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ĐƯA KHOA HỌC, CÔNG 
NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO TRỞ THÀNH ĐỘNG 
LỰC MỚI CHO TĂNG 
TRƯỞNG, TÁI CƠ CẤU NỀN 
KINH TẾ   

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ Bùi Thế Duy, trong 
năm 2020 sẽ có nhiều giải pháp 
được triển khai để Khoa học và 
Công nghệ đáp ứng yêu cầu phát 
triển của thực tiễn. Các giải pháp 
đều hướng tới mục tiêu đưa khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo thực sự trở thành động lực 
mới cho tăng trưởng, tái cơ cấu 
nền kinh tế và hội nhập quốc tế. 
Do đó, các nhiệm vụ nghiên cứu 
phải bám sát thực tế, giải quyết 
các bài toán đang đặt ra ở các 
ngành. 

 
Nội dung này được thông báo 

tại Họp báo thường kỳ quý 
IV/2019 do Bộ Khoa học và Công 
nghệ tổ chức ngày 20/01/2020 tại 

Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ Bùi Thế Duy chủ trì 
buổi họp báo. Tham dự buổi họp 
báo có đại diện lãnh đạo một số 
đơn vị chức năng của Bộ; các đơn 
vị báo chí thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ cùng đại diện các cơ 
quan thông tấn, báo chí. 

Về công tác xây dựng cơ chế, 
chính sách pháp luật, trong quý 
IV/2019, Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã hoàn thành và trình Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn 
bản: Đề nghị xây dựng Luật Sở 
hữu trí tuệ (sửa đổi); Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án phát triển Trung tâm 
Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và 
mạng lưới kết nối khởi nghiệp 
quốc gia. 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
tiến hành tổng hợp ý kiến của các 
Bộ, ngành, địa phương và đơn vị 
liên quan đối với các dự thảo: 
Nghị quyết của Chính phủ ban 
hành chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW 
ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị; 
Quyết định của Thủ tướng ban 
hành Kế hoạch triển khai kết luận 
số 52-KL/TW của Ban Bí thư… 
Hoàn thành Báo cáo Chính phủ về 
đánh giá tác động dự án Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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Sở hữu trí tuệ và Tờ trình Thủ 
tướng Chính phủ về việc tham gia 
Thỏa ước La Haye về đăng ký 
quốc tế kiểu dáng công nghiệp; 
Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết 
của Chính phủ ban hành Chương 
trình hành động thực hiện Kết luận 
số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của 
Ban Bí thư; Hoàn thiện dự thảo 
Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Kế hoạch hành động 
của Chính phủ thực hiện Kết luận 
số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của 
Ban Bí thư. 

Tiếp thu, giải trình các ý kiến 
và tiếp tục hoàn thiện dự thảo: 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
40/2014/NĐ-CP và Nghị định số 
87/2014/NĐ-CP; Nghị quyết của 
Chính phủ ban hành Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết 
số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về 
một số chủ trương, chính sách chủ 
động tham gia cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư; Đề án 
"Hoàn thiện hệ thống thể chế để 
thu hút nguồn lực xã hội đầu tư 
cho khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo, nhất là từ doanh 
nghiệp; Đề án Phát triển mạng 
lưới, nâng cao năng lực cung cấp 
dịch vụ hỗ trợ và kết nối nguồn 
lực cho khởi nghiệp sáng tạo đến 

năm 2030; Phối hợp với Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch giải 
trình, tiếp thu các ý kiến TVCP 
nhằm hoàn thiện Hồ sơ đề nghị 
sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ; Hoàn 
thiện Dự thảo Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 
Nâng cao năng lực nghiên cứu về 
dân số và phát triển đến năm 2030. 

Bên cạnh công tác xây dựng cơ 
chế, chính sách, pháp luật, Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã tổ 
chức nhiều sự kiện quan trọng 
được các báo/đài quan tâm như: 
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ 
và đón nhận Huân chương Độc lập 
hạng Nhất. Lễ kỷ niệm là dịp để 
tri ân và biểu dương những đóng 
góp của các thế hệ cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động 
của Bộ Khoa học và Công nghệ 
qua các thời kỳ, đồng thời điểm lại 
những trang sử vẻ vang đã qua, 
thể hiện quyết tâm đoàn kết, đưa 
nền Khoa học và Công nghệ của 
nước nhà phát triển mạnh mẽ, 
đóng góp ngày càng nhiều hơn 
vào việc nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 
của nền kinh tế, nâng cao đời sống 
nhân dân. 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
cũng tổ chức thành công buổi 
thăm và làm việc của Chủ tịch 
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Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 
tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc 
và dự Lễ khánh thành Nhà máy 
sản xuất thiết bị điện tử thông 
minh VinSmart.  

Đối với các hoạt động hợp tác 
quốc tế, Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã tham gia Hội nghị Bộ 
trưởng Khoa học và Công nghệ 
ASEAN lần thứ 10 và Hội nghị 
Ủy ban Khoa học và Công nghệ 
ASEAN lần thứ 77 tại Singapore. 
Trong khuôn khổ chuyến thăm và 
làm việc tại Hàn Quốc của Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng Khoa 
học và Công nghệ đã hội đàm và 
ký kết Biên bản ghi nhớ, Thỏa 
thuận đồng tài trợ các đề tài hợp 
tác nghiên cứu chung giai đoạn 
2019-2022 với một số Bộ/ngành 
của Hàn Quốc; tổ chức làm việc 
cấp Bộ trưởng với Bộ Công 
Thương để thống nhất cách thức 
làm việc, chia sẻ thông tin cũng 
như công tác phối hợp để tìm ra 
giải pháp hiệu quả nhất trong cuộc 
chiến chống gian lận thương mại, 
hàng giả, hàng nhái, hàng kém 
chất lượng, hàng vi phạm sở hữu 
trí tuệ. 

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ 
chức thành công: sự kiện Trình 
diễn, kết nối cung - cầu công nghệ 
2019 tại Gia Lai với chủ đề "Kết 

nối công nghệ bắt nhịp cuộc Cách 
mạng công nghiệp 4.0" đã có 12 
biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp 
tác chuyển giao công nghệ được 
ký kết với tổng giá trị trên 500 tỷ 
đồng. Bộ cũng tổ chức Hội Chợ 
công nghệ và thiết bị và Ngày hội 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long 2019 
với tổng số tiền quan tâm đầu tư 
đạt 755.000 USD; sự kiện 
Techfest Vietnam 2019 với chủ đề 
"Nguồn lực hội tụ", tiếp tục khẳng 
định vai trò xây dựng nền tảng và 
thúc đẩy liên kết cho hệ sinh thái 
khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 
được tổ chức tại Quảng Ninh đã 
kết nối 250 lượt giữa nhà đầu tư 
và các doanh nghiệp khởi nghiệp 
với tổng số tiền quan tâm đầu tư 
khoảng 14 triệu USD. Thử nghiệm 
thành công hệ thống "Thư viện số 
về sở hữu công nghiệp" trên nền 
tảng WIPO Publish từ ngày 
20/11/2019. 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hà Giang tổ chức khánh thành 
công trình bơm nước không điện 
(PAT) thuộc dự án KaWaTech tại 
huyện Đồng Văn; phối hợp với 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh tổ chức Hội nghị các nhà 
khoa học trẻ ASEAN 2019 với 
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chủ đề "Khoa học, Công nghệ và 
Đổi mới cho Cộng đồng ASEAN 
bền vững"; phối hợp với Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa 
tổ chức lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ 
quản lý nhà nước về Khoa học và 
Công nghệ dành cho Lãnh đạo Sở 
Khoa học và Công nghệ"; phối 
hợp với Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam và Tập 
đoàn Sumitomo (Nhật Bản) thực 
hiện Lễ ký kết gói thầu "Vệ tinh 
LOTUSat-1, thiết bị và đào tạo 
nhân lực"; phối hợp với Đại sứ 
quán Australia tổ chức thành công 
hội thảo "Australia - Việt Nam: 
Chia sẻ kinh nghiệm Phát triển hệ 
sinh thái Đổi mới sáng tạo" và Lễ 
trao Giải thưởng Đối tác Đổi mới 
sáng tạo Aus4Innovation, 3 dự án 
có sáng kiến xuất sắc, tạo ra tác 
động KT-XH tích cực đã nhận 
được tổng tài trợ lên đến hơn 1,6 
triệu AUD. 

Dự kiến trong quý I/2020, bên 
cạnh việc tiếp tục hoàn thiện các 
cơ chế, chính sách pháp luật về 
Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa 
học và Công nghệ sẽ tổ chức các 
sự kiện như: Xây dựng Chương 
trình hành động của Bộ thực hiện 
Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 
năm 2020 của Chính phủ; Hội 
nghị do Thủ tướng Chính phủ chủ 

trì về "Dịch chuyển chính sách để 
đưa doanh nghiệp trở thành trung 
tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo 
quốc gia"; Chuẩn bị nội dung và 
tham dự Kỳ họp 42 Ủy ban liên 
Chính phủ Việt Nam - Lào tại 
Lào; Hội nghị Giám đốc các Sở 
Khoa học và Công nghệ./. 

 (Theo noip.gov.vn) 
 

WIPO HỖ TRỢ VIỆT NAM 
THIẾT LẬP HỆ THỐNG 
PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ  

Vừa qua, tại trụ sở WIPO ở 
Geneve, Thụy Sỹ, Trưởng Phái 
đoàn thường trực Việt Nam bên 
cạnh Liên hợp quốc, WTO và các 
tổ chức quốc tế khác tại 
Geneve, Đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền Lê Thị Tuyết Mai, đã có 
buổi chào xã giao Tổng Giám đốc 
WIPO, Francis Gurry. 

Trong cuộc trao đổi, Đại sứ Lê 
Thị Tuyết Mai khẳng định trong 2 
nhiệm kỳ công tác Tổng giám đốc 
Francis Gurry đã có nhiều đóng 
góp tích cực cho công tác của 
WIPO. WIPO nói chung và  cá 
nhân Tổng Giám đốc nói riêng đã 
giúp Việt Nam xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật về sở hữu 
trí tuệ (IP), đào tạo nhân lực, các 
dự án hỗ trợ kỹ thuật về phát triển 
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môi trường sở hữu trí tuệ và cải 
thiện chỉ số đổi mới sáng tạo, nâng 
cao nhận thức của công chúng về 
sở hữu trí tuệ. 

 
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai và Tổng Giám đốc 

WIPO Francis Gurry 

Đại sứ Tuyết Mai cũng nhấn 
mạnh cá nhân Tổng giám đốc 
WIPO, tạo điều kiện thuận lợi để 
Việt Nam hoàn thành tốt vai trò 
Chủ tịch Đại hội đồng WIPO 
2018-2019. Bà Tuyết Mai khẳng 
định Phái đoàn Việt Nam tại 
Geneve sẽ tiếp tục tích cực hợp tác 
chặt chẽ với WIPO, thúc đẩy sự 
tham gia của Việt Nam trong công 
tác của WIPO, góp phần thúc đẩy 
phát triển khoa học công nghệ, 
kinh tế, xã hội. 

Tổng giám đốc Francis Gurry 
đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa 
WIPO và Việt Nam thời gian qua. 
Ông khẳng định Việt Nam đã đạt 
được những thành tựu nhất định IP 
và thông báo kết quả bước đầu của 
các dự án hỗ trợ kỹ thuật của 
WIPO dành cho Việt Nam. Ông 
cho rằng trong bối cảnh khoa học 

công nghệ cũng như IP đang phát 
triển với tốc độ nhanh chóng, IP 
đóng vai trò ngày càng quan trọng 
đối với sự phát triển kinh tế, xã 
hội của các nước. Các hoạt động 
đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ ngày càng quan 
trọng, có nhiều cơ hội nhưng cũng 
rất nhiều thách thức lớn lao. Tổng 
giám đốc hy vọng Việt Nam sẽ 
tiếp tục có những đóng góp tích 
cực cho WIPO. 

 (Theo baothoidai.vn) 
 
THÚC ĐẨY HỢP TÁC GIỮA 
APO VÀ ASEAN VÌ MỤC 
TIÊU TĂNG NĂNG SUẤT 
VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
KHU VỰC 

 Ngày 27/2, Hội nghị trù bị 
thúc đẩy hợp tác giữa APO và 
ASEAN đã được tổ chức tại Hà 
Nội với sự tham dự của Tổng thư 
ký APO, Tiến sỹ AKP Mochtan; 
Tiến sỹ Phanit Laosirirat, Chủ 
tịch APO; Thứ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ Trần Văn Tùng 
cùng đại diện của Việt Nam tại 
các Ủy ban chuyên ngành ASEAN. 

Năm 2020 là một năm quan 
trọng với Việt Nam khi đảm nhận 
vai trò Chủ tịch ASEAN với chủ 
đề xuyên suốt “Gắn kết và Chủ 
động thích ứng”. Không chỉ coi 
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trọng sự gắn kết, đoàn kết trong 
nội khối giữa các thành viên 
ASEAN, Việt Nam còn muốn mở 
rộng hợp tác hơn nữa với các tổ 
chức trong khu vực trong các lĩnh 
vực chuyên môn sâu để cùng nhau 
đạt được những mục tiêu đề ra.  

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ Trần Văn Tùng, Tổ 
chức Năng suất châu Á (APO) và 
ASEAN có nhiều điểm tương 
đồng với 8/10 thành viên của 
ASEAN cũng là thành viên của 
APO. Do đó, việc hợp tác giữa hai 
tổ chức sẽ mở ra cơ hội rất lớn 
trong việc thúc đẩy hợp tác giữa 
hai tổ chức. Trong hai ngày từ 25-
26/2, cuộc họp lần thứ 2 của Ban 
chỉ đạo về tầm nhìn và chiến lược 
mới đến năm 2025 của APO đã 
diễn ra tại Hà Nội. Ban Chỉ đạo 
đang hướng đến xây dựng tầm 
nhìn và chiến lược mới trở thành 
tổ chức tư vấn về chính sách cho 
chính phủ các nền kinh tế. Như 
vậy, sự hợp tác giữa APO và 
ASEAN đem lại cơ hội chia sẻ 
thông tin giữa hai tổ chức về 
những vấn đề không chỉ là năng 
suất mà còn là phát triển kinh tế”, 
Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho 
biết. 

Trong năm 2020, Việt Nam đã 
đề xuất những ưu tiên, sáng kiến 

để thúc đẩy đoàn kết nội khối 
ASEAN, thúc đẩy quá trình xây 
dựng cộng đồng của ASEAN, mở 
rộng quan hệ đối ngoại của 
ASEAN với các đối tác bên ngoài. 
Bộ Khoa học và Công nghệ đề 
xuất về sáng kiến liên quan đến 
sản xuất thông minh “Xây dựng lộ 
trình, giải pháp nhằm tiếp cận, 
thúc đẩy sản xuất thông minh cho 
các quốc gia Đông Nam Á”. Đây 
là lĩnh vực mà APO triển khai 
nghiên cứu trong nhiều năm và đã 
thành lập Trung tâm xuất sắc về 
sản xuất thông minh. Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng thuộc Bộ Khoa học và Công 
nghệ là đại diện Việt Nam tại Ủy 
ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất 
lượng của ASEAN (ACCSQ), ủy 
ban chuyên ngành chủ trì, phối 
hợp với các ủy ban liên quan triển 
khai sáng kiến về sản xuất thông 
minh trong năm 2020. Hội nghị 
phiên trù bị thúc đẩy hợp tác giữa 
APO và ASEAN là dịp để đại diện 
Việt Nam tại các Ủy ban chuyên 
ngành của ASEAN hiểu rõ hơn về 
APO và các hoạt động hỗ trợ, 
nghiên cứu của APO đang tiến 
hành với các nền kinh tế thành 
viên, thảo luận phương hướng hợp 
tác giữa APO và các Ủy ban của 
ASEAN trong tương lai và trao 
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đổi về kế hoạch hợp tác triển khai 
sáng kiến của Việt Nam về sản 
xuất thông minh, kế hoạch tổ chức 
hội nghị cấp cao thúc đẩy hợp tác 
giữa APO và ASEAN trong năm 
2020. 

Các thông tin như giới thiệu về 
hoạt động của APO, đặc biệt là 
các hoạt động nghiên cứu triển 
khai về sản xuất thông 
minh; Báo cáo Năng suất Việt 
Nam 2019; Giới thiệu về Ủy ban 
tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất 
lượng của ASEAN (ACCSQ) và 
các ủy ban chuyên ngành liên 
quan của ASEAN và các đối tác 
trong các lĩnh vực liên quan; Giới 
thiệu về sáng kiến của Việt Nam 
cho năm ASEAN 2020 về sản xuất 
thông minh và hội nghị cấp cao 
kết nối APO và ASEAN… cũng 
được các đại diện của APO, Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (Bộ KH&CN Việt Nam) 
chia sẻ tại hội nghị. Bên cạnh đó, 
hội nghị cũng nghi nhận các ý 
kiến thảo luận và phương hướng 
hợp tác với APO của đại diện các 
cơ quan đầu mối của Việt Nam tại 
ASEAN: Ủy ban thuận lợi hóa 
thương mại của ASEAN (ATF-
JCC); Ủy ban Khoa học, Công 
nghệ và Đổi mới của ASEAN 
(COSTI); Ủy ban điều phối về 

Thương mại điện tử của ASEAN 
(ACCEC); Ủy ban Bảo vệ người 
tiêu dùng ASEAN (ACCP); Ủy 
ban điều phối doanh nghiệp vừa 
và nhỏ của ASEAN 
(ACCMSME); Ủy ban tư vấn về 
Tiêu chuẩn và Chất lượng của 
ASEAN (ACCSQ)…. 

Cùng ngày, lễ ký kết Bản ghi 
nhớ hợp tác giữa Viện Năng suất 
Việt Nam – Tổ chức năng suất 
quốc gia và Tập đoàn điện lực 
Việt Nam (EVN), một tập đoàn 
nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, 
truyền tải, phân phối điện năng về 
tăng cường hợp tác trong nghiên 
cứu năng suất và xây dựng kế 
hoạch tổng thể thúc đẩy năng suất 
của EVN. Đây cũng là minh 
chứng cho sự hợp tác giữa Tổ 
chức năng suất quốc gia và doanh 
nghiệp hỗ trợ sự phát triển của 
doanh nghiệp. Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã và đang sẵn sàng 
tạo điều kiện để tăng cường hơn 
nữa các hoạt động hợp tác trên 
phạm vi cả nước góp phần cải 
thiện năng suất tổng thể của quốc 
gia theo định hướng, chỉ đạo của 
Đảng và Chính phủ Việt Nam. 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ Trần Văn Tùng khẳng định, 
trong nỗ lực vì mục tiêu chung của 
khu vực, thông qua hội nghị đại 
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diện các quốc gia và nền kinh tế 
thành viên sẽ tăng cường hiểu biết 
lẫn nhau hơn nữa và lan tỏa ý 
tưởng hợp tác APO và ASEAN 
trong các ủy ban chuyên ngành 
của ASEAN cũng như đề xuất 
hướng hợp tác giữa hai tổ chức 
khu vực quan trọng này. Hội nghị 
thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và 
APO dự kiến sẽ được tổ chức vào 
tháng 8/2020 trong khuôn khổ kỳ 
họp các Bộ trưởng kinh tế lần thứ 
52 (AEM 52). 

(Theo most.gov.vn) 
 

 
 

 
EVFTA VÀ BÀI TOÁN SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ  

Hiệp định Thương mại tự do 
Việt Nam - EU (EVFTA) vừa được 
Nghị viện châu Âu phê chuẩn là 
dấu mốc mới trên hành trình cải 
cách và hội nhập của nền kinh tế 
Việt Nam. Đồng thời tạo cơ hội 
lớn để doanh nghiệp nước ta đa 
dạng hóa thị trường, tránh phụ 
thuộc vào một vài thị trường như 
hiện nay. 

Ngay sau khi EVFTA chính 
thức có hiệu lực, châu Âu sẽ dỡ bỏ 
85,6% số dòng thuế, giúp tăng 
năng lực cạnh tranh cho 70,3% 

kim ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam vào thị trường này, Việt Nam 
xóa bỏ 48,5% tương đương với 
64,5% kim ngạch nhập khẩu vào 
Việt Nam, sẽ giúp giảm chi phí 
đầu vào cho các ngành sản xuất, 
giảm giá hàng hóa, dịch vụ, khơi 
thông dòng chảy mới về thương 
mại giữa chúng ta với một thị 
trường có sức mua lớn thứ hai trên 
thế giới (chỉ sau Hoa Kỳ, mà với 
Hoa Kỳ thì chúng ta chưa có hiệp 
định thương mại tự do), tạo điều 
kiện cho cả người dân Việt Nam 
và Châu Âu có thể tiếp cận những 
hàng hóa và dịch vụ chất lượng 
cao và giá rẻ. 

 
EVFTA tạo cơ hội lớn để doanh nghiệp Việt 

Nam đa dạng hóa thị trường. 

Với sự tham gia của các đối tác 
châu Âu, chúng ta kỳ vọng, giá trị 
gia tăng và hàm lượng công 
nghệ của những công đoạn sản 
xuất tại Việt Nam sẽ tăng lên. Bên 
cạnh đó, nỗ lực vươn tới những 
chuẩn mực quốc tế về quản trị 
quốc gia và quản trị doanh nghiệp, 
về lao động, môi trường… cũng sẽ 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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tạo ra nguồn năng lượng mới cho 
chiến lược phát triển bền vững của 
Việt Nam. 

Trước tiên, doanh nghiệp phải 
nắm rõ quy tắc về nguồn gốc xuất 
xứ, các tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ 
sinh an toàn thực phẩm, biện pháp 
phòng vệ thương mại, hay việc tìm 
hiểu về các đối tác, bạn hàng bên 
EU. Cùng với đó, các doanh 
nghiệp cần lưu ý vấn đề về sở hữu 
trí tuệ trong cam kết của hiệp định. 
Đó là các cam kết về bản quyền, 
phát minh, sáng chế, chỉ dẫn địa 
lý... với mức bảo hộ cao hơn so 
với Hiệp định thương mại thế giới 
(WTO). 

Bên cạnh đó, theo TS. Vũ Tiến 
Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI), doanh nghiệp cần sáng 
tạo, tạo ra sự khác biệt để nâng 
cao năng lực cạnh tranh của những 
sản phẩm dịch vụ mà mình làm ra 
bởi khác biệt chính là năng lực 
cạnh tranh lớn nhất. 

Trong kỷ nguyên 4.0, những 
yêu cầu về phát triển bền vững là 
một nền tảng để tương tác với nền 
kinh tế thế giới. Phát triển bền 
vững và thực hiện trách nhiệm xã 
hội chính là giấy thông hành để 
tiến ra thị trường thế giới. Thậm 
chí doanh nghiệp cần trang bị lại 

công nghệ, nếu công nghệ đó chưa 
phù hợp, chưa đáp ứng được yêu 
cầu. Đồng thời phải áp dụng 
chuyển đổi số trong doanh nghiệp 
để nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu 
quả quản lý. 

(Theo vietq.vn) 
 
CHỦ ĐỀ NGÀY SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI 2020: “ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO VÌ MỘT 
TƯƠNG LAI XANH”  

Ngày 26/4 hằng năm, chúng ta 
đều kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ 
thế giới để tìm hiểu về vai trò của 
quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong 
việc khuyến khích đổi mới và sáng 
tạo. Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 
2020 đặt đổi mới sáng tạo – và 
các quyền SHTT hỗ trợ đổi mới 
sáng tạo – là trung tâm của những 
nỗ lực tạo ra một tương lai xanh. 

Chúng ta cần quan tâm đến 
Trái đất. Xác định một lộ trình đến 
tương lai xanh là một yêu cầu cấp 
bách hiện nay. Tất cả chúng ta đều 
chia sẻ thử thách này và mỗi 
người có một vai trò trong việc 
xây dựng một tương lai xanh. 
Điều này đòi hỏi nỗ lực lớn lao và 
đa chiều, nhưng như nhà tự nhiên 
học nổi tiếng David Attenborough 
đã lưu ý “với tư cách là một giống 
loài, chúng ta là những chuyên gia 
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giải quyết vấn đề”. Chúng ta có 
thể tạo ra một tương lai xanh. 
Chúng ta có trí tuệ, sự khéo léo và 
khả năng sáng tạo tập thể để đưa 
ra những cách thức mới, hiệu quả 
hơn nhằm định hình một tương lai 
ít carbon. Nhưng chúng ta phải 
hành động ngay! 

 
Chiến dịch cho Ngày Sở hữu trí 

tuệ thế giới 2020 đặt đổi mới sáng 
tạo – và các quyền SHTT hỗ trợ 
cho đổi mới sáng tạo – là trung 
tâm của những nỗ lực tạo ra một 
tương lai xanh. Tại sao? Bởi vì 
những lựa chọn chúng ta đưa ra 
hôm nay sẽ định hình tương lai 
của chúng ta mai sau. Trái đất là 
nhà của chúng ta. Chúng ta cần 
quan tâm đến Trái đất. 

Chiến dịch cũng tôn vinh nhiều 
nhà sáng chế và sáng tạo truyền 
cảm hứng trên khắp thế giới đang 
đánh cược vào một tương lai xanh 
– họ những phụ nữ, nam giới và 
những người trẻ tuổi đang làm các 
công việc nhằm tạo ra sự thay thế 
sạch hơn cho các công nghệ dựa 
trên nhiên liệu hóa thạch, các hệ 

thống kiểm soát các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên và thực phẩm 
hiệu quả và bền vững hơn và cả 
những người đang sử dụng hệ 
thống SHTT để hỗ trợ công việc 
của họ cũng như tiếp thu và sử 
dụng trong cộng đồng. 

Chúng ta khám phá cách thức 
mà một hệ thống SHTT cân bằng 
và mạnh mẽ có thể thúc đẩy sự 
xuất hiện của một nền kinh tế 
xanh cùng cộng sinh với các hệ 
thống hỗ trợ sự sống của Trái đất. 
Chúng ta xem xét cách thức mà hệ 
thống bảo hộ bằng độc quyền sáng 
chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo, 
phát triển và phổ biến các công 
nghệ thân thiện với môi trường, 
cho phép chúng ta giải quyết 
khủng hoảng khí hậu và xây dựng 
một tương lai xanh; cách thức mà 
tư duy sáng tạo và quyền đối với 
kiểu dáng cùng nhau khuyến khích 
việc sử dụng tối ưu các nguồn lực, 
cho phép các nhà thiết kế đầu tư 
thời gian và tài năng vào việc tạo 
ra cho người tiêu dùng các sản 
phẩm hữu ích, hấp dẫn và thân 
thiện với môi trường. 

Chúng ta xem xét cách thức mà 
các nhãn hiệu và các chỉ dẫn khác 
hỗ trợ vào việc hình thành và phát 
triển của các doanh nghiệp dựa 
trên các nguyên tắc bền vững về 
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môi trường, cho phép họ cung cấp 
các sản phẩm và dịch vụ thân 
thiện với môi trường đa dạng hơn. 

Chúng ta nhận thấy cách thức 
mà các quyền như chỉ dẫn địa lý 
đang khuyến khích sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên bền vững hơn 
và quyền đối với giống cây trồng 
đang thúc đẩy sự phát triển của 
các loại cây trồng mạnh mẽ hơn 
nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề an 
ninh lương thực toàn cầu. 

Và chúng ta thấy được cách 
thức mà những nhà sáng tạo – 
những người thông qua hệ thống 
quyền tác giả có thể kiếm sống từ 
những tác phẩm của họ – có thể 
đóng một vai trò quan trọng trong 
việc tạo ra tầm nhìn về một tương 
lai xanh và những lợi ích chưa 
từng thấy. 

Như Einstein đã từng lưu ý, 
chúng ta không thể liên tục làm 
một việc lặp đi lặp lại và mong đợi 
những kết quả khác nhau. Nếu 
chúng ta muốn có kết quả khác 
nhau, chúng ta cần phải đổi mới 
trong cách tiếp cận, trong suy nghĩ 
và mô hình kinh doanh của mình. 

Cam kết của chúng ta, những 
lựa chọn mà chúng ta thực hiện 
mỗi ngày, những sản phẩm chúng 
ta mua, những nghiên cứu chúng 
ta tài trợ, những công ty chúng ta 

hỗ trợ và những chính sách và luật 
pháp chúng ta thiết lập sẽ quyết 
định tương lai của chúng ta xanh 
như thế nào. Với tư duy đổi mới 
sáng tạo cùng chiến lược sử dụng 
quyền sở hữu trí tuệ, phát triển 
bền vững là trong tầm tay. 

Hãy cùng chúng tôi khám phá 
vai trò của đổi mới sáng tạo và 
quyền sở hữu trí tuệ trong việc mở 
ra một con đường dẫn đến một 
tương lai xanh. Chia sẻ những 
thành quả đổi mới sáng tạo xanh 
yêu thích của bạn và cho chúng tôi 
biết bạn sẽ thúc đẩy năng lực xanh 
của mình như thế nào./. 

(Theo noip.gov.vn) 
  
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Mũi điện tử phát hiện sớm 
ung thư thực quản  

Các nhà nghiên cứu tại Viện Y 
học Radboud (Hà Lan) đã chế tạo 
một thiết bị điện tử giúp “đánh 
hơi” được triệu chứng tiền ung 
thư thực quản. 

Theo thống kê gần nhất, mỗi 
năm có hơn 9,000 ca ung thư thực 
quản được phát hiện ở Anh. Tổ 
chức Nghiên cứu Ung thư Anh 
cho biết, những bệnh nhân được 
chẩn đoán mắc Barrett thực quản – 
hội chứng tiền ung thư, xảy ra khi 
các tế bào lót trong thực quản 
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chuyển thành dạng hình cột và 
phát triển bất thường – có nguy cơ 
mắc một thể ung thư thực quản gọi 
là esophageal adenocarcinoma, 
hay Adenocarcinoma, cao gấp 11 
lần người bình thường. 

 
Hình minh họa. 

Barrett thực quản thường 
không có triệu chứng cụ thể, 
nhưng có nguy cơ cao hơn ở 
người mắc các rối loạn trào ngược 
axit, nam giới trên 50 tuổi, có biểu 
hiện thừa cân hoặc béo phì. Thống 
kê ở Anh cho thấy từ 3-13% người 
mắc Barrett thực quản sẽ phát 
triển thành Adenocarcinoma – căn 
bệnh đang dần phổ biến ở các 
nước phương Tây. 

Hiện các phương pháp chẩn 
đoán Barrett thực quản chủ yếu 
dựa trên nội soi – kỹ thuật có độ 
xâm lấn cao và chi phí thực hiện 
đắt đỏ. Do đó, các nhà nghiên cứu 
tại Viện Radboud đã phát triển 
một chiếc “mũi điện tử” có thể 
phát hiện triệu chứng Barrett qua 
phân tích hơi thở. 

Trong công trình nghiên cứu 

đăng tải trên tạp chí Gut, Siersema 
và các cộng sự đã thuật lại quá 
trình thử nghiệm thiết bị trên 402 
bệnh nhân được đặt lịch hẹn xét 
nghiệm nội soi thực quản. Trong 
đó, 129 người được chẩn đoán 
mắc Barrett thực quản, 141 người 
mắc bệnh trào ngược dạ dày thực 
quản và 132 người không có triệu 
chứng. Trước khi xét nghiệm nội 
soi, mỗi người được yêu cầu thở 
vào một chiếc “mũi điện tử” - thiết 
bị có khả năng phát hiện nhiều 
loại phân tử bay hơi khác nhau. 

Các phân tử trong hơi thở 
người là sản phẩm của nhiều giai 
đoạn xử lý bên trong cơ thể. Do 
đó, trong trường hợp xảy ra biến 
đổi trong tế bào hoặc quần thể vi 
khuẩn trong cơ thể do bệnh lý, các 
hợp chất cấu thành từ phân tử này 
sẽ phản ánh tình trạng bệnh qua 
hơi thở. Trí tuệ nhân tạo (AI) được 
tích hợp trong thiết bị sẽ có vai trò 
phát hiện các thay đổi này. 

Đầu tiên, nhóm nghiên cứu đưa 
vào dữ liệu từ 90% mẫu hơi thở 
của bệnh nhân giúp AI phát hiện 
được kiểu mẫu chung của các 
phân tử từ nhóm nhiễm hoặc 
không nhiễm Barrett thực quản. 
Sau đó, khả năng chẩn đoán của 
hệ thống sẽ được thử nghiệm trên 
10% mẫu còn lại. Quy trình này 
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được lặp đi lặp lại 10 lần. 
Kết quả chung cho thấy “chiếc 

mũi” đã nhận diện số bệnh nhân 
mắc Barrett thực quản với tỉ lệ 
chính xác lên tới 91%, và số người 
không mắc bệnh với tỷ lệ chính 
xác 74%. Các nhà phát triển dự 
kiến sẽ thực hiện lại thử nghiệm 
trên nhóm 1,000 bệnh nhân, với hi 
vọng tăng độ chính xác của hệ 
thống. Theo Giáo sư Siersema, 
trong điều kiện thuận lợi, thiết bị 
này sẽ được giới thiệu tại các 
phòng khám đa khoa trong hai 
hoặc ba năm tới. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Công cụ hỗ trợ sửa chữa 
ADN bị hỏng  

Các nhà khoa học đã đưa ra kỹ 
thuật sửa chữa ADN bị hỏng. 
Bước đột phá này có thể mở 
đường cho các liệu pháp mới điều 
trị ung thư và rối loạn thoái hóa 
thần kinh. Nghiên cứu đã được 
công bố trên tạp chí Nature 
Communications. 

Sự tích tụ tổn thương ADN là 
nguyên nhân gây lão hóa, ung thư 
và các bệnh thần kinh như bệnh 
thần kinh vận động, còn được gọi 
là ALS. Cho đến nay, các nhà 
khoa học đã cố gắng tìm cách sửa 
chữa tổn thương này. Các nhà 

nghiên cứu ở Anh đã phát hiện ra 
một loại protein mới có tên 
TEX264 có thể kết hợp với các 
enzyme khác để tìm kiếm và phá 
hủy các protein độc hại liên kết 
với ADN và gây tổn thương. 

 
Các nhà khoa học đang hy 

vọng xác định được các phương 
thức sử dụng TEX264 và các 
protein cùng loại với protein này 
để sửa chữa tổn thương ADN liên 
quan đến các rối loạn như ung thư 
và ALS. Các liệu pháp mới lấy 
cảm hứng từ nghiên cứu mới nhất 
cũng có thể được sử dụng để sửa 
chữa tổn thương do hóa trị. 

Thông qua nghiên cứu 
TEX264, các nhà khoa học đã 
hiểu cách cơ thể tìm kiếm các 
protein có hại theo cách tự nhiên 
và sửa chữa tổn hại ADN mà 
chúng gây ra. Bước tiếp theo, 
nhóm nghiên cứu sẽ xác định xem 
liệu việc điều chỉnh biểu hiện và 
tính chất của protein TEX264 có 
thể đảo ngược tác động của lão 
hóa và làm thay đổi tiến trình của 
các bệnh như ung thư và rối loạn 
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thần kinh hay không. 
(Theo vista.gov.vn) 

 
  Dụng cụ chẩn đoán nhanh vi 
khuẩn làm từ giấy  

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại 
học Southampton (Anh) đã phát 
triển một dụng cụ mới hỗ trợ chẩn 
đoán nhanh nhóm vi khuẩn gây 
nhiễm trùng, qua đó rút ngắn thời 
gian tìm ra cách thức điều trị cho 
bệnh nhân. 

Đáng chú ý, dụng cụ mới này 
được chế tạo chủ yếu từ giấy, có 
tổng cộng 3 lớp. Lớp trên cùng 
chứa 4 loại kháng sinh phổ biến 
gồm Amoxicillin, Ciprofloxacin, 
Gentamicin và Nitrofurantoin tại 4 
góc vuông của dụng cụ; lớp giấy 
quỳ nằm giữa và lớp cuối là gel 
trong suốt. Các nhà nghiên cứu đã 
sử dụng tia laser ép 3 lớp này với 
nhau.  

Dụng cụ này hoạt động giống 
như que thử thai. Chỉ cần đổ mẫu 
chất lỏng xét nghiệm, như nước 
tiểu của người bệnh, vào dụng cụ 
này, các bác sĩ có thể sớm xác 
định được loại vi khuẩn trong mẫu 
xét nghiệm thông qua sự đổi màu 
ở góc giấy chứa kháng sinh. 

Từ đó, bác sĩ có thể xác định 
loại nào trong số 4 loại kháng sinh 
trên sẽ thích hợp để điều trị. Còn 

nếu cho kết quả không liên quan 
loại nào thì kết luận trường hợp 
bệnh này không thể điều trị bằng 
cả 4 loại kháng sinh trên. Do đó, 
dụng cụ này đặc biệt hữu ích trong 
việc giảm kê thuốc kháng sinh 
không cần thiết cho các bệnh 
nhân, qua đó, giảm lượng kháng 
sinh bị sử dụng sai mục đích cũng 
như làm giảm nguy cơ kháng 
kháng sinh ngày càng phổ biến 
hiện nay. 

Trước đây, phương thức xét 
nghiệm thông thường trong phòng 
thí nghiệm có thể mất tới 4 ngày 
mới có kết quả. Theo các nhà 
nghiên cứu tại Đại học 
Southampton, chi phí sản xuất 
dụng cụ này khá rẻ. Cả y tá và bác 
sĩ đều có thể sử dụng dụng cụ này 
để chẩn đoán mà không cần đến 
phòng thí nghiệm. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
 Hợp chất nhạy sáng mới cho 
phép điều chỉnh màng tế bào 
trong các photoswitches  

Công nghệ quang học sử dụng 
để điều chỉnh hoạt động của nơ-
ron thần kinh đang mở ra những 
khả năng lớn cho các nghiên cứu 
về khoa học thần kinh và sinh học. 

Việc tạo ra các công tác cảm 
biến tethered azobenzene (tethered 
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azobenzene photoswitches) nhắm 
vào các màng kép hoặc màng liên 
kết với các kênh ion là một kỹ 
thuật quang học tiên phong có thể 
hỗ trợ rất lớn cho các nghiên cứu 
về não người. Tuy nhiên, các kỹ 
thuật này khi được thực hiện ở 
cường độ ánh sáng cao có thể dẫn 
đến nhiệt độ tăng lên đáng kể và 
do đó nếu sử dụng công nghệ này 
nhiều lần có thể gây hại cho các tế 
bào thần kinh. 

 
Để khắc phục những hạn chế 

của kỹ thuật này, mới đây các nhà 
nghiên cứu tại Viện Công nghệ 
Italia (IIT) phối hợp với Trường 
Đại học Bách khoa Milan, một 
trong những trường kỹ thuật nổi 
tiếng nhất châu Âu, để tạo ra một 
hợp chất azobenzene nhạy sáng 
mới có tên là Ziapin2. Hợp chất 
này có thể dùng để chế tạo các 
công tắc cảm biến quang 
(photoswitches) mà không làm gia 
tăng nhiệt độ khi chiếu xạ bằng 
ánh sáng khả kiến. 

Các phân tử quang điện, chẳng 
hạn như hợp chất azobenzene 

được chế tạo bởi Chiara Bertarelli, 
Guglielmo Lanzani và Fabio 
Benfenati, có thể thay đổi hình 
dạng sau khi chúng hấp thụ ánh 
sáng. Sự thay đổi này cũng ảnh 
hưởng đến một số tính chất của 
chúng, bao gồm khả năng cản trở 
không gian của chúng (nghĩa là 
dung tích mà chúng chiếm đóng), 
màu sắc và đặc tính điện. 

Khi áp dụng cho màng tế bào, 
đặc tính này cho phép các phân tử 
quang điện hoạt động như các 
công tắc cơ học hoặc lò xo, có thể 
điều chỉnh độ dày của màng khi 
hấp thụ ánh sáng và do đó thay đổi 
điện dung của nó.  

Khi áp dụng các xung ánh sáng 
khả kiến với tốc độ một phần 
nghìn giây cho các nơ-ron chứa 
hợp chất Ziapin2, Benfenati, 
Lanzani và các đồng nghiệp của 
họ đã quan sát thấy sự siêu phân 
cực thoáng qua, ngay sau đó là 
quá trình khử cực chậm trễ, cuối 
cùng kích hoạt các điện thế động 
tác (action potentials). Các hiệu 
ứng này ổn định và do đó các nhà 
nghiên cứu đã gợi ra ý tưởng thực 
hiện nghiên cứu lâm sàng trong tối 
đa 7 ngày liên tiếp. 

Kế hoạch cho các nghiên cứu 
tiếp theo của nhóm nghiên cứu 
gồm hai phần. Phần 1, họ dự định 
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tăng cường ứng dụng Ziapin để 
kích thích các mạch võng mạc 
trong các mô hình thử nghiệm 
thoái hóa võng mạc hoặc các mạch 
não bị bệnh. Mặt khác, nhóm 
nghiên cứu tìm kiếm các biến thể 
Ziapin có thể hòa tan trong nước 
nhiều hơn và ở lại trong màng lâu 
hơn. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 
 Sáng chế mới của 

Microsoft: Găng tay thông 
minh làm từ vải thông minh  

Theo PhoneArena, vải thông 
minh là một trong những công 
nghệ đầy hứa hẹn mà nhiều công 
ty đang nghiên cứu nhưng các sản 
phẩm cuối cùng vẫn vắng bóng tại 
các cửa hàng bán lẻ. Một trong 
những vấn đề lớn với loại công 
nghệ này là đòi hỏi sự linh hoạt 
nhất định trên khắp bề mặt. 

Microsoft cũng đang nghiên 
cứu một thiết bị găng tay thông 
minh dựa trên vải thông minh với 
các vùng có độ cứng khác nhau. 
Phần cứng của găng tay có thể 
chứa các bộ phận phần cứng rất 
khó tích hợp vào vải linh hoạt như 
động cơ rung, bộ điều khiển, linh 
kiện silicon... Trong khi đó các 
ngón của găng tay sẽ linh hoạt 
hơn, đáp ứng được các thiết bị 

giới hạn chuyển động khác nhau 
có thể tác dụng lực vào tay người 
dùng nhưng vẫn duy trì khả năng 
đeo. Găng tay cũng hỗ trợ các 
thiết bị đầu vào của người dùng 
như bàn phím, chuột, màn hình 
cảm ứng hoặc bộ điều khiển trò 
chơi. 

Công nghệ này sẽ cho phép 
những cách tiếp cận mới về phản 
hồi xúc giác, ví dụ như trong thực 
tế ảo (VR). Hãy tưởng tượng bạn 
đeo tai nghe VR và tương tác với 
các vật thể, găng tay thông minh 
sẽ cho phép bạn cảm nhận từng 
đối tượng khác nhau bằng cách sử 
dụng mô hình giới hạn chuyển 
động khác nhau cho các ngón tay. 
Nó sẽ giống như việc bạn đang 
cầm một vật thật trong tay hay 
như việc bạn có thể bóp cò của 
một khẩu súng ngắn ảo bằng cách 
uốn cong ngón trỏ. 

Trước đó, một bằng sáng chế 
mới của Apple cũng tiết lộ cách 
công ty đang thử nghiệm việc sử 
dụng các loại vải thông minh cho 
các thiết bị đeo. Tương tự như 
nhiều loại găng tay tương thích 
với màn hình cảm ứng từ các 
thương hiệu bên thứ ba, Apple có 
kế hoạch sử dụng cơ chế vải dẫn 
điện để làm cho các thiết bị đeo 
được thoải mái hơn khi đeo. 
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Sáng chế nói về cách vải có thể 
được trộn với các sợi dẫn để điều 
chỉnh độ căng và độ vừa vặn của 
dây đeo trên smartwatch. Nút thắt 
giữa dây có thể được trải đều trên 
vải. Khi dòng điện được truyền 
qua các nút như vậy, độ căng của 
vải có thể được điều chỉnh cho 
phù hợp. Hơn nữa, các sợi dẫn có 
thể giao nhau tại nút và nhiều sợi 
như vậy có thể được sử dụng để 
tạo thành các nút. Sử dụng cùng 
một cơ chế truyền dòng điện qua 
các nút thắt đó, một từ trường có 
thể được tạo ra có thể được sử 
dụng để giữ cho vải gần hoặc ra 
khỏi thiết bị theo sự thoải mái của 
người dùng. 

(Theo sohuutritue.vn) 
 
 PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Chế tạo pin mặt trời hữu cơ 
từ enzym quả đu đủ  

Các nhà nghiên cứu tại Đại 
học Công nghệ Delft đã phát triển 
một phương pháp hoàn toàn hữu 
cơ để chế tạo màng titan oxit 
(titania) dùng trong các loại pin 
mặt trời. 

Đưa một loại enzym thường 
thấy trong quả đu đủ mang 
tên papain vào sử dụng trong một 
quy trình mạ nhúng đơn giản, các 
nhà khoa học đã có thể tạo ra các 

tấm titania hữu cơ. Thông thường, 
việc sản xuất các tấm phim titania 
đòi hỏi nhiều yếu tố như nhiệt độ 
cao, chi phí tốn kém và công nghệ 
cao cấp.  

 
Các phương pháp sản xuất hiện 

tại đòi hỏi phải có máy hút chân 
không mạnh hoặc nhiều thiết bị 
chuyên dụng để nung nóng các 
mẫu pin ở nhiệt độ 600°C. Quy 
trình này không chỉ gây tốn kém 
mà còn tạo ra các lớp không thể 
xếp chồng lên nhau, dẫn đến diện 
tích bề mặt tấm pin bị hạn chế. 

Ngược lại, phương pháp mới 
bằng cách lắng đọng enzym chỉ 
trong vài phút, có thể tạo ra quá 
trình bay hơi cần thiết với nhiệt độ 
lò nướng gia dụng. Đáng ngạc 
nhiên hơn nữa, bằng phương pháp 
này, các nhà nghiên cứu có thể tạo 
ra ít nhất 50 lớp titania xếp chồng 
lên nhau. Bên cạnh đó, nhóm 
nghiên cứu đã phát hiện ra các lớp 
titania này có độ xốp rất cao, nhờ 
vậy mà diện tích bề mặt được mở 
rộng và hiệu quả của pin mặt trời 
được cải thiện. 
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Vì có thể dễ dàng thực hiện, 
phương pháp mới đã mở ra khả 
năng sản xuất các tấm phim titania 
chi phí thấp một cách bền vững. 
Hiện các nhà nghiên cứu đang tiếp 
tục nâng cao hiệu quả và độ ổn 
định của các tấm pin bằng nhiều 
chất nhạy quang khác nhau và 
điều chỉnh độ xốp của các lớp 
titania. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Chế tạo thành công chế phẩm 
vi sinh xử lý ô nhiễm hữu cơ 
'phổ rộng' cho ngành thủy sản 
Việt Nam  

Nhóm nghiên cứu đã lấy mẫu 
bùn đáy ở rất nhiều nơi, từ âu 
thuyền Thọ Quang, các cảng cá 
ven biển, các vuông nuôi thủy sản 
nước lợ, nước mặn,... để phân lập 
và tuyển chọn các chủng vi sinh 
vật để xử lý ô nhiễm hữu cơ. 

 
Nhóm nghiên cứu thu thập mẫu và phân tích 

tại phòng thí nghiệm. 

Các nhà khoa học thuộc Viện 
Công nghệ môi trường, Viện Hàn 
lâm Khoa học & Công nghệ Việt 

Nam đã nghiên cứu thành công 
một loại chế phẩm sử dụng chủng 
vi sinh vật có phổ rộng hoạt tính, 
hiệu quả ở cả môi trường nước 
mặn và nước lợ, hứa hẹn giúp giải 
quyết một trong những vấn đề 
thách thức rất lớn của ngành thủy 
sản là ô nhiễm chất thải hữu cơ.  

Hệ lụy gây ô nhiễm môi trường 
là một trong những  thực trạng 
đáng lo ngại của ngành kinh tế 
mang lại nguồn lợi xuất khẩu xếp 
thứ tư thế giới này của Việt Nam. 
Tình trạng dư thừa chất kháng 
sinh, hóa chất, chất hữu cơ (thức 
ăn chăn nuôi, phân thải),... ở các 
vùng nuôi trồng và khai thác thủy 
sản không chỉ ảnh hưởng trực tiếp 
đến sức khỏe của con người, vật 
nuôi mà còn tác động lâu dài đến 
hệ sinh thái. 

Để tìm ra chế phẩm xử lý ô 
nhiễm hiệu quả trong các vùng 
nuôi trồng thủy sản không đơn 
giản vì những vùng này gồm cả 
nước lợ và nước mặn, thường 
chứa nhiều loại chất thải hữu cơ 
khác nhau như xenluloza, tinh bột, 
protein, lipit,...  

Kỹ sư Huỳnh Đức Long đã tìm 
câu trả lời cho vấn đề này từ chính 
nguồn vi sinh vật bản địa. Nhóm 
nghiên cứu đã lấy mẫu bùn đáy ở 
rất nhiều nơi, từ âu thuyền Thọ 
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Quang, các cảng cá ven biển, các 
vuông nuôi thủy sản nước lợ, nước 
mặn,... để phân lập và tuyển chọn 
các chủng vi sinh vật. Trải qua 
một loạt công đoạn từ tuyển chọn 
cho đến nhân giống cấp 1 và nhân 
giống cấp 2, nhóm nghiên cứu đã 
tìm ra 3 loại vi khuẩn phù hợp: 
chủng Bacillus subtilis AN1.3; 
chủng Bacillus amyloliquefaciens 
TB10; chủng Sphingobacterium 
mizutaii B8. Các chủng vi khuẩn 
này sinh trưởng ở nhiệt độ từ 15-
40oC, có khả năng sinh tổng hợp 
mạnh các enzym ngoại bào như 
xenlulaza, amylaza, proteaza cao - 
giúp thúc đẩy nhanh quá trình 
phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ 
trong nước và trong bùn đáy. 

Quá trình thử nghiệm đã chứng 
minh hiệu quả xử lý ô nhiễm của 
chế phẩm: sau 63 ngày theo dõi 
trong phòng thí nghiệm (thử 
nghiệm với mẫu nước lấy từ âu 
thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng), chế 
phẩm có khả năng cải thiện chất 
lượng nước rõ rệt so với trước khi 
xử lý, các chỉ tiêu COD (nhu cầu 
oxy hóa học), BOD (nhu cầu oxy 
sinh học) - hai tiêu chuẩn quan 
trọng để đánh giá mức độ ô nhiễm 
nước và NH4+ ở mẫu nước xử lý 
đều đạt quy chuẩn chất lượng 
nước QCVN 08:2015/BTNMT. 

Nhờ tính mới và khả năng ứng 
dụng cao, chế phẩm vi sinh chịu 
mặn dùng để xử lý nước bùn đáy 
và nước bị ô nhiễm chất hữu cơ ở 
các vùng nước lợ và nước mặn của 
kỹ sư Huỳnh Đức Long và các 
cộng sự đã được Cục Sở hữu trí 
tuệ (Bộ KH&CN) cấp bằng độc 
quyền giải pháp hữu ích số 2-
0002100, công bố ngày 
25/09/2019. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Hệ thống thiết bị trong dây 
chuyền sản xuất bánh phồng  

Các nhà khoa học thuộc Khoa 
Công nghệ - Trường Đại học Cần 
Thơ đã nghiên cứu chế tạo thành 
công hệ thống thiết bị trong dây 
chuyền làm bánh phồng phục vụ 
cho làng nghề Sơn Đốc, huyện 
Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 

Tác giả và nhóm nghiên cứu đã 
tiến hành nghiên cứu tổng quan, 
khảo sát đánh giá thực trạng quy 
trình và thiết bị sản xuất bánh 
phồng Sơn Đốc; phân tích, đánh 
giá và xác định thành phần của 
nguyên liệu làm bánh tương ứng 
với từng công đoạn của quy trình 
sản xuất; nghiên cứu xây dựng lại 
quy trình sản xuất, phương án thiết 
kế, sơ đồ nguyên lý làm việc của 
thiết bị máy quết, máy tráng bánh 
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và máy sấy bánh phồng đáp ứng 
năng suất yêu cầu của hộ sản xuất; 
lắp đặt, khảo nghiệm, đánh giá các 
thiết bị, máy cho quy trình sản 
xuất bánh phồng đã được chế tạo; 
thử nghiệm, hoàn thiện các thiết bị 
quết bánh, tráng bánh và sấy bánh 
trong quy trình sản xuất bánh 
phồng; chuyển giao thiết bị, tổ 
chức hội thảo và hướng dẫn sử 
dụng. 

 
Kết quả nghiên cứu của đề tài: 

Chế tạo thành công hệ thống thiết 
bị máy gồm: 01 máy quết bánh 
năng suất 26-30Kg/mẽ, thời gian 
10 phút/mẽ, tương đương 
150Kg/giờ;  01 máy tráng bánh 
năng suất 3.100-3.700 bánh/giờ; 
01 máy sấy bánh năng suất 5.000-
7.000 bánh/mẽ, thời gian sấy một 
mẽ là 3-4,5 giờ; đã góp phần cơ 
giới hóa, đáp ứng yêu cầu phục vụ 
sản xuất bánh phồng cho làng 
nghề bánh phồng Sơn Đốc-Giồng 
Trôm, Bến Tre. 

Đề tài đã đạt mục tiêu, nội 

dung đề ra, có ý nghĩa khoa học và 
thực tiễn cao được Hội đồng 
nghiệm thu thông qua. 

(Khoahoccongnghevietnam.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: 

9. Điểm b khoản 2, khoản 5, 
khoản 9 được sửa đổi; khoản 
11 Điều 17 được bổ sung như sau: 

“2. Hàng hóa nhập khẩu đã sử 
dụng tại Việt Nam có thay đổi 
mục đích sử dụng so với mục đích 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 



                                          Số 229 – 3/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 21 
 

đã được xác định thuộc đối tượng 
không chịu thuế, miễn thuế: 

b) Hàng hóa nhập khẩu khác: 
b.1) Trường hợp hàng hóa thay 

đổi mục đích để tiêu hủy, trị giá 
hải quan là trị giá khai báo; 

b.2) Trường hợp hàng hóa thay 
đổi mục đích để bán: trị giá hải 
quan là trị giá khai báo được xác 
định trên cơ sở giá thực tế bán. 
Trường hợp cơ quan hải quan có 
căn cứ xác định trị giá khai báo 
không phù hợp thì xác định trị giá 
hải quan theo phương pháp xác 
định trị giá quy định tại Thông tư 
này, phù hợp với thực tế hàng hóa; 

b.3) Ngoài các trường hợp nêu 
tại điểm b.1, điểm b.2 khoản này, 
trị giá hải quan là trị giá khai báo. 
Trường hợp cơ quan hải quan có 
căn cứ xác định trị giá khai báo 
không phù hợp thì xác định trị giá 
hải quan theo phương pháp xác 
định trị giá quy định tại Thông tư 
này, phù hợp với thực tế hàng hóa. 

5. Hàng hóa nhập khẩu không 
có hợp đồng mua bán hàng hóa và 
hóa đơn thương mại; hàng hóa 
nhập khẩu được vận chuyển đến 
Việt Nam bằng dịch vụ bưu chính, 
chuyển phát nhanh, không có hợp 
đồng mua bán và hóa đơn thương 
mại, trị giá hải quan là trị giá khai 
báo. Trường hợp cơ quan hải quan 

có căn cứ xác định trị giá khai báo 
không phù hợp thì xác định trị giá 
hải quan theo phương pháp xác 
định trị giá quy định tại Thông tư 
này, phù hợp với thực tế hàng hóa 
nhập khẩu. 

9. Đối với hàng hóa nhập khẩu 
là hàng đi thuê, trị giá hải quan là 
trị giá khai báo được xác định trên 
cơ sở giá thực tế đã thanh toán hay 
sẽ phải thanh toán để thuê hàng 
hóa và các khoản chi phí khác mà 
người đi thuê phải trả để đưa hàng 
hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên, 
phù hợp với chứng từ, tài liệu có 
liên quan đến hàng hóa đi thuê. 

Đối với hàng hóa nhập khẩu là 
hàng đi mượn, trị giá hải quan là 
toàn bộ các chi phí mà người đi 
mượn phải trả để đưa hàng hóa 
đến cửa khẩu nhập đầu tiên, phù 
hợp với các chứng từ, tài liệu có 
liên quan đến hàng hóa đi mượn. 

Trường hợp cơ quan hải quan 
có căn cứ xác định người khai hải 
quan khai báo trị giá không phù 
hợp thì xác định trị giá hải quan 
theo phương pháp xác định trị giá 
quy định tại Thông tư này, phù 
hợp với thực tế hàng hóa nhập 
khẩu. 

11. Hàng hóa chưa qua sử dụng 
tại Việt Nam, có thay đổi mục 
đích sử dụng so với mục đích đã 
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được xác định thuộc đối tượng 
không chịu thuế, miễn thuế: 

a) Trường hợp hàng hóa thay 
đổi mục đích để tiêu hủy, trị giá 
hải quan là trị giá khai báo; 

b) Trường hợp hàng hóa thay 
đổi mục đích để bán: trị giá hải 
quan là trị giá khai báo được xác 
định trên cơ sở giá thực tế bán. 
Trường hợp cơ quan hải quan có 
căn cứ xác định trị giá khai báo 
không phù hợp thì xác định trị giá 
hải quan theo phương pháp xác 
định trị giá quy định tại Thông tư 
này, phù hợp với thực tế hàng hóa; 

c) Ngoài các trường hợp nêu tại 
điểm a, điểm b khoản này, trị giá 
hải quan là trị giá khai báo tại thời 
điểm nhập khẩu. Trường hợp cơ 
quan hải quan có căn cứ xác định 
trị giá khai báo không phù hợp thì 
xác định trị giá hải quan theo 
phương pháp xác định trị giá quy 
định tại Thông tư này, phù hợp với 
thực tế hàng hóa”. 

10. Điều 21 được sửa đổi, bổ 
sung như sau: 

“Điều 21. Cơ sở dữ liệu trị giá 
hải quan 

1. Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan 
là thông tin liên quan đến xác định 
trị giá hải quan của các hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu do cơ quan 
hải quan thu thập, tổng hợp, phân 

loại. Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan 
được Tổng cục Hải quan xây dựng 
tập trung, thống nhất và thường 
xuyên cập nhật, bao gồm: 

a) Hệ thống quản lý dữ liệu trị 
giá hải quan; 

b) Danh mục hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá 
và mức giá tham chiếu kèm theo; 

c) Danh sách doanh nghiệp có 
rủi ro về trị giá hải quan. 

2. Nguồn thông tin hình thành 
cơ sở dữ liệu trị giá hải quan: 

a) Nguồn thông tin từ hồ sơ hải 
quan: Là các thông tin có sẵn trên 
hệ thống điện tử hoặc trên hồ sơ 
hải quan (đối với trường hợp khai 
trên tờ khai hải quan giấy) do 
người khai hải quan khai báo hoặc 
do cơ quan Hải quan thực hiện 
trong quá trình làm thủ tục hải 
quan và sau khi hàng hóa đã thông 
quan; 

b) Nguồn thông tin từ Danh 
mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu rủi ro về trị giá, Danh sách 
doanh nghiệp có rủi ro về trị giá 
hải quan theo quy định tại Thông 
tư này; 

c) Nguồn thông tin về tình hình 
chấp hành pháp luật của doanh 
nghiệp: Các thông tin liên quan 
đến tình hình chấp hành chính 
sách pháp luật của doanh nghiệp 
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trong khai báo và xác định trị giá 
hải quan, số lần vi phạm và mức 
độ vi phạm do cơ quan Hải quan 
tổng hợp, phân tích trên hệ thống 
quản lý rủi ro; 

d) Nguồn thông tin khác: Là 
các nguồn thông tin do cơ quan 
Hải quan thu thập hoặc do các cơ 
quan có liên quan khác cung cấp 
đã được kiểm chứng mức độ tin 
cậy. 

3. Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan 
được sử dụng để: 

a) Xây dựng Danh mục hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về 
trị giá, Danh sách doanh nghiệp 
có rủi ro về trị giá hải quan; 

b) Kiểm tra trị giá hải quan 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

c) Phục vụ công tác quản lý 
nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu 
hàng hóa và các lĩnh vực khác. 

4. Tổng cục trưởng Tổng cục 
Hải quan ban hành quy chế khai 
thác, xây dựng, quản lý, vận hành 
và sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải 
quan.” 

11. Điều 22 được sửa đổi, bổ 
sung như sau: 

“Điều 22. Thẩm quyền xây 
dựng, bổ sung, sửa đổi; nguyên tắc 
sử dụng Danh mục hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá 
và mức giá tham chiếu, Danh sách 

doanh nghiệp có rủi ro về trị giá 
hải quan 

1. Tổng cục trưởng Tổng cục 
Hải quan tổ chức xây dựng, bổ 
sung, sửa đổi: 

a) Danh mục hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá 
được xây dựng trên các tiêu chí 
quy định tại Điều 24 Thông tư 
này. Danh mục hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá 
bao gồm các chỉ tiêu thông tin: Mã 
số, tên hàng hóa, mô tả chi tiết 
hàng hóa, đơn vị tính, xuất xứ của 
hàng hóa, mức giá tham chiếu; 

b) Mức giá tham chiếu của mặt 
hàng trong Danh mục hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị 
giá được xây dựng trên cơ sở các 
nguồn thông tin theo quy định tại 
Điều 25 Thông tư này; 

c) Danh sách doanh nghiệp có 
rủi ro về trị giá hải quan được xây 
dựng trên cơ sở kết quả đánh giá 
rủi ro doanh nghiệp theo nguyên 
tắc quản lý rủi ro. Danh sách 
doanh nghiệp có rủi ro về trị giá 
hải quan bao gồm các chỉ tiêu 
thông tin: mã số doanh nghiệp, tên 
doanh nghiệp, nơi đăng ký tờ khai 
hải quan. 

2. Nguyên tắc sử dụng: 
a) Danh mục hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá 
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và Danh sách doanh nghiệp có rủi 
ro về trị giá hải quan là một trong 
các cơ sở để xác định đối tượng áp 
dụng kiểm tra trị giá hải quan 
trong quá trình làm thủ tục hải 
quan hoặc sau khi hàng hóa đã 
thông quan; 

b) Mức giá tham chiếu của 
hàng hóa trong Danh mục hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về 
trị giá là cơ sở để cơ quan hải 
quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra 
trị giá khai báo của người khai hải 
quan trong quá trình làm thủ tục 
hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã 
thông quan theo quy định; không 
sử dụng để áp đặt trị giá hải quan; 
được lưu hành nội bộ và sử dụng 
thống nhất trong ngành Hải quan.” 

 (Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Vấn đề xây dựng, quản lý và 
phát triển "Nhãn hiệu chứng 
nhận gà Phủ Diễn'' trên địa bàn 
huyện Diễn Châu 

Những năm gần đây, nghề 
chăn nuôi gà đã và đang phát 
triển mạnh ở Diễn Châu. Hiện 
nay, toàn huyện hiện có gần 400 
trang trại, gia trại nuôi gà với 
tổng đàn trên 3 triệu con/năm 

(Trong đó tập trung tại một số xã 
Diễn Trung, Diễn An, Diễn Thịnh 
và Diễn Thọ). Trung bình một 
năm, xuất chuồng khoảng 4.500 
tấn gà, doanh thu trên 247 tỷ 
đồng. 

Nghề chăn nuôi tập trung nhiều 
nhất là xã Diễn Trung, với gần 
200 trang trại, gia trại. Là xã bãi 
ngang vùng ven biển, Diễn Trung 
có diện tích đất nông nghiệp là 
530 ha, trong đó có 70 ha đất lúa, 
50 ha đất nuôi trồng thủy sản, còn 
lại là đất hoa màu…Toàn xã có 
2.370 hộ, với 10.377 nhân khẩu. 
Địa phương đã sớm thực hiện 
chăn nuôi theo phương thức chăn 
nuôi VietGAP. Từ năm 2016, trên 
địa bàn xã có 142 hộ tham gia vào 
HTX chăn nuôi VietGAP với 187 
gia trại, trang trại quy mô bình 
quân từ 10.000 - 20.000 con gà/gia 
trại. Mỗi năm, các hộ dân tạo ra 
sản lượng khoảng 240 tấn gà thịt, 
và trên 18 triệu quả trứng gà. 

Tuy đã chăn nuôi theo quy 
trình VietGAP, sản phẩm đảm bảo 
ATTP nhưng việc tìm ra hướng 
tiêu thụ ổn định, lâu dài vẫn còn 
nhiều khó khăn. Một trong những 
nguyên nhân quan trọng của tình 
trạng trên là do sản phẩm chưa có 
nhãn hiệu và không có khả năng 
truy xuất nguồn gốc. 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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Nhận thấy hiện trạng đó, năm 
2018, được sự hỗ trợ của Sở Khoa 
học và Công nghệ, UBND Huyện 
Diễn Châu đã xây dựng nhãn hiệu 
chứng nhận "Gà Phủ Diễn" cho 
sản phẩm gà thịt và trứng của 
huyện. Năm 2019, UBND huyện 
Diễn Châu tiếp tục chọn Hợp tác 
xã chăn nuôi Diễn Trung là đơn vị 
thí điểm về việc trao quyền quản 
lý NHCN "Gà Phủ Diễn". 

Sau 2 năm, huyện đã xây dựng 
thành công Nhãn hiệu chứng nhận 
"Gà Phủ Diễn" theo quy định của 
Luật Sở Hữu Trí Tuệ. Theo đó 
"Gà Phủ Diễn" đã chứng nhận về: 
Nguồn gốc xuất xứ: Gà được nuôi 
trên địa bàn huyện Diễn Châu; 
Quy trình kỹ thuật: Gà được nuôi 
theo quy trình VietGAHP. 

UBND huyện Diễn Châu là chủ 
sở hữu Nhãn hiệu chứng nhận "Gà 
Phủ Diễn". Những tổ chức cá nhân 
có đủ điều kiện sẽ được UBND 
huyện Diễn Châu xét cấp quyền sử 
dụng Nhãn hiệu chứng nhận. 

Để quản lý tốt chất lượng, nâng 
cao khả năng tiêu thụ sản phẩm gà 
thịt, thịt gà và trứng gà, góp phần 
nâng cao đời sống và thu nhập của 
người dân, phát triển "Gà Phủ 
Diễn" trở thành một sản phẩm 
hàng hóa có khối lượng lớn và 
thương hiệu mạnh, góp phần thúc 

đẩy kinh tế xã hội của địa phương, 
năm 2019, UBND huyện tiếp tục 
xây dựng Mô hình quản lý và phát 
triển Nhãn hiệu chứng nhận Gà 
Phủ Diễn, với các mục tiêu hình 
thành và vận hành thông suốt bộ 
máy tổ chức và nhân sự quản lý 
Nhãn hiệu chứng nhận "Gà Phủ 
Diễn".  

Theo đó, UBND huyện đã xác 
định nội dung quản lý Nhãn hiệu 
chứng nhận "Gà Phủ Diễn" bao 
gồm: 1. Quản lý việc cấp quyền sử 
dụng Nhãn hiệu chứng nhận "Gà 
Phủ Diễn" cho các tổ chức và cá 
nhân đủ điều kiện theo quy chế; 2. 
Quản lý về nguồn gốc xuất xứ: 
Đảm bảo gà và trứng gà được sản 
xuất trên địa bàn huyện Diễn 
Châu, tại những cơ sở đã được cấp 
quyền sử dụng nhãn hiệu chứng 
nhận "Gà Phủ Diễn". Tất cả sản 
phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận 
"Gà Phủ Diễn" lưu hành trên thị 
trường đều có thể truy xuất được 
nguồn gốc sản phẩm bằng tem 
truy xuất nguồn gốc điện tử; 3. 
Quản lý về chất lượng: Đảm bảo 
gà thịt, thịt gà, trứng gà mang 
Nhãn hiệu chứng nhận "Gà Phủ 
Diễn" được lưu hành trên thị 
trường phải đạt các yêu cầu về 
chất lượng theo Quy chế quản lý 
Nhãn hiệu chứng nhận "Gà Phủ 
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Diễn"; 4. Quản lý về VSATTP: 
Các cơ sở chăn nuôi phải đảm bảo 
đủ điều kiện VSATTP; 5. Quản lý 
về sử dụng tem nhãn (Chỉ những 
cơ sở sản xuất, kinh doanh và sản 
phẩm đảm bảo đủ tiêu chuẩn và 
điều kiện mới được gắn nhãn "Gà 
Phủ Diễn". Nhãn hiệu, nhãn hàng 
hóa phải được ghi đúng theo quy 
định của pháp luật. Sản phẩm lưu 
thông trên thị trường phải được 
gắn tem truy xuất nguồn gốc điện 
tử). 

Trong điều kiện cụ thể của 
huyện Diễn Châu, mặc dù có 
nhiều xã chăn nuôi gà, nhưng 
UBND huyện đã quyết định chọn 
HTX chăn nuôi xã Diễn Trung để 
thí điểm xây dựng mô hình quản 
lý và phát triển NHCN Gà Phủ 
Diễn. 

Sau gần một năm xây dựng mô 
hình đã đạt được một số kết quả 
bước đầu triển vọng. Đã in 
116.250 tem truy xuất điện tử để 
gắn cho sản phẩm gà sống và 
trứng gà; 25.000 khay đựng trứng. 
Trang bị 60 chiếc áo ghile và 60 
mũ bảo hiểm xe máy có in logo 
NHC Gà Phủ Diễn cho những 
người thường xuyên đi bán gà 
bằng xe thồ của HTX. 

Sau quá trình thí điểm thực 
hiện mô hình quản lý và phát triển 

NHCN cho thấy nhận thức và 
trách nhiệm của cán bộ và thành 
viên HTX Chăn nuôi Diễn Trung 
về thương hiệu đã thay đổi rõ nét. 
Ý thức chăm chút về chất lượng 
sản phẩm, về thương hiệu của sản 
phẩm đã thay đổi rất nhiều. Gà 
được quản lý chặt chẽ về quy trình 
chăn nuôi để đảm bảo chất lượng. 
HTX đã có thuận lợi hơn rất nhiều 
trong việc quảng bá sản phẩm, 
đàm phán với khách hàng và đối 
tác, do vậy đã ký được một số hợp 
đồng tiêu thụ sản phẩm có khối 
lượng lớn, giá cả hợp lý và tương 
đối ổn định. 

Tuy nhiên, do quản lý NHCN 
là một công việc hoàn toàn mới 
mẻ, nên từ UBND huyện cho đến 
cơ sở HTX đều đang bỡ ngỡ, chưa 
thật sự thành thục trong các bước 
để thực hiện quy trình quản lý. 
Bởi thế trong năm 2020, UBND 
huyện Diễn Châu chủ trương chưa 
mở rộng NHCN Gà Phủ Diễn ra 
các xã khác. Cần đúc rút kinh 
nghiệm sâu sắc hơn việc thí điểm 
ở Diễn Trung./. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Xây dựng nhãn hiệu chứng 
nhận "Bánh nhãn Hải Hậu" 

Bánh nhãn là một trong những 
đặc sản tại vùng quê Hải Hậu, 
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bánh nhãn đã được nhiều người 
biết đến như một món ăn, món quà 
vô cùng ý nghĩa. Sản phẩm Bánh 
Nhãn ở đây đã có từ rất lâu đời 
được chuyền lại từ đời cha đến 
đến con, cứ như thế được lưu giữ 
và phát triển đến bây giờ. 

Hiện nay, bánh nhãn Hải Hậu 
được làm phổ biến tại các hộ gia 
đình ở thị trấn Yên Định (Hải 
Hậu) và một vài hộ ở các xã xung 
quanh như Hải Bắc, Đông Biên... 
Số lượng hộ sản xuất thường 
xuyên hơn khoảng 110 hộ/cơ sở, 
vào dịp tết số lượng người sản 
xuất sẽ tăng lên đáng kể. Trong đó 
bánh nhãn được sản xuất nhiều 
nhất ở các khu phố xung quanh thị 
trấn Yên Định. Nơi đây cũng đã 
được công nhận là làng nghề 
truyền thống từ năm 2012. Trong 
những năm vừa qua, thực trạng 
phát triển sản xuất cho sản phẩm 
còn gặp nhiều thách thức về danh 
tiếng và thương hiệu của sản 
phẩm. Trên thị trường vẫn còn có 
nhiều sản phẩm bánh thương mại 
dưới tên gọi “Bánh nhãn Hải Hậu” 
nhưng nguồn gốc, cơ sở sản xuất 
lại là các địa phương khác như 
Nghĩa Hưng, Thành phố Nam 
Định, Hà Nội…  

Ngay trên địa bàn huyện Hải 
Hậu, nhiều cơ sở đã tiến hành sản 

xuất bánh nhãn bằng máy, không 
còn giữ được bản sắc và chất 
lượng truyền thống. Ngoài ra, một 
số địa phương khác cũng có bánh 
nhãn như Thanh Hóa, sản phẩm 
của địa phương này thường làm từ 
gạo tẻ, thay vì gạo nếp như Hải 
Hậu. Do vậy việc đăng ký bảo hộ 
nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) 
“Bánh nhãn Hải Hậu” cho sản 
phẩm bánh nhãn, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định là cần thiết và là 
giải pháp quan trọng nhằm nâng 
cao danh tiếng, quảng bá phát 
triển sản phẩm, xây dựng hệ thống 
phân phối gắn với chuỗi cung ứng 
đặc sản vùng miền bảo tồn giá trị 
văn hóa, từ đó góp phần nâng cao 
chất lượng, giá trị sản phẩm, phát 
triển du lịch làng nghề gắn với xây 
dựng nông thôn mới. 

Qua 2 năm triển khai thực hiện, 
đến nay, Dự án cơ bản đã đạt được 
những mục tiêu đề ra. Trong đó, 
nhãn hiệu chứng nhận Bánh nhãn 
Hải Hậu đã được Cục Sở hữu trí 
tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
Nhãn hiệu chứng nhận số 337121 
(theo Quyết định số 103431/QĐ-
SHTT ngày 19/11/2019); Hệ 
thống và mô hình quản lý và sử 
dụng NHCN “Bánh nhãn Hải 
Hậu” đã đưa vào vận hành thử; 
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Các phương tiện quảng bá, phát 
triển thương mại cho sản phẩm 
bánh nhãn mang NHCN “Bánh 
nhãn Hải Hậu” theo chuỗi giá trị 
cũng được xây dựng. 

Đi kèm theo đó là hệ thống các 
văn bản, tài liệu liên quan đến 
quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng 
nhận: các quy trình kỹ thuật về lựa 
chọn nguyên liệu, quy trình chế 
biến, đóng gói, bảo quản sản 
phẩm; bộ tiêu chuẩn sản phẩm 
bánh nhãn làm cơ sở cho việc 
chứng nhận; hệ thống tem nhãn, 
bao bì sản phẩm; phương tiện, tài 
liệu quảng bá, tuyên truyền về 
nhãn hiệu chứng nhận Bánh nhãn 
Hải Hậu; Quy chế quản lý và sử 
dụng nhãn hiệu chứng nhận; Quy 
chế cấp, gia hạn, thu hồi Giấy 
phép sử dụng nhãn hiệu chứng 
nhận; Quy chế cấp và sử dụng tem 
mang nhãn hiệu chứng nhận... 

Tuy nhiên, nhãn hiệu chứng 
nhận Bánh nhãn Hải Hậu được 
bảo hộ mới chỉ là bước khởi đầu. 
Việc quản lý và phát triển nhãn 
hiệu chứng nhận Bánh nhãn Hải 
Hậu mới là quan trọng và là cả 
một quá trình lâu dài rất cần sự 
quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các 
ngành cùng sự tham gia, hưởng 
ứng, đóng góp của các doanh 
nghiệp, của người dân, có như vậy 

mới khai thác và phát huy được 
hiệu quả.  

Đặc biệt, các doanh nghiệp, các 
đơn vị sản xuất, kinh doanh Bánh 
nhãn Hải Hậu là yếu tố quan trọng 
quyết định thành công hay không 
thành công, uy tín được nâng lên 
hay mất đi trong việc xây dựng và 
phát triển thương hiệu cho Bánh 
nhãn Hải Hậu. Cần xác định việc 
khai thác sử dụng nhãn hiệu chứng 
nhận là chiến lược lâu dài, là tài 
sản trí tuệ, gắn liền với sự phát 
triển của doanh nghiệp.  

Đồng thời tuân thủ nghiêm 
ngặt và đầy đủ các quy định liên 
quan đến việc sử dụng nhãn hiệu 
chứng nhận, tăng cường các hoạt 
động thông tin nhằm quảng bá sản 
phẩm để từ đó không ngừng nâng 
cao chất lượng sản phẩm, tăng sức 
cạnh tranh trên thị trường./. 

   (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng 
độc quyền sáng chế cho quy 
trình sản xuất chế phẩm 
berberin không đắng của DK 
Pharma  

 Với nhiều ưu điểm vượt trội 
berberin là dược phẩm quen thuộc 
trong điều trị các bệnh về đường 
ruột, tuy nhiên, tính đắng của nó 
lại gây khó khi sử dụng cho trẻ 
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em. Để giải quyết bài toán này, 
DK Pharma đã tạo ra quy trình 
sản xuất chế phẩm berberin không 
đắng và được cấp bằng độc quyền 
sáng chế. 

Berberin được coi là thần dược 
của ngành nam dược vì rất nhiều 
ưu điểm như có công hiệu nhanh 
chóng trong điều trị các bệnh 
đường ruột, không làm ảnh hưởng 
tới sự phát triển bình thường của 
hệ vi khuẩn đường ruột và  giá rẻ. 
Nhưng lâu nay trẻ em, đối tượng 
có hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, 
thường mắc các bệnh về đường 
ruột và cần dùng các sản phẩm 
lành tính, lại rất khó sử dụng sản 
phẩm này. Bởi berberin có vị đắng 
rất mạnh, dẫn đến khó uống hoặc 
trẻ dễ nôn trớ không thể uống 
được, nhất là khi phải uống một 
lượng berberin khá lớn so với các 
loại thuốc tân dược. Nhược điểm 
này cũng làm giảm khả năng mở 
rộng thị trường thuốc berberin của 
các công ty dược phẩm.  

 
Nhận thấy vấn đề trên, dược sĩ 

Nguyễn Trường Giang và cộng sự 

ở Công ty cổ phần Dược khoa DK 
Pharma (thuộc trường Đại học 
Dược Hà Nội) đã suy nghĩ về ý 
tưởng tạo ra chế phẩm berberin 
không đắng ở dạng lỏng và rắn, 
giúp những người sợ đắng và trẻ 
em dễ sử dụng hơn, từ đó góp 
phần giảm bớt việc lạm dụng 
kháng sinh trong điều trị các bệnh 
đường ruột. 

Cụ thể, một số doanh nghiệp 
dược phẩm trong nước và trên thế 
giới đã sản xuất thuốc berberin ở 
dạng viên bao đường hoặc viên 
nang để che giấu vị đắng, dễ uống 
hơn. Tuy nhiên, thuốc berberin ở 
các dạng này cần nhiều thời gian 
để hòa tan lớp vỏ bao và phân rã 
thuốc, khiến thuốc chậm phát huy 
tác dụng hơn so với với dạng 
thông thường. Hơn nữa, các gia 
đình có trẻ nhỏ thường nghiền 
thuốc viên thành bột cho trẻ dễ 
nuốt, dẫn đến mất tác dụng của 
viên bao đường. 

Với nhiều năm kinh nghiệm 
nghiên cứu dược chất của các loài 
cây cỏ Việt Nam, dược sĩ Nguyễn 
Trường Giang và cộng sự đã tìm 
cách làm cho vị đắng biến mất dựa 
ngay vào tính chất hóa học của 
berberin. Sau thời gian dài mày 
mò, anh và cộng sự phát hiện ra 
khi kết hợp berberin với các dẫn 
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xuất của tanin – (một hợp chất có 
trong nhiều loại thực vật như trà, 
quế, có vị chát) theo một tỉ lệ nhất 
định sẽ giảm bớt vị đắng của 
berberin mà không ảnh hưởng đến 
hiệu quả của thuốc.  

Phương pháp này có thể áp 
dụng với cả berberin dạng rắn và 
lỏng. Chỉ cần hòa tan tanin với 
chiết xuất berberin (dạng muối) 
vào nước theo tỉ lệ khoảng từ 1:2 
đến 5:1, sau đó bổ sung thêm tá 
dược (tùy theo dạng lỏng hoặc 
viên nén) theo quy trình sản xuất 
thông thường. Ngoài ra, "trong 
quá trình này, chúng tôi phát hiện 
việc sử dụng tá dược trương nở 
(dùng để tạo độ nhớt trong sản 
xuất thuốc berberin dạng lỏng) 
theo một tỉ lệ thích hợp cũng góp 
phần giảm vị đắng của chế phẩm", 
dược sĩ Nguyễn Trường Giang 
cho biết.  

Kết quả thử nghiệm đối chứng 
ngẫu nhiên cho thấy berberin dạng 
lỏng giảm tới 94.5% vị đắng và 
berberin dạng viên nén giảm đến 
99.2% vị đắng so với thông 
thường. Đồng thời ở dạng lỏng 
cho tác dụng nhanh hơn, hiệu quả 
hơn dạng viên nén. Nhờ tính sáng 
tạo cao, quy trình sản xuất chế 
phẩm berberin không đắng đã 
được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 

KH&CN) cấp bằng độc quyền 
sáng chế số 1-0022834 công bố 
ngày 27/01/2020. Thuốc Berberin 
không đắng đã được DK Pharma 
bán rộng rãi trong cả nước và nhận 
được phản hồi rất tích cực của 
người dùng.  

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Cấp bằng bảo hộ cho giống 
lúa sản xuất ra loại gạo ngon 
nhất thế giới của Việt Nam  

Cục Trồng trọt, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn 
mới đây đã cấp bằng bảo hộ cho 
giống lúa sản xuất gạo ST25 - sản 
phẩm đạt danh hiệu gạo ngon 
nhất thế giới năm 2019. Theo 
đánh giá của nhiều người, gạo 
ST25 là loại gạo thuộc nhóm hảo 
hạng trong thị trường gạo hiện 
nay. 

 
Gạo ST25 là thương hiệu gạo được đánh giá 

ngon nhất thế giới trong năm 2019. 

Thông tin từ Sở Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc 
Trăng cho biết, Cục Trồng trọt 
(Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn) đã quyết định cấp 
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bằng bảo hộ cho giống lúa 
ST25 của nhóm nhà khoa học: 
Kỹ sư Hồ Quang Cua, tiến sĩ 
Trần Tấn Phương và thạc sĩ 
Nguyễn Thị Thu Hương. 

ST25 là thương hiệu xuất sắc 
giành giải Nhất tại cuộc thi Gạo 
ngon nhất thế giới năm 2019 
(World's Best Rice), do The Rice 
Trader tổ chức trong khuôn khổ 
Hội nghị Thương mại Gạo thế 
giới lần thứ 11, diễn ra tại 
Manila, Philippines. Bằng bảo 
hộ có giá trị 20 năm, nhóm tác 
giả được hưởng quyền và nghĩa 
vụ theo Luật Sở hữu trí tuệ. 

Ông Lương Minh Quyết, 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc 
Trăng cho biết, kỹ sư Hồ Quang 
Cua cùng các cộng sự đang tập 
trung tạo ra giống siêu nguyên 
chủng, sau đó là nguyên chủng 
rồi mới cho ra giống xác nhận 
(giống hàng hóa) để trồng trên 
diện tích 10.000ha trong vụ 
Đông Xuân 2020 - 2021. 

Gạo thơm ST25 được nghiên 
cứu lai tạo từ năm 2008. Năm 
2016, ST25 bắt đầu nổi tiếng tại 
các thị trường tiêu thụ gạo mạnh 
như chợ gạo Tân Trụ (Long 
An), chợ gạo Bà Đắc (Tiền 
Giang). Gạo ST25 được bình 

chọn là gạo đạt chuẩn hạt dài, 
trắng trong, không bạc bụng, khi 
nấu cơm dẻo thơm, để nguội 
cơm vẫn ngon, không bị cứng.  

Theo đánh giá của nhiều 
người, gạo ST25 là loại gạo 
thuộc nhóm hảo hạng trong thị 
trường gạo hiện nay. Đặc biệt, 
loại gạo này có hàm lượng đạm 
cao nên phù hợp với người mắc 
bệnh đái tháo đường. 

Gạo ST25 đã “đóng dấu” 
được tên tuổi của mình trong 
lòng các nhà khoa học, doanh 
nghiệp nhập khẩu và các đầu bếp 
nổi tiếng thế giới. Nhưng để trở 
thành một thương hiệu gạo Việt 
Nam mạnh trên thị trường thế 
giới vẫn còn không ít việc để 
làm. 

Với sản lượng 60.000 tấn lúa 
ST25 vụ Đông Xuân sẽ sản xuất 
được 30.000 tấn gạo. Thời gian 
tới, tỉnh Sóc Trăng có khoảng 
100.000ha lúa ST25. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Bắc Giang: Bảo hộ nhãn hiệu 
cho hành tía Tân Yên 

 Mới đây, Cục Sở hữu Trí tuệ 
(Bộ Khoa học và Công nghệ) đã 
cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu 
cho sản phẩm hành tía Tân Yên, 
Bắc Giang. Đây là cơ hội để sản 
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phẩm nâng cao giá trị trên thị 
trường. 

Với sản phẩm hành tía thì đây 
là cây trồng truyền thống tại các 
xã Liên Chung, Việt Lập, Quế 
Nham thuộc huyện Tân Yên. 
Trong đó nguồn gốc và tập trung 
chủ yếu tại xã Liên Chung. Hành 
ở Tân Yên thường có màu tía, củ 
to và thơm đậm rất dễ phân biệt 
với những giống hành trồng ở 
nơi khác. Thời vụ trồng hành vụ 
mùa, bắt đầu từ tháng 9 và thu 
hoạch trong dịp cuối năm, kịp 
bán trong dịp tết. 

Việc được cấp văn bằng bảo 
hộ nhãn hiệu được xem là cơ hội 
tốt để hành tía Tân Yên nâng cao 
giá trị trên thị trường, giúp bà 
con ổn định về kinh tế. Một sản 
phẩm cũng khá được chú ý tại 
Bắc Giang và được bảo hộ nhãn 
hiệu chính là mì chũ Xuân 
Trường, Lục Ngạn. Với người 
dân nơi đây, Mì Chũ là niềm tự 
hào, món ăn thôn quê này đã trở 
nên phổ biến trong bữa ăn gia 
đình cũng như trong các nhà 
hàng cao cấp.  

Mì Chũ là một món ăn không 
còn quá xa lạ, nhưng để làm ra 
những sợi mỳ nức tiếng ấy là cả 
một quá trình công phu.  

Để có được sợi mỳ mỏng 

manh và dẻo dai như lá lúa, 
người làm mỳ phải đổ rất nhiều 
mồ hôi công sức. Gạo đem về 
nhặt, đãi, vo sạch, cho vào lu 
(một loại dụng cụ chứa được làm 
bằng đất nung) ngâm chừng sáu 
đến tám tiếng. Tiếp đến, gạo 
được xay ra thành bột bằng cối 
đá xanh để có được thứ bột deo 
dẻo, sanh sánh. Bột ấy được đem 
ra lọc đi lọc lại nhiều lần rồi ủ 
qua một đêm. Từ tờ mờ sáng, 
người làm nghề đã phải dậy sớm 
đem bột ra tráng thành bánh để 
kịp phơi cho được nắng.  

Ngay cả việc cuộn và bó sao 
cho các sợi mì sóng đều, mượt 
và có hoa văn đẹp như búi tóc 
của người thiếu nữ cũng là cả 
một nghệ thuật mà không phải 
người làm mì nào cũng thực hiện 
được. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Thu giữ hàng nghìn sản 
phẩm nhái hàng hiệu ở chợ Bến 
Thành, Saigon Square 

Ngày 12/3, Tổng cục quản lí 
thị trường (QLTT) phối hợp 
cùng Cục QLTT TPHCM đã tiến 
hành kiểm tra đột xuất 20 quầy 
hàng tại Trung tâm thương mại 
Sài Gòn Square (số 77-89 Nam 
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Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1) và Chợ 
Bến Thành. 

Cụ thể, tại Trung tâm thương 
mại Sài Gòn Square, lực lượng 
chức năng kiểm tra 10 quầy 
hàng, phát hiện và tạm giữ 224 
sản phẩm, có tổng trị giá hàng 
hóa 28.250.000 đồng. Trong đó, 
có 63 chiếc đồng hồ, nhãn hiệu 
Montblanc, Rolex, Bvlgari, 
Cartier, G-Shock; 3 đôi giày 
nhãn hiệu Valentino; 46 chiếc túi 
xách, túi đeo các loại, nhãn hiệu: 
Prada, Adidas, Gucci; 3 chiếc ba 
lô nhãn hiệu Calvin Klein, 
Burberry; 107 chiếc ví, bóp các 
loại, nhãn hiệu Gucci, Hermes, 
Prada. 

Còn tại chợ Bến Thành, lực 
lượng chức năng kiểm tra 10 
quầy hàng, phát hiện hơn 1.200 
sản phẩm giả, có tổng trị giá 
hàng hóa 117.945.000 đồng. 
Trong đó, có 642 sản phẩm là 
đồng hồ đeo tay, mắt kính các 
loại, nhãn hiệu Rolex, Longines, 
Gucci, Montblanc, Chanel, 
Rayban, Burberry, Dior, Cartier, 
Omega; 634 sản phẩm là túi 
xách, túi đeo, thắt lưng, ví (bóp) 
các loại, nhãn hiệu Montblanc, 
Prada, Gucci, Yves Saint 
Laurent, MCM, Dior, Hermes, 
Goyard, Chanel. 

Tổng cục trưởng Tổng cục 
QLTT Trần Hữu Linh cho biết 
đây là những nơi có số lượng 
hàng giả, hàng xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ lớn nhất ở 
TP.HCM. Mặc dù đã liên tục 
kiểm tra, thu giữ và xử phạt, tình 
trạng hàng giả, hàng nhái tại 2 
trung tâm này vẫn tái diễn. 

Trước đó, vào giữa tháng 1, 
lực lượng quản lý thị trường 
cũng phát hiện và thu giữ hàng 
nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả 
nhãn hiệu nổi tiếng tại Saigon 
Square. Khảo sát cho thấy, mặt 
hàng tiêu dùng, nhập lậu, không 
rõ nguồn gốc được gắn nhãn 
mác, thương hiệu nổi tiếng thế 
giới để dễ bán và có giá rất rẻ. 

Việc này khiến nhiều người 
tiêu dùng lo ngại vì không biết 
đâu là hàng thật, hàng giả, hàng 
nhái, hàng kém chất lượng vì 
chúng có những biểu hiện như 
đa dạng về mẫu mã, “linh động” 
về giá cả và phong phú cả về 
chủng loại. 

  (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Cảnh báo nạn làm giả tem, 
nhãn mác hàng hiệu tràn lan 
trên mạng  

Chỉ cần một vài thao tác nhỏ 
trên Google, mạng xã hội 
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Facebook là chúng ta có thể tìm 
kiếm hàng loạt các loại hàng hoá 
mang nhãn hiệu nổi tiếng thế giới 
với giá... vài trăm ngàn đồng. 
Cùng với đó, chỉ cần search từ 
khóa xưởng in tem, nhãn mác trên 
google sẽ cho ra hàng trăm kết 
quả. 

Khi search các từ khóa: Mác 
dệt mác in, Nhãn mác thẻ tag, 
Xưởng tag Nhãn mác, Tag Nhãn 
Mác… Người nhìn dễ dàng nhận 
thấy các lời mời quảng cáo hấp 
dẫn với đa dạng mẫu mã các loại 
tem, nhãn như dệt, thêu, in... từ 
tem, nhãn sử dụng cho quần áo, 
giày dép thậm chí cả đồng hồ... 
Đặc biệt, ngay cả các loại tem, 
nhãn của các thương hiệu nổi 
tiếng trên thế giới như Zara, 
Chanel, Gucci, Lacoste, Levis’s… 
cũng đều có. Nếu nhìn bằng mắt 
thường thật khó có thể phân biệt 
được đâu là hàng giả, đâu là hàng 
thật khi chỉ nhìn sản phẩm thông 
qua tem, nhãn hàng. 

Việc sản xuất, buôn bán tem, 
nhãn mác giả khiến việc buôn bán 
hàng giả, hàng nhái trở nên khó 
kiểm soát hơn. Nhìn vào thực tế, 
hiện nay có vô vàn quần áo dán 
nhãn mác là các thương hiệu nổi 
tiếng trên thế giới như Calvin 
Klein, Louis Vuitton, Puma, 

Zara... với giá “bèo” từ 150.000 - 
500.000 đồng, được bán tràn lan 
trên các trang mạng xã hội, trang 
thương mại điện tử... 

Đại diện Cục Thương mại điện 
tử và Kinh tế số cho biết, theo số 
liệu thống kê thì các mặt hàng 
được làm giả, bán tràn lan trên thị 
trường nhiều nhất là các loại thực 
phẩm chức năng, trang sức, quần 
áo, đồ công nghệ...  Trong đó, có 
nhiều mẫu mã hàng hoá nhái mang 
thương hiệu nổi tiếng thế giới. 

Nếu là hàng chính gốc thì một 
sản phẩm phải lên đến hàng trăm 
triệu đồng 1 chiếc. Thế nhưng 
nhiều trang mạng xã hội chỉ rao 
bán với giá vài chục triệu, thậm 
chí vài triệu đồng và gắn với cái 
mác hàng xách tay. Nhiều người 
ham rẻ, nhẹ dạ cả tin nên bỏ tiền 
ra mua đã bị mắc lừa hàng giả, 
hàng kém chất lượng đã tìm đến 
các cơ sở chính thống để đòi bảo 
hành nhưng không được. 

Hành vi sản xuất, buôn bán tem 
nhãn mác giả các thương hiệu trên 
thế giới của các tổ chức, cá nhân, 
sẽ bị xử lý như thế nào? Luật sư 
Hà Huy Từ (Công ty Luật Hà 
Huy, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) 
cho biết: 

Căn cứ vào tính chất, mức độ, 
hậu quả của vi phạm, tổ chức, cá 
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nhân sản xuất tem, nhãn, mác giả 
thương hiệu nổi tiếng trên thế giới 
sẽ bị xử lý bằng một trong các 
biện pháp dân sự, chế tài hành 
chính hoặc hình sự. 

Một là, căn cứ quy định tại 
Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã 
được sửa đổi, bổ sung năm 2019, 
căn cứ Nghị định 99/2013/NĐ-CP 
ngày 29/8/2013 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực sở hữu công 
nghiệp thì người vi phạm sẽ bị 
cảnh cáo hoặc phạt tiền. 

Ngoài ra người vi phạm còn có 
thể bị áp dụng hình thức xử phạt 
bổ sung và biện pháp khắc phục 
hậu quả như: Buộc tiêu hủy tang 
vật, phương tiện vi phạm nếu 
không loại bỏ được yếu tố vi 
phạm; tem, nhãn, bao bì, vật phẩm 
vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất 
hợp pháp có được do thực hiện 
hành vi vi phạm. 

Hai là, Xử lý bằng các biện 
pháp dân sự (quy định tại Điều 
202 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 
đã được sửa đổi, bổ sung năm 
2019). 

Tòa án áp dụng các biện pháp 
dân sự sau đây để xử lý tổ chức, 
cá nhân có hành vi xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ:  

1 Buộc chấm dứt hành vi xâm 

phạm;  
2. Buộc xin lỗi, cải chính công 

khai;  
3. Buộc thực hiện nghĩa vụ dân 

sự;  
4. Buộc bồi thường thiệt hại;  
5. Buộc tiêu hủy hoặc buộc 

phân phối hoặc đưa vào sử dụng 
không nhằm mục đích thương mại 
đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật 
liệu và phương tiện được sử dụng 
chủ yếu để sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ với điều kiện không làm 
ảnh hưởng đến khả năng khai thác 
quyền của chủ thể quyền sở hữu 
trí tuệ. 

Ba là, Xử lý về mặt hình sự về 
tội xâm phạm quyền sở hữu công 
nghiệp (Điều 226, Bộ luật hình sự 
năm 2015 đã được sửa đổi, bổ 
sung năm 2017). 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Hải quan lật tẩy 'chiêu' gian 

lận, giả mạo xuất xứ hàng hóa 
Việt Nam tinh vi  

Tình trạng gian lận, giả mạo 
xuất xứ hàng hóa Việt Nam vẫn 
đang diễn ra rất phức tạp. Chỉ 
trong thời gian ngắn, hàng loạt vụ 
việc đã được phanh phui và mới 
đây, hải quan đã phát hiện tình 
trạng trộn lẫn hàng hóa có nguồn 
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gốc nhập khẩu với hàng được sản 
xuất trong nước. 

Cơ quan chức năng ghi nhận có 
tình trạng doanh nghiệp đăng ký 
tờ khai nhập khẩu tại một chi cục 
hải quan nhưng xuất khẩu tại một 
chi cục hải quan khác để tránh 
việc phát hiện hàng hóa nhập khẩu 
không trải qua quá trình sản xuất, 
không đáp ứng tiêu chí xuất xứ 
theo quy định hoặc hàng hóa nhập 
khẩu nguyên chiếc nhưng khi xuất 
khẩu ghi xuất xứ Việt Nam.  

 
Nhằm thu thập, tiếp nhận, xác 

minh thông tin các vụ việc có dấu 
hiệu vi phạm pháp luật về kinh 
doanh hàng nhập lậu, hàng giả, 
hàng cấm, hàng hóa không rõ 
nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
trong môi trường thương mại điện 
tử của lực lượng QLTT, ngày 
28/2/2020, Tổng cục trưởng Tổng 
cục QLTT đã ban hành Quyết định 
số 368/QĐ-TCQLTT về việc 
thành lập Tổ công tác về Thương 
mại điện tử do ông Nguyễn Kỳ 
Minh, Phó Chánh văn phòng Tổng 

cục làm Tổ trưởng (Tổ 368). 
Tổ 368 có nhiệm vụ tham mưu, 

giúp Tổng cục trưởng về công tác 
QLTT trong thương mại điện tử 
trên phạm vi cả nước để nắm tình 
hình, công tác kiểm tra, kiểm soát, 
đôn đốc việc tuân thủ các quy định 
pháp luật về thương mai điện tử 
của thương nhân, tổ chức, cá nhân. 
Đồng thời, đề xuất các giải pháp, 
phương án đấu tranh, phòng, 
chống và xử lý vi phạm pháp luật 
có liên quan đến công tác QLTT. 
Bên cạnh đó, Tổ 368 cũng có 
nhiệm vụ phối hợp kiểm tra, xử lý 
các vụ việc hoặc chuyển hồ sơ đến 
cơ quan, lực lượng chức năng có 
thẩm quyền xử lý các vụ việc, 
hành vi vi phạm liên quan đến 
hoạt động QLTT trong môi trường 
thương mại điện tử.  

Cùng với những chuyển biến 
tích cực trong công tác QLTT từ 
khi thành lập mô hình Tổng cục 
hoạt động theo hệ thống dọc, việc 
thành lập Tổ công tác chuyên 
trách về thương mại điện tử sẽ tạo 
ra bước đột phá mới trong cuộc 
đấu tranh phòng chống buôn lậu, 
hàng giả, hàng không rõ nguồn 
gốc xuất xứ và hàng xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ trong thương 
mại điện tử. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 


