạt yêu cầu về kiểm tra nghiệp 
vụ đại diện quyền đối với giống cây 
trồng; ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc 
gia về đại diện quyền đối với giống 
cây trồng và công bố trên Website 
của Văn phòng bảo hộ giống cây 
trồng mới trong thời hạn năm (05) 
ngày làm việc kể từ ngày ký quyết 
định. Trường hợp từ chối, phải thông 
báo bằng văn bản, nêu rõ lý do. 

Điều 25. Thu hồi Chứng chỉ hành 
nghề dịch vụ đại diện quyền đối với 
giống cây trồng 

1. Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi 
trong hai trường hợp được nêu ra 
dưới đây: 
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a) Người có Chứng chỉ hành nghề 
dịch vụ đại diện vi phạm quy định tại 
khoản 2 Điều 38 Nghị định số 
88/2010/NĐ-CP hoặc các quy định 
khác của pháp luật bị cơ quan có 
thẩm quyền đề nghị xử lý bằng hình 
thức thu hồi Chứng chỉ hành nghề; 

b) Có chứng cứ khẳng định Chứng 
chỉ hành nghề được cấp trái quy định, 
người được cấp không đáp ứng yêu 
cầu tại khoản điểm 5 khoản 21 Điều 1 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Sở hữu trí tuệ. 

2. Thủ tục thu hồi Chứng chỉ hành 
nghề khi có căn cứ thu hồi Chứng chỉ 
hành nghề theo quy định tại khoản 1 
Điều này, Văn phòng bảo hộ giống 
cây trồng mới thực hiện các thủ tục 
sau đây: 

a) Trình Cục trưởng Cục Trồng trọt 
ban hành quyết định thu hồi Chứng 
chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền 
đối với giống cây trồng theo đề nghị 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
quy định tại điểm a khoản 1 Điều 
này; 

b) Xoá tên khỏi Sổ đăng ký quốc 
gia về người đại diện; 

c) Công bố trên Website của Văn 
phòng bảo hộ giống cây trồng. (Còn 
tiếp). 

(TL) 
 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 

Sở hữu trí tuệ với sự phát triển 
kinh tế - xã hội khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long  

Ngày 30/10, tại TP Bạc Liêu, Cục 
Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã phối hợp 
với Sở KH&CN Bạc Liêu tổ chức 
Hội thảo “SHTT với sự phát triển 
kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long”.  

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được 
nghe các báo cáo tham luận về: Vai 
trò của SHTT trong bối cảnh hội 
nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; 
SHTT với sự phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh Bạc Liêu; liên kết giữa 
TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng 
bằng sông Cửu Long trong hoạt động 
SHTT; KH&CN góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long và những 
vấn đề đặt ra trong lĩnh vực SHTT; 
Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long 
với sự phát triển kinh tế - xã hội 
Vùng và những vấn đề về quyền 
SHTT... 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng 
Trần Văn Tùng cho biết, trong thời 
gian qua hoạt động SHTT tại các tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu Long đã được 
quan tâm và có nhiều kết quả đáng 
ghi nhận. Tuy nhiên, những lợi thế về 
mặt địa lý, tiềm năng cần đánh thức 
và khai thác chưa thực sự đáp ứng 
được những đòi hỏi phát triển chung 
của đất nước. Trong bối cảnh hội 
nhập kinh tế quốc tế hiện nay đặt ra 
cho chúng ta nhiều cơ hội nhưng 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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cũng không ít thách thức, đòi hỏi các 
ngành, địa phương phải có những 
hướng đi và giải pháp thích hợp trong 
việc khai thác và phát triển tài sản trí 
tuệ để SHTT góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của mỗi địa 
phương nói riêng và vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long nói chung. 

Theo Khoahoccongnghe.com.vn 
 

Trao bằng kỷ lục nhà khoa học 
sở hữu nguồn gen thực vật quý 
hiếm nhiều nhất  

Sáng 3/10, tại TP Đà Lạt (Lâm 
Đồng), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam 
công bố và trao bằng xác lập kỷ lục 
Việt Nam về “Nhà khoa học được 
bảo hộ sở hữu trí tuệ (SHTT) giống 
cây trồng, nguồn gen thực vật quý 
hiếm trong và ngoài nước nhiều nhất” 
cho TS. Phạm S, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lâm Đồng. 

Hơn 20 năm hoạt động nghiên cứu 
khoa học, TS. Phạm S sở hữu hàng 
chục giống cây quý hiếm trên thế 
giới, từ cây Thiên hoàng long giúp 
cho ngành cây ăn quả Việt Nam 
không bị cạnh tranh với Trung Quốc, 
Thái - Lan; đến bộ gen quý hiếm cây 
đỗ quyên, giống chè dược liệu Thiên 
kim trà, giúp phòng chống ung thư, 
rất quý hiếm trên thế giới… 

Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, từ 
năm 1999 đến nay, TS. Phạm S. đã 
nghiên cứu, bảo tồn và phát triển hơn 
40 giống cây trồng, nguồn gen thực 
vật quý hiếm trong và ngoài nước, 

gồm: cây lâm nghiệp (thiên ngân, 
mahonis, gia phúc, cây fuda…), cây 
ăn quả (chuối tím, ổi tím hương, sung 
magic, thượng khách, nho ghenda…), 
hoa cây cảnh (hoa tím thủy chung, 
hoa Đala tím, trà my ghép LĐ97, 
thiên kim hoa), cây thực phẩm (khoai 
mỡ magic, gừng magic) và nhiều loài 
cây dược liệu quý hiếm như: cây 
thông đỏ, đảng sâm, thất diệp nhất 
chi hoa, thiên kim trà, dưỡng trí 
nhân… 

TS. Phạm S cho biết, mỗi chuyến đi 
công tác ở nước ngoài, ông đều cố 
gắng mang về một nguồn gen quý 
hiếm cho quê hương, đất nước. Và 
những giống cây lạ, với ý tưởng sáng 
tạo, thông qua chuỗi nghiên cứu đã 
được ông “đặt tên” và đăng ký bảo hộ 
tại Cục SHTT Việt Nam. Ông đã 
được trao bảy Bằng lao động sáng 
tạo, chủ 32 văn bằng SHTT. 

Trước đó, tháng 7/2014, TS. Phạm 
S đã được trao bằng Kỷ lục gia “Nhà 
khoa học có đề tài ứng dụng thực tiễn 
được cấp nhiều bằng Lao động sáng 
tạo và văn bằng SHTT nhất Việt 
Nam”. 

 Theo Nhân dân 
 

Xây dựng mô hình sở hữu trí tuệ 
trong Trường Đại học Hùng 
Vương, Phú Thọ 

Ngày 27/10, tại Phú Thọ, Hội đồng 
nghiệm thu cấp nhà nước đã tổ chức 
nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình 
sở hữu trí tuệ (SHTT) trong Trường 
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Đại học Hùng Vương, Phú Thọ”. Dự 
án do PGS.TS Phùng Quốc Việt làm 
chủ nhiệm. 

Sau 2 năm thực hiện, dự án đã hoàn 
thành các mục tiêu đề ra như: thành 
lập và đưa vào hoạt động hiệu quả 
Trung tâm SHTT thuộc Trường Đại 
học Hùng Vương; ban hành 4 quy 
định về SHTT trong Trường; giúp 
nâng cao nhận thức và hiểu biết về 
hoạt động SHTT cũng như hiểu rõ 
hơn vai trò của hoạt động SHTT đối 
với công tác đào tạo và nghiên cứu 
khoa học; tạo được cơ chế thúc đẩy 
hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa 
học trong Nhà trường, gắn nghiên 
cứu với sản xuất, kinh doanh. Bên 
cạnh đó, thông qua dự án, một số đối 
tượng SHTT trong Nhà trường đã 
được hỗ trợ, xác lập và khai thác. 
Thành công của dự án đã góp phần 
thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa 
học và nâng cao chất lượng đào tạo 
của Nhà trường và là mô hình mẫu để 
nhân rộng ra các trường đại học có 
điều kiện tương tự như Trường Đại 
học Hùng Vương. 

Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí 
nghiệm thu và đánh giá dự án đạt loại 
xuất sắc. 

Theo Khoa học công nghệ Việt nam 
 

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “ISAN 
THÁI LAN” cho sản phẩm tơ tằm 
truyền thống  

Ngày 18/9, Cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) đã ban hành Quyết định số 

3270/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 
00042 cho sản phẩm tơ tằm truyền 
thống của Thái Lan. 

Tơ tằm truyền thống Isan Thái Lan 
là chỉ dẫn địa lý đầu tiên của Thái 
Lan được nộp đơn đăng ký ở Việt 
Nam. Sản phẩm tơ tằm truyền thống 
này có nguồn gốc từ miền Đông Bắc 
hay còn gọi miền Isan bao gồm 20 
tỉnh, có diện tích 170.226 km2, chiếm 
1/3 tổng diện tích lãnh thổ cả nước. 
Khu vực địa lý phần lớn là cao 
nguyên với độ cao khoảng từ 120-
400m so với mực nước biển. Nghề 
dệt tơ tằm thủ công ở miền Isan là 
kiến thức được truyền từ đời này sang 
đời khác của tổ tiên và lụa tơ tằm có 
danh tiếng phần lớn tập trung ở vùng 
Isan. Lụa tơ tằm là một phần cuộc 
sống của người dân Isan. Người dân 
sử dụng vải tơ tằm làm trang phục 
mặc hàng ngày. Lụa tơ tằm Isan đẹp 
và có đặc điểm nổi bật bởi thao tác 
ươm tơ thủ công, làm cho sợi tơ có sự 
mềm mại, dẻo dai.  

Theo Noip.gov.vn 
 

Công bố yêu cầu công nhận và 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý 

Trong khuôn khổ đàm phán Hiệp 
định Thương mại tự do giữa Việt 
Nam và Liên minh châu Âu, phía 
Liên minh châu Âu đề nghị phía Việt 
Nam công nhận và bảo hộ 171 chỉ 
dẫn địa lý. Để phục vụ cho quá trình 
đàm phán, Cục Sở hữu trí tuệ công bố 
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thông tin về các chỉ dẫn địa lý này 
trên Công báo Sở hữu công nghiệp 
(134 chỉ dẫn địa lý công bố trên Phụ 
lục số 318 tháng 9/2014 và số chỉ dẫn 
địa lý còn lại dự kiến công bố trên 
Phụ lục số 319 tháng 10/2014). Các 
tổ chức, cá nhân có thể nêu những ý 
kiến của đơn vị về khả năng bảo hộ 
của các chỉ dẫn địa lý nêu trên, đặc 
biệt là các nội dung sau được đưa ra 
dưới đây: 

1. Các chỉ dẫn địa lý nêu trên có 
phải là tên gọi chung của loại hàng 
hóa cụ thể tại Việt Nam không, kể cả 
hàng hóa được sản xuất ngoài Liên 
minh châu Âu và/hoặc được nhập 
khẩu vào Việt Nam? Thông tin về 
ngày bắt đầu nhập khẩu hoặc bán sản 
phẩm Việt Nam? Số lượng và giá trị 
nhập khẩu và/hoặc bán sản phẩm? 
Các chỉ dẫn địa lý nêu trên có mang 
tính mô tả sản phẩm không? 

2. Các chỉ dẫn địa lý nêu trên có 
trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã 
được đăng ký tại Việt Nam cho hàng 
hóa trùng hoặc tương tự không? Nhãn 
hiệu được đăng ký là gì? Có sự đồng 
ý không của chủ sở hữu nhãn hiệu 
cho việc sử dụng chỉ dẫn địa lý taị 
Việt Nam nếu nhãn hiệu đó đã được 
đăng ký? 

3. Các chỉ dẫn địa lý nêu trên có 
trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi 
tiếng tại Việt Nam không? Thông tin 
về nhãn hiệu được sử dụng và trở 
thành nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt 
Nam như thế nào? Có sự đồng ý 

không của chủ sở hữu nhãn hiệu nổi 
tiếng cho việc sử dụng chỉ dẫn địa lý 
tại Việt Nam? 

Ý kiến của các cá nhân, tổ chức về 
các chỉ dẫn địa lý của Liên minh châu 
Âu có yêu cầu công nhận và bảo hộ 
tại Việt Nam trong khuôn khổ đàm 
phán xin gửi về Cục Sở hữu trí tuệ 
trước ngày 31/12/2014 theo địa chỉ 
sau: Cục Sở hữu trí tuệ (Phòng Chỉ 
dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế), 
386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

Hoặc gửi bằng thư điện tử đến địa 
chỉ: trangnoip@gmail.com;luuductha
nh@noip.gov.vn hoặc đến số fax: 
04.38588449. 

Theo Noip.gov.vn 
 

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Điện 
Biên”cho sản phẩm gạo 

Ngày 25/ 9, Cục Sở hữu trí tuệ đã 
ban hành Quyết định số 3340 /QĐ-
SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00043 cho 
sản phẩm gạo Điện Biên nổi tiếng. 
Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên là cơ 
quan quản lý chỉ dẫn địa lý này. 

Sản phẩm gạo Điện Biên bao gồm 
hai loại được sản xuất từ giống IR64 
và giống Bắc thơm số 7. Khu vực địa 
lý hội tụ các điều kiện lý tưởng cho 
hai giống lúa IR64 và Bắc thơm số 7 
phát triển, tạo nên những tính chất 
đặc thù của gạo Điện Biên. Khu vực 
địa lý có nhiệt độ trung bình năm từ 
22,4o C-23,16o C …Bên cạnh đó, 
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văn hóa và tập quán sản xuất lúa của 
đồng bào dân tộc Tây Bắc cũng góp 
phần tạo nên chất lượng và danh 
tiếng của sản phẩm gạo Điện Biên. 

Theo Noip.gov.vn 
 

SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
Doanh nghiệp thiếu nguồn lực để 

đổi mới công nghệ  
Sáng 3/11, tại Hà Nội, đã diễn ra 

Hội thảo công bố Báo cáo Năng lực 
cạnh tranh và công nghệ ở cấp độ 
doanh nghiệp tại Việt Nam: Kết quả 
điều tra năm 2013 do Viện Nghiên 
cứu quản lý kinh tế Trung ương, 
Tổng cục Thống kê và Trường Đại 
học Copenhagen phối hợp tổ chức. 

Báo cáo cung cấp thông tin chi tiết 
về mức độ cạnh tranh, chuyển giao 
công nghệ, đổi mới sáng tạo và trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở 
Việt Nam trên cơ sở thông tin từ 
8.000 doanh nghiệp. Các doanh 
nghiệp nhận thức được lợi ích của 
việc đầu tư công nghệ nhưng họ 
thường thiếu khả năng tài chính và 
nguồn lực để đầu tư vào lĩnh vực cần 
thiết để đổi mới công nghệ. 90% số 
doanh nghiệp được điều tra hiện chưa 
có chiến lược cải tiến công nghệ.  

Cũng theo báo cáo Năng lực và 
cạnh tranh, trong khi việc đầu tư vào 
R&D nhiều rủi ro và chi phí tốn kém, 
các doanh nghiệp có thể tiếp nhận, 
điều chỉnh và cải tiến công nghệ sẵn 
có.  

Theo Đại biểu nhân dân 

Phát hiện lượng lớn nước hoa 
NK giả mạo nhãn hiệu  

Đội Kiểm soát Hải quan-Cục Hải 
quan TP.HCM vừa lập biên bản vi 
phạm hành chính đối với Công ty 
TNHH TM DV XNK L.T. về hành vi 
nhập khẩu hàng hóa không khai báo 
hải quan, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, 
trị giá hơn 5 tỷ đồng. Lô hàng nêu 
trên được Công ty TNHH TMDV 
XNK L.T. mở tờ khai nhập khẩu qua 
cảng Cát Lái vào cuối tháng 3-2014. 
Trên tờ khai doanh nghiệp khai báo 
hàng nhập khẩu là bơm nước rung 
trong bể cá, tấm đan bằng thép không 
gỉ dạng cuộn, số lượng 530 kiện, xuất 
xứ Trung Quốc, trị giá 4.787 USD, 
tiền thuế trên 14 triệu đồng. Kiểm tra 
thực tế lô hàng, cơ quan Hải quan 
phát hiện ngoài số hàng đúng với 
khai báo hải quan còn có một lượng 
lớn (hơn nửa container) hàng không 
khai báo hải quan (gồm máy hấp tóc, 
vải, loa thùng, sữa tắm, nước hoa); 
hàng sai khai báo trên 1.500 bơm hút 
và bơm nước. Trong đó có 2.659 chai 
nước hoa mang nhãn hiệu nổi tiếng, 
như: Calvin Klein; Chalnel; 
LancÔme, Gucci, xuất xứ Pháp và 
một số loại không thể hiện xuất xứ. 

Sau thời gian thẩm định từ các đơn 
vị chủ sở hữu các thương hiệu nước 
hoa nêu trên, cơ quan Hải quan xác 
định toàn bộ số nước hoa nêu trên là 
giả mạo nhãn hiệu. Trị giá hàng vi 
phạm trên 5 tỷ đồng. 

Theo báo Hải quan 
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Đề án “Sản phẩm, dịch vụ 
thương hiệu Việt tiêu biểu” năm 
2014     

Ngày 29/8, Bộ Công thương đã 
có Quyết định số 7756/QĐ-BCT về 
việc ban hành Đề án Chương trình 
tôn vinh và trao Giải thưởng “Sản 
phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu 
biểu” năm 2014. 

Giải thưởng được tổ chức dành cho 
doanh nghiệp trên phạm vi cả nước, 
là các doanh nghiệp trong nước đang 
hoạt động trong các lĩnh vực: sản 
xuất công nghiệp, thương mại, dịch 
vụ, các đơn vị sử dụng hàng hóa, sản 
phẩm sản xuất trong nước mang 
thương hiệu Việt, hưởng ứng, thực 
hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
trong 16 lĩnh vực: hàng điện tử và 
điện dân dụng; hàng gia dụng; dệt 
may; da giày; thực phẩm chế biến; đồ 
uống; hóa mỹ phẩm; dược phẩm; 
Thiết bị và dịch vụ y tế; vật liệu xây 
dựng; nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ 
tiêu dùng và sản xuất trong nước; hóa 
chất, phân bón và các sản phẩm phục 
vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ 
phân phối, bán buôn, bán lẻ; dịch vụ 
Tài chính, Ngân hàng; sản phẩm khoa 
học công nghệ; thiết bị giáo dục, đồ 
dùng học tập; sản phẩm du lịch; dịch 
vụ bưu chính, viễn thông. 

Doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng ký 
đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các Sở Công Thương, Hiệp 
hội ngành hàng/ngành nghề hoặc trực 

tiếp gửi Hồ sơ đăng ký tham gia giải 
thưởng đến Ban Thư ký.  

Theo business.gov.vn 
 

“Hệ thống quản lý hóa đơn điện 
tử” của EVNIT đạt giải Sáng tạo 

Vượt qua 65 đề cử khác của các tập 
đoàn, tổng công ty thuộc Đoàn khối 
doanh nghiệp trung ương (DNTW), 
sản phẩm “Hệ thống quản lý hóa đơn 
điện tử” do Trung tâm công nghệ 
thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVNIT) thực hiện đã nhận giải 
Ba Sáng tạo lần III. Đây là giải 
thưởng do Khối DNTW tổ chức, lễ 
trao giải diễn ra ngày 30/10 tại Hà 
Nội. 

Tham gia giải thưởng Sáng tạo Khối 
DNTW  lần III có 65 sản phẩm của 
252 tác giả và đồng tác giả thuộc 22 
đơn vị trực thuộc. Nhiều sáng kiến, 
phần mềm, đề tài được xây dựng 
công phu trên nền công nghệ cao, 
phức tạp, bảo đảm tính khoa học, tính 
sáng tạo, hiệu quả, tính hoàn thiện và 
phạm vi ứng dụng đòi hỏi tác giả phải 
dày công đầu tư về trí tuệ và thời gian 
để hoàn thiện sản phẩm. Các sản 
phẩm đều đã được kiểm nghiệm từ 
thực tế, tính ứng dụng cao, mang lại 
hiệu quả thiết thực. Nhiều sản phẩm 
đã được phát triển trong thời gian dài 
qua nhiều lần nâng cấp, cải tiến và 
ngày càng phát huy vai trò, hiệu quả 
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp. 

Theo báo Công thương 


