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VIỆT NAM – NHẬT BẢN: 
TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG 
HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC 
KH&CN  

Ngày 20/3/2019, tại Hà Nội, 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) Bùi Thế Duy đã 
có buổi làm việc với Ngài Kazuki 
Okimura, Cựu Chủ tịch Cơ quan 
phát triển KH&CN Nhật Bản 
(JST) và đoàn công tác của JST 
trong khuôn khổ chuyến thăm và 
làm việc của đoàn tại Việt Nam. 

 
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng 

Bùi Thế Duy đánh giá cao sự hỗ 
trợ và hợp tác của JST với các cơ 
quan liên quan của Việt Nam 
trong lĩnh vực KH&CN, trong đó 
có hoạt động hợp tác nghiên cứu, 
nâng cao năng lực cho các tổ chức 
KH&CN của Việt Nam, đặc biệt 
là hợp tác trong khuôn khổ 
“Chương trình đối tác nghiên cứu 
KH&CN phục vụ phát triển bền 
vững (STATREPS)”, “Chương 

trình nghiên cứu chung khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo 
Đông Á (e-ASIA JRP)”, Chương 
trình Giao lưu Khoa học 
Sakura,… 

Trao đổi với đoàn công tác, 
Thứ trưởng Bùi Thế Duy bày tỏ 
mong muốn phía JST, Chương 
trình Giao lưu Khoa học Sakura sẽ 
tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam 
các hoạt động nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ, chia 
sẻ kinh nghiệm trong điều hành, 
quản lý KH&CN, tổ chức các hoạt 
động giao lưu, trao đổi học thuật 
giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng 
như các hoạt động KH&CN trong 
khuôn khổ hợp tác ASEAN. 
Ngài Kazuki Okimura gửi lời chúc 
mừng về những thành tựu nổi bật 
của Việt Nam thời gian qua, trong 
đó, KH&CN ngày càng thể hiện 
vai trò quan trọng trong phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước, đồng 
thời, cảm ơn Bộ KH&CN đã phối 
hợp, hỗ trợ triển khai nhiều dự án 
hợp tác trong khuôn khổ chương 
trình nghiên cứu chung được 
Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông 
qua JST cũng như các hoạt động 
thuộc Chương trình Giao lưu 
Khoa học Sakura. 

Qua trao đổi, hai bên thống 
nhất việc tiếp tục đẩy mạnh hợp 
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tác về KH&CN, phối hợp chặt chẽ 
trong triển khai các hoạt động 
thuộc Chương trình Giao lưu 
Khoa học Sakura nhằm tạo cơ hội 
cho các nhà khoa học trẻ của Việt 
Nam nâng cao kiến thức về 
KH&CN, tăng cường trao đổi học 
thuật, hợp tác nghiên cứu khoa 
học, đổi mới sáng tạo, chia sẻ trao 
đổi kinh nghiệm về quản lý 
KH&CN trong thời gian tới. 

Chương trình Khoa học Sakura 
được tổ chức từ năm 2014 do JST 
và Ủy ban KH&CN ASEAN 
(ASEAN COST) phối hợp tổ 
chức. Chương trình nhằm thúc đẩy 
đổi mới sáng tạo ở Châu Á thông 
qua việc tăng cường, cập nhật kiến 
thức về KH&CN, khuyến khích 
trao đổi các ý tưởng và quan điểm 
hợp tác trong môi trường đa 
phương. Trong 5 năm gần đây, đã 
có hơn 1.800 người Việt Nam 
tham dự Chương trình, qua đó, các 
cán bộ, nhà khoa học trẻ có cơ hội 
tiếp thu, nâng cao kiến thức về 
KH&CN, đổi mới sáng tạo, học 
hỏi kinh nghiệm về quản lý 
KH&CN từ các đối tác Nhật Bản 
cũng như các quốc gia thành viên 
ASEAN. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

LÃNH ĐẠO BỘ KH&CN TIẾP 

VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN 
DOANH NGHIỆP CẤP CAO 
HOA KỲ - ASEAN 

Mới đây tại trụ sở Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN), Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Bùi 
Thế Duy đã có buổi tiếp và làm 
việc với Đoàn Doanh nghiệp cấp 
cao Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ 
- ASEAN do ngài Michael 
Michalak, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ 
tại Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch 
cấp cao kiêm Giám đốc điều hành 
khu vực, Hội đồng Kinh doanh 
Hoa Kỳ - ASEAN, làm Đồng 
trưởng đoàn.  

 
Thứ trưởng Bùi Thế Duy trao đổi về những 
ưu tiên của Bộ KH&CN trong năm 2019 và 

các dự án đang triển khai với các doanh 
nghiệp Hoa Kỳ. 

Tại buổi làm việc, hai Bên đã 
cùng trao đổi về những nội dung 
cùng quan tâm. Đại sứ Michael 
Michalak đã bày tỏ cảm ơn đối 
với lãnh đạo Bộ KH&CN đã dành 
thời gian đón tiếp và làm việc với 
đoàn. Đại sứ khẳng định: “Chúng 
tôi rất mong chờ cuộc họp này, 
bởi cá nhân tôi rất quan tâm đến 



                                          Số 217 – 3/2019 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 3 
 

chủ đề đổi mới sáng tạo và chính 
sách mà Việt Nam đang hướng tới 
để phát triển đổi mới sáng tạo 
cũng như các doanh nghiệp 
startup, doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
và nền kinh tế số của Việt Nam”. 
“Khi còn là Đại sứ Hoa Kỳ tại 
Việt Nam, giáo dục và giáo dục 
đại học luôn là nội dung chúng tôi 
quan tâm hàng đầu trong chương 
trình làm việc. Chúng tôi đã tham 
gia hỗ trợ tổ chức nhiều hội thảo, 
hội nghị trao đổi với các đối tác 
Hoa Kỳ và Việt Nam, kết quả đã 
dẫn đến sự hình thành nhiều mối 
quan hệ hợp tác giữa các trường 
đại học Hoa Kỳ và Việt Nam cũng 
như chương trình giáo dục đại 
học, đào tạo kỹ sư và các chương 
trình khác…”, Đại sứ Michael 
Michalak cho hay. 

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ 
KH&CN Bùi Thế Duy đã thông 
tin với đoàn những kết quả nổi bật 
của Bộ KH&CN trong năm 2018 
cũng như những hoạt động sẽ 
được Bộ KH&CN ưu tiên tập 
trung trong năm 2019. Thứ trưởng 
cũng giới thiệu một số dự án trọng 
điểm đang triển khai và cho biết, 
Bộ KH&CN được Chính phủ giao 
và chịu trách nhiệm trước Chính 
phủ về việc phát triển startup tại 
Việt Nam. Cụ thể, năm 2019 Bộ 

KH&CN ưu tiên đẩy mạnh phát 
triển doanh nghiệp và thị trường 
KH&CN, trong đó tập trung các 
vấn đề về phát triển doanh nghiệp 
KH&CN, định hướng phát triển 
thị trường KH&CN, hoàn thiện 
môi trường pháp lý về thị trường 
KH&CN, thúc đẩy nhu cầu công 
nghệ và nâng cao năng lực chuyển 
giao công nghệ và kế hoạch hoạt 
động khởi nghiệp sáng tạo. 
Thông qua buổi làm việc, Thứ 
trưởng Bùi Thế Duy mong muốn 
thúc đẩy hợp tác giữa doanh 
nghiệp của Việt Nam và Hoa Kỳ 
cũng như thúc đẩy đầu tư vào Việt 
Nam (đặc biệt là Khu Công nghệ 
cao Hòa Lạc), trong đó có những 
lĩnh vực là thế mạnh của hai bên 
như: năng lượng tái tạo, năng 
lượng sạch; vật liệu mới; công 
nghệ sinh học; y học; nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao... 
Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề 
xuất hợp tác với các tập đoàn công 
nghệ như Amazon với công nghệ 
AWS; Apple, IBM, Google… 
trong lĩnh vực thương mại điện tử; 
Blockchain, Internet kết nối vạn 
vật, trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu 
lớn, tài nguyên máy tính, mạng 
viễn thông 5G, thẻ thông minh... 
Thứ trưởng cũng đề nghị Hòa Kỳ 
tăng cường trao đổi kinh nghiệm 
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về việc tái sử dụng chất thải, phế 
liệu và năng lượng dư thừa trong 
khu công nghiệp sinh thái, phối 
hợp với Việt Nam xác định nhu 
cầu, phương án hợp tác, hỗ trợ của 
cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ 
cho doanh nghiệp khởi nghiệp 
cũng như doanh nghiệp nhỏ và 
vừa Việt Nam để đổi mới công 
nghệ, đổi mới mô hình kinh 
doanh. 

Về đề xuất của đại diện một số 
công ty Hoa Kỳ như 3M, Dow, 
JUUL, Amazon, Qualcomm mong 
muốn hợp tác về công nghệ và đổi 
mới sáng tạo, Thứ trưởng khẳng 
định Bộ KH&CN luôn ủng hộ và 
sẵn sàng hợp tác với các đối tác 
trong các lĩnh vực có liên quan. 
Về phía đoàn doanh nghiệp, ngài 
Michael Michalak cũng cam kết 
luôn sẵn sàng là cầu nối giúp Bộ 
KH&CN và các đơn vị thành viên 
đưa các thông tin, đề xuất tới các 
cơ quan có thẩm quyền của Hoa 
Kỳ. Kết thúc buổi làm việc, hai 
Bên bày tỏ mong muốn quan hệ 
hợp tác giữa Bộ KH&CN và các 
doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ ngày một 
chặt chẽ và phát triển mạnh mẽ 
hơn nữa trong tương lai. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG 

ĐÀM PHÁN QUỐC TẾ 
Ngày 01/3/2019, tại Hà Nội, 

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) Đinh Hữu Phí đã tiếp và 
làm việc với ông Fernando 
Apparicio da Silva - Đại sứ nước 
Cộng hòa Liên bang Braxin tại 
Việt Nam về các vấn đề sở hữu trí 
tuệ trong đàm phán quốc tế. 

 
Cục trưởng Đinh Hữu Phí tặng quà lưu niệm 

cho Đại sứ Fernando Apparicio da Silva 

Đại sứ Fernando Apparicio da 
Silva cho biết trong các cuộc đàm 
phán thương mại đang diễn ra 
giữa các nước Khối thị trường 
chung Nam Mỹ (Mercosur) với 
các đối tác thương mại quốc tế, 
các đối tác đã đưa ra yêu cầu 
Braxin và các thành viên 
Mercosur sửa đổi Luật Sở hữu trí 
tuệ với mục đích áp đặt các quy 
định cao hơp các tiêu chuẩn được 
quy định trong Hiệp định 
TRIPS/WTO (TRIPS+). Nổi bật 
trong số các yêu cầu về bảo hộ cao 
hơn dành cho tác giả sáng chế, trì 
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hoãn việc đưa ra thị trường các 
dược phẩm và hóa chất nông 
nghiệp, kéo dài thời hạn bảo hộ 
sáng chế nhằm bù đắp cho sự 
chậm trễ trong việc cấp bằng độc 
quyền sáng chế và các vấn đề liên 
quan đến dữ liệu thử nghiệm lâm 
sàng. 

Cục trưởng Đinh Hữu Phí cho 
biết, Việt Nam đã tham gia đàm 
phán một số Hiệp định thương 
mại thế hệ mới, trong đó có Hiệp 
định Thương mại tự do Viêt Nam 
- Hàn Quốc (VKFTA), Hiệp định 
Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 
và Hiệp định Thương mại tự do 
Việt Nam – EU (EVFTA). Các 
Hiệp định trên đều một Chương 
riêng quy định về bảo hộ quyền 
SHTT. Do SHTT là vấn đề có 
nhiều tác động đến đời sống xã 
hội và dân sinh, do vậy, quá trình 
xây dựng phương án và tiến hành 
đàm phán nội dung này được tổ 
chức một cách chặt chẽ dưới sự 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
và Trưởng Đoàn đám phán Chính 
phủ. Các nội dung SHTT cũng 
được tham vấn các doanh nghiệp 
và tổ chức xã hội dân sự thông 
qua Phòng Công nghiệp và 
Thương mại Việt Nam (VCCI) 
trong quá trình đàm phán. Trên cơ 

sở phân tích những lợi ích mà toàn 
thể Hiệp định có thể mang lại như 
giảm thuế, thu hút đầu tư nước 
ngoài, thúc đẩy chuyển giao công 
nghệ, tạo cơ hội cho các doanh 
nghiệp Việt Nam mở rộng thị 
trường,  Việt Nam đã chấp nhận 
một số quy định không có trong 
Hiệp định TRIPS với những ngoại 
lệ và thời gian chuyển tiếp phù 
hợp. 

Hiệp định CPTPP chính thức 
có hiệu lực đối với Việt Nam từ 
ngày 14/1/2019. Để triển khai 
Hiệp định, Cục SHTT đã có thông 
báo hướng dẫn thực hiện các nội 
dung cam kết có hiệu lực ngay. 
Bên cạnh đó, Cục SHTT đang 
phối hợp với Bộ Công Thương và 
các cơ quan hữu quan xây dựng 
dự thảo sửa đổi Luật sửa đổi một 
số Luật để thực hiện Hiệp định 
CPTPP để trình Quốc hội xem xét, 
thông qua. Một chương trình hành 
động để thực hiện các công việc 
cần thiết nhằm bảo đảm thi hành 
có hiệu quả Hiệp định CPTPP 
cũng đã được Thủ tướng Chính 
phủ và Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành, trong đó bao 
gồm các hoạt động xây dựng thể 
chế, tuyên truyền, hoàn thiện hạ 
tầng kỹ thuật,… 

 (Theo most.gov.vn) 
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CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỚI 
CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI 
VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ 

Tham dự Tọa đàm có đại diện 
Đảng ủy và Lãnh đạo Cục Sở hữu 
trí tuệ, đại diện Công đoàn Bộ 
Khoa học và Công nghệ, Hội Nữ 
trí thức Bộ Khoa học và Công 
nghệ, đại diện của Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Bắc Giang và 
đông đảo cán bộ của Cục Sở hữu 
trí tuệ. 

 
Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ và các khách 

mời tham dự Tọa đàm 

Là một đơn vị vừa có chức 
năng quản lý nhà nước vừa đảm 
đương các hoạt động sự nghiệp về 
sở hữu công nghiệp, những thành 
tựu đạt được của Cục Sở hữu trí 
tuệ hơn 36 năm qua không thể 
thiếu dấu ấn của các cán bộ nữ 
qua các thời kỳ. Hiện tại, Cục có 
358 cán bộ, trong đó số cán bộ nữ 
là 184 chị em, chiếm tỷ lệ 51%.  
Số cán bộ nữ tham gia đảm nhiệm 

các vị trí quan trọng của Cục 
chiếm một tỷ lệ không nhỏ. Trong 
số 30 cán bộ chủ chốt của Cục 
hiện tại, có 8 cán bộ là nữ, chiếm 
tỷ lệ 27%. Đối với các nhiệm vụ 
chuyên môn, cán bộ nữ của Cục 
Sở hữu trí tuệ luôn tích cực, chủ 
động, sáng tạo, hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ được giao. Trong các 
hoạt động phong trào, chị em phụ 
nữ của Cục cũng tham gia hết sức 
tích cực, sôi nổi, đóng góp quan 
trọng vào thành công của các hoạt 
động đoàn thể của Bộ Khoa học 
và Công nghệ và của cơ quan. Chi 
hội Nữ trí thức Bộ Khoa học và 
Công nghệ hiện tại có 58 hội viên 
là cán bộ nữ của Cục Sở hữu trí 
tuệ, chiếm tỷ lệ 20% trong tổng số 
hội viên của Chi hội. 

Để đạt được các thành công kể 
trên, không thể không nhắc đến 
công tác Bình đẳng giới, Vì sự 
tiến bộ của phụ nữ của Cục Sở 
hữu trí tuệ. Có thể nói, trong thời 
gian qua, Cục Sở hữu trí tuệ đã 
luôn chú trọng và thực hiện tốt 
công tác này. Cục đã tạo điều kiện 
thuận lợi để cán bộ nữ hoàn thành 
tốt nhiệm vụ chuyên môn, tạo điều 
kiện cho cán bộ nữ thể hiện năng 
lực, khẳng định bản thân, tham gia 
đóng góp vào sự phát triển chung 
của Cục. Các chế độ chính sách 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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đối với cán bộ nữ được thực hiện 
đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy 
định, tạo tâm lý phấn khởi cho chị 
em phụ nữ yên tâm công tác. 

Cục cũng luôn quan tâm đến 
đời sống tinh thần của cán bộ nữ. 
Các hoạt động cộng đồng, giao 
lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao 
được tổ chức thường xuyên, tạo 
môi trường thân thiện, cởi mở, sự 
gắn kết giữa các thành viên trong 
ngôi nhà chung sở hữu trí tuệ. 

Bên cạnh đó, Cục Sở hữu trí 
tuệ cũng đã tổ chức được các hoạt 
động nhằm nâng cao kiến thức 
cho cán bộ trong Cục về công tác 
bình đẳng giới, với mục tiêu từng 
bước xóa bỏ định kiến về giới, xây 
dựng môi trường làm việc thân 
thiện, năng động, sáng tạo và hiệu 
quả. 

Tại Tọa đàm, các cán bộ của 
Cục Sở hữu trí tuệ đã được lắng 
nghe các diễn giả có nhiều kinh 
nghiệm mang đến những góc nhìn 
đa dạng về vấn đề “giới” và đặc 
biệt là vai trò của nữ giới trong 
thời kỳ hội nhập. Nhân dịp này, 
thay mặt Ban chấp hành Công 
đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, 
ông Đặng Quang Huấn và bà Võ 
Thị Thu Hà đã trao tặng Bằng 
khen Phụ nữ giỏi việc nước, đảm 
việc nhà cấp Bộ năm 2018 cho các 

nữ công đoàn viên xuất sắc của 
Cục Sở hữu trí tuệ. 

Buổi Tọa đàm cũng dành thời 
gian để trao đổi, giao lưu giữa đại 
diện Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ, 
khách mời và các diễn giả xoay 
quanh chủ đề “Phụ nữ trong thời 
kỳ hội nhập”.  

Phần đối thoại đã mang đến 
những chia sẻ thẳng thắn, chân 
thực nhưng cũng không kém phần 
dí dỏm, khiến cho không khí của 
buổi Tọa đàm trở nên sôi nổi và 
hấp dẫn hơn. Những sinh hoạt bổ 
ích này đã dần trở thành nét văn 
hóa của Cục Sở hữu trí tuệ, là 
điểm nhấn đáng chú ý trong công 
tác Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ 
của phụ nữ của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

 (Theo most.gov.vn) 
 
LO QUY ĐỊNH VƯỢT QUÁ 
CAM KẾT CPTPP, VCCL LÊN 
TIẾNG 

Theo Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 
Dự thảo sửa đổi Luật Sở hữu trí 
tuệ có một số quy định cứng ở 
mức cao hơn CPTPP yêu cầu. 
Điều này có thể sẽ gây thiệt hại 
cho các lợi ích ở Việt Nam. 

VCCI lấy ví dụ dự kiến sửa đổi 
khoản 1 Điều 80 Luật Sở hữu trí 
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tuệ trong Dự thảo Bộ Công 
thương đang gửi lấy ý kiến. Dự 
thảo dự kiến sửa quy định để làm 
rõ hơn về trường hợp không bảo 
hộ chỉ dẫn địa lý do chỉ dẫn địa lý 
đã trở thành “tên gọi chung” như 
sau: “Tên gọi, chỉ dẫn địa lý đã trở 
thành tên gọi chung của hàng 
hóa theo nhận thức của người tiêu 
dùng có liên quan ở Việt Nam”. 

 
Theo Cục Sở hữu trí tuệ, đến đầu tháng 

1/2019, Việt Nam đã bảo hộ 69 chỉ dẫn địa 
lý quốc gia và 6 chỉ dẫn địa lý  

của nước ngoài. 
Trong khi đó, cam kết Hiệp 

định Đối tác toàn diện và tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 
đối với trường hợp này là: “Trong 
việc xác định liệu một thuật ngữ 
có phải là thuật ngữ thông thường 
trong ngôn ngữ phổ thông có 
nghĩa là tên gọi chung của hàng 
hóa tương ứng trong phạm vi lãnh 
thổ của một Bên hay không, cơ 
quan có thẩm quyền của Bên đó 
phải có thẩm quyền xem xét 
xem người tiêu dùng hiểu thuật 
ngữ đó trong lãnh thổ của Bên 
đó như thế nào”. 

Đây là lý do VCCI cho rằng, 
cách quy định tại Dự thảo làm hẹp 
phạm vi đối tượng được xem xét 
(từ “người tiêu dùng trên lãnh thổ 
Việt Nam” thành “người tiêu 
dùng liên quan trên lãnh thổ Việt 
Nam), do đó làm gia tăng khả 
năng một thuật ngữ có thể bị coi là 
“tên gọi chung” và từ đó tăng khả 
năng từ chối bảo hộ chỉ dẫn địa lý 
có chứa tên gọi chung. 

Từ góc độ mục tiêu tăng cường 
lợi ích của người sử dụng tài sản 
sở hữu trí tuệ, đây là cách lựa 
chọn phù hợp. Mặc dù vậy, với 
riêng trường hợp chỉ dẫn địa lý, 
chủ thể quyền trong trường hợp 
này là các cộng đồng dân cư, đặc 
biệt là các cộng đồng dân cư ở 
Việt Nam sản xuất các đặc sản 
(nông, lâm, thủy sản, thực phẩm 
từ nông lâm thủy sản địa 
phương…). Do đó, cách tiếp cận 
này dường như là “cao hơn cam 
kết” và chưa phù hợp với lợi ích 
chung của các cộng đồng này ở 
Việt Nam. 

Hơn nữa, trong công văn gửi 
Vụ Pháp chế, Bộ Công thương, 
VCCI cũng lưu ý, cam kết này 
tương đối rõ ràng, và vì vậy việc 
quy định khác với cam kết có thể 
là một rủi ro cho Việt Nam. “Đề 
nghị Ban soạn thảo điều chỉnh quy 
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định theo hướng “Tên gọi, chỉ dẫn 
địa lý đã trở thành tên gọi chung 
của hàng hóa theo nhận thức của 
người tiêu dùng trên lãnh thổ Việt 
Nam”, VCCI đề xuất cụ thể. 

Dự thảo dự kiến sửa đổi 1 căn 
cứ từ chối bảo hộ với danh nghĩa 
chỉ dẫn địa lý như sau: “Điều 80-
Các đối tượng sau đây không 
được bảo hộ với danh nghĩa chỉ 
dẫn địa lý:…3. Chỉ dẫn địa lý 
trùng hoặc tương tự với một nhãn 
hiệu đang được bảo hộ, nếu việc 
sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được 
thực hiện thì có khả năng gây 
nhầm lẫn về nguồn gốc của sản 
phẩm”. Theo Luật hiện hành thì 
trường hợp này chỉ không được 
bảo hộ nếu “sẽ gây nhầm lẫn”). 

Theo kết cấu của Dự thảo như 
trên thì có thể hiểu ở trường hợp 
này, việc từ chối bảo hộ là tự động 
(cứ rơi vào trường hợp này là tự 
động bị từ chối). Trong khi đó, 
cam kết CPTPP tại Điều 18.32.b 
lại như sau: “Phải quy định các 
thủ tục cho phép những người có 
lợi ích liên quan phản đối việc bảo 
hộ hoặc việc công nhận một chỉ 
dẫn địa lý, và cho phép bất kỳ việc 
bảo hộ hoặc việc công nhận nào 
đều có thể bị từ chối hoặc không 
chấp nhận, ít nhất trên các cơ sở 
dưới đây…(b) Chỉ dẫn địa lý 

đó có khả năng gây nhầm lẫn với 
nhãn hiệu có trước mà quyền đối 
với đối tượng đó đã đạt được theo 
pháp luật của Bên đó”. Theo nội 
dung cam kết như trên thì Việt 
Nam chỉ có nghĩa vụ quy định về 
thủ tục để cho phép phản đối và từ 
chối, không chấp nhận bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý trong trường hợp có khả 
năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu 
đã được bảo hộ. 

Như vậy, việc Dự thảo quy 
định đây là căn cứ để tự động từ 
chối bảo hộ là vượt quá mức cam 
kết, qua đó gia tăng cơ hội cho 
chủ sở hữu nhãn hiệu và gây bất 
lợi cho cộng đồng dân cư sở hữu 
chỉ dẫn địa lý. Đi kèm với đó là 
hai phương án thay thế. Một là bổ 
sung Điều 80a riêng cho trường 
hợp này; hoặc sửa đổi tên và lời 
dẫn của Điều 80 để biến các căn 
cứ tự động từ chối bảo hộ này 
thành các trường hợp “có thể” 
không được bảo hộ. Phải nói rõ, 
cam kết về sở hữu trí tuệ là một 
trong những nhóm cam kết lớn và 
phức tạp nhất của CPTPP. 

Về mặt nội dung, các cam kết 
này thuộc nhóm thể hiện rõ ràng 
nhất tính chất “tiêu chuẩn cao” 
của CPTPP, với các nghĩa vụ ràng 
buộc các nước thành viên cao hơn 
đáng kể so với mức của Hiệp định 
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TRIPS của WTO (do đó còn gọi là 
mức TRIPS+). 

Mặc dù CPTPP đã tạm hoãn 
nhiều cam kết được đánh giá là 
khó khăn nhất trong TPP trước 
đây, việc triển khai thực hiện các 
cam kết khác trong CPTPP cũng 
là một thách thức lớn với nhiều 
nước trong CPTPP, trong đó có 
Việt Nam. Thách thức của các 
cam kết TRIPS+ SHTT trong 
CPTPP đối với Việt Nam chủ yếu 
ở một số khía cạnh như đối tượng 
bị ảnh hưởng bất lợi là số đông, 
trong đó có các cộng đồng nhạy 
cảm; các cam kết SHTT là cam 
kết áp dụng chung, diện tác động 
rộng; việc thực thi các cam kết 
SHTT có thể bị giám sát chặt chẽ. 
Là nhóm cam kết gây sự chú ý 
nhiều nhất trong quá trình đàm 
phán, các cam kết về SHTT suy 
đoán cũng sẽ là nhóm nhận được 
sự giám sát sát sao của các đối tác 
trong quá trình thực thi. Đây là 
thách thức lớn với Việt Nam, đặc 
biệt trong việc soạn thảo quy định 
nội luật hóa các cam kết và thực 
thi các cam kết. Do vậy, VCCI đề 
nghị việc chuyển hóa các cam kết 
CPTPP vào hệ thống pháp luật sở 
hữu trí tuệ chung của Việt Nam 
cần được thực hiện thận trọng. 

(Theo baomoi.com) 

 
 

 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Tìm ra loại nhiên liệu sinh 
học giúp giảm khí CO2 trong 
hàng không 

Các nhà khoa học Trung Quốc 
đã thiết kế được một quy trình có 
thể tận dụng những thực vật phế 
thải trong quá trình thu hoạch 
nông nghiệp và chế biến gỗ thành 
nhiên liệu chất lượng cho động cơ 
phản lực, qua đó có thể giúp giảm 
khí thải CO2 từ máy bay và tên 
lửa. 

Nghiên cứu công bố trên Tạp 
chí Joule số ra ngày 21/3, theo đó 
các màng tế bào của thực vật chứa 
một loại polymer rẻ tiền, có thể tái 
tạo và rất dồi dào, có thể sử dụng 
để sản xuất nhiên liệu hàng không 
có độ đậm đặc cao. 

 
Đồng tác giả của nghiên cứu, 

chuyên gia Li Ning đến từ Viện 
Vật lý hóa học Dalian thuộc Viện 
Khoa học Trung Quốc, cho biết 
loại nhiên liệu sinh học này sẽ 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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đóng vai trò quan trọng giúp giảm 
thiểu khí thải CO2 vì được sản 
xuất từ các nguyên liệu tự nhiên 
và đặc hơn nhiên liệu hàng không 
thông thường. Nhóm nghiên cứu 
sử dụng cellulose thu được từ 
nước ép lúa mì non trong phòng 
thí nghiệm để sản xuất hỗn hợp 
gồm các chất hóa học C12 và C18, 
có nhiệt độ đóng băng thấp và đặc 
hơn 10% so với nhiên liệu máy 
bay thông thường. Loại nhiên liệu 
sinh học này có thể được sử dụng 
thay thế hoàn toàn hoặc như một 
chất phụ gia để cải thiện hiệu quả 
của các loại nhiên liệu máy bay 
khác. 

Máy bay sử dụng loại nhiên 
liệu này có thể bay xa hơn và có 
thể chở nặng hơn so với việc sử 
dụng nhiên liệu thông thường, 
giúp giảm khí thải CO2 trong khi 
cất cánh và hạ cánh. Các nhà khoa 
học hy vọng quy trình sản xuất 
loại nhiên liệu này sớm được ứng 
dụng. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Hệ thống xử lý nước bằng 
màng mới làm giảm hơn 90% 
chất thải độc hại 

Nhà máy thí điểm mới xử lý 
nước thải công nghiệp đang được 
xây dựng có khả năng giảm hơn 

90% chất thải dạng lỏng. Nhà 
máy sẽ được đặt tại một công ty 
sản xuất chất bán dẫn ở Singapo, 
cũng có thể thu hồi kim loại quý từ 
nước thải đã qua để sau đó bán và 
tái sử dụng. 

 
Nhà máy thí điểm sử dụng hệ 

thống xử lý nước mới, tận dụng 
loại màng sợi rỗng mới được phát 
minh bởi GS. Neal Chung tại 
trường Đại học quốc gia Singapo 
và được Trung tâm START mở 
rộng quy mô cho ứng dụng công 
nghiệp. 

Khác với màng sợi rỗng thông 
thường giống sợi mì có lõi rỗng 
như ống hút, màng sợi mới do GS. 
Chung phát minh có ba lõi rỗng, 
cho phép nước chảy với tốc độ cao 
hơn khoảng 30%. Công suất xử lý 
lên đến 5.000 lít mỗi ngày, giảm 
sử dụng 1,6 triệu lít nước/năm và 
giúp tiết kiệm 250.000 đô la chi 
phí xử lý. Nhà máy này sẽ lọc hơn 
90% nước thải thành nước sạch và 
cô đặc chất thải kim loại thành 
chất lỏng, sau đó bán cho các công 
ty khác. 
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Giải pháp hiện đã được công ty 
sản xuất chất bán dẫn đưa ra là 
vận chuyển nước thải độc hại 
được tạo ra trong quá trình sản 
xuất đến cơ sở xử lý nước thải để 
đốt cháy. Xử lý chất thải theo 
phương pháp này tiêu tốn chi phí 
năng lượng gấp 5 lần chi phí của 
nhà máy lọc bằng màng thí điểm. 
TS. J Antony Prince, người sáng 
lập công ty đổi mới sáng tạo 
Memsift, tin rằng màng sợi rỗng 
ba lỗ mới từ Trung tâm START sẽ 
giúp cải thiện hiệu quả của quá 
trình tách bằng nhiệt đang chờ cấp 
bằng sáng chế, mang lại lợi ích 
độc đáo so với xử lý nước mặn 
truyền thống và các giải pháp 
không xả chất lỏng. 

Nhà máy thí điểm mới này sẽ 
được đưa vào vận hành vào quý II 
năm 2019. Các kết quả thí điểm sẽ 
được sử dụng để thương mại hóa 
công nghệ tiên tiến này. Đây là 
một bước tiến hướng tới khái niệm 
nền kinh tế tuần hoàn nơi chất thải 
được biến đổi thành tài nguyên 
trong khi nước tái chế cho mục 
đích công nghiệp, giảm nhu cầu sử 
dụng nước ngọt ở Singapo. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
 Phát triển vật liệu mới để lọc 
nước 

Các nhà khoa học Trung Quốc 
đã phát triển một loại vật liệu mới 
có thể sử dụng ánh sáng để lọc 
nước hiệu quả và an toàn. Phương 
pháp quang xúc tác cung cấp lọc 
nước an toàn với môi trường, 
nhưng các chất xúc tác cần thiết 
trong quá trình này thường dựa 
trên kim loại, có thể gây ô nhiễm 
thứ cấp. 

 
Các nhà khoa học thuộc Viện 

Kỹ thuật chế biến thuộc Viện Hàn 
lâm Khoa học Trung Quốc và Đại 
học Dương Châu đã phát triển 
được một chất xúc tác không chứa 
kim loại hiệu quả để lọc nước xúc 
tác quang. Họ sử dụng các lớp 
nano carbon nitride graphit, một 
vật liệu hai chiều siêu mỏng với 
các đặc tính điện tử phù hợp để 
hấp thụ ánh sáng và tạo ra phản 
ứng oxy. Cấu trúc của nó đã giúp 
tạo thuận lợi cho phản ứng bằng 
cách tạo ra nhiều hydrogen 
peroxide, giúp tiêu diệt vi khuẩn 
một cách hiệu quả. 

Kết quả cho thấy, với chất xúc 
tác này, nguồn nước giàu mầm 
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bệnh có thể được làm sạch nhanh 
chóng trong 30 phút với hiệu quả 
khử trùng hơn 99% khi chiếu xạ 
ánh sáng nhìn thấy được. Nó cũng 
có thể tránh ô nhiễm thứ cấp hoặc 
dư lượng ion kim loại nặng. Nhóm 
nghiên cứu dự định cải tiến vật 
liệu trước khi sẵn sàng để sử dụng 
thương mại. Họ có kế hoạch mở 
rộng khả năng hấp thụ các photon 
của vật liệu, phát triển các sợi 
kháng khuẩn và cải tiến quy trình. 

 (Theo 
khoahocvacongnghevm.com.vn) 

 
 Lớp phủ ống thông polymer 
ngăn chặn sự phát triển của vi 
khuẩn gây nhiễm trùng 

Nhiễm trùng bệnh viện hiện 
đang được coi là một vấn đề 
nghiêm trọng và nan giải của y 
học toàn cầu. Đây là loại nhiễm 
trùng phổ biến nhất, xảy ra khi vi 
khuẩn xâm nhập vào cơ thể thông 
qua hệ thống ống thông được đưa 
đường truyền tĩnh mạch.  

 
Tuy nhiên, mới đây, một nhóm 

các nhà khoa học tại trường Đại 

học Brown ở Rhode Island (Hoa 
Kỳ) đã phát triển một lớp phủ đầy 
hứa hẹn, có khả năng tiêu diệt vi 
khuẩn xâm nhập vào cơ thể ngay 
tại các vị trí chèn, ức chế sự phát 
triển của màng sinh học hình 
thành từ các cụm khuẩn lạc trên 
ống thông. 

Để tạo ra lớp phủ đặc biệt trên, 
ban đầu, nhóm nghiên cứu đã hòa 
tan hợp chất polyurethane và một 
hàm lượng thuốc kháng khuẩn 
auranofin. Sau đó, họ trộn hỗn 
hợp này vào dung dịch dung môi. 
Tiếp đến, họ nhúng một ống thông 
vào dung dịch thu được. Sau khi 
dung môi bay hơi sẽ để lại một lớp 
phủ polymer bền vững và có độ 
đàn hồi cao, có thể kéo giãn lên 
tới 500 phần trăm mà không bị 
nứt, vỡ. Trong các thử nghiệm 
trong phòng thí nghiệm, ống thông 
được xử lý bằng lớp phủ được đặt 
trong dung dịch, bên trên các tấm 
thủy tinh chứa vi khuẩn 
Staphylococcus aureus (MRSA) 
kháng methicillin. Lớp phủ giúp 
bảo vệ liên tục, tối đa trong vòng 
26 ngày, bằng cách dần dần giải 
phóng lượng thuốc kháng khuẩn 
auranofin, ức chế sự phát triển của 
vi khuẩn MRSA trên ống thông - 
điều này giúp ngăn chặn vi khuẩn 
hình thành các màng sinh học khó 
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loại bỏ.  
Việc áp dụng các loại thuốc 

kháng sinh truyền thống trong 
cùng điều kiện không giúp ngăn 
sự hình thành của các màng sinh 
học. Hơn thế nữa, vì auranofin 
không phải là thuốc kháng sinh, 
nên việc sử dụng thuốc này không 
có nguy cơ dẫn đến sự phát triển 
của vi khuẩn kháng kháng sinh. 
Các xét nghiệm cũng chỉ ra rằng 
lớp phủ không có tác dụng phụ đối 
với các tế bào máu hoặc tế bào 
gan của con người. Tuy nhiên, các 
chuyên gia cho biết trong tương 
lai sẽ tiến hành những nghiên cứu 
sâu rộng trước khi áp dụng thử 
nghiệm trên người. 

Trước đó, một nhóm các nhà 
khoa học tại các viện nghiên cứu 
khác đã từng sử dụng sợi phát ra 
tia cực tím, thủy tinh hoạt tính 
sinh học và hạt nano oxit sắt để 
ngăn chặn sự xâm nhập của các 
cụm khuẩn lạc tạo màng sinh học 
trên ống thông. 

(Theo  vista.gov.vn) 
 

 Phát hiện phương pháp thay 
thế tự nhiên và bền vững cho 
thuốc trừ sâu hóa học nhân tạo 

Chỉnh sửa một dòng vi khuẩn 
có lợi có thể đem lại một phương 
pháp thay thế tự nhiên và bền 

vững cho các loại thuốc trừ sâu 
hóa học nhân tạo, đó là kết luận 
nghiên cứu gần đây của Trường 
Đại học Cardiff. 

 
Việc tìm ra những phương 

pháp tự nhiên để giữ vững ngành 
nông nghiệp và sản xuất thực 
phẩm là một thách thức lớn của 
toàn cầu. Các loại thuốc trừ sâu 
hóa học tổng hợp thông thường 
được sử dụng để bảo vệ cây trồng, 
nhưng ngày càng có nhiều lo ngại 
về tính độc hại cũng như mối đe 
dọa cho hệ sinh thái do những loại 
thuốc này gây ra. 

Bằng cách sử dụng các kỹ 
thuật bộ gen, nhóm nghiên cứu 
này phát hiện vi khuẩn 
Burkholderia ambifaria có khả 
năng sử dụng làm thuốc trừ sâu 
sinh học vừa hiệu quả lại vừa an 
toàn. Thuốc trừ sâu sinh học đem 
lại phương pháp bảo vệ tự nhiên 
và nhóm vi khuẩn có tên 
Burkholderia này đã được sử dụng 
thành công để bảo vệ cây trồng 
khỏi sâu bệnh. Tuy nhiên, vào 
những năm 1990, vi khuẩn 
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Burkholderia được nghiên cứu có 
liên quan đến các bệnh nhiễm 
trùng phổi nghiêm trọng ở những 
người mắc bệnh u xơ nang khiến 
người ta lo lắng về tính an toàn 
của vi khuẩn này, và cuối cùng 
các loại thuốc trừ sâu sinh học này 
bị rút khỏi thị trường. 

Cộng tác với giáo sư Jim 
Murray, họ đã quyết định thực 
hiện nghiên cứu này theo một 
hướng mới, nghiên cứu mối liên 
hệ giữa vi khuẩn Burkholderia và 
cây trồng, và cách vi khuẩn này 
bảo vệ cây trồng khỏi bệnh tật như 
thế nào. Bằng cách sử dụng các kỹ 
thuật chỉnh sửa gen tương tự 
những kỹ thuật được sử dụng để 
sản xuất vacxin sống, các nghiên 
cứu gia còn phát hiện cách cải 
thiện tính an toàn của những vi 
khuẩn này. 

Nghiên cứu thêm cho thấy rằng 
vi khuẩn Burkholderia đột biến 
này không còn ở mô hình bệnh 
nhiễm trùng phổi của chuột, mở ra 
tiềm năng xây dựng dòng thuốc 
trừ sâu sinh học không có khả 
năng gây ra bệnh nhiễm trùng mà 
vẫn có thể bảo vệ cây trồng hiệu 
quả. Qua công trình nghiên cứu 
này, các nghiên cứu gia hy vọng 
tạo nên dòng vi khuẩn 
Burkholderia có thể làm thuốc trừ 

sâu sinh học hiệu quả, và mục tiêu 
cuối cùng là làm cho ngành nông 
nghiệp và sản xuất thực phẩm trở 
nên an toàn hơn, bền vững hơn và 
không gây độc hại. 

(Theo dost-dongnai.gov.vn) 
 

 Kim loại lỏng có thể biến 
hình đang được phát triển 

Theo một nghiên cứu mới, các 
nhà nghiên cứu đã tạo ra một kim 
loại lỏng có khả năng kéo dài theo 
chiều ngang và chiều dọc, cũng 
như thay đổi hình dạng. 

 
Nghiên cứu, được công bố nêu 

bật cách thức các kim loại lỏng 
như Gali, khi trộn với niken hoặc 
sắt, thực sự có thể được chế tác 
thành các hình dạng khác nhau, 
bằng cách sử dụng nam châm. 
Hơn nữa, nó có thể được kéo dài 
theo chiều dọc, có thể di chuyển 
theo chiều ngang với một nửa cơ 
thể của nó trong dung dịch và nửa 
còn lại trong không khí, các nhà 
nghiên cứu viết trong bản tóm tắt 
nghiên cứu. 

Đây không phải là lần đầu tiên 
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các nhà nghiên cứu tạo ra một loại 
chất liệu kim loại có thể uốn cong. 
Trong các nỗ lực trước đây, một 
số kim loại ở dạng lỏng ở nhiệt độ 
phòng, bao gồm cả Gali đã nói ở 
trên và các hợp kim khác, chỉ có 
thể được kéo dài theo chiều 
ngang, nhờ sức căng bề mặt cao. 
Chúng cũng cần được ngâm trong 
nước để tránh tạo thành bột nhão.  

Từ đó, họ có thể kéo dài giọt 
nước gần gấp bốn lần chiều dài 
của nó, cũng như thao tác với nó 
bằng nam châm. Các nhà nghiên 
cứu cũng cho biết kim loại lỏng 
cho thấy độ dẫn điện và với sự kết 
nối của hai điện cực, nó có thể 
thắp sáng một bóng đèn LED. 
Mặc dù một robot thay đổi hình 
dạng như T-1000 vẫn là một 
tương lai khác xa nhưng các nhà 
nghiên cứu đã nhấn mạnh tiềm 
năng cho các ứng dụng trong 
tương lai, bao gồm cả robot. 

(Khoahocvacongnghevn.com.vn) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Vương Hùng Nam, anh nông 
dân làm giàu từ chính đam mê 
sáng chế 

Anh Vương Hùng Nam (41 
tuổi, xóm Thin Thượng, xã Ngọc 
Động, Thông Nông, Cao Bằng) dù 
chỉ học hết lớp 5 nhưng đã tự mày 

mò, làm ra máy tách lạc có tay 
quay giúp gia đình và nhiều bà 
con nông dân thoát nghèo. 

Sinh ra trong gia cảnh khó 
khăn, anh Nam quyết định vào 
miền Nam tìm việc và hướng phát 
triển kinh tế gia đình để cải thiện 
đời sống. Trong thời gian đó, anh 
quan sát thấy người dân có nhiều 
máy móc phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, giúp nông dân có thể tiết 
kiệm được thời gian và công sức 
trong việc thu hoạch mùa màng, 
đặc biệt, anh ấn tượng với máy 
bóc lạc rất tiện ích nên chụp ảnh 
lưu lại. 

 
Vương Hùng Nam, anh nông dân làm giàu từ 

chính đam mê sáng chế. 

Quyết tâm giúp gia đình và bà 
con giảm được thời gian và sự vất 
vả khi tách lạc, anh bắt đầu mày 
mò, tìm hiểu, tìm từng dụng cụ, tỉ 
mỉ, làm đi làm lại rất nhiều lần. 
Khó nhất là khâu vận hành máy, 
vì không được trực tiếp tìm hiểu 
mà chỉ qua hình ảnh lưu lại nên rất 
nhiều lần lắp xong nhưng không 
vận hành được, anh lại tháo ra và 
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thử hơn chục lần mới có thể tìm ra 
chế độ vận hành phù hợp nhất. 
Bằng sự kiên trì, quyết tâm và 
niềm đam mê, cuối cùng, chiếc 
máy tách lạc do anh sáng chế, cải 
tiến đã thành công trước sự thán 
phục của gia đình, bà con. 

Máy chạy trơn tru, tốc độ vận 
hành tối đa một giờ có thể tách 
được khoảng 10 kg lạc, trong khi 
nếu bóc thủ công một ngày, hàng 
chục công lao động mới tách được 
10 kg. Hạt lạc tách bằng máy 
không bị bẹp, chạm xước vỏ. Xã 
Ngọc Động, huyện Thông Nông là 
đất trồng lạc nên sản phẩm máy 
tách lạc của anh nhanh chóng 
được bà con tìm mua. Anh kể, mỗi 
năm cung cấp ra thị trường 
khoảng 80 chiếc, với giá thành từ 
800.000 – 1.000.000 đồng/chiếc. 

Bà con quê anh không còn phải 
tốn nhiều công hàng đêm bóc lạc 
cho kịp ngày chợ. Nhiều gia đình 
nhờ vậy mà có thêm thời gian làm 
các công việc khác tăng thu nhập.  

Việc Kiên Hùng “chế tạo” 
thành công chiếc máy bóc tách vỏ 
đậu phộng đã giải quyết được một 
khâu trọng yếu, tạo ra cơ hội lớn 
để nông dân huyện Cầu Ngang 
cũng như cả tỉnh Trà Vinh nhanh 
chóng mở rộng diện tích lạc lên 
đến con số vài chục lần so với 

trước đây. Nhiều hộ đã dám mạnh 
dạn trồng đến vài héc ta. Từ cây 
lạc, không ít hộ nông dân, nhất là 
nông dân Khmer thoát nghèo, 
vươn lên khá giả. 

 (Theo sohuutritue.vn) 
 
 Chân dung ông Võ Văn 
Trang: Nỗ lực vươn lên của 
"nhà sáng chế" lưng gù  

Ông Võ Văn Trang sinh năm 
1959, ngụ tại xóm 4, xã Nghi 
Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. 
Với người dân ở đây thì 
ông Trang không chỉ nổi tiếng với 
nhiều sáng chế mà ông còn được 
biết đến là tấm gương vượt lên số 
phận, làm giàu bằng đôi tay của 
mình mặc dù bị liệt hai chân, lưng 
còng, di chuyển bằng hai tay. 

Qua năm tháng, tay nghề người 
thợ tật nguyền ngày một nâng lên. 
Ông “Trang gù” dần nổi tiếng 
khắp vùng với khả năng sửa thiết 
bị điện tử và đồ gia dụng. Từ 
radio, ti vi cho tới mô tơ, máy đập 
bột, máy gặt có trục trặc gì ông 
đều xử lý nhanh, gọn trong sự 
ngạc nhiên, thán phục của mọi 
người. Năm 2007, trong một lần 
đi lấy hàng ở TP Vinh, ông Trang 
thấy một số người khuyết tật có 
thể tự di chuyển cả trăm cây số 
nhờ chiếc xe lăn ba bánh. Một ý 
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tưởng nảy ra trong đầu người đàn 
ông này. Ông Trang quyết định sẽ 
cải tiến chiếc xe lăn thành xe máy 
ba bánh để việc đi lại thuận tiện 
hơn. 

 
Chân dung ông Võ Văn Trang: Nỗ lực vươn 

lên của "nhà sáng chế" lưng gù. 

Hơn 5 năm mày mò thực 
nghiệm, chiếc xe 3 bánh đã hoàn 
thành. Lúc đầu, ông chỉ nghĩ đơn 
giản rằng việc cải tiến chiếc xe 
máy của mình chỉ là để nhằm 
phục vụ bản thân đi lại cho tiện. 
Nhưng rồi thấy ông đi, nhiều 
người tàn tật đã tìm đến đặt hàng. 
Đến nay, ông đã chế ra hàng trăm 
chiếc xe ba bánh cho thương binh, 
người khuyết tật.  

Sau nhiều năm làm ăn chăm 
chỉ, ông dựng được một căn nhà 2 
tầng khang trang cho vợ con. Năm 
2015, ông tiếp tục có ý tưởng về 
chiếc thang máy nối liền từ tầng 1 
lên tầng 3 cho căn nhà mới xây 
của mình. Nghĩ là làm, ông mua 
vật liệu, hướng dẫn con trai giúp 
đỡ. Cuối cùng, sau 4 tháng, chiếc 
thang máy của ông cũng đã ra đời. 

Nhiều người khuyết tật biết được 
những sáng chế tiện ích của ông 
nên cũng tìm đến đặt hàng. 

Chủ tịch UBND xã Nghi Thịnh 
nhận xét, ông Trang là một người 
khuyết tật vượt lên số phận làm 
kinh tế giỏi ở địa phương, là tấm 
gương điển hình cho nghị lực “tàn 
mà không phế”. Ngoài sửa chữa 
và chế tạo giỏi, ông Trang và gia 
đình luôn đi đầu trong phong trào 
ủng hộ xây dựng nông thôn mới, 
xây dựng quê hương. 

(Theo tapchisohuutritue.net.vn) 
 
 
 
 
DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, 
BỔ DUNG LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ 

Những vướng mắc, bất cập của 
Luật Sở hữu trí tuệ khi triển khai 
thực hiện Hiệp định CPTPP đang 
được Bộ Công Thương đề xuất 
sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật 
Sở hữu trí tuệ. 

Bộ Công Thương cho biết, 
 Luật Sở hữu trí tuệ hoàn toàn 
chưa có quy định pháp luật như 
yêu cầu của Hiệp định CPTPP. Cụ 
thể: Nghĩa vụ nếu bảo hộ hoặc 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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công nhận dạng dịch nghĩa hoặc 
phiên tự của chỉ dẫn địa lý theo 
thủ tục hành chính thì thủ tục đó 
và cơ sở về việc bảo hộ/hủy bỏ 
phải tương đương/trùng với thủ 
tục và các cơ sở áp dụng cho chỉ 
dẫn địa lý thông thường (Điều 
18.32.5); nghĩa vụ quy định mức 
phí nộp đơn yêu cầu kiểm tra, 
giám sát và tạm dừng thủ tục hải 
quan, phí lưu kho và phí tiêu hủy 
không cản trở một cách bất hợp lý 
việc áp dụng các thủ tục liên quan 
tới các biện pháp tại biên giới 
(Điều 18.76.8); nghĩa vụ quy định 
Toà án có thẩm quyền yêu cầu 
một bên bồi thường thiệt hại đối 
với các thiệt hại thực tế (có thể 
bao gồm cả phí luật sư hợp lý) do 
việc lạm dụng thủ tục thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ của bên đó 
gây ra (Điều 18.74.15). 

Bên cạnh đó, còn có vướng 
mắc, bất cập về nguồn lực, điều 
kiện bảo đảm thi hành Luật: Nghĩa 
vụ cho phép nộp đơn đăng ký và 
duy trì hiệu lực nhãn hiệu bằng 
phương tiện điện tử; và có một hệ 
thống thông tin điện tử có thể truy 
cập công cộng, bao gồm cơ sở dữ 
liệu trực tuyến (gồm các đơn đăng 
ký nhãn hiệu và nhãn hiệu đã 
được đăng ký) đòi hỏi Cục Sở hữu 
trí tuệ phải nâng cấp, vận hành hệ 

thống nộp đơn trực tuyến một 
cách đồng bộ, ổn định. Trong khi 
đó, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ 
thuật cũng như nguồn lực hiện nay 
của Cục Sở hữu trí tuệ chưa thể 
đáp ứng đầy đủ việc thực hiện các 
cam kết. Do đó, đòi hỏi nhà nước 
cần đầu tư các nguồn lực thỏa 
đáng (xây dựng và duy trì cơ sở hạ 
tầng, công nghệ thông tin, cơ sở 
dữ liệu, công cụ tra cứu…). 

Do vậy việc xây dựng Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở 
hữu trí tuệ để thực thi Hiệp định 
CPTPP là cần thiết. 

Nội dung sửa đổi, bổ sung 
Luật Sở hữu trí tuệ 

Về sáng chế, dự thảo Sửa đổi 
Điều 60 Luật Sở hữu trí tuệ theo 
hướng dành cho các đơn nộp vào 
Việt Nam hưởng ngoại lệ rộng 
hơn (không giới hạn về địa điểm 
bộc lộ và thời gian ân hạn là 12 
tháng kể từ ngày thông tin bị bộc 
lộ), cụ thể như sau: 

“3. Sáng chế không bị coi là 
mất tính mới nếu được người có 
quyền đăng ký quy định tại Điều 
86 của Luật này hoặc người có 
được thông tin về sáng chế một 
cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ 
người đó bộc lộ công khai với 
điều kiện đơn đăng ký sáng chế 
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được nộp trong thời hạn mười hai 
tháng kể từ ngày bộc lộ. 

4. Quy định tại khoản 3 Điều 
này không áp dụng đối với trường 
hợp sáng chế được bộc lộ trong 
các đơn đăng ký quyền sở hữu trí 
tuệ hoặc văn bằng bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ đã được cơ quan sở 
hữu trí tuệ công khai cho công 
chúng tiếp cận trừ trường hợp việc 
này được thực hiện do sai sót của 
cơ quan sở hữu trí tuệ hoặc đơn 
được người thứ ba có được thông 
tin một cách trực tiếp hoặc gián 
tiếp từ người có quyền đăng ký 
quy định tại Điều 86 của Luật này 
nộp nhưng không được sự đồng ý 
của người có quyền đăng ký đó.” 

Về nhãn hiệu: Bổ sung vào 
Điều 89 Luật Sở hữu trí tuệ quy 
định việc nộp đơn nhãn hiệu bằng 
phương tiện điện tử. Việc bổ sung 
quy định này nhằm đáp ứng nghĩa 
vụ tại Điều 18.24 của Hiệp định 
CPTPP. Tuy nhiên, trên thực tế, 
trong khuôn khổ thực hiện Nghị 
quyết 36A của Chính phủ về cải 
cách hành chính, Cục Sở hữu trí 
tuệ đã xây dựng hệ thống nộp 
đơn điện tử trực tuyến đối với 
các đối tượng SHCN, trong đó 
có nhãn hiệu và hệ thống này đã 
hoạt động từ năm 2017. 

Sửa đổi khoản 2 Điều 136 

Luật Sở hữu trí tuệ về nghĩa vụ 
sử dụng nhãn hiệu và sửa đổi 
khoản 2 Điều 148 Luật Sở hữu 
trí tuệ quy định về hợp đồng 
chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu 
nhằm đáp ứng quy định của 
Hiệp định CPTPP về việc không 
được yêu cầu phải đăng ký để 
xác định hiệu lực của việc 
chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu 
và phải coi việc sử dụng nhãn 
hiệu của bên được chuyển quyền 
được coi là sử dụng nhãn hiệu 
của chủ sở hữu liên quan đến 
các thủ tục xác lập, duy trì và 
bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu. 

Về bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ: Sửa đổi khoản 1 Điều 205 
của Luật Sở hữu trí tuệ theo 
hướng bổ sung quy định về cách 
tính giá trị trong việc quyết định 
bồi thường thiệt hại; sửa đổi, bổ 
sung Điều 198 Luật Sở hữu trí 
tuệ theo hướng quy định Toà án 
có quyền yêu cầu bên thua kiện 
phải thanh toán cho bên thắng 
kiện; và bổ sung quy định bồi 
thường thiệt hại do lạm dụng thủ 
tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 

Bộ Công Thương đang lấy ý 
kiến góp ý của nhân dân đối 
với dự thảo này tại Cổng Thông 
tin điện tử của Bộ. 

 (Theo thuvienphapluat.vn) 
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HOẠT ĐỘNG CHUNG 
Cấp chỉ dẫn địa lý cho nhung 
hươu Hương Sơn, Hà Tĩnh: 
Nâng cao giá trị sản phẩm  

Sở KH&CN Hà Tĩnh và UBND 
huyện Hương Sơn đã tổ chức lễ 
công bố chỉ dẫn địa lý “Hương 
Sơn” cho sản phẩm nhung hươu 
Hương Sơn. Phát biểu tại buổi lễ, 
Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí 
tuệ Phan Ngân Sơn cho biết, đến 
nay, nhung hươu là 1 trong 66 sản 
phẩm nông nghiệp Việt Nam được 
cấp chỉ dẫn địa lý. Đây là cơ sở để 
phát triển thương hiệu, danh tiếng 
sản phẩm địa phương. 

Sản phẩm nhung hươu được 
cấp giấy chứng nhận gồm: Nhung 
hươu tươi, nhung hươu đông lạnh 
và nhung hươu khô. Sự kiện công 
bố chỉ dẫn địa lý nhung hươu 
Hương Sơn đã và đang mở ra 
hướng đi mới cho sản phẩm của 
Hà Tĩnh, nhất là những sản phẩm 
nông nghiệp, tạo điều kiện để 
những sản phẩm có thương hiệu, 
chỉ dẫn địa lý của Hà Tĩnh được 
người tiêu dùng trong và ngoài 
nước biết đến. 

 
Tổng đàn hươu Hương Sơn có khoảng 

 36 nghìn con. 

Năm 2008, Cục Sở hữu trí tuệ 
(Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp 
giấy chứng nhận nhãn hiệu thương 
hiệu cho “Hươu giống, nhung 
hươu Hương Sơn”. Năm 2017, 
huyện đã xây dựng thành công hệ 
thống truy xuất nguồn gốc, do đó, 
giá bán lộc nhung hươu Hương 
Sơn trên thị trường tăng cao, 
nhiều thương lái ở trong và ngoài 
tỉnh Hà Tĩnh đổ về đây đặt mua 
các cản phẩm từ hươu, nâng tầm 
giá trị nhung hươu. Đồng thời, 
tích cực kêu gọi các doanh nghiệp 
đầu tư thu mua, chế biến, tiêu thụ 
sản phẩm. Nhung hươu là một 
trong bốn vị thuốc đại bổ để bồi 
bổ sức khỏe, chứa nhiều thành 
phần vi chất, chủ yếu là Keratin 
hay còn gọi là chất sừng, ngoài ra 
còn có các loại axit amin quý, 
lencin, tyrosin… các muối canxi. 
Với đặc trưng khí hậu và thổ 
nhưỡng ở khu vực địa lý đã giúp 
cho hệ thực vật, cỏ cây luôn tươi 
tốt quanh năm, đảm bảo nguồn 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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thức ăn dồi dào, bổ dưỡng và an 
toàn cho đàn hươu. Nguồn thức ăn 
dồi dào với các loại cây có sẵn 
trong tự nhiên giúp nhung 
hươu Hương Sơn có thành phần 
dinh dưỡng và axit amin cao hơn 
hẳn nhung hươu ở các vùng khác. 

Hươu là vật nuôi dễ thích ứng, 
mang lại giá trị kinh tế cao cho 
nhiều địa phương, trong đó điển 
hình là ở Hương Sơn. Hiện nay, 
tổng đàn hươu Hương Sơn có 
khoảng 36 nghìn con, sản lượng 
15 tấn/năm. Trong đó, có 345 cơ 
sở chăn nuôi với quy mô trên 10 
con, mỗi năm mang về nguồn thu 
từ 120 - 150 tỷ đồng. UBND 
huyện Hương Sơn đang có kế 
hoạch mở rộng, tăng số hộ nuôi và 
phát triển quy mô nuôi từ 10 đến 
20 con/hộ.  

(Theo tapchisohuutritue.vn) 
 
 Hội thảo “Đánh giá yếu tố 
xâm phạm quyền đối với sáng 
chế”  

Trong 2 ngày 25, 26/3, tại Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam, Tổ chức Sở hữu trí tuệ 
thế giới (WIPO) và Cục Sở hữu trí 
tuệ (SHTT) (Bộ Khoa học và Công 
nghệ) tổ chức Hội thảo quốc gia 
“Tra cứu thông tin sáng chế dành 
cho Mạng lưới các Trung tâm hỗ 

trợ công nghệ và đổi mới sáng tạo 
(TISC)” nhằm nâng cao kỹ năng 
khai thác thông tin sáng chế cho 
cán bộ chuyên trách từ 35 đơn vị 
thuộc Mạng lưới các Trung tâm 
Hỗ trợ công nghệ và Đổi mới sáng 
tạo (TISC) Việt Nam.  

 
Toàn cảnh hội thảo 

Tham dự Hội thảo, về phía 
Nhật Bản có đại diện của JETRO 
(Ông Norihisa Kato, Ông Kenichi 
Kobiki, Ông Takaharu Tateishi), 
đại diện của SEAIPJ (Ông 
Shigehiro Kondo - Công ty 
Yamaha Motor, Ông Atsushi 
Iwakiri - Tập đoàn Panasonic, 
Ông Mamoru Usuda - Công ty 
YKK); về phía Việt Nam có Ông 
Nguyễn Hữu Cẩn - Phó Viện 
trưởng Viện Khoa học sở hữu trí 
tuệ (VIPRI) cùng ban lãnh đạo và 
các cán bộ, và đại diện của các cơ 
quan quản lý nhà nước về sở hữu 
trí tuệ, viện nghiên cứu, tổ chức 
đại điện sở hữu công nghiệp. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, 
Ông Nguyễn Hữu Cẩn và Ông 
Norihisa Kato đều khẳng định 
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rằng trong bối cảnh tình trạng xâm 
phạm sáng chế diễn ra ngày càng 
phổ biến và phức tạp, việc phân 
tích, xác định yếu tố xâm phạm 
quyền đối với sáng chế, trong đó 
có xác định phạm vi bảo hộ sáng 
chế, đánh giá khả năng 
trùng/tương đương của sáng chế 
phải dựa trên những cơ sở khoa 
học, căn cứ pháp lý và cách hiểu, 
vận dụng thống nhất. Do đó, Hội 
thảo sẽ là cơ hội để các bên thảo 
luận, trao đổi và học hỏi kinh 
nghiệm về phương pháp xác định 
yếu tố xâm phạm quyền đối với 
sáng chế.  

Tại Hội thảo, các đại diện của 
SEAIPJ và VIPRI đã có bài trình 
bày về pháp luật, nguyên tắc và 
thực tiễn xác định xâm phạm 
quyền đối với sáng chế, trong đó 
mỗi bên đã minh họa các vụ việc 
điển hình nhằm giới thiệu về 
phương pháp, cách thức đánh giá 
cụ thể để xác định sản phẩm bị 
nghi ngờ có xâm phạm quyền đối 
với sáng chế được bảo hộ hay 
không. Sau phần tham luận, các 
đại biểu đã tham gia sôi nổi trong 
phiên thảo luận kéo dài hơn một 
giờ đồng hồ. Nhiều câu hỏi và 
bình luận được đặt ra cho cả hai 
phía Nhật Bản và Việt Nam. 
Trong đó, các đại biểu không chỉ 

quan tâm đến cách thức xác định 
yếu tố xâm phạm quyền mà còn 
quan tâm đến kinh nghiệm xử lý 
xâm phạm quyền trong các trường 
hợp cụ thể. Ngoài ra, một số đại 
biểu cũng đã cung cấp thêm nhiều 
trường hợp đặc biệt trong thực tế 
đánh giá yếu tố xâm phạm quyền 
hiện nay. 

Kết thúc Hội thảo, đại diện của 
các bên đều đã khẳng định vai trò 
quan trọng của việc xác định yếu 
tố/hành vi xâm phạm quyền đối 
với sáng chế trong hệ thống thực 
thi quyền và cho rằng buổi Hội 
thảo đã cung cấp rất nhiều thông 
tin hữu ích cho các bên liên quan. 
Hai bên cũng bày tỏ mong muốn 
tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh 
nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí 
tuệ trong thời gian tới. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
Nông sản Việt Nam vào thị 
trường EU phải truy xuất nguồn 
gốc 

Truy xuất nguồn gốc đang là 
một yêu cầu ngày càng trở nên 
phổ biến với hàng hóa xuất khẩu 
sang châu Âu (EU), đặc biệt là 
các mặt hàng nông sản, thực 
phẩm. 

EU là thị trường xuất khẩu lớn 
thứ hai của Việt Nam, chỉ sau Hoa 
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Kỳ. Tính đến hết tháng 10/2018, 
xuất khẩu của Việt Nam và EU đạt 
34,9 tỷ USD, tăng 9,9% so với 
cùng kỳ năm trước. Với mức tăng 
trưởng xuất khẩu lên tới 
10%/năm, nông sản hiện là một 
trong những mặt hàng xuất khẩu 
chủ lực từ Việt Nam sang EU. Thị 
trường châu Âu yêu cầu bắt buộc 
nông sản nhập khẩu vào khu vực 
này phải truy xuất được nguồn gốc 
đang đặt ra thách thức cho trái cây 
Việt Nam. 

 
Hiệp định thương mại tự do 

Việt Nam - EU (EVFTA) dự kiến 
sẽ được phê chuẩn và đưa vào 
thực thi trong năm nay. Khi hiệp 
định EVFTA chính thức có hiệu 
lực, với việc loại bỏ hơn 99% 
giảm thuế xuất khẩu từ Việt Nam 
sang EU, đây sẽ là cơ hội lớn cho 
các sản phẩm cốt lõi của Việt 
Nam, đặc biệt là nông sản. 

Theo thống kê của Cục Sở hữu 
trí tuệ, tính đến ngày 15/10/2018, 
Cục đã bảo hộ cho 852 đối tượng 
có dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc cho 
các sản phẩm nông nghiệp, trong 

đó có 60 chỉ dẫn địa lý, 189 nhãn 
hiệu chứng nhận và 602 nhãn hiệu 
tập thể. Hiện nay, Việt Nam mới 
chỉ có 1 chỉ dẫn địa lý được bảo 
hộ tại thị trường EU là nước mắm 
Phú Quốc. Khi hiệp định EVFTA 
được ký kết và có hiệu lực, EU sẽ 
công nhận và bảo hộ 39 sản phẩm 
mang chỉ dẫn địa lý của Việt Nam. 
Các sản phẩm nông nghiệp nổi 
tiếng như thanh long, cà phê, hạt 
điều, chè… có khả năng khai thác 
để hưởng lợi lớn từ việc đăng ký 
chỉ dẫn địa lý. 

Tuy nhiên, một trong các điều 
kiện cần đạt được là các sản phẩm 
nông nghiệp sẽ phải đảm bảo tốt 
các vấn đề về kiểm soát nguồn 
gốc và chất lượng sản phẩm. Đây 
cũng chính là một trong những 
thách thức lớn đối với các doanh 
nghiệp xuất khẩu nông sản của 
Việt Nam. Chia sẻ tại diễn đàn 
Thương mại Việt Nam – EU, 
Trưởng ban kinh tế và thương mại 
Phái đoàn Liên minh châu Âu tại 
Việt Nam, bà Miriam Garcia 
Ferrer nhận định, khi Hiệp định 
thương mại tự do Việt Nam – EU 
(EVFTA) đi vào thực thi sẽ mang 
lại cơ hội cho cả 2 bên bởi trong 
số 10 quốc gia xuất khẩu nhiều 
nhất vào thị trường châu Âu, Việt 
Nam đang đứng thứ 10 và chiếm 
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chỉ 2% tổng kim ngạch nhập khẩu 
vào EU, như vậy dư địa xuất khẩu 
nông sản Việt Nam vào EU còn 
rất lớn trong thời gian tới. 

Nhiều chuyên gia nhận định, 
nông sản Việt là mặt hàng có tiềm 
năng xuất khẩu sang châu Âu. 
Hiện nay, một số DN Việt Nam đã 
chứng minh được chất lượng sản 
phẩm đáp ứng yêu cầu của EU, 
phù hợp với thị hiếu người tiêu 
dùng EU. Đặc biệt, nhiều sản 
phẩm Việt Nam được ưa chuộng 
tại châu Âu như hạt điều, phê, 
thanh long, vải thiều,… Bên cạnh 
đó, vẫn còn nhiều DN gặp khó 
khăn trong việc xuất khẩu nông 
sản bởi không chứng minh được 
nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Tại 
nhiều quốc gia ở Mỹ, châu Âu vốn 
là những thị trường khó tính, họ 
có yêu cầu hàng hóa nhập khẩu 
phải chứng minh không chỉ nơi 
gia công, chế biến cuối cùng mà 
cả quá trình thu gom nguyên liệu, 
đánh bắt, nuôi trồng trước đó 
nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, 
không vi phạm các quy định về 
môi trường. 

Do vậy, việc truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm có vai trò hết sức 
quan trọng đối với hoạt động sản 
xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu 
của DN. Tại Việt Nam, truy xuất 

nguồn gốc là một hoạt động còn 
khá mới, DN  và người tiêu dùng 
hiện nay cũng chưa hiểu hết ý 
nghĩa cũng như chưa hiểu đúng 
bản chất của truy xuất nguồn gốc. 
Thậm chí một số người còn nghĩ 
rằng việc truy xuất nguồn gốc là 
không cần thiết. 

Song song với đó, các DN Việt 
Nam, đặc biệt là các DN vừa và 
nhỏ còn gặp nhiều khúc mắc trong 
việc triển khai hệ thống truy xuất 
nguồn gốc cho từng sản phẩm, 
nhóm sản phẩm ngành nghề cụ 
thể. Vậy giải pháp nào để tăng 
cường hiệu quả vấn đề kiểm soát 
nguồn gốc và chất lượng sản phẩm 
nông nghiệp được bảo hộ khi 
EVFTA có hiệu lực? theo PGS, 
TS Nguyễn Quốc Thịnh - trường 
Đại học Thương mại Hà Nội cho 
biết, cần có sự quy hoạch rõ ràng 
tại mỗi vùng sản xuất dưới sự 
quản lý của các doanh nghiệp 
hoặc các hợp tác xã kiểu mới để 
kiểm soát tốt vấn đề truy xuất 
nguồn gốc và chất lượng sản 
phẩm. Trao quyền quản lý cho các 
tổ chức tập thể đang trực tiếp sản 
xuất kinh doanh tại các vùng đặc 
sản. Có sự tham gia hỗ trợ của các 
cơ quan quản lý Nhà nước trong 
việc tạo chọn những giống cây 
phù hợp nhất để có thể đáp ứng 
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những tiêu chuẩn chất lượng theo 
quy định quốc tế. 

(Theo vietq.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
Thương hiệu bền vững cùng 
sức khỏe Việt 

Công ty cổ phần Traphaco tiền 
thân là tổ sản xuất thuốc thuộc Ty 
Y tế Đường sắt được thành lập 
ngày 28/11/1972. Ngày 
01/01/2000, Công ty CP Dược và 
Thiết bị vật tư y tế Traphaco chính 
thức bắt đầu hoạt động theo hình 
thức công ty cổ phần với 45% vốn 
Nhà nước. Tới ngày 12/11/2008, 
Traphaco chính thức giao dịch 
trên sàn giao dịch chứng khoán 
TP.HCM với mã chứng khoán là 
TRA. 

Vượt qua những khó khăn của 
giai đoạn đầu cổ phần hóa, Công 
ty đã nỗ lực vươn lên để đạt nhiều 
thành công, được tặng thưởng 
Huân chương Lao động hạng Ba 
năm 2002, Huân chương Lao động 
hạng Nhì năm 2007, danh hiệu 
“Doanh nghiệp vì sự tiến bộ của 
phụ nữ” -  giải thưởng 
Kovalevskaia cho tập thể khoa 
học nữ Traphaco (2005). 

 
Dây chuyền sản xuất hiện đại của 

Traphaco. 

Năm 2009, Traphaco được 
công nhận là thương hiệu nổi tiếng 
nhất ngành dược Việt Nam, tốp 
100 Sao Vàng đất Việt. Năm 
2010, Traphaco là đơn vị duy nhất 
của Việt Nam được nhận Giải 
thưởng WIPO do Tổ chức Sở hữu 
Trí tuệ thế giới trao tặng. Năm 
2017, Traphaco lần nữa nằm trong 
tốp 10 công ty uy tín nhất ngành 
dược Việt Nam, đón nhận giấy 
chứng nhận Thương hiệu xuất sắc 
năm 2018, và là một trong 50 
doanh nghiệp niêm yết tốt nhất 
trên sàn chứng khoán Việt Nam. 

Ngày 8/01/2017, Traphaco 
khánh thành nhà máy sản xuất 
thuốc hiện đại ở xã Tân Quang, 
huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Nhà 
máy tân dược "thông minh” này 
được xây dựng trên diện tích 
46.288 m2 với tổng vốn đầu tư 
477 tỷ đồng, gồm 3 phân xưởng 
và 5 dây chuyền sản xuất đồng bộ, 
tự động hóa. Lễ khánh thành nhà 
máy sản xuất thuốc hiện đại nhất 



                                          Số 217 – 3/2019 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 27 
 

Việt Nam của Traphaco được bình 
chọn là một trong 10 sự kiện khoa 
học và công nghệ nổi bật năm 
2017. 

Toàn bộ nhà máy đều được 
đồng bộ và tự động hóa hoàn toàn 
trên nền tảng công nghệ thông tin, 
theo nguyên tắc “No touch, No 
dust” (Không có tác động con 
người - không sinh bụi). Nhờ đó, 
hạn chế đến mức thấp nhất sự can 
thiệp của con người vào sản xuất, 
tối ưu chất lượng sản phẩm. Nhà 
máy của Traphaco đã được Bộ Y 
tế cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn 
GMP-WHO. 

Cho tới tháng 3/2018, nhà máy 
tân dược “thông minh” thứ 4 của 
Traphaco được cấp chứng nhận 
GMP-WHO và chính thức đi vào 
hoạt động. Nhà máy này thể hiện 
quyết tâm của TRA là lấn sang 
mảng tân dược, cạnh tranh bằng 
công nghệ cao, và tận dụng sản 
xuất nhượng quyền. Trong cuộc 
chạy đua trên thị trường dược, các 
doanh nghiệp nước ngoài đang 
nắm rất nhiều lợi thế, đặc biệt ở 
lĩnh vực tân dược. Doanh nghiệp 
Việt thường cũng chỉ đủ khả năng 
sản xuất thuốc generic (thuốc bào 
chế theo công thức đã hết thời hạn 
bảo hộ). Vì để phát triển các hoạt 
chất mới doanh nghiệp cần trung 

bình 1 tỷ USD. Rõ ràng điều này 
vượt quá tiềm lực tài chính của 
hầu hết các doanh nghiệp trong 
nước. 

Để hóa giải các khó khăn nêu 
trên và tránh cạnh tranh với các 
đối thủ mạnh, Traphaco chọn thị 
trường ngách sản xuất thuốc đông 
dược trên nền công nghệ cao. 
Bằng cách này, Traphaco tận dụng 
những lợi thế về đa dạng sinh học 
của Việt Nam và nền y dược học 
cổ truyền lâu đời để phát triển 
những loại thuốc đông dược dễ 
dùng, tiện lợi, có tính an toàn cao, 
thoát khỏi việc phụ thuộc nguyên 
liệu nhập để tối ưu hóa giá thành 
sản xuất. 

Trong khi các nhà sản xuất 
khác ở Việt Nam phải nhập khẩu 
90% dược liệu, Traphaco đã là 
doanh nghiệp dược đầu tiên của 
Việt Nam tự cung cấp được 72% 
dược liệu cho nhu cầu sản xuất 
của mình. Vùng nguyên liệu của 
Traphaco gồm 36.000 ha vùng 
trồng đạt tiêu chuẩn GACP-WHO 
cho 10 loại dược liệu khác nhau 
phục vụ các nhóm sản phẩm chính 
của Traphaco. 

Bên cạnh các sản phẩm dược 
phẩm được sản xuất trong nhà 
máy hiện đại theo các tiêu chuẩn 
thực hành tốt, các sản phẩm thực 
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phẩm chức năng từ đông dược đã 
góp phần giúp Traphaco đi đến 
chiến lược quan trọng là tập trung 
vào thị trường OTC (thị trường 
phi tập trung). Để phát triển thành 
công thị trường OTC đòi hỏi 
Traphaco phải xây dựng một 
mạng lưới phân phối tốt. Traphaco 
nhận thức rõ không thể phó mặc 
số phận vào tay các đại lý, mà 
phải tự xây dựng hệ thống bán lẻ 
đến tận tay người tiêu dùng. 

Traphaco đã ứng dụng công 
nghệ thông tin để hỗ trợ tối đa cho 
công tác bán hàng, trang bị các 
phần mềm cho hệ thống nhà 
thuốc, máy tính bảng cho nhân 
viên bán hàng. Mọi dữ liệu mua 
bán được truyền thẳng về máy chủ 
công ty nhanh chóng giúp ban 
lãnh đạo cập nhật tình huống theo 
thời gian thực để có những điều 
chỉnh chiến lược phù hợp, ngoài ra 
giúp nâng cao năng suất bán hàng, 
thống nhất giá bán lẻ trên thị 
trường, tối ưu hóa việc sản xuất, 
xử lý tồn kho. Chúng ta cũng dễ 
dàng nhận thấy khát vọng lớn lao 
của tập thể lãnh đạo và cán bộ 
công nhân viên Traphaco. 
Traphaco đã liên tục nghiên cứu, 
phát triển chuỗi giá trị xanh từ 
nguyên liệu - công nghệ - sản 
phẩm - dịch vụ phân phối, liên tục 

cung cấp ra thị trường các sản 
phẩm độc đáo trong công thức, có 
hiệu quả điều trị, an toàn cho 
người sử dụng và khả năng cạnh 
tranh tốt với các sản phẩm nhập 
ngoại nhằm khẳng định chất lượng 
và thể hiện khát vọng tiên phong. 

Năm 2017, tổng doanh thu bán 
hàng lên đến 2.100 tỷ đồng (chưa 
gồm VAT). Trong đó, hàng sản 
xuất và độc quyền phân phối 
khoảng 1.500 tỷ đồng. Lợi nhuận 
sau thuế của cổ đông công ty mẹ 
ước tính 210 tỷ đồng. Từ nay đến 
2020, mục tiêu Traphaco sẽ tăng 
trưởng tổng doanh thu ít nhất 12% 
một năm, lợi nhuận tăng 15% qua 
mỗi năm. Kết quả đạt được càng 
giúp Traphaco vững tin hơn về 
mục tiêu phía trước. 

Công ty Anphabe  nhận xét, 
Traphaco gây dựng được lòng tin 
tốt ở nhân viên, tất cả các biểu 
hiện của nhân viên Traphaco đều 
tích cực hơn hẳn, tạo ra các 
khoảng cách lớn với trung bình 
Ngành. Nhân viên Traphaco thể 
hiện tích cực nhất ở 3 biểu hiện: 
Tin tưởng vào sự phát triển bền 
vững, gắn bó với đồng nghiệp và 
chia sẻ tích cực về công ty. 

Bên cạnh đó, trong suốt chặng 
đường hình thành và phát triển, 
Traphaco luôn “Lấy lợi ích cộng 
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đồng làm khởi sự cho mọi hoạt 
động”, cam kết đóng góp cho sự 
phát triển ổn định và bền vững. 

Với vai trò là đơn vị tiên phong 
tạo vùng trồng dược liệu tại các 
tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa, 
Traphaco đã  tạo ra việc làm cho 
hàng nghìn lao động. Quan trọng 
hơn, thông qua các đề tài dự án 
trồng và thu hái dược liệu đã đóng 
góp không nhỏ trong việc giáo dục 
ý thức bảo tồn, phát triển tài 
nguyên cây thuốc Việt Nam. 

Những thành quả đạt được 
hôm nay cho thấy quyết tâm và 
khát vọng đột phá để khẳng định 
vị thế số một không chỉ trong 
đông dược mà còn cả trong lĩnh 
vực tân dược của Traphaco không 
còn quá xa. Traphaco chắc chắn sẽ 
trở thành một thương hiệu mạnh 
trong ngành dược phẩm không chỉ 
của Việt Nam mà cả trên thị 
trường quốc tế. 

(Theobaochinhphu.vn) 
 
Nghệ An có 883 mặt hàng 
công, nông nghiệp được cấp 
bằng sở hữu trí tuệ 

Sở hữu trí tuệ - lợi thế cạnh 
trạnh và động lực phát triển của 
doanh nghiệp; Quản trị và thương 
mại hóa tài sản trí tuệ trong 
doanh nghiệp; Hoạt động hỗ trợ 

phát triển tài sản trí tuệ đối với 
doanh nghiệp địa phương, là 3 
chuyên đề được Cục Sở hữu trí tuệ 
phối hợp với Sở Khoa học - Công 
nghệ tỉnh Nghệ An tổ chức tọa 
đàm với doanh nghiệp vào sáng 
23/3. 

 
Cam Vinh là sản phẩm nổi tiếng của Nghệ An 
được cấp văn bằng sở hữu trí tuệ và dán tem 

truy xuất nguồn gốc 

Cuộc tọa đàm nhằm tuyên 
truyền vai trò của sở hữu trí tuệ 
đối với sự phát triển kinh tế - xã 
hội và hội nhập quốc tế; đồng thời 
giúp các doanh nghiệp khởi 
nghiệp gây dựng, phát triển tài sản 
trí tuệ để ngày càng phát triển hơn 
trong kinh doanh, sản xuất. Nội 
dung tọa đàm bao gồm 3 chuyên 
đề: Sở hữu trí tuệ - lợi thế cạnh 
tranh và động lực phát triển của 
doanh nghiệp; Quản trị và thương 
mại hóa tài sản trí tuệ trong doanh 
nghiệp; Hoạt động hỗ trợ phát 
triển tài sản trí tuệ đối với doanh 
nghiệp địa phương. Tại buổi tọa 
đàm, các chuyên đề đều được đại 
diện Cục Sở hữu trí tuệ và Sở 
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Khoa học - Công nghệ thuyết 
giảng. Trong đó nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc đăng kí, xác 
lập và quản trị tài sản trí tuệ trong 
doanh nghiệp. 

Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, Sở 
KHCN đã giải đáp những thắc 
mắc của các doanh nghiệp, doanh 
nghiệp khởi nghiệp về các vấn đề 
liên quan đến việc thực hiện 
quyền bảo hộ, sở hữu trí tuệ cho 
sản phẩm cũng như các chính sách 
liên quan... nhằm thúc đẩy việc 
triển khai bảo hộ sở hữu trí tuệ, 
nâng cao cạnh tranh cho sản 
phẩm. 

Theo đó, để được trao quyền sử 
dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ 
này, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng 
các điều kiện nhất định, sản phẩm 
phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chí 
chất lượng cụ thể và phải tuân 
theo một hệ thống kiểm soát chặt 
chẽ. Đây là một trong những căn 
cứ giúp đảm bảo uy tín, danh tiếng 
và xuất xứ của sản phẩm, đồng 
thời cũng là lý do mà người tiêu 
dùng sẵn sàng trả giá cho sản 
phẩm cao hơn các sản phẩm cùng 
loại khác trên thị trường. 

Đến nay, Nghệ An đã có 883 
đối tượng là mặt hàng công 
nghiệp, nông nghiệp... được cấp 
văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ. 

Các sản phẩm sau khi được cấp 
văn bằng sở hữu trí tuệ và dán tem 
truy xuất nguồn gốc, danh tiếng 
của các sản phẩm đã được người 
tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết 
đến và tin tưởng sử dụng. 

(Theo baonghean.vn) 
 

 Casio nhái, mỹ phẩm, rượu 
ngoại nhập lậu trị giá gần 2 tỉ 
đồng 

Theo đó, số hàng tiêu hủy lần 
này là tang vật vi phạm hành 
chính không rõ nguồn gốc, xuất 
xứ do các Đội quản lý thị trường 
tịch thu từ tháng 6/2018- 3/2019. 

 
Quảng Nam: Tiêu hủy hàng ngàn đồng hồ 

Casio nhái, mỹ phẩm, rượu ngoại nhập lậu trị 
giá gần 2 tỉ đồng 

Cụ thể, các loại hàng hóa bị 
tiêu hủy gồm 1.090 đồng hồ nhái 
nhãn hiệu casio các loại, trị giá 
hơn 1,6 tỉ đồng; gần 1.200 đồ chơi 
trẻ em, trong đó có nhiều đồ chơi 
mang tính bạo lực như súng, dao, 
cung tên; 135 chai rượu ngoại; gần 
2.600 bao thuốc lá nhập ngoại các 
loại; hàng nghìn sản phẩm thực 
phẩm chức năng, bột nêm giả 
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nhãn hiệu Knorr, đồ uống nhanh 
cùng hàng nghìn hộp mỹ phẩm 
các loại; hàng nghìn sản phẩm mũ 
bảo hiểm, cuộn dây điện máy phát 
và sản phẩm dùng trong lĩnh vực y 
tế...  

Những sản phẩm bị tiêu hủy 
đều bị xếp vào hàng cấm, hàng 
nhập lậu, hàng giả và hàng kém 
chất lượng không được phép lưu 
thông trên thị trường, hàng hóa, 
tang vật vi phạm hành chính 
không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 
Trong năm 2018, Cục Quản lý thị 
trường Quảng Nam đã xử lý 3.700 
vụ vi phạm về kinh doanh hàng 
cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và vi 
phạm sở hữu trí tuệ, các hành vi 
gian lận thương mại khác, nộp 
ngân sách hơn 7 tỷ đồng.  

Việc tiêu hủy các hàng hóa này 
nhằm xử lý nghiêm vi phạm, góp 
phần tuyên truyền nâng cao ý thức 
của người dân trong đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại, nhắc nhở các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh chấp hành tốt quy định 
của pháp luật trong hoạt động mua 
bán, cung ứng hàng hóa ra thị 
trường. 

(Theo sohuutritue.vn) 

 
 Phát hiện và tiêu hủy 600kg 
chân gà thối 

Ngày 17/3, Đội Quản lý thị 
trường số 4 tỉnh Quảng Ninh kết 
hợp với các lực lượng chức năng 
tổ chức tiêu hủy 600kg chân gà đã 
bốc mùi hôi thối.  

 
Đội Quản lý thị trường số 4 tỉnh Quảng 

Ninh phát hiện và bắt giữ số chân gà không 
đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ, các đơn vị chức năng đã 
kiểm tra hành chính chiếc xe ô tô 
BKS: 14D-011.97 do ông Phạm 
Văn Ánh (SN1982) trú tại xã Thủ 
Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng 
Yên điều khiển thì phát hiện số 
chân gà trên. 600kg chân gà 
không đảm bảo an toàn thực phẩm 
được đóng gói kỹ trong các bao tải 
đựng hàng và bọc kín bên ngoài 
bằng các vỏ bọc ni lông để tránh 
bị phát hiện trên đường vận 
chuyển. 

Trong quá trình tra hỏi, chủ 
phương tiện vận chuyển số hàng 
hóa trên đã khai nhận mua số chân 
gà này của một người trên địa bàn 
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TP. Móng Cái, Quảng Ninh để 
đem đi tiêu thụ, trị giá lô hàng là 
18 triệu đồng. Ông Ánh không 
xuất trình được các giấy tờ chứng 
minh nguồn gốc hợp pháp số hàng 
trên. Hiện, cơ quan chức năng đã 
lập biên bản vi phạm hành chính, 
đồng thời tổ chức tiêu hủy số hàng 
này. 

(Theo tapchisohuutritue.vn) 
 

 Yến sào giả ngang nhiên bày 
bán trên thị trường 

Yến sào là sản phẩm được xem 
là bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe 
con người. Và khi kinh tế phát 
triển thì nhu cầu mua, sử dụng yến 
hoặc làm quà biếu tặng cũng tăng 
cao. Chính vì thế, trên thị trường 
ngày càng xuất hiện nhiều sản 
phẩm yến sào được quảng cáo và 
bày bán tràn lan. 

Mới đây, Phòng cảnh sát điều 
tra tội phạm về kinh tế, Công an 
tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa kiểm 
tra, phát hiện một cơ sở kinh 
doanh yến sào trên đường Phước 
Tường, phường Phước Long (Nha 
Trang) có dấu hiệu làm yến sào 
giả xuất xứ ở Nha Trang. Công an 
phát hiện nhiều thùng giấy có 
hàng ngàn lọ thủy tinh chứa chất 
lỏng, được cho là yến sào đã qua 
chưng cất. Qua kiểm đếm có 

khoảng 4.200 chai thuỷ tinh kể 
trên. Chủ cơ sở là bà Dương Thị 
Thanh Dung không xuất trình 
được giấy tờ chứng minh nguồn 
gốc cũng như giấy chứng nhận 
kiểm định an toàn đã lập biên bản, 
tiến hành thu giữ. Bà Dung khai 
toàn bộ số yến được mua tại TP 
HCM. Sau khi đưa về Khánh Hòa, 
cơ sở đặt in bao bì, nhãn mác 
mang tên yến sào xuất sứ tại Nha 
Trang, rồi bán ra thị trường. 

 
Yến sào giả ngang nhiên bày bán 

 trên thị trường. 

Cùng với nước yến, thị trường 
tổ yến lâu nay được xem là vàng 
thau lẫn lộn, giá cả như mê hồn 
trận. Buôn bán tổ yến được đánh 
giá là ngành siêu lợi nhuận nên 
người bán mặt hàng này không chỉ 
xuất hiện nhiều ở các thành phố 
lớn mà còn tràn về các tỉnh. Người 
tiêu dùng hiện đang khá hoang 
mang bởi giá yến huyết khá đa 
dạng. Tại những cửa hàng yến 
huyết lớn thì mức giá từ 15 triệu 
cho đến hơn 20 triệu đồng/lạng tổ 
yến huyết, còn tổ yến trắng từ 3,5 
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triệu cho đến hơn 5 triệu 
đồng/lạng. Tuy nhiên, cũng có cửa 
hàng bán với giá khá mềm 7,2-7,5 
triệu đồng/lạng, do người bán trộn 
giữa yến huyết và yến trắng. 

Cách phân biệt yến huyết 
thật và yến huyết giả 

Lấy một lượng yến huyết nhỏ 
nhúng vào nước chè xanh hoặc trà 
mạn rồi quan sát sau vài phút: Nếu 
là tổ yến huyết nhuộm phẩm màu 
nó sẽ phản ứng hóa học, biến 
thành màu đen sẫm. Tổ yến huyết 
thật sẽ không chuyển màu, vẫn giữ 
nguyên màu sắc như ban đầu. 
Quan sát khi chế biến: Nếu là tổ 
yến huyết thật vẫn giữ nguyên 
màu sắc sau khi được nấu chín. Tổ 
yến huyết giả sẽ phai màu ra nước 
và sợi yến không còn giữ được 
màu sắc như ban đầu. Nhận biết 
qua mùi vị: Khi được nấu chín, 
yến huyết thật sẽ có mùi tanh đặc 
trưng của yến sào, nếu bạn thấy 
mùi khác lạ như mùi ngai ngái của 
hóa chất là do sản phẩm đã được 
ngâm tẩm hóa chất. 

Yến huyết quý thế nào? 
Yến huyết  được biết đến là 

một loại cực phẩm thuộc hàng 
"thương gia", nó cũng là loại yến 
sào tốt nhất và có giá trị cao nhất 
hiện nay. Được biết, bản chất của 
hiện tượng yến có màu đỏ là quá 

trình lên men tổ yến một cách tự 
nhiên. Ban đầu tổ yến được tao ra 
có màu trắng bình thường, với sự 
kết hợp chính xác giữa các nguyên 
tố khác nhau từ nhiệt độ, độ ẩm, 
các khoáng chất tự nhiên đã tạo 
nên một môi trường vật chất đặc 
biệt thúc đẩy quá trình lên men 
hữu cơ xảy ra, trong khoảng thời 
gian 2 – 3 tháng đã tạo nên những 
tổ yến với màu sắc khác nhau. Thí 
nghiệm trong các nhà nuôi yến với 
những điều kiện tương đồng với 
ngoài tự nhiên, một số tổ yến cũ 
đã chuyển sang màu đỏ của Huyết 
Yến trong khi những tổ mới xây 
vẫn có màu trắng. Một số tổ đang 
trong giai đoạn lên men để chuyển 
thành Huyết Yến, màu sắc có sự 
biến chuyển rõ rệt màu trắng từ từ 
chuyển sang màu hồng. 

 (Theo tapchisohuutritue.vn) 
 
 Tây Ninh: Hàng hóa vi 
phạm sở hữu trí tuệ gia tăng 
phức tạp 

Thời gian gần đây, tại cửa 
khẩu quốc tế Mộc Bài, trong quá 
trình thực hiện giám sát, lực 
lượng Hải quan đã phát hiện 
nhiều lô hàng hóa quá cảnh nghi 
ngờ giả mạo nhãn hiệu như quần 
áo, nón, túi xách… Hiện mỗi 
ngày, hàng hóa quá cảnh XNK 
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qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh 
trung bình 120 tờ khai, cộng với 
phương tiện vận chuyển hàng quá 
cảnh từ 230-290 phương tiện. 

 
Để thực hiện tác công tác giám 

sát, quản lý hàng quá cảnh, Chi 
cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài 
đã áp dụng nhiều giải pháp siết 
chặt quản lý, hạn chế rủi ro như: 
Khi tiếp nhận những tờ khai xuất 
quá cảnh nếu có hàng hóa thuộc 
danh mục quản lý rủi ro, hàng 
trọng điểm công chức đều báo cáo 
lãnh đạo Chi cục để có chỉ đạo 
thực hiện biện pháp giám sát, quản 
lý lô hàng phù hợp như áp tải 
chuyển giao cho phía Campuchia 
nhằm tránh hàng hóa quay lại và 
thẩm lậu vào Việt Nam tiêu thụ. 
Thường xuyên trao đổi thông tin 
với các Chi cục đăng ký mở tờ 
khai để có thông tin về lô hàng, 
phối hợp giám sát chặt chẽ. Đồng 
thời, tiếp nhận thông tin từ các Chi 
cục Hải quan nơi khác đối với 
những lô hàng trọng điểm quá 
cảnh được các Chi cục gửi thông 
tin phối hợp giám sát hàng qua 

cửa khẩu Mộc Bài. Khi hàng hóa 
thực xuất qua khu vực giám sát và 
nhập khẩu vào Campuchia, Chi 
cục có văn bản phản hồi để các 
đơn vị cung cấp thông tin biết. 

Bên cạnh đó, đơn vị đã triển 
khai phối hợp với các lực lượng 
chức năng tại cửa khẩu trong công 
tác phòng, chống buôn lậu, gian 
lận thương mại qua loại hình hàng 
quá cảnh. Từ đầu năm đến nay, 
đơn vị đã phát hiện và phối hợp 
với các lực lượng chức năng bắt 
giữ nhiều trường hợp vi phạm liên 
quan đến hàng quá cảnh, trong đó, 
có một số vụ có thủ đoạn buôn lậu 
táo tợn của các đối tượng qua loại 
hình này. 

Điển hình như ngày 16/3, Chi 
cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài 
phối hợp với Đội Kiểm soát chống 
buôn lậu khu vực miền Nam (Cục 
Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục 
Hải quan) kiểm tra lô hàng quá 
cảnh của Công ty TNHH Thương 
mại Sơn Hà, đăng ký mở tờ khai 
tại Chi cục Hải quan cửa khẩu 
Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng 
Sơn). Lô hàng được vận chuyển 
đến cửa khẩu Mộc Bài để xuất đi 
Campuchia. Số hàng hóa được 
khai báo trên tờ khai hải quan là 
hàng dệt may, tiêu dùng mới 
100%. Trong quá trình thực hiện 
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giám sát, các lực lượng chức năng 
phát hiện nghi ngờ đã tiến hành 
kiểm tra thực tế hàng hóa. Kết quả 
phát hiện nhiều mặt hàng không 
khai, khai sai tên hàng và số lượng 
hàng hóa. Đặc biệt, trong đó phát 
hiện 2 kiện hàng gồm 350 cái vỏ 
(mặt sau) điện thoại di động 
iPhone nghi ngờ giả mạo nhãn 
hiệu. 

Ngày 22/3, Chi cục Hải quan 
cửa khẩu Mộc Bài tiếp tục phối 
hợp với Đội Kiểm soát bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ (Cục Điều tra 
chống buôn lậu) kiểm tra thực tế 
lô hàng quá cảnh của Công ty 
TNHH MTV Bách Việt Lạng Sơn. 
Theo khai báo của DN, đây là 
hàng dệt may, tiêu dùng mới 
100%, cũng được đăng ký mở tờ 
khai từ Chi cục Hải quan cửa khẩu 
Hữu Nghị chuyển qua cửa khẩu 
Mộc Bài để xuất sang Campuchia. 
Qua kiểm tra thực tế, các lực 
lượng chức năng cũng phát hiện 
hàng hóa không khai, khai sai tên 
hàng, số lượng và có 187 túi xách 
YSL nghi ngờ giả mạo nhãn hiệu. 
Hiện các vụ việc đang tiếp tục mở 
rộng điều tra, xử lý theo quy định 
của pháp luật. 

Cũng theo nhận định của cơ 
quan chức năng, tình hình mua 
bán, vận chuyển hàng cấm, hàng 

nhập lậu trên địa bàn tỉnh Tây 
Ninh hiện cũng đang diễn ra phức 
tạp với nhiều vụ bị cơ quan chức 
năng phát hiện bắt giữ, khởi tố với 
số lượng ma túy tương đối lớn. 
Các đối tượng lợi dụng các đường 
mòn, lối mở hai bên cánh gà cửa 
khẩu nơi có ít lực lượng chống 
buôn lậu canh gác để vận chuyển 
ma túy.  

Điển hình vào ngày 21/3/2019, 
các lực lượng Công an tỉnh Tây 
Ninh đã phối hợp bắt quả tang đối 
tượng Đặng Thành Trung (SN 
1985, ngụ tại xã Gia Lộc, huyện 
Trảng Bàng) vận chuyển trái phép 
chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 
4,3 kg ma túy dạng viên, một xe ô 
tô hiệu Mazda 6 biển kiểm soát 
51G-378.85 cùng nhiều tang vật 
khác có liên quan. Qua khai thác 
ban đầu, Đặng Thành Trung khai 
nhận được một người đàn ông 
Campuchia thuê vận chuyển ma 
túy về Việt Nam tiêu thụ. Sau khi 
lên cửa khẩu Tho Mo và gửi xe ô 
tô ở đó, Trung thuê xe máy sang 
bên kia biên giới bằng đường tiểu 
ngạch để nhận hàng. Sau đó, 
Trung điều khiển xe ô tô chạy từ 
cửa khẩu Tho Mo theo Tỉnh lộ 
786 về đến khu vực ấp Bình Quới 
(xã Bình Thạnh, huyện Trảng 
Bàng, Tây Ninh) thì bị lực lượng 
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chức năng kiểm tra, bắt giữ. Hiện 
vụ việc được chuyển giao cho 
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm 
về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh 
tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Theo dự báo của lực lượng 
chức năng tỉnh Tây Ninh, tình 
hình buôn lậu, gian lận thương 
mại, hàng giả và vận chuyển trái 
phép hàng hóa qua biên giới có 
khả năng tăng do nhu cầu mua 
sắm của người dân tăng trong các 
ngày lễ lớn như 30/4, 1/5 sắp tới. 
Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo 
389 tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các 
lực lượng tăng cường lực lượng, 
phương tiện triển khai các nghiệp 
vụ trên các tuyến, địa bàn trọng 
điểm ở khu vực biên giới và trong 
nội địa nhằm kịp thời phát hiện, 
ngăn chặn, bắt giữ và xử lý 
nghiêm các đối tượng đầu nậu; 
triệt phá các đường dây, ổ nhóm 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả. 

(Theo baohaiquan.vn) 
 
 Tiêu hủy số lượng 'khủng' 
hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ 
trị giá hơn 2 tỷ đồng 

Vừa qua, tại Công ty cổ phần 
Môi trường Việt Úc - Khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, Cục Quản lý thị trường 

TP.HCM đã tiến hành tiêu hủy 
hàng hoá trị giá hơn 2 tỷ đồng. 

Tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy 
(gần trên 50.000 sản phẩm các 
loại) ước tính trên 2 tỷ đồng. Các 
loại sản phẩm bị tiêu hủy gồm: 
hàng giả, hàng cấm, hàng vi phạm 
kiểu dáng công nghiệp, sở hữu trí 
tuệ; hàng không rõ nguồn gốc xuất 
xứ, như: đồ nhựa, hàng điện, điện 
tử, phụ tùng xe máy không còn giá 
trị sử dụng, đồng hồ đeo tay, mũ 
bảo hiểm, linh kiện các loại, túi 
xách, quần áo, thực phẩm, mỹ 
phẩm, thuốc lá… đã hết hạn sử 
dụng hoặc không có ngày sản 
xuất, hạn sử dụng; các loại hàng 
không hợp quy, hàng hóa không 
đảm bảo lưu thông trên thị trường, 
hàng giả, hàng nhái các thương 
hiệu nổi tiếng, hàng hóa ảnh 
hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt 
trong đời sống của người dân. 

Trong thời gian tới, Cục Quản 
lý thị trường TP Hồ Chí Minh sẽ 
tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm 
soát thị trường tất cả các mặt hàng 
nhằm ngăn chặn các hành vi vi 
phạm gồm buôn bán, vận chuyển, 
chứa trữ hàng cấm; hàng nhập lậu; 
hàng giả, hàng xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ và các vi phạm pháp 
luật khác. 

(Theo vietq.vn) 


