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ĐOÀN CÁN BỘ CỤC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THĂM VÀ LÀM 
VIỆC TẠI TRUNG HỢP TÁC 
THẨM ĐỊNH SÁNG CHẾ TỨ 
XUYÊN, TRUNG QUỐC  

Trong thời gian từ ngày 
28/10/2019 đến ngày 01/11/2019, 
đoàn cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ đã 
có chuyến thăm, học tập và làm 
việc tại Trung tâm Hợp tác Thẩm 
định Sáng chế Tứ Xuyên (PECC 
Sichuan) trực thuộc Cục Sở hữu 
trí tuệ Trung Quốc. 

 
Đoàn cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ chụp ảnh 

lưu niệm với cán bộ Trung tâm Hợp tác Thẩm 
định Sáng chế Tứ Xuyên trong khuôn viên của 

Trung tâm 

Triển khai thỏa thuận hợp tác 
được ghi nhận trong Bản ghi nhớ 
hợp tác song phương giữa Cục Sở 
hữu trí tuệ Việt Nam (IP VIET 
NAM) và Cục Sở hữu trí tuệ 
Trung Quốc (CNIPA) ký ngày 
14/6/2019 tại Hà Nội, trong thời 
gian từ ngày 28/10/2019 đến ngày 
01/11/2019, đoàn cán bộ Cục Sở 

hữu trí tuệ đã có chuyến thăm, học 
tập và làm việc tại Trung tâm Hợp 
tác Thẩm định Sáng chế Tứ Xuyên 
(PECC Sichuan) trực thuộc Cục 
Sở hữu trí tuệ Trung Quốc. 

Toạ lạc tại thành phố Thành 
Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung 
Quốc, Trung tâm Hợp tác Thẩm 
định Sáng chế Tứ Xuyên là một 
trong bảy trung tâm hợp tác thẩm 
định sáng chế thuộc Cục Sở hữu 
trí tuệ Trung Quốc, bao gồm các 
trung tâm ở Bắc Kinh, Thiên Tân, 
Hà Nam, Giang Tô, Quảng Đông, 
Hồ Bắc và Tứ Xuyên. Được thành 
lập tháng 10/2013, đến nay, Trung 
tâm Hợp tác Thẩm định Sáng chế 
Tứ Xuyên đã nhận được sự đầu tư 
lớn của nhà nước Trung Quốc, 
chính quyền tỉnh Tứ Xuyên và 
chính quyền thành phố Thành Đô 
với cơ sở làm việc khang trang, 
rộng rãi, hiện đại. Là cơ quan trực 
thuộc Cục Sở hữu trí tuệ Trung 
Quốc tại địa phương, Trung tâm 
thực hiện hai chức năng chính là 
thẩm định đơn đăng ký sáng chế 
và cung cấp dịch vụ toàn diện về 
sở hữu trí tuệ cho khu vực Trung-
Tây Trung Quốc. Trung tâm hiện 
có hơn 1.000 thẩm định viên sáng 
chế, năm 2019 dự kiến kết thúc 
thẩm định nội dung cho hơn 
120.000 đơn đăng ký sáng chế. 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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Thẩm định viên tại Trung tâm 
không phải công chức mà làm việc 
theo chế độ hợp đồng. Thẩm định 
viên sáng chế sau khi tuyển dụng 
phải trải qua quá trình đào tạo kéo 
dài 18 tháng, bao gồm 3 tháng đào 
tạo tập trung và 15 tháng đào tạo 
trong công việc chia làm ba giai 
đoạn. Sau thời gian đào tạo 18 
tháng, thẩm định viên phải vượt 
qua đánh giá cuối kỳ để trở thành 
thẩm định viên độc lập. Các thẩm 
định viên có năng lực tiếp tục 
được đào tạo vể chuyên môn và 
ngoại ngữ để thực hiện những 
công việc có tầm quan trọng và độ 
khó cao hơn. Chất lượng thẩm 
định đơn đăng ký sáng chế được 
quản lý chặt chẽ ở ba cấp gồm cấp 
Phòng, cấp Trung tâm và cấp Cục. 

Bên cạnh hoạt động thẩm định 
đơn đăng ký sáng chế, Trung tâm 
Hợp tác Thẩm định Sáng chế Tứ 
Xuyên còn thực hiện tốt chức 
năng cung cấp dịch vụ về sở hữu 
trí tuệ thông qua hoạt động hỗ trợ, 
tư vấn cho các cấp chính quyền, 
trường đại học, doanh nghiệp, tổ 
chức đại diện sở hữu công nghiệp 
ở địa phương về các vấn đề như 
hoạch định chiến lược phát triển, 
kế hoạch phát triển các ngành 
công nghiệp mũi nhọn, tư vấn về 
mặt kỹ thuật cho hệ thống các cơ 

quan giải quyết tranh chấp, xét xử 
và thực thi quyền sở hữu trí tuệ 
đối với sáng chế, chia sẻ kinh 
nghiệm, nâng cao năng lực khai 
thác thông tin sáng chế, tạo lập, 
phát triển và sử dụng tài sản trí 
tuệ, v.v., nhờ đó góp phần tích cực 
vào việc thúc đẩy đổi mới sáng 
tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội ở tỉnh Tứ Xuyên nói riêng và 
khu vực Trung-Tây Trung Quốc 
nói chung. 

Trong chương trình làm việc, 
đoàn cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ đã 
có buổi trình bày về hệ thống bảo 
hộ sáng chế tại Việt Nam. Thẩm 
định viên của hai bên cũng được 
tạo điều kiện tham gia buổi giao 
lưu chuyên môn nhằm trao đổi các 
vấn đề về thẩm định sáng chế mà 
hai bên quan tâm. Trong chuyến 
thăm, đoàn cán bộ Cục Sở hữu trí 
tuệ đã tham quan hai công ty khởi 
nghiệp tại thành phố Thành Đô là 
công ty Eapil, chuyên nghiên cứu 
chế tạo camera giám sát toàn cảnh 
và công ty Revotek, nghiên cứu và 
phát triển công nghệ tạo mạch 
máu từ tế bào gốc lấy từ mô mỡ 
bằng công nghệ in 3D, trong đó 
công ty Eapil do các sinh viên 
thành lập sau khi ra trường năm 
2015 đã nhận được khoản đầu tư 
trị giá ba mươi triệu nhân dân tệ từ 
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một quỹ đầu tư mạo hiểm, trong 
khi công ty Revotek đã đầu tư một 
trăm triệu nhân dân tệ vốn tự có 
cho hoạt động nghiên cứu và phát 
triển. Cả hai công ty này đều nhận 
được sự tư vấn, hỗ trợ tích cực (có 
thu phí) từ Trung tâm Hợp tác 
Thẩm định Sáng chế Tứ Xuyên và 
trên thực tế đã được cấp nhiều 
Bằng độc quyền sáng chế tại 
Trung Quốc và Hoa Kỳ để hướng 
đến việc mở rộng sản xuất, kinh 
doanh, từng bước xây dựng danh 
tiếng tại các thị trường này. 

Trước và trong toàn bộ chuyến 
thăm và làm việc, đoàn cán bộ 
Cục Sở hữu trí tuệ đã có sự chuẩn 
bị kỹ lưỡng, tích cực trao đổi, học 
hỏi và nhận được sự tiếp đón nhiệt 
tình của Trung tâm Hợp tác Thẩm 
định Sáng chế Tứ Xuyên. Đoàn đã 
hoàn thành tốt toàn bộ chương 
trình đề ra, góp phần củng cố mối 
quan hệ hợp tác giữa Cục Sở hữu 
trí tuệ Việt Nam và Cục Sở hữu trí 
tuệ Trung Quốc. 

(Theo noip.gov.vn) 
 
CMCN 4.0 VÀ THÁCH THỨC 
TỪ NHỮNG ĐỐI TƯỢNG SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ MỚI  

CMCN 4.0 cùng với sự ra đời 
của các vật liệu mới và các sáng 
chế được tạo ra bằng trí tuệ nhân 

tạo sẽ đặt ra những thách thức 
không nhỏ cho các quốc gia trong 
vấn đề thực thi quyền bảo hộ sở 
hữu trí tuệ đối với các đối tượng 
mới. 

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ Phạm Công Tạc, 
trong thời đại 4.0, sở hữu trí tuệ 
trở thành một trong những công cụ 
được sử dụng để nâng cao sức 
cạnh tranh của doanh nghiệp và cả 
nền kinh tế. Chính vì vậy, mặc dù 
nền móng cho hoạt động sở hữu trí 
tuệ của Việt Nam đã được xây 
dựng một cách tương đối vững 
chắc nhưng hiện trạng của chính 
hệ thống này cũng như mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội Việt 
Nam đang đặt ra những đòi hỏi 
ngày càng cao như phải tạo môi 
trường khuyến khích đổi mới sáng 
tạo, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu 
hội nhập quốc tế. 

Để thúc đẩy hoạt động sở hữu 
trí tuệ, Chiến lược Sở hữu trí tuệ 
đến năm 2030 đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt theo Quyết 
định số 1068/QĐ-TTg ngày 
22/8/2019; Hiệp định Đối tác toàn 
diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP) đã được Quốc 
hội phê chuẩn ngày 12/11/2018. 

Trước đó, vào ngày 14/6/2019, 
Quốc hội đã thông qua Luật sửa 
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đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở 
hữu trí tuệ (Luật SHTT) để thi 
hành các nghĩa vụ theo Hiệp định 
CPTPP. Để tiếp tục hoàn thiện hệ 
thống pháp luật về sở hữu trí tuệ, 
Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề 
nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật SHTT. 

Chia sẻ về tính cấp thiết của 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Sở hữu trí tuệ, Cục Sở 
hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cho 
rằng, thời gian qua nhất là sau khi 
Luật SHTT được ban hành năm 
2005, thì nhận thức của các cá 
nhân, tổ chức, doanh nghiệp của 
Việt Nam đã tăng lên đáng kể. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết 
quả đạt được thì tình hình quản lý, 
thực thi và tuân thủ quyền sở hữu 
trí tuệ trong ngành văn hóa và du 
lịch vẫn còn yếu kém, bất cập 
chưa thể được khỏa lấp. Tình 
trạng vi phạm các quyền sở hữu trí 
tuệ rất tràn lan, phổ biến, phức tạp 
và khó kiểm soát, chủ yếu tập 
trung nhiều vào các nội dung 
quyền tác giả trong sách báo, phim 
ảnh, bản quyền phần mềm máy 
tính,… 

Được biết, Luật SHTT đã được 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam thông qua 

năm 2005 (Luật số 
50/2005/QH11) có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01 tháng 7 năm 
2006, được sửa đổi, bổ sung năm 
2009 (Luật số 36/2009/QH12) và 
năm 2019 (Luật số 
42/2019/QH14) là văn bản pháp 
luật quan trọng, điều chỉnh các 
quan hệ xã hội liên quan đến loại 
tài sản đặc biệt - tài sản trí tuệ. 

Qua thực tiễn hơn 10 năm thi 
hành, Luật SHTT đã phát huy vai 
trò to lớn trong việc tạo hành lang 
pháp lý cho các tổ chức, cá nhân 
xác lập, khai thác và bảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ, tạo môi trường kinh 
doanh lành mạnh cho hoạt động 
sản xuất - kinh doanh, góp phần 
khuyến khích hoạt động sáng tạo, 
đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, 
thu hút đầu tư nước ngoài, thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. Bên cạnh đó, Luật 
SHTT còn là nền tảng đưa hệ 
thống bảo hộ sở hữu trí tuệ của 
Việt Nam đạt chuẩn mực theo 
Hiệp định về các khía cạnh liên 
quan tới thương mại của quyền sở 
hữu trí tuệ (TRIPS) của Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO). 

Tuy nhiên, thực tiễn thi hành 
Luật SHTT cho thấy còn tồn tại 
một số vướng mắc, bất cập nhất 
định cần được sửa đổi, bổ sung 
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nhằm đáp ứng yêu cầu của thực 
tiễn, yêu cầu của cải cách thủ tục 
hành chính cũng như để bảo đảm 
thi hành các cam kết về sở hữu trí 
tuệ trong các Hiệp định thương 
mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã 
và đang đàm phán hoặc ký kết. 

 
Trí tuệ nhân tạo sẽ là một đối tượng mới đặt 
ra thách thức lớn cho các quốc gia trong vấn 

đề bảo hộ sở hữu trí tuệ. 

Theo chuyên gia, cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư 
(CMCN 4.0) được xem là cơ hội 
vàng để các nước đang phát triển 
tận dụng thành tựu khoa học công 
nghệ phục vụ phát triển đất nước. 
CMCN 4.0 với internet vạn vật 
(IoT), dữ liệu lớn (big data), trí tuệ 
nhân tạo (AI), công nghệ phần 
mềm, các mô hình kinh doanh 
mới… cũng đặt ra những vấn đề 
cấp bách về chuyên môn. Đó là 
các vấn đề liên quan tới xác lập 
quyền trong xử lý đơn liên ngành 
hay ứng dụng AI vào xử lý đơn, 
sử dụng big data cho hoạt động 
của cơ quan sở hữu trí tuệ và bảo 
hộ AI cùng những kết quả tạo ra 
từ AI… 

Nói về điều này, chuyên gia sở 

hữu trí tuệ Nguyễn Minh An 
(Công ty Luật Pacific) cho rằng, 
việc đăng ký bằng sáng chế trong 
thế giới IoT rất có giá trị. Tuy 
nhiên, việc bảo hộ tài sản trí tuệ 
cũng khó khăn hơn và dễ dẫn tới 
nhiều vụ kiện xâm hại bằng sáng 
chế. Bởi thiết bị IoT của các nhà 
sản xuất khác nhau buộc phải có 
khả năng tương thích với nhau. 
Mà mỗi một hệ thống IoT, dù nhỏ 
cũng có thể phải tích hợp hàng 
nghìn sáng chế. Điều này dẫn tới 
việc rất nhiều bằng sáng chế bị 
chồng chéo nhau. 

Ông Đỗ Thiên Hoàng, Phó 
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, 
đào tạo và hỗ trợ, tư vấn, Cục Sở 
hữu trí tuệ, cho biết, Cơ quan sáng 
chế châu Âu thống kê mỗi năm 
nhận hơn 5.000 đơn sáng chế liên 
quan đến IoT và số đơn tăng 54% 
chỉ trong 3 năm. Điều này khẳng 
định, các đơn sáng chế thuộc các 
lĩnh vực công nghệ thông minh sẽ 
gia tăng nhanh chóng cùng với sự 
ra đời của các vật liệu mới và các 
sáng chế được tạo ra bằng trí tuệ 
nhân tạo. Sự phát triển này cũng 
đặt ra thách thức không nhỏ trong 
việc bảo hộ các đối tượng sở hữu 
công nghiệp, ví dụ như bảo hộ 
kiểu dáng công nghiệp cho các sản 
phẩm in bằng công nghệ 3D. 
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Để giải quyết vấn đề này, theo 
ông Đỗ Thiên Hoàng, trước hết 
cần hoàn thiện pháp luật về sở hữu 
trí tuệ để giải quyết các đối tượng 
mới phát sinh và tăng cường hợp 
tác quốc tế. Đối với cơ quan quản 
lý, thực thi quyền cần nâng cao 
năng lực ứng dụng công nghệ mới 
vào quản lý, xử lý đơn, chú trọng 
đến đào tạo nguồn nhân lực. Đặc 
biệt, đối với doanh nghiệp, cần có 
hướng dẫn về quản lý và thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao 
nhận thức về sở hữu trí tuệ… 

Trong hai hội thảo liên tiếp diễn 
ra tại Hà Nội và TPHCM về bảo 
hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ 
trong cách mạng công nghiệp 4.0, 
nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã 
cùng nhau thảo luận về yêu cầu 
cấp thiết phải nâng cao năng lực 
của cơ quan sở hữu trí tuệ trong 
việc xử lý đơn đăng ký các đối 
tượng mới. Áp dụng chính xác 
công nghệ mới trong việc vận 
hành cơ quan sở hữu trí tuệ, đặc 
biệt là công nghệ blockchain, dữ 
liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Đồng 
thời, phải thúc đẩy hợp tác về bảo 
hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ 
ở quy mô khu vực và toàn cầu, vì 
nhiều vấn đề sở hữu trí tuệ đã vượt 
ra khỏi biên giới một quốc gia và 
bản thân mỗi quốc gia riêng rẽ 

không thể xử lý được. 
Phó Giám đốc Trung tâm 

nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư 
vấn (Cục Sở hữu trí tuệ) Đỗ Thiên 
Hoàng cho biết, theo thống kê, 
năm 2016 có hơn 5.000 đơn sáng 
chế liên quan đến intetnet vạn vật 
(IoT) đã được nộp tại Cơ quan 
sáng chế châu Âu và tăng trưởng 
54% chỉ trong ba năm 2014-2016. 

Điều này khẳng định, các đơn 
sáng chế thuộc các lĩnh vực công 
nghệ thông minh sẽ gia tăng 
nhanh chóng cùng với sự ra đời 
của các vật liệu mới và các sáng 
chế được tạo ra bằng trí tuệ nhân 
tạo. Việc thực thi quyền trong môi 
trường số sẽ trở nên khó khăn hơn, 
vì vậy, các chính sách cần phải 
nghiên cứu kỹ lưỡng để vừa không 
ngăn cản sự phát triển khoa học và 
công nghệ, vừa bảo đảm an ninh, 
bảo mật và bảo đảm quyền sở hữu 
trí tuệ được bảo hộ thỏa đáng. 

Với kinh nghiệm ở nước sở tại, 
ông Manabu Niki, Trưởng bộ 
phận Hợp tác quốc tế, Cơ quan 
sáng chế Nhật Bản (JPO) cho biết 
ngay từ năm 2017, cơ quan này đã 
có kế hoạch sử dụng trí tuệ nhân 
tạo vào các khâu của lĩnh vực sở 
hữu trí tuệ như: Quyết định phân 
loại sáng chế; tra cứu tình trạng kỹ 
thuật, kiểu dáng, nhãn hiệu… có 
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trước; tra cứu các sản phẩm dịch 
vụ đã xác định. 

Cùng với sự gia tăng nhanh 
chóng số lượng thiết bị IoT 
(internet kết nối vạn vật) và mở 
rộng nhanh chóng thị trường đám 
mây trong ngành công nghiệp dịch 
vụ IT, số lượng đăng ký các thiết 
bị IoT và trình duyệt web ở Nhật 
Bản đã tăng lên đáng kể hàng 
năm. Do đó, nhằm thúc đẩy đổi 
mới sáng tạo, Cơ quan sáng chế 
Nhật Bản cũng đã bổ sung các ví 
dụ về công nghệ IoT vào cuốn 
cẩm nang thẩm định và xuất bản 
trước các nước khác; đồng thời, 
thành lập "Đội thẩm định IoT" bao 
gồm thành viên là những người có 
kinh nghiệm với những sáng chế 
IoT để học hỏi và chia sẻ chuyên 
môn. 

 (Tổng hợp) 
 
 
 
 
NÂNG CHẤT LƯỢNG GIÁM 
ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG GIẢI 
QUYẾT TRANH CHẤP SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ 

Những năm gần đây, giải 
quyết các tranh chấp liên quan 
tới sở hữu trí tuệ (SHTT) không 
chỉ tăng lên về số lượng vụ, việc 

mà còn thu hút được sự quan 
tâm của đông đảo quần chúng. 
Theo đó, hoạt động giám định tư 
pháp về SHTT được kỳ vọng sẽ 
góp phần nâng cao hiệu quả giải 
quyết tranh chấp tố tụng, đẩy lùi 
nạn xâm phạm bản quyền chất 
xám. 

 
Một hình ảnh trong vụ tranh chấp tác quyền vở 

diễn thực cảnh Thuở ấy xứ Đoài 
Hiện, giám định về sở hữu trí 

tuệ (SHTT) bao gồm ba lĩnh vực 
cơ bản: Giám định về quyền tác 
giả, quyền liên quan; giám định về 
quyền sở hữu công nghiệp; giám 
định về quyền đối với giống cây 
trồng.  

Pháp luật Việt Nam cũng có 
một số văn bản quy định về giám 
định như Luật Giám định tư pháp 
năm 2012; Nghị định số 119/2010; 
Nghị định số 105/2006; Thông tư 
số 15/2012 quy định về “việc 
giám định quyền tác giả, quyền 
liên quan thuộc thẩm quyền của 
ngành văn hóa, thể thao và du 
lịch”. Mới đây nhất là Thông tư 
02/2019 quy định quy trình giám 
định tư pháp về quyền tác giả, 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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quyền liên quan sẽ chính thức có 
hiệu lực từ ngày 1/9/2019, được 
kỳ vọng sẽ góp phần đẩy lùi vấn 
nạn xâm phạm bản quyền. 

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ 
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, 
hiện nay là tổ chức giám định sở 
hữu công nghiệp duy nhất, cũng 
thường xuyên cung cấp ý kiến 
giám định cho các cơ quan bảo vệ 
quyền SHTT cũng như các doanh 
nghiệp và cá nhân. 

Đối với quyền SHTT là một 
lĩnh vực có nhiều đối tượng khác 
nhau, đa dạng ở mọi ngành nghề, 
tầng lớp xã hội. Tuy nhiên, nhu 
cầu giám định thường phát sinh 
khi xảy ra các hành vi xâm phạm 
đến các đối tượng này, cần trưng 
cầu giám định để thu thập chứng 
cứ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, số 
lượng đội ngũ giám định viên, 
trình độ của giám định viên còn 
hạn chế nên không thể đáp ứng 
được yêu cầu của thực tế làm ảnh 
hưởng tới hiệu quả của quá trình 
tố tụng. Nhiều đối tượng của 
quyền SHTT có tính đặc thù cao 
đòi hỏi đội ngũ giám định viên 
bên cạnh trình độ chuyên môn còn 
phải có kiến thức chuyên sâu về 
đối tượng giám định. Đồng thời, 
phải có trang thiết bị, phương tiện 
phục vụ cho quá trình giám định. 

Theo số liệu thống kê của cơ 
quan này, chỉ riêng trong giai đoạn 
từ năm 2009 – 2016, đã có 3.829 
vụ, việc giám định được thực hiện, 
trong đó 416 vụ theo trưng cầu 
của cơ quan có thẩm quyền mà 
chủ yếu là các cơ quan bảo vệ 
quyền (383 yêu cầu, trong đó 
57,7% từ cơ quan quản lý thị 
trường, 29% từ cơ quan công an, 
số còn lại từ các cơ quan khác, 
như thanh tra khoa học và công 
nghệ, hải quan, tòa án nhân dân).  
Pháp luật quy định, kết luận giám 
định cũng là một nguồn chứng cứ 
quan trọng giúp ích cho quá trình 
tố tụng và giải quyết tranh chấp 
được chuẩn xác, khách quan, minh 
bạch. 

Theo báo cáo của Cục Sở hữu 
trí tuệ thì hiện nay mới chỉ có một 
số cá nhân được cấp Thẻ giám 
định viên sở hữu công nghiệp. 
Như vậy, đối với các đối tượng 
khác của quyền SHTT thì chưa có 
các văn bản pháp luật hướng dẫn 
về việc thành lập và hoạt động của 
các tổ chức và cá nhân giám định 
về SHTT trong lĩnh vực đó. Cũng 
có tình trạng, việc cử người làm 
giám định của các ban, ngành 
chuyên môn được trưng cầu 
thường rất lâu, không kịp thời, có 
nhiều vụ việc kéo dài trong nhiều 
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tháng, thậm chí kéo dài hàng năm, 
làm chậm tiến độ giải quyết vụ án. 
Một số cơ quan, đơn vị được trưng 
cầu còn từ chối tiếp nhận trưng 
cầu giám định với lý do không có 
chức năng, nhiệm vụ giám định.  

Trên thực tế đã phát sinh 
trường hợp phải chi trả số tiền lớn 
để trưng cầu giám định SHTT. Về 
nguyên nhân khách quan, nhiều 
hoạt động giám định SHTT yêu 
cầu trang thiết bị, máy móc,hiện 
đại mà nếu thiếu sẽ ảnh hưởng lớn 
đến chất lượng và độ chính xác 
của kết quả giám định. 

Mặt khác, mức chi phí giám 
định về sở hữu trí tuệ chưa hề 
được quy định cụ thể tại bất kỳ 
văn bản nào nên người áp dụng 
cũng thường thấy “lúng túng”. 
Trong khi đó, kinh phí cấp cho 
giải quyết vụ án dân sự, hình sự 
lại hạn hẹp. Điều này đã dẫn đến 
hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm 
trưng cầu giám định giữa các cơ 
quan tiến hành tố tụng. 

Lại nói, vẫn còn “lỗ hổng” về 
quy định về thời hạn giám định tư 
pháp. Có ý kiến cho rằng, đối với 
nội dung giám định tư pháp đơn 
giản thì từ 10 đến 15 ngày; phức 
tạp thì thời hạn từ 02 đến 03 
tháng, có thể gia hạn nhưng không 
quá 06 tháng. Có như vậy, giám 

định viên tích cực làm việc hơn và 
người quản lý sẽ dựa vào đó để có 
cơ chế quản lý, chế tài phù hợp, 
tránh trường hợp có những vụ án 
phải tạm đình chỉ, chờ kết quả 
giám định trong thời gian dài, 
thậm chí tới hàng năm, ảnh hưởng 
đến thời hạn điều tra, truy tố, xét 
xử. 

Thiết nghĩ, giám định tư pháp 
về SHTT là một hoạt động quan 
trọng giúp cho quá trình tố tụng, 
giải quyết tranh chấp liên quan tới 
SHTT. Song, hoạt động này trên 
thực tế vẫn bị chi phối bởi nhiều 
yếu tố như số lượng tổ chức giám 
định, trình độ giám định viên, hệ 
thống pháp luật về quyền SHTT 
nói chung và giám định về SHTT 
nói riêng… Đó là thực tế, cũng là 
thách thức trong quá trình Việt 
Nam hội nhập sâu rộng với thế 
giới. 

(Theo baophapluat.vn) 
 
NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG 
LỰC QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ 
TUỆ VÀ THƯƠNG MẠI HOÁ 
CÔNG NGHỆ CỦA CÁC 
VIỆN, TRƯỜNG  

Từ ngày 28 - 31/10/2019, Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
(WIPO), Cơ quan Sáng chế Nhật 
Bản (JPO) phối hợp với Cục Sở 
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hữu trí tuệ, Bộ KH&CN và 
Trường đại học Bách khoa Hà Nội 
tổ chức Hội thảo “Quản trị tài sản 
trí tuệ và thương mại hóa công 
nghệ dành cho các viện/trường 
thành viên trong khuôn khổ dự án 
Môi trường sở hữu trí tuệ kiến tạo 
(EIE)”. 

Làm thế nào để các viện, 
trường vượt qua được khoảng 
cách rất lớn để đưa kết quả nghiên 
cứu khoa học trở thành sản phẩm, 
dịch vụ thương mại trên thị 
trường, và kết nối với doanh 
nghiệp, chuyên gia cũng như các 
thành tố khác trong hệ sinh thái 
đổi mới sáng tạo? Đây là câu hỏi 
chính được nhiều cử tọa quan tâm 
trong Hội thảo “Quản trị tài sản trí 
tuệ và thương mại hóa công nghệ 
dành cho các viện/trường thành 
viên trong khuôn khổ dự án Môi 
trường sở hữu trí tuệ kiến tạo 
(EIE)”. 

Hội thảo có sự tham dự của 
ông Phan Ngân Sơn, Phó Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ; ông 
Đinh Văn Phong, Phó Hiệu trưởng 
Trường đại học Bách Khoa Hà 
Nội; ông Fumio Ishitsuka, chuyên 
gia bộ phận Hỗ trợ hợp tác, 
WIPO; bà Yumiko Hamano, 
chuyên gia tư vấn về sở hữu trí 
tuệ, thành viên ET Cube 

International, Pháp; ông Richard 
S. Cahoon, Chủ tịch Công ty 
BioProperty Strategy Group Inc., 
Giáo sư kiêm nhiệm Chương trình 
quốc tế của Đại học Cornell, Mỹ; 
bà Elizabeth Ritter, chuyên gia tư 
vấn độc lập và giám đốc kỹ thuật 
của FORTEC; các đại biểu đến từ 
các viện/trường thành viên dự án 
EIE và một số viện/trường/doanh 
nghiệp khác. 

 “Trường đại học Bách khoa 
Hà Nội thuộc tốp 400 trường đại 
học hàng đầu thế giới về công 
nghệ và kỹ thuật và thuộc tốp 500 
nếu chỉ xét riêng về khoa học máy 
tính và luôn chú trọng vấn đề sở 
hữu trí tuệ và chuyển giao công 
nghệ”, ông Đinh Văn Phong, Phó 
Hiệu trưởng Trường đại học Bách 
khoa phát biểu tại Hội thảo. Cụ thể 
là từ năm 2008  trường đã thành 
lập Công ty BK-Holding để 
chuyển giao công nghệ và cách 
đây vài tuần đã thành lập ban 
chuyển giao công nghệ riêng. 
Nhưng vấn đề đặt ra là năng lực 
quản trị tài sản trí tuệ của trường – 
theo ông Phong là “vẫn còn yếu”, 
nên cán bộ quản lý khoa học của 
trường có mặt tại hội thảo với kỳ 
vọng nghe các chuyên gia WIPO 
phân tích những vấn đề đặt ra, từ 
đó không chỉ “giúp trực tiếp 
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những người làm công tác chuyển 
giao công nghệ ở trường” mà còn 
“giúp trường có định hướng chiến 
lược chung”. 

Cùng có kỳ vọng được nghe 
phân tích của các chuyên gia 
WIPO nhưng ở khía cạnh giải 
quyết cho những trường hợp tư 
vấn cụ thể, ông Trần Văn Nam, 
Trưởng Khoa Luật, Đại học Kinh 
tế Quốc dân cho biết một khách 
hàng của ông đã được cấp 2 bằng 
độc quyền sáng chế, được chuyên 
gia nước ngoài định giá dây 
chuyền công nghệ trị giá lên tới 
hàng triệu USD nhưng lại đang 
loay hoay trong việc thương mại 
hóa sản phẩn công nghệ của mình. 

Hai câu chuyện đó mới chỉ là 
những ví dụ tiêu biểu cho những 
nhu cầu đa dạng của các cử tọa 
tham dự Hội thảo lần này. Các cử 
tọa khác đến từ các bộ phận 
chuyển giao công nghệ hoặc quản 
lý khoa học của nhiều viện, trường 
đã có những kết quả nghiên cứu 
được đánh giá rất tốt như Viện 
Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Đại 
học Bách Khoa Hà Nội, Đại học 
Quốc gia TP HCM, Đại học Y 
Dược TP HCM,… cho đến các 
doanh nghiệp KH&CN như Sao 
Thái Dương đều không chỉ muốn 
nghe về quản trị tài sản trí tuệ nói 

chung mà còn cần thảo luận về 
từng khía cạnh cụ thể mà đơn vị 
mình mắc phải trong quá trình 
thương mại hóa các tài sản trí tuệ. 

Để đáp ứng nhu cầu đó của các 
cử tọa tham dự, Hội thảo gồm một 
số chủ đề nổi bật như: Môi trường 
sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước; 
Hướng dẫn chuyển giao công nghệ 
và thương mại hóa tài sản trí tuệ 
đối với viện trường; Tổ chức và 
quản trị các văn phòng chuyển 
giao công nghệ; Xây dựng quy 
trình/hệ thống công bố sáng chế; 
Các cách thức bảo vệ tài sản trí 
tuệ; Các chính sách về sở hữu trí 
tuệ và những vấn đề quyền sở 
hữu, chia sẻ lợi ích, hợp tác với 
các công ty tư nhân; Chiến lược về 
tài sản trí tuệ; Đánh giá, định giá 
các sáng chế, công nghệ; Tìm hiểu 
các đối tác thương mại tiềm năng 
để li-xăng; Phát triển chiến dịch 
marketing công nghệ; Phương 
thức hợp tác đại học – ngành công 
nghiệp trong hoạt động nghiên 
cứu phát triển. 

Vì vậy, các chuyên gia nhiều 
kinh nghiệm trong chuyển giao 
công nghệ ở các viện, trường như 
ông Richard S. Cahoon từng có 
kinh nghiệm điều hành Trung tâm 
chuyển giao công nghệ ở Đại học 
Cornell, Mỹ, bà Elizabeth Ritter 
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đã tư vấn chuyển giao công nghệ 
từ thời điểm Brazil thành lập trung 
tâm chuyển giao công nghệ đầu 
tiên, bà Yumiko Hamano, chuyên 
gia tư vấn về sở hữu trí tuệ và ông 
Fumio Ishitsuka, chuyên gia của 
WIPO sẽ chia sẻ các kinh nghiệm, 
bài học quý báu về quản trị tài sản 
trí tuệ và thương mại hóa công 
nghệ.  

Thời gian 04 ngày (từ 28 đến 
hết 31/10) sẽ cung cấp cả các 
“buổi tư vấn trực tiếp” về thương 
mại hóa công nghệ cho các viện 
trường chứ không chỉ là “các vấn 
đề phương pháp luận” nói chung, 
ông Phan Ngân Sơn- Phó Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho biết. 
  

(Theo most.gov.vn) 
 
 
 

 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Các nhà nghiên cứu phát hiện 
ra đột biến gen mới liên quan 
đến bệnh tim 

Các nhà nghiên cứu từ Viện 
Chăm sóc sức khỏe tim mạch tại 
Thành phố Salt Lake đã xác định 
các đột biến mới trong gen thường 
liên quan đến bệnh giãn cơ tim 
không do thiếu máu cục bộ (non-

ischemic dilated cardiomyopathy 
(NIDC) là bệnh làm suy yếu cơ 
tim, khiến việc lưu thông máu trở 
nên khó khăn hơn để đáp ứng nhu 
cầu cơ thể.  

 
Trong một nghiên cứu mới 

được trình bày cho các chuyên gia 
tim mạch từ khắp nơi trên thế giới, 
các nhà nghiên cứu từ Viện Chăm 
sóc sức khỏe tim mạch đã xác 
định 22 đột biến ở 27 trong số 229 
bệnh nhân NIDC trong một gen có 
tên TITIN. Trước đó 15 trong số 
họ chưa được phát hiện. Những 
khám phá này phụ thuộc vào việc 
áp dụng "toàn bộ trình tự exome" 
tiên tiến. Những đột biến TITIN 
này thuộc loại gọi là "biến thể cắt 
ngắn", hay viết tắt là TTN-tv, có 
liên quan đến sự phát triển của 
bệnh cơ tim và suy tim. 

Trong nghiên cứu, các mẫu 
DNA của 229 bệnh nhân được 
chẩn đoán mắc NIDC đã được 
phân tích. Các nhà nghiên cứu 
cũng xác định lối sống, môi 
trường và các yếu tố bệnh tật khác 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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được ghi nhận trong hồ sơ y tế có 
liên quan đến các vấn đề về tim, 
như huyết áp cao, tiểu đường, tiền 
sử lạm dụng rượu hoặc ma túy, 
hoặc điều trị hóa trị liệu trước đó. 
Bệnh nhân được đánh giá khi họ 
lần đầu tiên trình bày và sau đó 
được theo dõi trong 5 năm. 

Bệnh nhân bị đột biến TTN-tv 
thường bị bệnh cơ tim nặng khi 
xuất hiện và sau 5 năm họ ít có 
khả năng hồi phục (11% những 
người bị đột biến so với 30% ở 
những người không bị đột biến). 
Những bệnh nhân này cũng có 
nhiều khả năng phát triển bệnh, 
chẳng hạn như ghép tim, cấy ghép 
thiết bị hỗ trợ tim vĩnh viễn hoặc 
tử vong nếu họ bị đột biến TTN-tv 
(41%) so với khi họ không (25%). 
Bệnh nhân đột biến TTN-tv cũng 
thường được phát hiện có các yếu 
tố ảnh hưởng không di truyền, cho 
thấy các yếu tố khác này có thể 
hoạt động phối hợp với các yếu tố 
di truyền để kết tủa suy tim. 

(Theo sohuutritue.vn) 
 
 Trung Quốc phát triển bộ 
cảm biến y tế bằng chất liệu 
lụa tơ tằm giám sát tình trạng 
sức khỏe  

Theo Science Advances, nhà 
nghiên cứu Wenya He và các đồng 

nghiệp tại Đại học Thanh Hoa 
(Tsinghua), Trung Quốc, đã tạo ra 
và thử nghiệm trên các tình 
nguyện viên một bộ cảm biến như 
miếng dán bao gồm 6 cảm biến 
điện hóa dựa trên lụa tơ tằm với 
việc bổ sung các hạt nano 
graphite pha lẫn các nguyên tử 
nitơ để xác định đồng thời các 
chất chuyển hóa trong mồ hôi. 

Thông qua phản ứng của các 
cảm biến được tích hợp trên miếng 
lụa đặc biệt này, các nhà nghiên 
cứu có thể xác định nhanh các 
thành phần mồ hôi từ đó nhanh 
chóng phân tích được tình trạng 
sức khỏe của người bệnh mà 
không cần tới các bài kiểm tra sinh 
thiết rắc rối và mất nhiều thời 
gian. 

 
Thử nghiệm trên các tình 

nguyện viên, các nhà khoa học đã 
có thể xác định nồng độ của 6 chỉ 
dấu sinh học: Nồng độ glucose, 
lactate, axit ascobic và axit uric, 
ion kali và natri trong mồ hôi; 
đồng thời, một lợi thế của bộ cảm 
biến lụa tơ tằm là vẫn bảo đảm độ 
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nhạy sau vài lần uốn cong và bảo 
quản được trên 1 tháng. Các nhà 
khoa học cho rằng đây là một 
bước tiến đầy hứa hẹn cho việc 
chế tạo các thiết bị phân tích mồ 
hôi đa năng, có thể đeo được trên 
người. 

(Theo sohuutritue.vn) 
 

 Nghiên cứu mới giải thích 
cách thức virus HIV có thể né 
tránh ZAPped   

Loài người đã phát triển các cơ 
chế bảo vệ linh hoạt để chống lại 
các loại virut tìm cách lây nhiễm 
vào trong cơ thể. Ví dụ như các 
protein chịu trách nhiệm nhận 
dạng, xác định, bắt giữ và phá hủy 
các vật liệu di truyền mà các virus 
cố gắng lẻn vào bên trong các tế 
bào. 

 
Một nghiên cứu mới, công bố 

trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm 
Khoa học Quốc gia, giờ đây cho 
thấy không chỉ một trong số các 
protein này đeo bám để tiêu diệt 
những “kẻ xâm lược” bên ngoài, 
mà còn có cả một số chủng virus 

gây suy giảm miễn dịch ở người. 
Việc hé lộ cơ chế làm cho cho 

protein này kháng vi-rút hiệu quả 
trong một số trường hợp sẽ là 
bước đầu tiên quan trọng trong 
con đường hướng tới các phương 
pháp tấn công các vi-rút mà trong 
đó có thể né tránh được các 
protein này tốt hơn. Protein đang 
được đề cập đến có tên gọi là ZAP 
(zinc-finger antiviral protein) được 
các tế bào tạo ra nhằm hạn chế 
virus sao chép và lây nhiễm. Khi 
các tế bào phát hiện virus, gen 
ZAP được bật lên và sản sinh ra 
nhiều protein hơn. ZAP sẽ lọc ra 
vật liệu di chuyền (ARN) của 
virus bên trong các ARN tự nhiên 
của tế bào và sau đó sẽ nhắm mục 
tiêu vào ARN của virus và tiêu 
diệt chúng. 

Nhóm chuyên gia nghiên cứu 
Viện Khoa học Đời sống (LSI) 
thuộc Trường Đại học Michigan 
(U-M) và Đại học Rockefeller rất 
mong muốn xác định cách ZAP 
nhận ra bộ gen của virus và cách 
một số virus né tránh được protein 
này. Nghiên cứu trước đây của 
Rockefeller đã tiết lộ rằng ZAP 
chỉ ‘bắt” được một chuỗi các 
nucleotide lân cận (khối xây dựng 
vật chất AND và ARN): Một 
cytosine bị theo sát bởi một 
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guanine hoặc một CG 
dinucleotide. Các ARN của người 
có ít CG dinucleotide và do đó 
ARN của virus HIV đã tiến hóa 
bắt chước đặc điểm này. 
Khi sử dụng một đoạn ARN của 
virus đã được biến đổi gen để bổ 
xung thêm chuỗi CG, Meagher và 
các đồng nghiệp của cô tại U-M 
đã xác định được cấu trúc của 
protein ZAP liên kết với ARN. 

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra 
rằng ZAP liên kết với ARN của 
virus chỉ tại vị trí của một trong 
bốn “ngón tay kẽm” mà chúng coi 
là các vị trí gắn kết tiềm năng trên 
protein này. Họ cũng chứng minh 
thêm rằng thậm chí một thay đổi 
nhỏ - thay đổi chỉ một nguyên tử 
đơn duy nhất - cũng cản trở khả 
năng liên kết của ZAP. 

Khi nghiên cứu các tế bào này, 
các nhà nghiên cứu Rockefeller 
cũng đã tìm thấy kết quả tương tự 
khi họ thay đổi thành phần của 
ZAP. Chúng đã tạo ra các phiên 
bản ZAP đột biến được biểu hiệu 
trong các tế bào bị nhiễm HIV 
bình thường hoặc một phiên bản 
virus được “làm giàu” bằng các 
chuỗi CG. 

Các protein ZAP đột biến rất 
kém trong việc “nhận diện” các 
vùng được làm giàu bằng CG của 

ARN của virus trong các tế bào. 
Chúng cũng biểu hiện sự gia tăng 
gắn kết với các khu vực của ARN 
không được làm giàu trong CG 
dinucleotide. Điều này chỉ ra rằng 
sự thay đổi đã làm giảm khả năng 
phân biệt ARN của virus với ARN 
của người của protein ZAP. 

Công trình nghiên cứu được 
thực hiện thông qua Trung tâm 
Nghiên cứu ARN HIV và được hỗ 
trợ bởi Viện Y tế Quốc gia, Viện 
Y khoa Howard Hughes, Tập đoàn 
Phát triển Kinh tế Michigan và 
Hành lang Công nghệ Michigan. 

(Theo  vista.gov.vn) 
 
  Chỉnh sửa gene để tiêu diệt tế 
bào ung thư 

Ngày 6/11, các bác sĩ Mỹ đã 
tuyên bố lần đầu tiên thử nghiệm 
công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR 
trong điều trị ung thư. Tuy nhiên, 
hiện chưa thể khẳng định liệu 
công nghệ mới này có gia tăng cơ 
hội sống cho các bệnh nhân hay 
không.  

Theo đó, các bác sĩ đã lấy tế bào 
của hệ thống miễn dịch trong máu 
bệnh nhân và chỉnh sửa gene để 
các tế bào này nhận ra và chống 
lại các tế bào ung thư, đồng thời 
gây ra ít phản ứng phụ nhất và 
hoàn toàn có thể kiểm soát được. 
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Phương pháp này xóa bỏ 3 gene 
gây ảnh hưởng đến khả năng chữa 
bệnh của các tế bào và thêm vào 
một gene khác để hỗ trợ diệt tế 
bào ung thư. 

Các bác sĩ đã điều trị cho 3 bệnh 
nhân, trong đó 2 bệnh nhân mắc 
bệnh đa u tủy xương (multiple 
myeloma)- một dạng ung thư 
máu- và bệnh nhân thứ 3 mắc 
chứng sarcoma- một loại ung thư 
mô mềm. Sau 3 tháng thử nghiệm, 
kết quả bệnh tình của bệnh nhân 
thứ nhất tiếp tục tiến triển xấu, 
nhưng bệnh nhân thứ 2 lại khá ổn 
định. Bệnh nhân thứ 3 mới được 
điều trị bằng phương pháp này nên 
chưa thể đưa ra nhận định. Các 
bác sĩ dự định sẽ điều trị bằng 
công nghệ này cho khoảng 15 
bệnh nhân nữa, sau đó sẽ có đánh 
giá về mức độ an toàn cũng như 
hiệu quả của phương pháp mới 
này. 

Chỉnh sửa gen CRISPR là 
phương pháp thay đổi ADN vĩnh 
viễn nhằm tấn công vào tận gốc rễ 
của bệnh, cắt ADN ở một điểm 
nhất định. Công nghệ này từ lâu 
đã được sử dụng trong các phòng 
thí nghiệm và hiện đang được thử 
nghiệm điều trị cho bệnh nhân. 
Công nghệ điều chỉnh gene này 
không nhằm làm thay đổi ADN 

trong cơ thể con người. Thay vào 
đó, tế bào của người bệnh được 
lấy ra, chỉnh sửa và đưa trở lại vào 
cơ thể người bệnh để tiêu diệt các 
tế bào ung thư. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
 Chế tạo pin Lithium-ion 
mới giúp sạc xe điện trong 
vòng 10 phút  

Các nhà nghiên cứu cho biết, 
hiện các loại pin Lithium-ion trên 
thị trường khó có thể đạt tốc độ 
sạc nhanh như vậy. Bởi ở nhiệt độ 
20 - 30°C, tốc độ sạc quá nhanh 
có thể gây ra hiện tượng mạ 
lithium, hay sự hình thành của 
lithium kim loại xung quanh cực 
dương. 

 
Hiện tượng trên sẽ làm giảm 

hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của 
pin chỉ sau 60 lần sạc. Trong khi 
pin lithium thông thường được sạc 
và xả ở cùng nhiệt độ, nhóm 
nghiên cứu nhận thấy họ có thể 
tránh vấn đề mạ lithium nhờ 
phương án sạc pin ở nhiệt độ cao 
60 độ C trong vài phút, sau đó xả 
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ở nhiệt độ thấp hơn. 
Chao-Yang Wang - kỹ sư cơ 

khí tại bang Pennsylvania chia sẻ, 
ngoài việc sạc nhanh, thiết kế pin 
Lithium-ion mới còn cho phép 
giới hạn thời gian phơi sáng của 
pin ở nhiệt độ sạc cao, từ đó kéo 
dài tuổi thọ của pin. Trong một 
thử nghiệm gần đây, nhóm nghiên 
cứu cho biết pin Lithium-ion mới 
có thể trải qua 1.700 chu kỳ sạc/xả 
mà không giảm hiệu suất hoạt 
động. 

Nhóm nghiên cứu cho rằng sản 
phẩm pin Lithium-ion mới sẽ dễ 
dàng phổ biến bởi các thành phần 
cấu tạo nên pin Lithium-ion mới 
đều có sẵn và chi phí khá 
rẻ. “Chúng tôi vẫn đang tiếp tục 
nghiên cứu phát triển loại pin giúp 
sạc đầy xe điện trong vòng 5 
phút”, Chao-Yang Wang nói. 

(Theo vietq.vn) 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Máy sấy mực bằng năng 
lượng mặt trời 

Máy sấy khô mực 1 nắng bằng 
năng lượng mặt trời vừa tiết kiệm 
chi phí sản xuất, sản phẩm còn 
được nâng cao giá trị bởi đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm 
(VSATTP), đồng thời giảm thất 
thoát sau thu hoạch. 

 
Sản phẩm mực khô 1 nắng là 

món ăn đặc sản của người dân 
miền Trung, rất hấp dẫn với du 
khách 4 phương, được các doanh 
nghiệp thu mua mạnh để xuất 
khẩu. Tuy nhiên, với phương thức 
chế biến mực khô 1 nắng của các 
hộ gia đình, cơ sở SX tại Bình 
Định khó lòng đáp ứng được các 
yêu cầu về chất lượng, nhất là 
khâu đảm bảo VSATP. 

Từ đó dẫn đến giá trị sản phẩm 
sụt giảm, làm mất lòng tin của 
người tiêu dùng đối với món ăn 
đặc sản, ảnh hưởng đến thu nhập 
của những hộ ngư dân và cơ sở 
chế biến thủy sản khô. Xuất phát 
từ thực tế trên, TS Trần Văn Vinh, 
Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy 
sản Bình Định, đã nghiên cứu, 
thiết kế và chế tạo thành công máy 
sấy mực 1 nắng bằng năng lượng 
mặt trời. 

Theo TS Vinh, mỗi năm ngư 
dân có 2 mùa vụ khai thác mực. 
Từ tháng 1 đến tháng 6, khai thác 
mực ở ngư trường phía Bắc, từ 
tháng 7 đến tháng 12 khai thác 
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ngư trường phía Nam. Thời gian 1 
chuyến biển câu mực khơi từ 20 – 
25 ngày. Ngoài ra, tại các vùng 
ven biển, ngư dân còn sử dụng tàu 
cá công suất nhỏ, kết hợp ánh sáng 
để câu mực bằng tay hoặc mành 
chụp, chiều đi sáng về bờ bán sản 
phẩm. 

Ưu điểm của phương pháp này 
là có chi phí rất rẻ. Tuy nhiên, 
mực dễ bị bẩn do bụi, cát, ruồi..., 
lại phụ thuộc hoàn toàn vào thời 
tiết, tốc độ sấy rất chậm nếu thời 
tiết âm u, thêm vào đó độ ẩm cao 
sẽ khiến mực dễ bị nấm mốc phát 
triển. Trong điều kiện mưa gió 
hoặc trời không có nắng, mực 
đánh bắt được không thể phơi 
nắng, trong 1 ngày sẽ bị biến đổi 
màu, hư hỏng, ảnh hưởng không 
nhỏ đến chất lượng, giá trị sản 
phẩm. 

Máy sấy mực 1 nắng do TS 
Trần Văn Vinh chế tạo rất đơn 
giản. Vật liệu khung xương, vỏ 
bên ngoài được làm bằng inox để 
không bị gỉ sét do tác động của 
muối, nước biển và không khí ẩm, 
có tổng diện tích khoảng 3m2. 
Buồng sấy khô kín, đảm bảo che 
ánh sáng mặt trời, mưa và ngăn 
ruồi, bọ gậy. Buồng sấy được bố 
trí số vỉ đảm bảo cho khoảng 40kg 
sản phẩm mực tươi/mẻ. Hệ thống 

vỉ sấy cũng được làm bằng inox 
không gỉ, sử dụng lưới cước chịu 
nhiệt và thoát nước nhanh. Mỗi vỉ 
đảm bảo phân bố và số lượng 
khoảng 5kg mực tươi/vỉ. Hệ thống 
điều khiển điện gồm 2 tấm panel 
nhận năng lượng mặt trời được đặt 
trên giá đỡ bằng vật liệu inox, 1 
tấm đặt phía bên trái máy sấy và 1 
đặt phía sau. Bên trong buồng bẫy 
nhiệt bố trí bộ điều khiển sạc năng 
lượng mặt trời, có thể dùng trực 
tiếp cho thiết bị và sạc cho ắc quy 
với dòng điện một chiều 12V, 1 
bình ắc quy lưu trữ và sử dụng cho 
máy có dung lượng 12V-200AH. 

Cơ sở sản xuất và chế biến hải 
sản Hương Thanh ở xã Nhơn Lý 
(TP Quy Nhơn) đã sử dụng máy 
sấy mực 1 nắng từ tháng 9 năm 
2018 đến nay. Bà Mai Thị Hương, 
chủ cơ sở, cho biết: “Sấy bằng 
máy mực rất trắng, không đổi 
màu, thịt mực ngọt và dẻo. Mực 
khô rất đồng đều và đảm bảo 
VSATTP, năng suất tăng gấp 2 lần 
và giảm đến 50% nhân công so 
với làm truyền thống. Trước đây, 
mỗi tháng cơ sở của tôi sản xuất 
chỉ 30kg mực, từ khi sử dụng máy 
năng suất tăng gấp đôi”. 

  (Theo nongnghiep.vn) 
 
 Nông dân chế tạo máy gieo 
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hạt 
Chiếc máy gieo hạt của anh Đỗ 

Tuấn, 43 tuổi, hội viên nông dân 
thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, huyện 
Hòa Vang (TP Đà Nẵng) được chế 
tạo từ máy bơm nước đem lại hiệu 
quả cao. 

Từ năm 2015, trăn trở thấy bà 
con đậu, tỉa bắp khi vào mùa vụ, 
vừa mất thời gian, vừa tốn chi phí, 
qua tìm tòi học hỏi từ ti vi, Báo 
NNVN, anh đã cải tiến ra một cái 
máy có thể đảm nhiệm việc tỉa 
đậu, tỉa bắp với năng suất cao và 
chi phí thấp. Giá chiếc máy là hơn 
8 triệu đồng. 

 
Để làm ra máy, anh sử dụng 

một máy bơm nước 5 mã lực và 
một số dụng cụ phế liệu hiện có. 
Mất 10 ngày tìm tòi nghiên cứu, 
anh đã chế tạo thành công máy tỉa 
đậu, tỉa bắp, rất đơn giản, gọn nhẹ, 
dễ vận hành và ít tốn nhiên liệu. 
Khi đưa máy vào hoạt động với 20 
phút có thể tỉa 1 sào đậu, xẻ hàng 
cách hàng 30 phân, rộng, hẹp tùy 
theo ý bà con, hạt cách hạt 13 
phân, máy vừa xe hàng, tự thả hạt, 

tự san lấp. Chi phí tỉa đậu, bắp cho 
1 sào là 200.000 đồng, so với thuê 
người làm và trâu đánh luống lợi 
hơn nhiều, 1 sào mất 500.000 
đồng. 

Anh Tuấn cho biết thêm, anh 
cải tiến chiếc máy ban đầu là sử 
dụng trong gia đình. Thấy tiện lợi, 
bà con nông dân trong xã đến nhờ 
anh bày cách để cải tiến từ máy 
bơm nước ra máy gieo hạt. Anh 
tính, nếu có nhiều người mua sẽ 
sản xuất đại trà để nông dân có 
nhu cầu mua về dùng. 

 (Theo nongnghiep.vn) 
 
 Máy sấy đảo chiều gió thế 
hệ mới  

Tại Chợ công nghệ - thiết bị và 
ngày hội Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo vùng ĐBSCL (Techmart - 
Techfest Mekong 2019), thiết bị 
Máy sấy đảo chiều gió thế hệ mới 
"trình làng", đáp ứng yêu cầu 
nâng cao chất lượng trong khâu 
bảo quản nông sản sau thu hoạch. 

 
Ông Dương Xuân Quả giới thiệu máy sấy 

đảo chiều gió thế hệ mới 
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Tiếp nhận ý kiến phản hồi qua 
thực tế sử dụng các loại máy sấy 
nông sản của nông dân, Công ty 
TNHH MTV Công nghệ sau thu 
hoạch Dương Xuân Quả (DNTN 
Năm Nhã) đã nghiên cứu và chế 
tạo máy sấy đảo chiều gió thế hệ 
mới hay còn gọi là “Máy sấy tĩnh 
vỉ ngang khoang sấy đôi”. 

Công dụng của máy này có thể 
sấy tất cả các loại nông sản như: 
lúa, cà phê, tiêu, ngô (bắp), sắn 
(khoai mì), ớt, thảo dược… với 
công suất tùy theo nhu cầu sản 
xuất của nông dân hay qui mô 
HTX và doanh nghiệp. Ưu điểm 
nổi bật là máy sấy có thể dễ dàng 
tháo ráp và lắp đặt thuận tiện. 

Máy sấy đảo chiều gió thế hệ 
mới có cấu tạo đơn giản, bao gồm: 
Buồng gió chính có dạng hình hộp 
chữ nhật được bố trí nằm ở giữa 
và ngăn cách khoang chứa vật liệu 
sấy ra làm 2 khoang sấy với diện 
tích bằng nhau. Hai khoang sấy 
này có đáy thông với nhau cho 
phép không khí đi từ khoang sấy 1 
sang khoang sấy 2 và ngược lại. 

Hệ thống nắp đậy, ron cao su 
và cơ cấu chuyển nắp đậy có 
nhiệm vụ chuyển hướng tác nhân 
sấy vào khoang sấy thích hợp. Cơ 
cấu cấp khí sấy là một quạt hướng 
trục hoặc ly tâm tùy vào trở lực 

của sản phẩm sấy, quạt sấy có 
nhiệm vụ hút không khí từ hệ 
thống cấp nhiệt sau đó bơm vào 
buồng gió chính. 

Về hệ thống cấp nhiệt có thể là 
nhiệt điện, lò đốt củi, lò đốt than 
đá hoặc lò đốt phụ phẩm nông 
nghiệp. Nhiệt cấp từ lò đốt sau đó 
được hòa trộn với không khí bên 
ngoài để cho ra nhiệt độ sấy thích 
hợp trước khi đi vào quạt cấp khí 
sấy. 

Máy sấy đảo chiều gió thế hệ 
mới có 3 chế độ hoạt động. Chế 
độ mẻ 2 khoang: sản phẩm sấy 
được đổ đều cùng lúc vào cả 2 
khoang sấy, ở chế độ này máy có 
công suất sấy từ 70% đến 100% 
công suất thiết kế. Thời gian sấy là 
50% cho khoang 1 và 50% cho 
khoang 2. Với chế độ mẻ 1 
khoang, sản phẩm sấy chỉ đổ vào 1 
khoang sấy còn khoang kia để 
trống, ở chế độ này máy có công 
suất sấy từ 30% đến 70% công 
suất thiết kế. 

Về chế độ sấy tuần hoàn, sản 
phẩm sấy được đổ vào cả 2 
khoang sấy nhưng khác chế độ mẻ 
2 khoang ở chổ sản phẩm sẽ được 
đổ vào và lấy vật liệu ra luân 
phiên ở 2 khoang sấy. Quá trình 
sấy, ban đầu nguyên vật liệu được 
đổ vào khoang sấy 1, khoang sấy 
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2 để trống lúc này nắp đậy nằm 
bên phía khoang sấy 2, không khí 
từ buồng gió chính đi vào khoang 
sấy 2 theo hướng từ trên xuống, 
không khí sau đó đi vào khoang 
sấy 1 làm khô vật liệu theo hướng 
từ dưới lên và thải ẩm ra môi 
trường. 

Sau 50% thời gian sấy tiến 
hành chuyển nắp đậy sang khoang 
1 đồng thời đổ nguyên liệu mới 
vào khoang sấy 2. Lúc này không 
khí sấy từ buồng gió chính đi vào 
khoang sấy 1 làm khô liệu theo 
hướng từ trên xuống, không khí 
sau đó đi vào khoang sấy 2 làm 
khô liệu theo hướng từ dưới lên và 
thải ẩm ra môi trường. 

Hiệu quả giải pháp kỹ thuật 
mới của máy sấy đảo chiều gió thế 
hệ mới mang lại những lợi ích 
như: Tiết kiệm được năng lượng 
từ nguồn cấp nhiệt, tăng hiệu quả 
của vật liệu sấy do kỹ thuật luân 
chuyển sấy được cải tiến, tiết kiệm 
được nhân công và thời gian sấy, 
giá thành sản xuất giảm phù hợp 
với người nông dân. 

(Theo nongnghiep.vn) 
 
 
 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ 
ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 

SỐ 39/2015/TT-BTC NGÀY 25 
THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA BỘ 
TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
QUY ĐỊNH VỀ TRỊ GIÁ HẢI 
QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA 
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 
(Tiếp theo) 

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, 
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng 
Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng Bộ 
Tài chính ban hành Thông tư sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 39/2015/TT-BTC 
ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về 
trị giá hải quan đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu. Với các 
điều sau: 

3. Bổ sung Điều 4 như sau: 
“Điều 4. Nguyên tắc và phương 

pháp xác định trị giá hải quan đối 
với hàng hóa xuất khẩu 

1. Nguyên tắc: 
a) Trị giá hải quan là giá bán 

của hàng hóa tính đến cửa khẩu 
xuất không bao gồm phí bảo hiểm 
quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F), 
được xác định bằng cách áp dụng 
tuần tự các phương pháp quy định 
tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, 
khoản 5 Điều này và dừng ngay 
tại phương pháp xác định được trị 
giá hải quan. 

b) Việc xác định trị giá hải quan 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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phải căn cứ vào chứng từ, tài liệu, 
số liệu khách quan, định lượng 
được. 

c) Nguyên tắc phân bổ: 
Các khoản chi phí nêu tại khoản 

2 Điều này được tính cho từng loại 
hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp 
lô hàng có nhiều loại hàng hóa 
khác nhau nhưng chi phí chưa 
được tính chi tiết cho từng loại 
hàng hóa thì phân bổ theo một 
trong các cách sau: 

c.1) Theo giá bán của từng loại 
hàng hóa; 

c.2) Theo trọng lượng hoặc thể 
tích hoặc số lượng của từng loại 
hàng hóa. 

2. Phương pháp xác định giá 
bán của hàng hóa tính đến cửa 
khẩu xuất 

a) Giá bán của hàng hóa tính 
đến cửa khẩu xuất là giá bán ghi 
trên hợp đồng mua bán hàng hóa 
hoặc hóa đơn thương mại và các 
khoản chi phí liên quan đến hàng 
hóa xuất khẩu tính đến cửa khẩu 
xuất phù hợp với các chứng từ có 
liên quan nếu các khoản chi phí 
này chưa bao gồm trong giá bán 
của hàng hóa. 

b) Cách thức xác định: 
b.1) Trường hợp hàng hóa xuất 

khẩu được giao tại cửa khẩu xuất: 
giá bán của hàng hóa tính đến cửa 

khẩu xuất là giá bán ghi trên hợp 
đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa 
đơn thương mại và các khoản chi 
phí liên quan đến hàng hóa xuất 
khẩu tính đến cửa khẩu xuất phù 
hợp với các chứng từ có liên quan 
nếu các khoản chi phí này chưa 
bao gồm trong giá bán của hàng 
hóa. 

b.2) Trường hợp hàng hóa xuất 
khẩu không được giao tại cửa 
khẩu xuất: 

b.2.1) Nếu địa điểm giao hàng ở 
ngoài lãnh thổ Việt Nam thì giá 
bán của hàng hóa tính đến cửa 
khẩu xuất được xác định trên cơ 
sở giá bán ghi trên hợp đồng mua 
bán hàng hóa hoặc hóa đơn 
thương mại, trừ phí bảo hiểm quốc 
tế (I, nếu có), phí vận tải quốc 
tế (F) từ cửa khẩu xuất đến địa 
điểm giao hàng; 

b.2.2) Nếu địa điểm giao hàng ở 
trong nội địa Việt Nam thì giá bán 
của hàng hóa tính đến cửa khẩu 
xuất được xác định trên cơ sở giá 
bán ghi trên hợp đồng mua bán 
hàng hóa hoặc hóa đơn thương 
mại, cộng thêm các chi phí sau 
đây: 

b.2.2.1) Phí vận tải nội địa và 
các chi phí có liên quan đến vận 
chuyển hàng hóa xuất khẩu từ địa 
điểm giao hàng đến cửa khẩu xuất, 
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bao gồm cả chi phí thu gom hàng 
hóa, thuê kho, bãi, bốc, dỡ, xếp 
hàng lên, xuống phương tiện vận 
tải cho đến cửa khẩu xuất; 

b.2.2.2) Phí bảo hiểm của hàng 
hóa xuất khẩu từ địa điểm giao 
hàng đến cửa khẩu xuất (nếu có); 

b.2.2.3) Chi phí khác có liên 
quan đến hàng hóa xuất khẩu phát 
sinh từ địa điểm giao hàng đến cửa 
khẩu xuất (nếu có). 

c) Chứng từ, tài liệu để xác định 
trị giá hải quan theo phương pháp 
này bao gồm (mỗi chứng từ 01 
bản chụp): 

c.1) Hợp đồng mua bán hàng 
hóa hoặc hóa đơn thương mại; 

c.2) Chứng từ, tài liệu liên quan 
đến các chi phí của hàng hóa xuất 
khẩu tính đến cửa khẩu xuất (nếu 
có); 

c.3) Chứng từ, tài liệu khác liên 
quan đến giá bán của hàng hóa 
tính đến cửa khẩu xuất (nếu có). 

3. Phương pháp giá bán của 
hàng hóa xuất khẩu giống hệt hoặc 
tương tự tại cơ sở dữ liệu trị giá 
hải quan 

a) Trị giá hải quan của hàng hóa 
xuất khẩu theo phương pháp này 
được xác định từ giá bán của hàng 
hóa xuất khẩu giống hệt hoặc 
tương tự tại cơ sở dữ liệu trị giá 
hải quan sau khi quy đổi về giá 

bán của hàng hóa tính đến cửa 
khẩu xuất tại thời điểm gần nhất 
so với ngày đăng ký tờ khai xuất 
khẩu của lô hàng đang được xác 
định trị giá. 

b) Các trường hợp cần quy đổi: 
b.1) Khác biệt về quãng đường; 
b.2) Khác biệt về phương thức 

vận tải. 
c) Điều kiện áp dụng: 
c.1) Trị giá hải quan của hàng 

hóa xuất khẩu được xác định theo 
phương pháp này với điều kiện 
hàng hóa xuất khẩu giống hệt hoặc 
tương tự do doanh nghiệp khai 
báo theo phương pháp quy định tại 
khoản 2 Điều này đã được cơ quan 
hải quan chấp nhận hoặc do cơ 
quan hải quan xác định theo một 
trong các phương pháp quy định 
tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 
59/2018/NĐ-CP; 

c.2) Việc quy đổi khi có sự khác 
biệt về quãng đường, phương thức 
vận tải chỉ được thực hiện khi có 
chứng từ, tài liệu khách quan, định 
lượng được theo phương pháp 
này; 

c.3) Trường hợp tại cùng thời 
điểm xác định được hai trị giá của 
hàng hóa xuất khẩu giống hệt hoặc 
tương tự trở lên thì trị giá hải quan 
là trị giá của hàng hóa xuất khẩu 
giống hệt hoặc tương tự thấp nhất, 
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không sử dụng trị giá hải quan của 
các lô hàng giống hệt hoặc tương 
tự có nghi vấn trị giá khai báo theo 
quy định. 

d) Chứng từ, tài liệu để xác định 
trị giá hải quan theo phương pháp 
này bao gồm (mỗi chứng từ 01 
bản chụp): 

d.1) Tờ khai hải quan xuất khẩu 
của hàng hóa xuất khẩu giống hệt 
hoặc tương tự; 

d.2) Hợp đồng vận tải hoặc 
chứng từ thể hiện phí vận tải của 
hàng hóa xuất khẩu giống hệt hoặc 
tương tự (nếu có sự điều chỉnh chi 
phí này); 

d.3) Các chứng từ, tài liệu khác 
liên quan đến giá bán của hàng 
hóa xuất khẩu giống hệt hoặc 
tương tự tại cơ sở dữ liệu trị giá 
hải quan. 

4. Phương pháp giá bán của 
hàng hóa giống hệt hoặc tương tự 
tại thị trường Việt Nam 

a) Trị giá hải quan của hàng hóa 
theo phương pháp này được xác 
định từ giá bán của hàng hóa 
giống hệt hoặc tương tự tại thị 
trường Việt Nam ghi trên hóa đơn 
bán hàng tại thời điểm gần nhất so 
với ngày đăng ký tờ khai hải quan 
xuất khẩu của lô hàng đang được 
xác định trị giá cộng với phí vận 
tải nội địa và các chi phí khác có 

liên quan để đưa hàng hóa đến cửa 
khẩu xuất. 

b) Giá bán hàng hóa giống hệt 
hoặc tương tự với hàng xuất khẩu 
tại thị trường Việt Nam phải được 
thể hiện trên sổ sách kế toán, 
chứng từ kế toán và được ghi 
chép, phản ánh theo quy định của 
pháp luật về kế toán Việt Nam. 
Trường hợp có nhiều mức giá bán 
tại cùng một thời điểm thì lấy mức 
giá bán có số lượng bán lũy kế lớn 
nhất. 

c) Phí vận tải nội địa và các chi 
phí có liên quan để đưa hàng hóa 
đến cửa khẩu xuất chỉ cộng vào trị 
giá hải quan khi có chứng từ, tài 
liệu khách quan, định lượng được. 

d) Chứng từ, tài liệu để xác định 
trị giá hải quan theo phương pháp 
này bao gồm (mỗi chứng từ 01 
bản chụp): 

d.1) Hóa đơn bán hàng theo quy 
định của Bộ Tài chính; 

d.2) Chứng từ, tài liệu về phí 
vận tải nội địa, chi phí sử dụng để 
xác định trị giá hải quan quy định 
tại điểm a khoản này. 

5. Phương pháp giá bán của 
hàng hóa xuất khẩu do cơ quan hải 
quan thu thập, tổng hợp, phân loại 

a) Trị giá hải quan của hàng hóa 
xuất khẩu được xác định bằng 
cách sử dụng giá bán hàng hóa 
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tổng hợp từ các nguồn thông tin 
theo quy định tại Điều 25 Thông 
tư này sau khi quy đổi về giá bán 
đến cửa khẩu xuất của hàng hóa 
xuất khẩu đang được xác định trị 
giá hải quan. 

b) Trường hợp có nhiều trị giá 
hải quan sau khi quy đổi thì sử 
dụng trị giá hải quan thấp nhất; 
không sử dụng trị giá hải quan của 
các lô hàng giống hệt hoặc tương 
tự có nghi vấn theo quy định. 

c) Chứng từ, tài liệu để xác định 
trị giá hải quan theo phương pháp 
này bao gồm các chứng từ, tài liệu 
có liên quan đến giá bán hàng hóa 
từ các nguồn thông tin, tài liệu quy 
đổi về giá bán tính đến cửa khẩu 
xuất (mỗi chứng từ 01 bản chụp). 

6. Xác định trị giá hải quan đối 
với hàng hóa xuất khẩu trong 
trường hợp đặc biệt 

Đối với hàng hóa xuất khẩu 
không có hợp đồng mua bán và 
không có hóa đơn thương mại, trị 
giá hải quan là trị giá khai báo. 
Trường hợp có căn cứ xác định trị 
giá khai báo không phù hợp thì cơ 
quan hải quan xác định trị giá hải 
quan theo nguyên tắc và phương 
pháp xác định trị giá hải quan quy 
định tại Điều này.”… (Còn nữa) 

 (Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
Mở rộng khu vực địa lý 
trồng cam “Vinh” 

Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành 
Quyết định số 5004/QĐ-SHTT về 
việc sửa đổi Giấy chứng nhận 
đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00012 
cho sản phẩm cam “Vinh”. Theo 
đó, mở rộng khu vực địa lý trồng 
cam. 

Cụ thể, mở rộng khu vực địa lý 
trồng cam từ 12 xã thuộc 5 huyện 
lên 73 xã thuộc 11 huyện của tỉnh 
Nghệ An. 61 xã được bổ sung là 
các xã có điều kiện đặc thù về tự 
nhiên và kỹ thuật canh tác tương 
đồng với 12 xã đã được bảo hộ, 
gồm các xã: Minh Thành, Đồng 
Thành, Xuân Thành, Trung 
Thành, Nam Thành thuộc huyện 
Yên Thành; Nam Anh, Nam 
Hưng, Nam Kim, Khánh Sơn 
thuộc huyện Nam Đàn; Nghi 
Trung, Nghi Vạn, Nghi Thuận, 
Nghi Kiều, Nghi Công Bắc, Nghi 
Công Nam, Nghi Lâm thuộc 
huyện Nghi Lộc; Tân Hợp, Đồng 
Văn, Tiên Kỳ, Giai Xuân, Nghĩa 
Phúc thuộc huyện Tân Kỳ; Nghĩa 
Long, Nghĩa Lộc, Nghĩa Tân, 
Nghĩa Liên thuộc huyện Nghĩa 
Đàn; Hạ Sơn, Văn Lợi, Châu 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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Đình, Nghĩa Xuân thuộc huyện 
Quỳ Hợp; Đông Hiếu, Tây Hiếu, 
Quang Phong, Nghĩa Hòa thuộc 
thị xã Thái Hòa; Thanh Nho, 
Thanh Đức, Thanh Thủy, Thanh 
Hòa, Hạnh Lâm thuộc huyện 
Thanh Chương; Linh Sơn, Khai 
Sơn, Đỉnh Sơn, Cao Sơn, Cẩm 
Sơn, Tào Sơn, Long Sơn, Thọ 
Sơn, Bình Sơn, Hội Sơn, Phúc 
Sơn thuộc huyện Anh Sơn; Chi 
Khê, Yên Khê, Bồng Khê, Mậu 
Đức, Đôn Phục, Thạch Ngàn, Môn 
Sơn, Lục Dạ, Lạng Khê, Đông 
Khê, Bình Chuẩn, Cam Lâm thuộc 
huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. 

Cam Vinh được Cục trưởng 
Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 
00012 theo Quyết định số 
386/QĐ-SHTT ngày 31/5/2007. 
Theo Quyết định này, sản phẩm 
cam quả mang chỉ dẫn địa lý gồm 
các giống: cam Xã Đoài, cam Vân 
Du, cam Sông Con nằm trong khu 
vực địa lý thuộc các xã: Nghi 
Diên, Nghi Hoa thuộc huyện Nghi 
Lộc; Hưng Trung thuộc huyện 
Hưng Nguyên; Nghĩa Bình, Nghĩa 
Hiếu, Nghĩa Hồng, Nghĩa Lâm, 
Nghĩa Sơn thuộc huyện Nghĩa 
Đàn; Minh Hợp thuộc huyện Kỳ 
Hợp; Tân An, Tân Long, Tân Phú 
thuộc huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ 

An. 
Ở Nghệ An, cây cam được 

trồng từ lâu đời và phát triển mạnh 
vào những năm 60 - 70 của thế kỷ 
trước. Qua nhiều thế hệ, người dân 
trồng cam địa phương đã chọn lọc 
và phát triển một loại cam được 
đông đảo người dân ưa thích và 
trở thành một trong 10 cây chủ lực 
của tỉnh Nghệ An. Nhờ những đặc 
tính nổi trội, cam vùng này đã nổi 
tiếng cả nước và trở thành đặc sản 
của xứ Nghệ. Nhất là sau khi được 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ 
dẫn địa, sản phẩm cam đã không 
ngừng phát triển, từ đó nâng cao 
được giá trị kinh tế, giúp bà con 
nhân dân mạnh dạn đầu tư, mở 
rộng sản xuất. 

 (Theo baochinhphu.vn) 
 
  Hòa Bình: Gà Lạc Sơn 
được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký nhãn hiệu 

Gà đồi huyện Lạc Sơn là sản 
phẩm nông nghiệp của tỉnh Hòa 
Bình. Đây là giống gà ri bản địa 
được người Mường Lạc Sơn nuôi 
từ lâu đời cho đến nay. Với lợi thế 
địa hình đồi núi rộng lớn, không 
khí trong lành, mát mẻ nơi đây, đã 
tạo môi trường sống thuận lợi cho 
giống gà ri ngày càng phát triển. 

Gà được vận động nhiều, cơ 
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thể trở nên săn chắc, hệ cơ phát 
triển nên nhờ đó thịt gà dai và 
thơm ngon hơn. Đây chính là 
những đặc điểm khác biệt tạo 
nên thương hiệu Gà Lạc Sơn. Gà 
Lạc Sơn có lông màu vàng rơm 
đối với gà mái và màu đỏ tía đối 
với gà trống. Dáng gà thanh, đầu 
nhỏ, mỏ vàng hoặc đen, chân nhỏ. 
Gà thịt có chất lượng thơm ngon, 
thịt dai, chắc, da thường có màu 
vàng. Khi ăn thịt có mùi thơm, 
mang nét đặc trưng của gà chăn 
thả.  

 
Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hòa 
Bình trao Chứng nhận cho huyện Lạc Sơn. 

Tháng 4 năm 2018, UBND 
huyện Lạc Sơn phối hợp với 
Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hòa 
Bình triển khai đề tài “Xây dựng, 
quản lý và phát triển Nhãn hiệu 
chứng nhận Gà Lạc Sơn cho sản 
phẩm gà nuôi của Huyện Lạc Sơn, 
tỉnh Hòa Bình”.  Ngày 18/06/2019 
nhãn hiệu “Gà Lạc Sơn” đã được 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu số 322583, theo Quyết 
định số 48172/QĐ-SHTT của 
Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học 

và Công nghệ. 
Việc sản phẩm Gà Lạc Sơn 

được cấp nhãn hiệu chứng nhận là 
sự khẳng định đối với uy tín, chất 
lượng, danh tiếng và giá trị thương 
hiệu sản phẩm gà nuôi của huyện 
Lạc Sơn. Đây là điều kiện thuận 
lợi để đưa sản phẩm gà ri Lạc Sơn 
đến với thị trường trong và ngoài 
nước. Góp phần nâng cao hiệu quả 
kinh tế trong sản xuất nông nghiệp 
trên địa bàn huyện, thực hiện các 
mục tiêu phát triển KT-XH của 
huyện, tỉnh. 

 (Theo sohuutritue.vn) 
 
 Bưởi Vĩnh Tường được cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu tập thể  

Ngày 17/10/2019, Cục Sở hữu 
trí tuệ (Bộ KH& CN) đã ra Quyết 
định số 91525/QĐ-SHTT về việc 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu tập thể “Bưởi Vĩnh 
Tường hương vị đất phủ”. 

 
Việc được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn 

hiệu tập thể mở ra hướng đi mới cho sản 
phẩm bưởi Vĩnh Tường 

Từ một vài hộ trồng với diện 
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tích "khiêm tốn", đến nay, diện 
tích trồng bưởi toàn huyện được 
mở rộng lên tới 100 ha, chủ yếu ở 
các xã: Vĩnh Ninh, Phú Đa, Phú 
Thịnh, Vĩnh Thịnh, Cao Đại, Tuân 
Chính, Ngũ Kiên. Trong đó, giống 
bưởi được trồng nhiều là bưởi 
Diễn. Năm 2018, Hội trồng bưởi 
Vĩnh Tường được thành lập với 78 
hội viên nhằm xây dựng, phát 
triển thương hiệu cho sản phẩm. 

Mặc dù vậy, việc tiêu thụ sản 
phẩm bưởi quả chủ yếu vẫn theo 
hình thức nhỏ lẻ, thông qua 
thương lái; sản phẩm làm ra còn 
mang tính chất tự cung tự cấp, 
chưa hình thành được vùng hàng 
hóa; giá trị kinh tế chưa cao... 
Việc cấp giấy chứng nhận nhãn 
hiệu sẽ giúp các hội viên yên tâm 
mở rộng diện tích trồng bưởi, tăng 
khả năng cạnh tranh cho sản phẩm 
trên thị trường, ổn định đầu ra và 
góp phần nâng cao thu nhập. Đồng 
thời, giúp người tiêu dùng yên tâm 
khi sử dụng sản phẩm có nguồn 
gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất 
lượng, ATVSTP. 

(Theo baovinhphuc.com.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Tầm quan trọng của việc 
đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ 
đối với doanh nghiệp 

TS Phạm Tất Thắng Phó chủ 
nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, 
Thanh niên, Thiếu niên và Nhi 
đồng của Quốc hội khẳng định, 
việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ 
là việc rất quan trọng, mang tính 
quyết định sự phát triển và thành 
bại trong cạnh tranh của doanh 
nghiệp. 

TS Phạm Tất Thắng cho biết, 
trong bối cảnh đất nước ta hội 
nhập ngày càng sâu rộng với thế 
giới, nhất là sau khi gia nhập 
WTO thì các doanh nghiệp của 
chúng ta phải chấp nhận một luật 
chơi chung. Vì vậy, muốn vươn ra 
biển lớn thì doanh nghiệp của 
chúng ta phải mạnh hơn, nắm chắc 
nguyên tắc, có như vậy mới phát 
triển được. 

 
Theo đó, trong cơ cấu giá trị 

của doanh nghiệp, các giá trị được 
tạo ra từ tài sản trí tuệ ngày càng 
có tỷ trọng cao hơn. Từ đó, buộc 
các doanh nghiệp phải tiến hành 
việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ 
quyết định thành bại trong cạnh 
tranh. Bởi đăng ký bảo hộ sở hữu 
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trí tuệ, không chỉ giúp doanh 
nghiệp bảo vệ được tài sản - nhiều 
khi là tài sản lớn, có giá trị lâu dài 
- giữ vững được uy tín vị thế trên 
thị trường mà còn đem lại giá trị 
gia tăng lớn cho doanh nghiệp. 

Cùng với đó, việc doanh 
nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ sẽ bảo đảm việc phòng 
ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi 
xâm phạm quyền này. Mặt khác, 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ còn có 
tác dụng kích thích, thúc đẩy hoạt 
động nghiên cứu, sáng tạo, tạo 
môi trường đầu tư, kinh doanh an 
toàn, hiệu quả và lành mạnh. 

Nói cách khác, khi doanh 
nghiệp có nhãn hiệu, sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp đăng ký sở 
hữu trí tuệ thì đây được xác lập là 
tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, từ 
đó sẽ giúp doanh nghiệp có những 
lợi thế phát triển sản phẩm, trước 
hết là nâng cao niềm tin với người 
tiêu dùng mà doanh nghiệp đang 
hướng đến. 

Cũng thông qua sở hữu trí tuệ, 
doanh nghiệp cung cấp hình ảnh, 
danh tiếng và sự nhận diện khác 
biệt sản phẩm của doanh nghiệp 
sản xuất ra, nhờ đó khách hàng có 
thể nhận diện được, phân biệt 
được. 

Trong khi, quyền sở hữu trí tuệ 

là quyền độc quyền, do đó khi 
nắm giữ độc quyền về nhãn hiệu, 
kiểu dáng và sáng chế cho một sản 
phẩm thì đương nhiên các đối thủ 
cạnh tranh sẽ không được phép 
khai thác và sử dụng các nhãn 
hiệu, kiểu dáng công nghiệp và 
sáng chế đó để sản xuất sản phẩm, 
vì thế doanh nghiệp duy trì được 
lợi thế, vị thế cạnh tranh đối với 
sản phẩm đó trên thị trường. 

Theo TS Phạm Tất Thắng, để 
tạo điều kiện cho sự phát triển cho 
việc thực hiện bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ và nâng cao nhận thức 
của doanh nghiệp về tầm quan 
trọng của sở hữu trí tuệ, nhà nước 
cần tiếp tục hoàn thiện các quy 
phạm pháp luật, nhất là các quy 
phạm thực thi về sở hữu trí tuệ để 
nâng cao nhận thức của doanh 
nghiệp về tầm quan trọng của sở 
hữu trí tuệ. Đồng thời, cần đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền phổ 
biến pháp luật về sở hữu trí 
tuệ một cách hữu hiệu đến các 
doanh nghiệp và phải tạo được 
những bước chuyển biến trong 
nhận thức của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, cũng cần có những 
giải pháp cụ thể để hỗ trợ thúc đẩy 
các doanh nghiệp tích cực tham 
gia thực hiện đăng ký sở hữu trí 
tuệ, có chế tài đủ mạnh, xử lý 
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cương quyết, công khai những vụ 
việc vi phạm về sở hữu trí tuệ, 
nhưng đồng thời cũng có giải pháp 
để người dân được sử dụng các 
sản phẩm, dịch vụ có yếu tố sở 
hữu trí tuệ nhưng có giá thành phù 
hợp để khuyến khích người dân. 

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần 
tổ chức nhiều hơn các cuộc hội 
thảo, tọa đàm chuyên môn nhằm 
tạo sự kết nối giữa các doanh 
nghiệp và các đối tượng liên quan 
trong hoạt động khai thác và bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ,… 

 (Theo sohuutritue.vn) 
 
 Nhiều chương trình hỗ trợ 
nghiên cứu và phát triển trong 
doanh nghiệp  

Trong tiến trình chuyển đổi số 
hiện nay, hoạt động NC&PT ngày 
càng đóng vai trò quan trọng đối 
với sự tồn tại và phát triển của 
doanh nghiệp. Nhiều chương trình 
hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường 
NC&PT đang được Bộ KH&CN 
triển khai trong thời gian qua. 

Nghiên cứu và phát triển là gì? 
Nghiên cứu và phát triển, hay còn 
được biết đến với cụm từ viết tắt 
R&D(Research and Development) 
là hoạt động nhằm tiến hành mua 
bán, đầu tư nghiên cứu, công nghệ 
mới phục vụ cho quá trình tồn tại 

và phát triển của doanh nghiệp. 
Hiệu quả của hoạt động R&D phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố như kiến 
thức và sự sáng tạo của nguồn 
nhân lực; nguồn chi phí đầu tư cho 
nguyên nhiên vật liệu, thiết bị, 
dịch vụ; các nghiên cứu, phát 
minh, sáng chế, công nghệ mới; 
khả năng nhận thức, lĩnh hội và áp 
dụng kiến thức mới; sự cải thiện 
tình hình kinh doanh khi ứng dụng 
các nghiên cứu, công nghệ cao 
trong doanh nghiệp. 

Có thể thấy, nhiều yếu tố trên 
không thể hoặc khó định lượng 
khiến cho việc đánh giá hiệu quả 
của R&D trở nên phức tạp. Đây 
chính là một trong những nguyên 
nhân làm cho các doanh nghiệp 
khó khăn trong việc đưa ra các 
quyết định R&D. Các giải pháp 
tăng cường nghiên cứu và phát 
triển (R&D) trong doanh nghiệp 
Nhiều giải pháp tăng cường hoạt 
động R&D trong doanh nghiệp đã 
được đưa ra, thể hiện sự đa dạng 
trong hướng tiếp cận của các nhà 
nghiên cứu và các nhà hoạch định 
chính sách. Tuy nhiên, do đặc thù 
phức tạp của việc đánh giá hiệu 
quả hoạt động của quá trình này 
như đã được đề cập ở phần trên, 
những giải pháp được đưa ra dưới 
đây chưa thể giải quyết triệt để 
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vấn đề mà các doanh nghiệp gặp 
phải, song cũng phần nào đưa ra 
những định hướng cơ bản, bước 
đầu giúp các doanh nghiệp cải 
thiện quá trình R&D trong hoạt 
động kinh doanh. 

a. Đầu tư đào tạo bộ phận 
nghiên cứu và phát triển 
Bộ phận R&D đóng vai trò nền 
tảng nhằm giúp doanh nghiệp 
giảm được những rủi ro trong kinh 
doanh và gia tăng thêm khả năng 
cạnh tranh trên thị trường. 

Tùy vào hoàn cảnh và năng lực 
của công ty, có 02 hình thức cơ 
bản giúp tối ưu hóa bộ phận 
nghiên cứu và phát triển: (i) Bộ 
phận nghiên cứu và phát triển 
trong nội bộ tổ chức; (ii) Thuê các 
tổ chức độc lập bên ngoài nghiên 
cứu và phát triển theo hợp đồng. 

Trong mỗi tình huống cụ thể, 
các đơn vị kinh doanh sẽ thực hiện 
việc nghiên cứu và phát triển theo 
hình thức này hay hình thức khác, 
hoặc sử dụng kết hợp cả hai hình 
thức nhằm tận dụng điểm mạnh và 
hạn chế điểm yếu của mỗi loại. 

b. Xây dựng chiến lược và kế 
hoạch nhằm phát triển khoa học 
công nghệ 

Khoa học công nghệ (KHCN) 
là yếu tố nòng cốt trong hoạt động 
nghiên cứu và phát triển nói riêng 

và trong doanh nghiệp nói chung. 
Một số giải pháp giúp các doanh 
nghiệp cụ thể hóa chiến lược và kế 
hoạch phát triển khoa học công 
nghệ bao gồm: 

Thứ nhất, tập trung mọi nguồn 
lực nhằm giải quyết các vấn đề tồn 
đọng liên quan, từ đó, tiến dần tới 
việc đổi mới công nghệ trong 
doanh nghiệp. 

Thứ hai, gắn bó mật thiết các 
nhiệm vụ về khoa học công nghệ 
với các kế hoạch phát triển sản 
xuất, các dự án đầu tư của doanh 
nghiệp. 

Thứ ba, xuất phát từ nhu cầu 
thực tiễn và các điều kiện vốn có 
của doanh nghiệp để chủ động đặt 
hàng các phát kiến và sản phẩm 
khoa học từ bên ngoài như viện 
nghiên cứu, trường đại học, tránh 
việc khép kín trong doanh nghiệp. 

Thứ tư, phối hợp với Bộ 
KH&CN hoặc Sở KH&CN các địa 
phương xây dựng các quy định 
đặc thù thích hợp với lĩnh vực sản 
xuất hàng hóa; tham gia, tiếp thu 
các thành tựu khoa học và công 
nghệ tiên tiến. 

Thứ năm, xây dựng kế hoạch 
cho các giai đoạn khác nhau để 
phù hợp với thực tiễn. 

c. Đẩy mạnh hợp tác và hội 
nhập công nghệ quốc tế 
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Để doanh nghiệp có thể phát triển, 
không thể bỏ qua yếu tố hợp tác 
và hội nhập công nghệ quốc tế. 
Doanh nghiệp muốn tăng cường 
nghiên cứu và phát triển cần phải 
tập trung vào công nghệ cao. Vì 
thế mục tiêu “đi tắt, đón đầu”, đổi 
mới và hội nhập công nghệ quốc 
tế là điều tiên quyết mà mọi doanh 
nghiệp cần làm. 

Nhằm đẩy mạnh hợp tác 
nghiên cứu quốc tế về khoa học 
công nghệ, các doanh nghiệp cần 
triển khai thực hiện hệ thống các 
giải pháp sau: 

Một là, triển khai xây dựng và 
thành lập các danh mục về công 
nghệ để tiến hành giao hoặc hợp 
tác nghiên cứu khoa học với các tổ 
chức trong và ngoài nước thực 
hiện; đồng thời, mở rộng quan hệ 
liên kết với các đối tác công nghệ 
quốc tế có tiềm lực lớn. 

Hai là, chọn lọc các mối quan 
hệ sẵn có của các cán bộ công 
nhân viên đã từng được đưa đi đào 
tạo tại nước ngoài. 

Ba là, xây dựng cơ sở dữ liệu 
tham khảo về các tạp chí trong và 
ngoài nước liên quan đến lĩnh vực 
sản xuất của doanh nghiệp, thực 
hiện tìm kiếm và chuyển giao 
công nghệ nước ngoài phù hợp. 

Bốn là, đặt chỉ tiêu về giải pháp 

hữu ích hoặc sáng chế cho các đề 
tài R&D, đồng thời đầu tư kinh 
phí mạnh mẽ. 

d. Gắn kết với các chương trình 
và chiến lược quốc gia 
Hiện nay Bộ KH&CN có rất nhiều 
chương trình nhằm thúc đẩy các 
doanh nghiệp tăng cường nghiên 
cứu và phát triển. Điều đầu tiên 
các doanh nghiệp cần làm là phối 
hợp với Bộ KH&CNđể xác định 
danh mục các nhiệm vụ phát triển 
công nghệ. Từ đó có thể dự trù 
được chi phí trong các giai đoạn. 
Các chương trình khoa học công 
nghệ tiêu biểu như: 

Chương trình đổi mới Công 
nghệ quốc gia đến năm 2020 được 
Thủ tướng phê duyệt vào năm 
2011 với mục tiêu phát triển về số 
lượng và chất lượng của doanh 
nghiệp, nhân lực quản lý doanh 
nghiệp trong việc thực hiện đổi 
mới công nghệ, làm chủ và tạo ra 
công nghệ tiên tiến. 

Chương trình phát triển sản 
phẩm quốc gia đến năm 2020 
được Thủ tướng phê duyệt vào 
năm 2010 với mục tiêu hình 
thành, phát triển sản phẩm hàng 
hóa thương hiệu Việt Nam bằng 
công nghệ tiên tiến, có khả năng 
cạnh tranh cao; trong đó, các sản 
phẩm khoa học và công nghệ quốc 
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gia được phê duyệt bao gồm 6 
nhóm sản phẩm chính thức và 3 
nhóm dự bị. 

Chương trình quốc gia phát 
triển công nghệ cao đến năm 2020 
được Thủ tướng phê duyệt vào 
năm 2010. Chương trình hướng 
đến mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu, 
làm chủ và tạo ra công nghệ cao; 
ứng dụng hiệu quả công nghệ cao 
trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; 
sản xuất sản phẩm, hình thành 
doanh nghiệp và phát triển một số 
ngành công nghiệp công nghệ cao; 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát 
triển nguồn nhân lực công nghệ 
cao. 

Chương trình tìm kiếm và 
chuyển giao công nghệ nước ngoài 
đến năm 2020 có mục tiêu tìm 
kiếm, đánh giá, tư vấn và chuyển 
giao công nghệ tiên tiến trên thế 
giới, phục vụ kịp thời nhu cầu 
phát triển sản phẩm, dịch vụ công 
nghệ mới của các doanh nghiệp 
trong nước. 

Chương trình hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp KH&CN và tổ chức 
KH&CN công lập thực hiện cơ 
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm có 
mục tiêu hỗ trợ hình thành và phát 
triển doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ; Thành lập cơ sở và đầu 
mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo 

doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ; Hỗ trợ cá nhân, tổ chức, 
doanh nghiệp, các nhóm nghiên 
cứu mạnh được ươm tạo công 
nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ. 

Các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ theo Nghị định như là 
đề tài khoa học và công nghệ, dự 
án khoa học và công nghệ hợp tác 
xây dựng, tổ chức thực hiện và 
đóng góp kinh phí giữa các tổ 
chức khoa học và công nghệ Việt 
Nam với các đối tác nước ngoài 
theo thỏa thuận bằng văn bản của 
các cơ quan có thẩm quyền của 
Việt Nam và cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài. 

Chương trình hợp tác nghiên 
cứu song phương và đa phương về 
khoa học và công nghệ đến năm 
2020 hướng đến mục tiêu nâng 
cao khả năng phối hợp, tiếp thu, 
làm chủ các thành tựu khoa học và 
công nghệ tiên tiến, sáng tạo ra 
công nghệ mới, thông qua việc 
hợp tác nghiên cứu quốc tế với các 
tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh. 

Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 
đến năm 2025” (Đề án 844) được 
Thủ tướng phê duyệt vào năm 
2016 với mục tiêu tạo môi trường 
thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ hình 
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thành và phát triển các doanh 
nghiệp khởi nghiệp (startup) có 
khả năng tăng trưởng nhanh dựa 
trên khai thác tài sản trí tuệ, công 
nghệ, mô hình kinh doanh mới. 

Với sự hỗ trợ của nhà nước, 
nhiều dự án nghiên cứu đã và đang 
được thực hiện, đem lại thành 
công ví dụ như: Hoàn thiện thiết 
kế, chế tạo dây chuyền sản xuất 
linh hoạt kết cấu nhà thép nhẹ tiền 
chế của Công ty TNHH Máy và 
sản phẩm Thép Việt; Hoàn thiện 
công nghệ chế tạo Robot phục vụ 
đào tạo từ Công ty TNHH Robot 
Việt Nam (VNRobotics); Nghiên 
cứu phát triển và làm chủ quy 
trình công nghệ sản xuất bóng 
nong mạch và stent phủ thuốc 
bằng công nghệ Nano từ Công ty 
TNHH MTV nhà máy United 
Heathcare; Công nghệ sản xuất 
vắc-xin cúm A/H5N1 cho gia cầm 
từ Công ty Cổ phần Thuốc Thú y 
Trung ương-NAVETCO, Tự động 
hóa quá trình sản xuất nhíp ô tô 
tiến tới xây dựng nhà máy thông 
minh từ Tập đoàn ô tô Trường 
Hải; Đổi mới công nghệ chế tạo 
một số bộ phận của các loại cầu 
trục, cổng trục cảng biển của Công 
ty CP kết cấu thép,... 

Các chương trình KH&CN 
quốc gia - dưới sự ủng hộ của 

Chính phủ, cùng quan điểm 
"doanh nghiệp là động lực quan 
trọng nhất của phát triển, là khởi 
nguồn của đổi mới sáng tạo" - 
được kì vọng sẽ tạo cơ sở để công 
ty trong nước phát triển thuận lợi 
hơn, nâng cao năng suất, chất 
lượng và năng lực cạnh tranh của 
sản phẩm. 

(Theo  vista.gov.vn) 
 Gần 2.000 sản phẩm trái cây 
có thể được truy xuất nguồn gốc 
tại Hà Nội  

Ngày 29/10, Sở Công Thương 
Hà Nội công bố thông tin rà soát 
kết quả 3 năm (2016-2019) triển 
khai các chương trình, đề án bảo 
đảm an toàn thực phẩm (ATTP). 
Trong đó, gần 2.000 sản phẩm 
trái cây có thể truy xuất nguồn 
gốc xuất xứ. 

 
Gần 2.000 sản phẩm trái cây được giới 
thiệu trên hệ thống truy xuất nguồn gốc 

nông sản của Hà Nội. 

Theo báo cáo của Sở Công 
Thương Hà Nội, trên địa bàn 12 
quận nội thành có 807 cửa 
hàng kinh doanh trái cây. Trong 
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đó, 805 cửa hàng kinh doanh trái 
cây đã được cấp đăng ký kinh 
doanh; 3.087 người thực hiện 
khám sức khỏe theo quy định; 
3.087 người đã được cấp giấy xác 
nhận kiến thức về ATTP; 805 cửa 
hàng được cấp giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện ATTP hoặc cam 
kết bảo đảm ATTP; 805 cửa hàng 
có trang thiết bị đảm bảo bảo quản 
trái cây. 

Mặt khác cũng có tới 757 cửa 
hàng có trang thiết bị giám sát 
chất lượng trái cây; 805 cửa hàng 
có quầy, kệ trưng bày trái cây; 753 
cửa hàng có trang thiết bị vận 
chuyển trái cây; 805 cửa hàng có 
thiết bị vệ sinh cơ sở; 805 cửa 
hàng có giấy tờ chứng minh nguồn 
gốc trái cây; 646 cửa hàng có tem 
truy xuất nguồn gốc trái cây; 
805/807 cửa hàng kinh doanh trái 
cây được cấp biển nhận diện… 

Trong công tác xây dựng tuyến 
phố văn minh, đã xây dựng được 
40 tuyến phố văn minh không 
kinh doanh trái cây dưới lòng 
đường, vỉa hè thuộc 12 quận 
(Thanh Xuân: 11 tuyến, Hà Đông: 
5 tuyến, Cầu Giấy: 8 tuyến, Đống 
Đa: 4 tuyến, Hoàn Kiếm: 4 tuyến, 
Hoàng Mai: 2 tuyến....).  

Thực hiện chỉ đạo của Thường 
trực Thành ủy, UBND thành phố, 

Sở Công Thương đã phối hợp với 
sở, ngành liên quan hoàn thiện dự 
thảo Đề án “Quản lý, đầu tư cải 
tạo và phát triển chợ trên địa bàn 
TP.Hà Nội”. Một trong những nội 
dung của Đề án này là bảo đảm 
ATTP tại chợ; đồng thời, tháo gỡ 
các cơ chế chính sách để đầu tư, 
cải tạo các chợ nhằm đảm bảo tốt 
công tác ATTP; định hướng, tạo 
môi trường kinh doanh lành mạnh, 
minh bạch; hướng dẫn các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
tại chợ thực hiện đúng các quy 
định của pháp luật về ATTP... 

Liên quan đến công tác phối 
hợp triển khai hệ thống thông tin 
truy xuất nguồn gốc nông, lâm, 
thủy sản, thực phẩm của thành 
phố, Sở Công Thương phối hợp 
với Trung tâm Doanh nghiệp hội 
nhập và Phát triển xây dựng, bàn 
giao cây quản trị của Sở Công 
Thương trên hệ thống truy xuất 
nguồn gốc nông, lâm, thủy sản 
thực phẩm của Hà Nội, giới thiệu 
các cửa hàng kinh doanh trái cây 
đã được cấp biển nhận diện kinh 
doanh trái cây an toàn tham gia hệ 
thống. 

(Theo vietq.vn) 
 

 Ra mắt thương hiệu xì dầu 
Sotran và bộ nhận diện dầu đậu 
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nành Otran  
Sáng 9/11 tại Trung tâm Hội 

nghị Quốc gia (Hà Nội), Công ty 
TNHH đầu tư BTG cho ra mắt 
thương hiệu xì dầu Sotran và bộ 
nhận diện dầu đậu nành Otran. Xì 
dầu SoTran được BTG tự hào ra 
mắt là sản phẩm giàu dinh dưỡng 
và tốt cho sức khỏe với những 
người nội trợ bởi đây là sản phẩm 
được sản xuất hoàn toàn theo 
phương thức truyền thống và lên 
men tự nhiên.  

Khác với những sản phẩm có 
mặt trên thị trường, sản phẩm xì 
dầu SoTran có hai thành phần 
chính nó là đậu tương và lúa mì, 
trải qua quá trình ủ và lên men tự 
nhiên trong 6 tháng để làm cho ra 
những giọt xì dầu thơm ngon và 
giàu dưỡng chất. Với phương 
pháp lên men và ủ truyền thống 
sản phẩm sẽ không chứa 3 – 
MCPD, không chất bảo quản và 
chất tạo màu rất an toàn cho người 
sử dụng. 

Cũng trong buổi ra mắt, BTG 
đã giới thiệu bộ Nhận diện mới 
cho thương hiệu dầu đậu nành 
Otran. Otran là sản phẩm dầu đậu 
nành được ép tươi đầu tiên tại Việt 
Nam, năm 2012 Otran trở thành 
thương hiệu dầu ăn đầu tiên của 
Việt Nam vươn ra thị trường thế 

giới. Sau 8 năm xây dựng và phát 
triển Otran đã trở nên quen thuộc 
với các gia đình người Việt và trở 
thành một trong những thương 
hiệu dầu đậu nành được người tiêu 
dùng yêu thích. Năm 2019, Otran 
tiếp tục được bình chọn là sản 
phẩm dầu đậu nành được người 
tiêu dùng yêu thích do Ban chỉ đạo 
cuộc vận động người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam tổ chức. 

Nghiên cứu cho thấy tác dụng 
của dầu đậu nành mang lại nhiều 
những lợi ích như là: Chống Oxy 
hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh 
Alzhemer, Kiểm soát cholesterol, 
giúp khỏe xương khớp, bảo vệ sức 
khỏe tuyến tiền liệt và đặc biệt tốt 
cho sức khỏe tim mạch. Dầu đậu 
nành Otran là nguồn bổ sung các 
vitamin và các loại axit béo có lợi 
cho sức khỏe. 

Công ty TNHH đầu tư BTG là 
đơn vị hoạt động trong lĩnh vực 
sản xuất kinh doanh xuất nhập 
khẩu và phân phối dầu thực vật. 
Trải qua quá trình hình thành và 
phát triển, BTG đã dần khẳng định 
vị trí vững chắc trong lòng người 
tiêu dùng với các nhãn hiệu dầu 
đậu nành như Otran, Gami và các 
nhãn hiệu dầu thực vật khác như 
Chica và NET. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 


