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KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ ĐÃ TRỞ THÀNH 
ĐỘNG LỰC ĐỂ PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 

Khoa học và công nghệ 
(KH&CN) thời gian qua đã có 
bước tiến quan trọng, đóng góp 
tích cực cho phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm quốc phòng và an 
ninh. Điều đó được thể hiện qua 
tất cả các chỉ tiêu phát triển, thứ 
bậc tăng trưởng, số lượng bài báo 
công bố quốc tế, chỉ số đổi mới 
sáng tạo toàn cầu, đánh giá của 
các bộ ngành về đóng góp của 
KH&CN. 

 
Đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên BCH 
Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban KH, 

CN&MT của Quốc hội 

Đó là khẳng định của đồng chí 
Phan Xuân Dũng - Ủy viên BCH 
Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy 
ban Thường vụ Quốc Hội, Chủ 
nhiệm Ủy ban Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường (UBKH, 
CN&MT) của Quốc hội trong 

Phiên họp toàn thể lần thứ 9 diễn 
ra tại Nghệ An. Phiên họp được tổ 
chức từ ngày 22 – 23/4 để các 
thành viên UBKH, CN&MT cho ý 
kiến về dự thảo Báo cáo nghiên 
cứu, tiếp thu giải trình dự thảo 
Luật Kiến trúc; nghe Bộ Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN), Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 
báo cáo tình hình thực hiện nhiệm 
vụ ngân sách cho KH&CN, bảo vệ 
môi trường những tháng cuối năm 
2018, đầu năm 2019. Đây là cơ sở 
để các Đại biểu Quốc hội cho ý 
kiến vào báo cáo kinh tế xã hội tế 
xã hội tại Kỳ họp thứ 7, đóng góp 
ý kiến cho Chính Phủ trong thực 
hiện các nhiệm vụ phát triển kinh 
tế xã hội.  

Tại buổi họp chiều ngày 22/4, 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm 
Công Tạc đã đại diện Bộ KH&CN 
trình bày báo cáo về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ, ngân sách cho 
KH&CN những tháng cuối năm 
2018, đầu năm 2019; việc phân bổ 
ngân sách chi sự nghiệp KH&CN 
ở Trung ương và địa phương năm 
2019. Đại diện Bộ Tài chính và 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) 
cũng đã có báo cáo bổ sung về vấn 
đề nói trên.    

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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Phạm Công Tạc, ngành KH&CN 
đã tập trung thực hiện đồng bộ các 
giải pháp, các nhiệm vụ trọng tâm 
theo chỉ đạo, điều hành của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ về gắn 
kết nhiệm vụ KH&CN với 
ngành/lĩnh vực trong đổi mới mô 
hình tăng trưởng, nâng cao năng 
suất, chất lượng và sức cạnh tranh 
của nền kinh tế; tập trung cải cách 
thủ tục hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh; phát 
triển toàn diện hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) 
quốc gia; tăng cường năng lực tiếp 
cận cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4; hỗ trợ doanh nghiệp ứng 
dụng, đổi mới công nghệ và bước 
đầu đã đạt được các kết quả quan 
trọng.  

KH&CN đã tham gia, đóng 
góp đáng để cho phát triển kinh tế, 
quốc phòng, an ninh với việc góp 
phần vào thành tích hoàn thành 
vượt mức chỉ số sản xuất toàn 
ngành công nghiệp (IIP) 9,4% 
năm 2017, cao hơn mức tăng 7,4% 
của năm 2016; đóng góp trên 30% 
giá trị gia tăng sản xuất nông 
nghiệp và 38% giá trị gia tăng 
trong sản xuất giống cây trồng, vật 
nuôi. Đầu năm 2019, trước tình 
hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi, 
Bộ KH&CN đã phối hợp chặt chẽ 

với Bộ NN&PTNT triển khai ngay 
nhiệm vụ để nghiên cứu công 
nghệ chế tạo kít chẩn đoán nhanh 
virus gây bệnh dịch tả lợn Châu 
Phi; 87% các nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học và phát triển công 
nghệ trong lĩnh vực quốc phòng, 
an ninh được ứng dụng trực tiếp 
vào sản xuất; đạt được nhiều kết 
quả trong chẩn đoán, điều trị, 
khám chữa bệnh, y tế dự phòng, 
đặc biệt đã làm chủ các quy trình 
ghép các tạng như: Tim, gan, thận, 
phổi, tụy - thận (đa tạng), nhiều kỹ 
thuật đã trở thành thường quy, áp 
dụng rộng rãi. Việt Nam trở thành 
nước thứ 4 tại châu Á sản xuất 
được vắc xin phối hợp Sởi - 
Rubella và một trong 43 nước sản 
xuất được vắc xin với giá chỉ bằng 
một nửa so với vắc xin nhập 
ngoại. 

Tại địa phương, các tỉnh/thành 
phố đã tập trung ban hành nhiều 
văn bản về cơ chế chính sách cải 
thiện môi trường kinh doanh, hỗ 
trợ doanh nghiệp đổi mới công 
nghệ, thúc đẩy ứng dụng chuyển 
giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất 
và đời sống; hỗ trợ hệ sinh thái 
khởi nghiệp ĐMST; chú trọng ứng 
dụng tiến bộ KH&CN, xây dựng 
và bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa 
lý cho các sản phẩm chủ lực, trọng 
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điểm, sản phẩm đặc sản của địa 
phương; thúc đẩy hình thành liên 
kết sản xuất theo chuỗi giá trị để 
nâng cao chất lượng, giá trị sản 
phẩm, hiệu quả sản xuất và sức 
cạnh tranh của sản phẩm hàng 
hóa. Cùng với đó, chất lượng, hiệu 
quả và trình độ nghiên cứu trong 
nước ngày càng tăng. Theo cơ sở 
dữ liệu Scopus, số bài báo của 
Việt Nam công bố trên các tạp chí 
KH&CN quốc tế giai đoạn 2014 - 
2018 tăng hơn gấp đôi, từ 4.071 
bài lên 8.821 bài, đặc biệt tăng 
mạnh trong 3 năm vừa qua.  

Theo báo cáo của Bộ KH&CN, 
việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự 
toán ngân sách sự nghiệp (NSSN) 
khoa học năm 2018 của các Bộ, 
ngành đã bảo đảm theo đúng Nghị 
quyết của Quốc hội, bảo đảm phân 
bổ, giao dự toán NSSN khoa học 
cho các đơn vị trực thuộc đúng dự 
toán đã được Thủ tướng Chính 
phủ giao. Năm 2019, Bộ KH&CN 
đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài 
chính trong thực hiện các quy định 
về lập, phân bổ dự toán. Đồng thời 
hướng dẫn nội dung kế hoạch và 
dự toán NSSN KH&CN năm 2019 
của các bộ, cơ quan ngang bộ và 
địa phương theo đúng quy định. 
Đến nay, về cơ bản các Bộ, ngành, 
địa phương đã bám sát hướng dẫn 

của Bộ KH&CN và đã bảo đảm 
phân bổ, giao dự toán NSSN khoa 
học cho các đơn vị trực thuộc 
đúng theo số đã được Thủ tướng 
Chính phủ giao. 

Hiện nay, trong tổng kinh phí 
chi hoạt động KH&CN thì NSNN 
chiếm khoảng 52%, chi từ doanh 
nghiệp chiếm 48%. Đây là kết quả 
của việc đẩy mạnh xã hội hóa 
trong nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ so với tỷ lệ 70/30 
của giai đoạn trước (2011 - 2015). 
Kinh phí ngoài ngân sách cho hoạt 
động KH&CN đang ngày càng 
tăng cao, các doanh nghiệp ngày 
càng nhận thức vai trò của 
KH&CN trong phát triển bền 
vững, do đó tăng cường đầu tư 
cho phát triển KH&CN đặc biệt là 
các doanh nghiệp, tập đoàn lớn 
như Viettel, VNPT, TH true 
MILK, Vingroup, Thaco,...  

Phát biểu tại buổi họp, Chủ 
nhiệm UBKH,CN&MT Quốc hội 
Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, qua 
báo cáo, qua thảo luận và đánh giá 
của các Đại biểu Quốc hội cho 
thấy, KH&CN thời gian qua có 
bước tiến quan trọng, đóng góp 
tích cực cho phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm quốc phòng và an 
ninh. Điều đó được thể hiện qua 
tất cả các chỉ tiêu phát triển, thứ 
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bậc tăng trưởng, số lượng bài báo 
công bố quốc tế, chỉ số ĐMST 
toàn cầu và đánh giá của các bộ 
ngành về đóng góp của 
KH&CN,... “Như vậy, KH&CN 
đã thực sự trở thành động lực để 
phát triển kinh tế - xã hội và bảo 
vệ quốc phòng, an ninh”, đồng chí 
Phan Xuân Dũng khẳng định.  

Bên cạnh đó cũng có những bất 
cập cần giải quyết trong thời gian 
tới. Đồng chí đề nghị các bộ, 
ngành tiếp tục hoàn thiện báo cáo, 
trong đó cần nêu rõ kết quả đạt 
được, hạn chế và các kiến nghị. 
Đối với Ủy ban KH, CN&MT, 
đồng chí đề nghị hoàn chỉnh báo 
cáo ý kiến của Ủy ban thẩm tra để 
gửi trước Kỳ họp của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội sắp diễn ra 
vào 20/5.  

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 
NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ 
GIỚI 26/4: SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ THỂ THAO 

Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí 
tuệ Thế giới, ngày 20/4 tại 
TPHCM, Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ 
KH&CN phối hợp với Sở 
KH&CN, Thành đoàn TPHCM tổ 
chức sự kiện Cộng đồng chào 
mừng Ngày SHTT thế giới 26/4 tại 
Việt Nam với chủ đề Sở hữu trí tuệ 

và Thể thao. 

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc 

phát biểu khai mạc sự kiện 

Chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ 
Thế giới năm nay là “Vươn tới 
Giải Vàng: Sở hữu trí tuệ và Thể 
thao” để đưa ra một góc nhìn cận 
cảnh hơn trong lĩnh vực thể thao, 
tập trung vào việc phổ biến và 
nâng cao nhận thức của người 
dân, doanh nghiệp về một khía 
cạnh hoàn toàn mới trong việc áp 
dụng những luật bảo vệ SHTT vào 
ngành kinh doanh thể thao. Từ đó 
giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân hoạt động trong lĩnh vực liên 
quan đến thể thao có thể sáng tạo, 
phát triển và tăng trưởng tốt hơn. 

Phát biểu khai mạc sự kiện, 
Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho 
rằng, khẩu hiệu của ngày SHTT 
năm nay do Tổ chức SHTT thế 
giới (WIPO) lựa chọn - “Vươn tới 
giải vàng: SHTT và thể thao" rất 
hợp với Việt Nam bởi những 
thành tựu về thể thao của nước ta 
trong giai đoạn gần đây đặc biệt 
ấn tượng. Trong khi đó, ông Đinh 
Hữu Phí, Cục trưởng Cục SHTT 
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cho rằng, SHTT và thể thao có 
mối liên hệ với nhau và chia sẻ 
cùng nhau các giá trị chung như 
sự sáng tạo, luôn vươn tới đỉnh 
cao, sự nỗ lực hết mình, sự tôn 
trọng và tinh thần fair-play. Mối 
quan hệ kinh doanh được tạo dựng 
từ quyền SHTT giúp bảo đảm giá 
trị kinh tế của thể thao. Điều này, 
cũng sẽ kích thích sự phát triển 
của thể thao thông qua việc cho 
phép các tổ chức tài trợ sự kiện 
thể thao và cung cấp phương tiện 
nhằm phát triển thể thao cộng 
đồng. 

 
Truyền lửa lan tỏa tinh thần và sự ảnh hưởng 

của SHTT 

Theo ông Phí, những sáng chế, 
cải tiến dụng cụ và trang thiết bị 
thể thao đã giúp người sử dụng 
thoải mái trong quá trình tập 
luyện, giúp các vận động viên cải 
thiện hiệu suất, thi đấu tốt hơn và 
đạt thành tích cao hơn. Ví dụ như 
máy tập chạy, máy đạp xe,… hoặc 
như những giải pháp hữu ích bảo 
vệ đầu gối, cổ chân, cổ tay, giúp 
hạn chế chấn thương khi chơi, tập 
luyện thể thao. 

Hiện nay, tại Việt Nam có 
1.897 doanh nghiệp đăng ký 2.622 
nhãn hiệu trong lĩnh vực thể thao 
như: Doanh nghiệp tư nhân giày Á 
Châu, Công ty Cổ phần Động 
Lực, Công ty Cổ phần dụng cụ thể 
thao DELTA, Công ty Cổ phần 
thể thao ngôi sao Geru, Công ty 
TNHH MTV Cuộc sống thịnh 
vượng Việt Nam… Tuy nhiên, 
những sáng chế trong vòng 10 
năm trở lại đây vẫn còn khá khiêm 
tốn. Đây chính là mảnh đất tốt cho 
các doanh nghiệp khai thác đầu tư, 
phát triển và thương mại các sản 
phẩm thể dục thể thao.  

Ngày 26/4/1970, Công ước 
WIPO chính thức có hiệu lực. 
Năm 2000, ngày 26/4 được các 
nước chọn trở thành “Ngày Sở 
hữu trí tuệ Thế giới” (IP Day). Kể 
từ đó, “IP Day” là ngày mà mọi 
người trên thế giới cùng nhau tìm 
hiểu và cổ vũ cho những đóng góp 
của SHTT đối với sự phát triển 
của văn hóa nghệ thuật, công nghệ 
và những đổi mới sáng tạo vì cuộc 
sống con người. Trong bốn năm 
qua (2015 - 2018), sự kiện Ngày 
SHTT Thế giới tại Việt Nam 
(World IP Day In Vietnam) đã 
được tổ chức một cách sáng tạo, 
thu hút sự quan tâm, tham gia của 
nhiều thành phần xã hội cũng như 
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tạo được những tác động truyền 
thông đáng kể về lĩnh vực SHTT. 

Năm nay, Ngày SHTT thế giới 
sẽ được tổ chức với chủ đề: 
"Vươn tới Giải Vàng: Sở hữu trí 
tuệ và thể thao". Với chủ đề này, 
Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) 
mong muốn các hoạt động SHTT 
hiện tại và trong tương lai sẽ 
khuyến khích, hỗ trợ phát triển thể 
thao phục vụ người hâm mộ trên 
toàn thế giới. 

Theo khẳng định của WIPO, 
trong bối cảnh các tổ chức thể 
thao trên thế giới đang ngày càng 
phụ thuộc các đài truyền hình để 
thu hút tài trợ, kết nối người hâm 
mộ trên toàn thế giới, vấn đề về 
bản quyền và các hiệp ước liên 
quan của tổ chức này nhận được 
sự chú ý đặc biệt. Các hoạt động 
liên quan tới việc nắm giữ bản 
quyền phát sóng đang trở thành 
nền tảng thúc đẩy mối quan hệ 
giữa thể thao với truyền hình và 
các phương tiện truyền thông 
khác. Trong các hiệp ước của 
WIPO liên quan tới lĩnh vực thể 
thao, đáng chú ý nhất là 
việc 52/192 quốc gia thành viên 
của tổ chức này đã tham gia Hiệp 
ước Nairobi- một hiệp ước có 
nhiều điều ước để hỗ trợ phong 
trào Olympic và Thế vận hội 

Olympic - một trong những sự 
kiện thể thao mang tính biểu 
tượng nhất thế giới.  

Thương hiệu của IOC thông 
qua các nhãn hiệu trên, là một 
phần không thể thiếu trong mô 
hình doanh thu của tổ chức này, 
cho phép IOC hỗ trợ sự phát triển 
của thể thao trên toàn cầu. 90% số 
tiền do IOC tạo ra thông qua các 
hợp đồng tài trợ và bán bản quyền 
phát sóng được tái đầu tư vào sự 
phát triển thể thao trên toàn thế 
giới. 

(Tổng hợp) 
 
 
 
 
BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
LÀ THƯỚC ĐO VỀ KHẢ 
NĂNG PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG  

Tại Hội thảo với chủ đề “Các 
mô hình kinh doanh mới và khởi 
nghiệp sáng tạo tại Việt Nam: Nút 
thắt và các kiến nghị” nằm trong 
khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư 
nhân Việt Nam 2019 tổ chức vào 
ngày 2.5, theo Thứ trưởng Bộ KH-
CN Trần Văn Tùng, Bộ KH-CN 
được giao chủ trì xây dựng và 
phát triển môi trường bền vững, 
thuận lợi cho sự hình thành và 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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phát triển của các doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo. 

 
Hội thảo nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh 

tế tư nhân Việt Nam 2019 

Doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo được hiểu là những 
doanh nghiệp mà nguồn lực chủ 
yếu bằng phát triển công nghệ, tri 
thức và sáng tạo, hướng tới phát 
triển nhanh trên cơ sở khai thác tài 
sản trí tuệ, có những sản phẩm, có 
các dịch vụ mô hình kinh tế mới 
nhằm đa dạng hóa, số hóa các sản 
phẩm, dịch vụ thương mại, tài 
chính, sản xuất, tiếp tục đóng góp 
cho sự phát triển của đất nước 
trong kỷ nguyên chuyển đổi số mà 
các quốc gia trên thế giới đều 
đang nỗ lực để có được thành tựu 
trong cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0. 

Theo ông Phạm Hồng Quất - 
Cục trưởng Cục Phát triển thị 
trường và doanh nghiệp KH-CN 
(Bộ KH-CN), những mô hình kinh 
doanh mới có khả năng nhân rộng 
phải là những mô hình tạo ra dịch 
vụ, sản phẩm mới hoặc phương 
thức mới. Bản chất của mô hình 

mới này không dựa trên giá rẻ mà 
phải dựa trên tài sản trí tuệ, công 
nghệ mới, khẳng định được tính 
mới, tính sáng tạo và khả năng áp 
dụng công nghệ. Bản thân bảo hộ 
sở hữu trí tuệ đã là thước đo về 
khả năng phát triển bền vững. Bài 
học từ Israel, Singapore và các 
nước khác cho thấy họ đều quan 
tâm đến bảo hộ sở hữu trí tuệ, 
mức độ phạm vi bảo hộ phải mang 
tính toàn cầu. 

Cũng tại hội thảo, lãnh đạo Ban 
Kinh tế Trung ương cho biết chất 
lượng và số lượng thương vụ đầu 
tư cho các startup có xu hướng 
tăng mạnh trong năm 2018 với 
tổng số vốn đầu tư 889 triệu USD, 
tăng gấp 3 lần so với năm 2017. 
Sự hiện diện của các nhà đầu tư 
quốc tế cho khởi nghiệp sáng tạo 
tăng mạnh, với nhận diện chủ yếu 
là những doanh nhân khởi nghiệp 
đã thành công ở thế hệ đầu mong 
muốn đầu tư cho các doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở thế 
hệ sau. 

Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần 
Văn Tùng cho biết trong thời gian 
qua, Bộ đã có nhiều chính sách 
thu hút mạng lưới khởi nghiệp 
toàn cầu. Năm 2018, đại diện của 
Mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu 
đã tới Việt Nam tham dự sự kiện 
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Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo quốc gia 2018. Đây là 
dấu ấn khẳng định hệ sinh thái 
khởi nghiệp của Việt Nam đã và 
đang đi cùng khởi nghiệp trên thế 
giới. 

(Theo motthegioi.vn) 
 

DÙNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ VAY VỐN: CÁI KHÓ BÓ 
CÁI KHÔN 

Tại Việt Nam hiện nay, phong 
trào khởi nghiệp, khởi nghiệp 
sáng tạo đang bùng nổ khá mạnh 
mẽ; điểm chung của những DN 
này là tài sản hữu hình hầu như 
không có gì, đa phần dùng cơ sở 
vật chất đi thuê, hoạt động dựa 
trên số vốn tự có ít ỏi, nên giá trị 
tài sản lớn nhất chính là quyền sở 
hữu trí tuệ. 

 
 Nhưng các DN này đều “than 

thở” về khó khăn, thậm chí là 
không thể vay vốn bằng quyền sở 
hữu trí tuệ ngay cả khi pháp luật 
đã cho phép. Bởi theo Bộ luật Dân 
sự năm 2015 và Nghị định 
163/2006/NĐ-CP ngày 

29/12/2016 của Chính phủ, tài sản 
bảo đảm có thể là tài sản hiện có 
hoặc tài sản hình thành trong 
tương lai, đồng thời quy định 
quyền tài sản là một loại tài sản và 
là quyền trị giá được bằng tiền, 
bao gồm quyền tài sản đối với đối 
tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền 
sử dụng đất và các quyền tài sản 
khác. 

Về thực trạng này, chính Ngân 
hàng Nhà nước (NHNN) đã phải 
thừa nhận, thực tiễn hoạt động tại 
Việt Nam và quốc tế cho thấy, 
việc thế chấp đối với quyền sở 
hữu trí tuệ tại hệ thống các tổ chức 
tín dụng vẫn còn nhiều hạn chế. 

Nguyên nhân một phần do khó 
định giá quyền sở hữu trí tuệ, 
phần khác do giá trị của quyền sở 
hữu trí tuệ chỉ được bảo đảm trong 
chuỗi các hoạt động của doanh 
nghiệp đó, khó chuyển giao khi 
phải xử lý tài sản bảo đảm. Hơn 
nữa, một số DN chưa chứng minh 
phương án sản xuất, kinh doanh 
hiệu quả, khả thi sẽ là khó khăn, 
tạo áp lực rủi ro trong hoạt động 
của tổ chức tín dụng khi xem xét 
cho vay. 

Nói thêm về vấn đề này, 
chuyên gia tài chính – ngân 
hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu cho 
rằng, quyền sở hữu trí tuệ có thể là 
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một tài sản thương mại, cũng có 
thể không. Nhưng quyền sở hữu 
trí tuệ đúng là có giá trị, nhưng lại 
mang giá trị tinh thần nhiều hơn, ít 
có tính thanh khoản. Do đó, nếu 
mang quyền này ra thế chấp, 
không có ngân hàng chấp nhận 
được, bởi nếu người nợ không trả 
được nợ thì ngân hàng liệu có bán 
được quyền sở hữu trí tuệ này 
không hay lại trở thành món nợ 
khó đòi, rồi chuyển thành nợ xấu? 
Vì thế, vị này khẳng định, việc 
cho phép dùng quyền sở hữu trí 
tuệ để thế chấp ngân hàng chỉ là 
“hô hào”, không thực tế. 

Hơn nữa, nhiều chuyên gia còn 
tỏ ra quan ngại bởi các nhà khoa 
học, nhà sáng chế có quyền sở hữu 
trí tuệ lại thường không phải là 
những doanh nhân hay những nhà 
quản lý tốt. Nên từ quyền sở hữu 
trí tuệ cho đến sản phẩm, dịch vụ 
mang lại giá trị lợi nhuận còn có 
khoảng cách rất xa, khiến ngân 
hàng e dè cho vay là điều hiển 
nhiên. Các ngân hàng cũng hoạt 
động như các DN, phải kinh 
doanh dựa trên lợi nhuận. Vì vậy, 
để thực hiện được trong hoạt động 
vay vốn, quyền sở hữu trí tuệ cần 
được tiến hành định giá nhằm bảo 
đảm quyền và lợi ích hợp pháp 
của các bên. Vấn đề này đã được 

các cơ quan quản lý ban hành 
không ít quy định hướng dẫn. 

Nhiều DN và chuyên gia cho 
rằng, để khắc phục bất cập về định 
giá quyền sở hữu trí tuệ, tài sản trí 
tuệ, chúng ta cần có các tổ chức 
định giá chuyên nghiệp, sử dụng 
theo các thông lệ quốc tế để mang 
tính chính xác, khách quan, có 
tính đến các tác động tiêu cực 
khiến giá trị của tài sản trí tuệ sụt 
giảm… Bên cạnh đó, Chính phủ 
để có quy định chặt chẽ hơn về 
quyền sở hữu trí tuệ, ví dụ như 
quyền sở hữu trí tuệ phải có tính 
thanh khoản cao, được phép sang 
nhượng. 

Hơn nữa, cũng theo vị chuyên 
gia này, nguồn vốn khởi đầu cho 
các tài sản trí tuệ, quyền sở hữu trí 
tuệ không thể là ngân hàng, mà 
phải là các quỹ tài chính, các nhà 
đầu tư mạo hiểm… - chỉ có họ 
mới biết sử dụng, phát triển các tài 
sản trí tuệ như thế nào để hợp lý, 
còn ngân hàng chỉ biết cung cấp 
nguồn vốn mà thôi. 

(Theo baohaiqun.vn) 
 
 

VÌ SAO NHIỀU STARTUPS 
NGẠI XÁC LẬP QUYỀN SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ 

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ 
rất phức tạp, khó tiếp cận, khó 
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hiểu, phải chờ đợi lâu và… tốn 
tiền là những lý do khiến nhiều 
startups không thích xác lập 
quyền sở hữu trí tuệ, kể cả các 
doanh nghiệp hoạt động lâu năm 
tại Việt Nam. 

Đây là nhận định của nhiều 
luật sư, nhà chuyên môn và chính 
đại diện Cục Công tác Phía Nam 
(Bộ Khoa học và Công nghệ) tại 
Hội thảo Nhận diện Tài sản vô 
hình và Tài sản Trí tuệ trong 
doanh nghiệp khởi nghiệp mới 
diễn ra ở TPHCM. Tài sản vô hình 
và tài sản trí tuệ trong doanh 
nghiệp (DN) khởi nghiệp được 
cho là một trong những điểm ít 
được các startup quan tâm nhất. 
Với nhiều DN lớn và dày dạn kinh 
nghiệm thì chuyện đầu tư thích 
đáng cho sở hữu trí tuệ (SHTT) 
gần như là lẽ đương nhiên nhưng 
ở những DN non trẻ, vừa gia nhập 
thương trường, cuộc cạnh tranh 
sinh tồn khiến người ta mới chỉ có 
thể ăn bữa nào hay bữa đấy. Tuy 
vậy, cùng với xu thế của thời đại 
số, ý tưởng cho sự ra đời của rất 
nhiều startups hiện nay đều bắt 
nguồn từ các sáng chế, thiết kế, 
công nghệ, giải pháp kỹ thuật, mô 
hình kinh doanh… Và đấy là 
những tài sản vô hình rất dễ bị sao 
chép. 

Theo PGS. TS. BS Phạm Xuân 
Đà - Cục trưởng Cục Công tác 
Phía Nam (Bộ Khoa học và Công 
nghệ), có những điển hình “cái 
nảy sảy cái ung” khiến không chỉ 
startup “khốn đốn” mà còn khiến 
các cơ quan chức năng cũng “đau 
đầu” lây. Chuyện xảy ra ở một 
startup đã được công nhận là DN 
khởi nghệp đổi mới sáng tạo tại 
TPHCM là điển hình gần nhất. 
Với công nghệ tiên tiến, DN này 
đã được tham gia nhiều chương 
trình hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước, 
ngân hàng… Và ngay từ lúc ra 
đời, chủ DN chỉ nghĩ một cách 
đơn giản là đặt cho công ty một 
cái tên “hay hay”. Rồi cái tên ấy 
được gắn vào hồ sơ đăng ký kinh 
doanh, vào dự án vay vốn ngân 
hàng, vào các chương trình hỗ trợ 
khoa học công nghệ nhà nước… 

Hai năm sau khi hoạt động, 
startup này nhận được một yêu 
cầu từ Mỹ về việc phải đổi tên DN 
vì tên ấy đã được một DN khác 
đăng ký bảo hộ toàn cầu. Dù 
không có nhu cầu “sống chết” với 
cái tên “trót nhỡ” nhưng vì đây là 
nội dung đã vướng vào rất nhiều 
hồ sơ, giấy tờ, chương trình nên 
startup này cuối cùng phải chi cả 
triệu đô la thuê luật sư đàm phán 
để được sử dụng tên DN trong 
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thời hạn 5 năm - quãng thời gian 
đủ để startup hoàn tất các dự án, 
khoản vay đang thực hiện. 

Cũng theo nhà quản lý này, giá 
trị lớn nhất của một startup nằm ở 
nhà lãnh đạo, ý tưởng mới, giải 
pháp mới, công nghệ mới, mô 
hình kinh doanh mới. “Nếu bạn 
không xác lập quyền SHTT với 
các tài sản ấy thì bạn chẳng có gì 
để nói chuyện với nhà đầu tư và 
khách hàng cả. SHTT mới chính 
là ‘nguồn vốn’ để bạn đi mặc cả 
với nhà đầu tư”. 

Tất nhiên, theo cựu thẩm định 
viên Cục SHTT Trần Thị Hương – 
Giám đốc Công ty SHTT Rachel - 
cơ quan đăng ký SHTT cũng có 
những ngoại lệ để xem xét xác lập 
SHTT với các sản phẩm đã mang 
đến thuyết minh/công bố tại các 
cuộc thi dài hơi - hơn 6 tháng. 
Hiện vẫn còn quá nhiều startups 
không thích xác lập quyền SHTT, 
kể cả các DN hoạt động lâu năm 
tại Việt Nam vì theo như nhận 
định của nhiều luật sư, nhà chuyên 
môn và chính đại diện Cục Công 
tác Phía Nam (Bộ Khoa học và 
Công nghệ) thì “thực sự là thủ tục 
đăng ký SHTT rất phức tạp, khó 
tiếp cận, khó hiểu, phải chờ đợi 
lâu và… tốn tiền!”. 

Tất nhiên, các startups đã 

và đang kinh doanh tốt với các sản 
phẩm, công nghệ hiện tại cũng có 
thể tham khảo thêm một lựa chọn 
khác thay vì cứ  “nhất nhất” phải 
đăng ký SHTT cho các tài sản vô 
hình. Bởi theo Điều 75, Luật Sở 
hữu trí tuệ, nội dung quy định về 
nhãn hiệu nổi tiếng (chứng minh 
bằng doanh số bán hàng, thời gian 
sử dụng liên tục nhãn hiệu, phạm 
vi lãnh thổ mà hàng hóa lưu hành, 
uy tín rộng rãi của hàng hóa…) có 
thể cho phép sáng chế/nhãn 
hiệu/giải pháp của DN – dù chưa 
đăng ký SHTT – cũng có thể vượt 
qua phạm vi của rất nhiều rắc rối 
liên quan tới quyền SHTT. 

Vậy nên, các nhà sáng lập DN 
cũng chớ ngại phải “mài đít 
quần” ở những khóa đào tạo 
chuyên nghiệp về SHTT. Bởi so 
với những khốn đốn mà DN có thể 
phải đối mặt như các điển hình 
trên đây thì thời gian và công sức 
đổ ra sẽ hoàn toàn là xứng đáng. 

 (Theo baochinhphu.vn) 
 
 

 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Mô hình mới để thử nghiệm 
phương pháp điều trị dự phòng 
cho bệnh tâm thần phân liệt  

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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Các nhà thần kinh học tại Đại 
học Queensland đã phát triển mô 
hình động vật mới để tìm hiểu về 
bệnh tâm thần phân liệt nhằm 
giúp các nhà nghiên cứu trên khắp 
thế giới hiểu rõ hơn về căn bệnh 
này và phát triển phương pháp 
điều trị mới. Tâm thần phân liệt, 
ảnh hưởng đến khoảng 7 người 
trong 1000, là rối loạn tâm thần 
kém hiểu biết, phá vỡ nhận thức 
và hành vi. Dấu hiệu phổ biến bao 
gồm ảo tưởng, ảo giác và khó 
nhận thức thực tế. 

 
Nguyên nhân thần kinh chính 

xác của tâm thần phân liệt vẫn 
chưa được biết và sự phát triển 
của các phương pháp điều trị tốt 
hơn là rất cần thiết. Nghiên cứu 
này sẽ cung cấp mô hình để bắt 
đầu giải quyết một số cơ chế cơ 
bản tiềm ẩn có liên quan. Tâm 
thần phân liệt có liên quan đến sự 
thay đổi rõ rệt trong cách não sử 
dụng dopamine, chất dẫn truyền 
thần kinh thường được gọi là 
“phân tử hỗ trợ” của não.  

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ lý do 

tại sao việc giải phóng dopamine 
quá mức ở phần vân đó dẫn đến 
các triệu chứng tâm thần phân liệt, 
hoặc điều gì xảy ra với các vùng 
khác của não khi dopamine tăng 
cao ở khu vực này. Để giải quyết 
điều này, Giáo sư Eyles và các 
đồng nghiệp của họ đã phát triển 
một mô hình động vật mới của 
bệnh tâm thần phân liệt, trong đó 
dopamine được đặc biệt cao ở 
vùng vân lưng. Cảm hứng cho mô 
hình này đến từ các nghiên cứu 
gần đây về mô hình động vật của 
bệnh Parkinsons nơi thiếu 
dopamine. Nhóm nghiên cứu 
chuyển các cấu trúc di truyền (tạo 
ra dopamine) vào não của chuột. 
Điều này đã được thực hiện bằng 
cách sử dụng một loại vi-rút để 
nhắm mục tiêu phân phối chỉ đến 
các tế bào thần kinh dopamine 
chiếu vào vùng vân lưng. Những 
động vật này cho thấy những thay 
đổi về hành vi, chẳng hạn như 
tăng sự vận động trong những 
trường hợp nhất định và suy yếu 
trong việc theo dõi thông tin cảm 
giác bắt chước một số triệu chứng 
của bệnh tâm thần phân liệt. 

Và có thể sử dụng mô hình để 
kiểm tra các phương pháp trị liệu 
tiềm năng. Chúng tôi dự định sử 
dụng mô hình này để xác định các 
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hợp chất ngăn chặn sự giải phóng 
dopamine không mong muốn ở 
vùng lưng. 

 Điều này có thể dẫn đến các 
phương pháp điều trị có thể làm 
giảm mức độ nghiêm trọng của 
triệu chứng hoặc thậm chí ngăn 
ngừa tâm thần phân liệt.  
Điều quan trọng, chúng ta cũng có 
thể khám phá những thay đổi cơ 
bản xảy ra trong mạch não bị thay 
đổi khi nồng độ dopamine tăng 
cao được tạo ra ở vùng vân lưng.  

(Theo nasati) 
 
  Hy vọng mới để điều trị ung 
thư não ở trẻ em 

Có thể sắp có các phương pháp 
điều trị mới cho bệnh u thần kinh 
đệm cầu não lan tỏa, (DIPG), một 
dạng ung thư não tàn khốc gây 
ảnh hưởng đến trẻ nhỏ và hiện 
không thể chữa được. Các thí 
nghiệm gần đây trên các mô hình 
động vật bệnh đã xác định được 
một loại thuốc thử nghiệm có khả 
năng phá hủy hiệu quả các tế bào 
DIPG. Nhóm các nhà khoa học 
Trường đại học Rockefeller vừa 
mới tìm ra cách thức hoạt động 
của hợp chất đầy hứa hẹn này. 

Công trình nghiên cứu, được 
mô tả trong Kỷ yếu của Viện Hàn 
lâm Khoa học Quốc gia, cho thấy 

loại thuốc này tác động lên các 
con đường chuyển hóa cholesterol 
trong tế bào và cho thấy những 
con đường chuyển hóa này có thể 
sẽ là mục tiêu hiệu quả để điều trị 
nhiều loại bệnh ung thư não. 

 
Nhắm mục tiêu khối u 

Các khối u DIPG nằm trong các 
pons, một cấu trúc có độ nhạy cao 
để kết nối não với tủy sống. Phẫu 
thuật cắt bỏ khối u thực sự là 
không thể vì nó có nguy cơ gây 
tổn thương não nghiêm trọng. Và 
mặc dù bức xạ có thể được sử 
dụng để tạm thời giảm các triệu 
chứng, nhưng ung thư chắc chắn 
vẫn phát triển với tỷ lệ sống trung 
bình dưới một năm. Điều đó cho 
thấy một nhu cầu cấp thiết tìm ra 
những cách điều trị mới cho trẻ 
em mắc căn bệnh này. 

Với sự hợp tác giữa các phòng 
thí nghiệm của C. David Allis, 
Giáo sư Joy và Jack Fishman, và 
Viviane Tabar, Chủ tịch Khoa 
Phẫu thuật Thần kinh tại Trung 
tâm Ung thư Memorial Sloan 
Kettering (MSKCC) tư năm 2014, 
nhóm nghiên cứu nhận thấy một 
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hợp chất có tên gọi là MI-2 đã 
ngăn chặn sự phát triển khối u 
trong mô hình chuột mắc DIPG. 
Loại thuốc này đã được các nhà 
khoa học dùng để điều trị bệnh 
bạch cầu và nó được biết là có tác 
dụng với các tế bào ung thư bạch 
cầu bằng cách tương tác với 
menin, một loại protein điều chỉnh 
biểu hiện gen. Chính vì thế, khi 
nhóm của Allis bắt đầu nghiên 
cứu tác dụng của MI-2 trên các tế 
bào DIPG, ban đầu họ nghi ngờ 
rằng nó sẽ hoạt động theo cách 
tương tự. 

Các nhà nghiên cứu cũng phát 
hiện ra rằng, trong khi MI-2 phá 
hủy các tế bào u thần kinh đệm, 
loại thuốc này không làm hỏng 
các tế bào não bình thường. Phát 
hiện này phù hợp với nghiên cứu 
khác cho thấy một số tế bào ung 
thư đặc biệt dễ bị tổn thương do 
rối loạn cholesterol. 

Nghiên cứu này chỉ ra việc can 
thiệp cholesterol là một cách mới 
đầy hứa hẹn để điều trị ung thư. 
Phillips và các đồng nghiệp hy 
vọng sẽ phát triển các hợp chất 
được tối ưu hóa để nhắm mục tiêu 
ung thư não. Họ đang bắt đầu 
nghiên cứu một số hợp chất giảm 
cholesterol đã có trên thị trường. 

Ngoài ra, nghiên cứu này cũng 

nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc không chỉ biết một loại thuốc 
hoạt động, mà còn biết nó hoạt 
động như thế nào. Trong trường 
hợp này, việc phát hiện MI-2 tác 
dụng với lanosterol synthase cho 
thấy các khối u DIPG rất nhạy 
cảm với sự can thiệp của 
cholesterol. Một phát hiện mở ra 
con đường sản xuất các hợp chất 
hiệu quả hơn nữa. 

 (Theo nasati) 
 
 Quả tim đầu tiên được in 3D 
từ mô và mạch máu người 

 Các nhà khoa học tại Đại học 
Tel Aviv, Israel hôm 15/4 công bố 
phát triển thành công trái tim in 
3D đầu tiên trên thế giới bằng 
cách sử dụng tế bào và vật liệu 
sinh học của con người. Nhóm 
nghiên cứu gọi đây là "bước đột 
phá trong y học", mở ra một 
phương pháp cấy ghép mới trong 
tương lai, giúp cứu sống những 
bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối. 

 
Nhóm nghiên cứu đã lấy tế bào 
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mỡ từ bệnh nhân và lập trình lại 
thành các tế bào gốc đa năng trước 
khi biệt hóa chúng thành tế bào 
tim và nội mô. Các nhà khoa học 
sau đó pha trộn các tế bào biệt hóa 
này để tạo thành "mực in sinh 
học". Một máy in 3D chuyên dụng 
sẽ sử dụng chúng để sản xuất trái 
tim nhân tạo. Nhờ được tạo ra từ 
tế bào và vật liệu sinh học của 
chính bệnh nhân, trái tim in 3D 
mới có khả năng tương thích sinh 
học cao hơn, giúp giảm rủi ro 
trong quá trình cấy ghép.  

Để tạo ra một phiên bản lớn 
như tim người cần tới hàng tỷ tế 
bào. Bên cạnh đó, các nhà khoa 
học cũng cần lập trình tốt hơn để 
trái tim in 3D không chỉ trông 
giống mà còn phải hoạt động 
giống như tim người. Mô hình 
mini hiện tại dù có có khả năng co 
bóp nhưng chưa được đồng bộ hóa 
và hoàn toàn hoạt động như một 
trái tim thực sự. 

Nhóm nghiên cứu đang lên kế 
hoạch thử nghiệm trái tim in 3D 
trên động vật vào năm sau. "Có 
thể trong 10 năm tới, máy in nội 
tạng sẽ xuất hiện tại những bệnh 
viện trên thế giới và các ca ghép 
tim in 3D sẽ được tiến hành 
thường xuyên", Dvir bày tỏ sự tin 
tưởng vào thành công của dự án 

trong tương lai. 
(Theo nasati) 

 
 Nghiên cứu ADN ung thư 
giúp khám phá nguyên nhân 
hóa học cụ thể của khối u  

Trong vòng hơn một thế kỷ 
qua, chúng ta đều nhận thức được 
rằng việc tiếp xúc với một số tác 
nhân môi trường nhất định có thể 
dẫn đến sai hỏng ADN, tạo nên 
các đột biến ở các gen và cuối 
cùng gây ra bệnh ung thư.  

 
Tuy nhiên, việc xác định cụ thể 

mối tương quan giữa từng loại ung 
thư với các tác nhân gây ung thư, 
chẳng hạn như tia UV hoặc khói 
thuốc lá không phải là một việc 
đơn giản. Mới đây, một nhóm các 
nhà khoa học đến từ Vương quốc 
Anh đã lần đầu tiên phát triển một 
phương pháp xác định các mẫu 
đột biến cụ thể trong các khối u 
liên kết với một số chất gây ung 
thư. 

Để tạo ra danh mục các mẫu 
đột biến, đầu tiên, nhóm nghiên 
cứu cho các tế bào gốc đa tiềm 
năng cảm ứng (ipsCells) với một 
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loạt các chất môi trường gây ung 
thư. Bằng việc sử dụng công nghệ 
giải trình tự toàn bộ hệ gen, nhóm 
nghiên cứu có thể xác định dấu tay 
đột biến cụ thể từ 41 tác nhân gây 
ung thư, như các loại hóa chất độc 
hại có trong khói thuốc lá, khói từ 
động cơ diesel hoặc trong một số 
loại thực phẩm. 

Cũng trong nghiên cứu, các 
nhà khoa học đo lường mức độ 
gây tổn hại trên thực tế của từng 
chất gây ung thư cụ thể, đồng thời, 
xác định một số mối liên kết giữa 
các nhân tố nguy cơ và loại ung 
thư cụ thể, ví dụ như: giữa tác 
nhân là tia UV với bệnh ung thư 
hắc tố, hay khói thuốc với bệnh 
ung thư phổi. Bên cạnh đó, các tác 
nhân gây ung thư khác được phân 
tích thể hiện kích thước hiệu ứng 
nhỏ hơn. Vì vậy, các nhà nghiên 
cứu lưu ý cần thận trọng trong 
việc sử dụng nghiên cứu này để 
khẳng định mối quan hệ nhân quả 
giữa một số bệnh ung thư và 
những hình thức phơi nhiễm môi 
trường cụ thể. 

Không thể phủ nhận nghiên 
cứu là một bước đột phá ấn tượng 
trong việc giúp các nhà khoa học 
hiểu rõ hơn về nguồn gốc cụ thể 
của từng loại ung thư. Việc tìm 
hiểu chính xác nhân tố nguy cơ 

gây ung thư cụ thể sẽ giúp các nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe đưa ra lời khuyên hiệu quả 
hơn, giúp tránh tiếp xúc với các 
tác nhân gây ung thư trong tương 
lai. 

(Theo dantri.com) 
 
 Áp dụng kỹ thuật chỉnh sửa 
gen CRISPR Cas-9 trên loài bò 
sát 

Một nhóm các nhà nghiên cứu 
tại trường Đại học Georgia (Hoa 
Kỳ) đã áp dụng thành công kỹ 
thuật chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 
trên các loài bò sát. Trong báo 
cáo kết quả nghiên cứu của mình, 
nhóm đã mô tả chi tiết kỹ thuật 
mới và hiệu quả của nó trong 
những thử nghiệm được thực hiện 
trên thằn lằn. Trong vài thập kỷ 
qua, các nhà khoa học đã sử dụng 
kỹ thuật CRISPR Cas-9 trong rất 
nhiều thí nghiệm nhằm mục đích 
tìm hiểu thêm về quy trình, cách 
thức hoạt động cũng như ứng 
dụng có thể sử dụng. 

Trong vài thập kỷ qua, các nhà 
khoa học đã sử dụng kỹ thuật 
CRISPR Cas-9 trong rất nhiều thí 
nghiệm nhằm mục đích tìm hiểu 
thêm về quy trình, cách thức hoạt 
động cũng như ứng dụng có thể sử 
dụng. Nhưng ngay từ đầu, các nhà 
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nghiên cứu cho rằng không thể áp 
dụng CRISPR trên cơ thể loài bò 
sát do hệ thống sinh sản của chúng 
khá độc đáo, ví dụ, ở loài thằn lằn 
nhỏ Anole, con cái thường lưu trữ 
tinh trùng trong vòi trứng trong 
thời gian rất lâu để sử dụng khi 
thuận tiện nhất, chính điều này 
gây khó khăn cho việc sử dụng 
CRISPR Cas-9 ở chúng. Ngoài ra, 
việc thực hiện thao tác tiêm 
protein CRISPR mà không làm 
hỏng lớp vỏ trứng cũng như không 
gây ảnh hưởng đến sự phát triển 
của phôi cũng được coi là một 
thách thức. Tuy nhiên, khó khăn 
không có nghĩa là không thể, 
nhóm nghiên cứu ở Georgia đã 
phát triển phương pháp chỉnh sửa 
thành công các tế bào ở một số 
loài thằn lằn bằng cách áp dụng 
công cụ CRISPR Cas-9. 

Trong nghiên cứu, các nhà 
khoa học đã tiến hành thử nghiệm 
trên một số con anole cái. Họ sử 
dụng công cụ CRISPR-Cas9 để 
tiêm trực tiếp các protein CRISPR 
vào tế bào trứng (hay còn gọi là 
noãn) vốn vẫn còn nằm bên trong 
buồng trứng của thằn lằn mẹ trước 
khi quá trình thụ tinh diễn ra. Sau 
đó, trứng được thụ tinh tự nhiên. 
Tổng cộng, nhóm nghiên cứu đã 
tiêm công cụ chỉnh sửa vào 146 

quả trứng của 21 cá thể thằn lằn. 
Trong các thí nghiệm, CRISPR 
Cas-9 đã được lập trình để chỉnh 
sửa gen tyrosinase - chịu trách 
nhiệm quy định màu sắc của thằn 
lằn con.  

Khi gen này bị vô hiệu hóa, 
thằn lằn con khi sinh ra sẽ mắc 
bệnh bạch tạng. Nhóm báo cáo 
rằng kỹ thuật chỉnh sửa đã được 
áp dụng thành công khi vài tuần 
sau đó, bốn cá thể thằn lằn con 
bạch tạng ra đời. Các nhà nghiên 
cứu cho biết có thể áp dụng kỹ 
thuật này đối với các loài thằn lằn 
khác. 

(Theo nasati) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ 
môi trường 

Tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng 
Duyên hải Nam Trung bộ và Tây 
Nguyên diễn ra vào cuối năm 
2018 ở TP Quy Nhơn, chiếc máy 
đổi vỏ lon, vỏ chai tự động do kỹ 
sư Trần Hữu Huy (SN 1987; giảng 
viên Khoa Ðiện, Trường CÐ Kỹ 
thuật công nghệ Quy Nhơn) và 
cộng sự chế tạo, đã thu hút nhiều 
người đến xem. 

Chiếc máy cao khoảng 1 m, 
rộng 0,5 m, trông rất đơn giản 
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nhưng lại thực hiện được nhiều 
công việc bổ ích. Sau khi nhấn nút 
"bắt đầu" trên màn hình điều 
khiển, quá trình đổi vỏ lon kim 
loại, vỏ chai nhựa sẽ được thực 
hiện.  

 
Máy đổi vỏ lon, vỏ chai tự động có kinh phí 

đầu tư khoảng 35 triệu đồng 

Tiếp đó, khách hàng bỏ lần 
lượt từng vỏ lon, vỏ chai vào, máy 
sẽ phân loại vỏ chai nhựa và vỏ 
lon kim loại, đồng thời màn hình 
trên máy sẽ hiển thị số lượng vỏ 
lon. Cuối quá trình trao đổi, khách 
hàng bấm vào nút "kết thúc" trên 
màn hình điều khiển, lúc này máy 
sẽ hiển thị số lượng vỏ chai, vỏ 
lon đã bỏ vào và hiển thị số ly 
nước trà hoặc lon nước ngọt có thể 
đổi được. 

Theo kỹ sư Trần Hữu Huy, 
máy đổi vỏ lon, vỏ chai tự động 
được thiết kế, chế tạo và sử dụng 
những vật tư, vật liệu thân thiện 
với môi trường, giá thành rẻ 
(khoảng 35 triệu đồng); chi phí 
vận hành, bảo trì, sửa chữa thấp. 
Thời gian tới, máy sẽ được phát 
triển thêm nhiều chức năng để 

nhận diện nhiều loại vật liệu hơn, 
kích cỡ của vật liệu; đồng thời sử 
dụng năng lượng mặt trời để ép 
các vỏ lon, vỏ chai nhằm tiết kiệm 
thể tích chứa. Ngoài ra, máy có 
thể trả tiền trực tiếp hoặc in ra 
phiếu ghi nhận số lượng vỏ lon, 
vỏ chai cho khách hàng và họ có 
thể dùng phiếu này đổi lấy tiền ở 
các cửa hàng gần đó. 

Kỹ sư Trần Hữu Huy cho biết 
thêm, cái khó trong quá trình chế 
tạo máy đổi vỏ lon, vỏ chai tự 
động là làm sao để nhận diện từng 
loại vật liệu để phân loại cho 
chính xác. Ngoài ra, khi mới bắt 
đầu thực hiện, ý tưởng chế tạo 
máy đổi vỏ lon, vỏ chai nhựa của 
anh cùng cộng sự cũng vấp phải 
nhiều sự nghi ngờ về kinh phí để 
"nuôi" máy và lợi nhuận đem lại. 

 (Theo daklak24h.com) 
 
 Nghiên cứu công nghệ và 
thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị 
cắt, tách gáo và làm sạch vỏ nâu 
cơm dừa  

Hội đồng KH&CN Bến Tre vừa 
tổ chức nghiệm thu đề tài khoa 
học: Nghiên cứu công nghệ và 
thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị 
cắt, tách gáo và làm sạch vỏ nâu 
cơm dừa. Đề tài do Kỹ sư cơ khí 
Cao Minh Đạt đang công tác tại 
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DNTN Phương Nhi  và nhóm 
nghiên cứu thực hiện. 

 
Mục tiêu cụ thể của đề tài 

nhằm nghiên cứu chế tạo hệ thống 
thiết bị cơ giới hoá các công đoạn 
chế biến cơm dừa nguyên liệu 
gồm: cắt, tách gáo và làm sạch vỏ 
nâu cơm dừa với năng suất 1.000 
trái/giờ và cơm dừa sau khi tách 
đáp ứng được các công đoạn chế 
biến các sản phẩm tiếp theo, sọ 
dừa sau khi tách phục vụ được cho 
việc sản xuất than thiêu kết. 

Qua nghiên cứu, nhóm thực 
hiện đã xây dựng được quy trình 
cơ giới hoá công đoạn cắt hột, 
tách gáo và làm sạch vỏ nâu trái 
dừa. Sau khi tách gáo phần vỏ nâu 
bề mặt cơm dừa cũng được làm 
sạch, tuy nhiên do ảnh hưởng thực 
tế nên cần có khâu hoàn thiện để 
làm lại một số miếng cơm dừa còn 
sót vỏ nâu (khoảng 5%). 

Đề tài đã được Hội đồng 
KH&CN đánh giá cao về hướng 
nghiên cứu, kết quả và hiệu quả 
của đề tài. Đề tài đã đạt mục tiêu, 
nội dung đề ra. Để hoàn thiện hơn, 
Hội đồng cũng đề nghị nhóm tác 

giả chỉnh sửa bố cục trình bày cho 
hợp lý, bổ sung một số hình ảnh 
minh hoạ thực tế việc vận hành 
thiết bị. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
  Chàng trai sáng chế thành 
công thiết bị rửa trái sa-pô tiện 
dụng 

Sau khi tốt nghiệp ngành cơ 
khí (chuyên ngành gò, hàn) 
Trường Kỹ thuật Cao Thắng (TP. 
Hồ Chí Minh), anh về quê mở cơ 
sở gia công, lắp ráp các mặt hàng 
cơ khí dân dụng như: Cửa sắt, 
hàng rào cùng các thiết khác theo 
đặt hàng của bà con. 

 
Thiết bị rửa trái sa-pô do anh 

sáng chế có chiều dài 1,8 mét, 
ngang 0,5 mét với phần thân gồm 
1 máng chứa nước ở phía dưới 
(thể tích khoảng 120 lít), phía trên 
là 4 trục chổi quay có tác dụng 
làm sạch bề mặt vỏ trái (sử dụng 
chổi vệ sinh nông sản) và nắp đậy 
hình bán nguyệt. Thân máy được 
đặt cố định trên 1 trục có lắp 2 
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bánh xe (tiện di chuyển trong 
đường hẹp nhờ xe máy), phía 
trước thân máy có lắp một trục 
răng đề điều chỉnh chiều cao của 
miệng ra trái khi muốn tăng hoặc 
giảm tốc độ rửa (điều chỉnh miệng 
ra lên cao thì trái ra chậm và 
ngược lại). 

Thiết bị được vận hành nhờ 1 
mô-tơ công suất 1 HP, thông qua 
hệ thống puli, dây cua-ro và 
nhông, xích sẽ kéo 4 trục chổi và 
mô-tơ bơm nước (sử dụng mô-tơ 
bơm nước lườn ghe máy) quay. 4 
trục chổi khi quay vừa giúp làm 
sạch, vừa di chuyển trái từ miệng 
vào cho đến miệng ra (trái không 
được rớt xuống máng nước); đồng 
thời, mô-tơ bơm nước sẽ bơm 
nước lên đường ống (sử dụng ống 
nhựa (21 mm có đục nhiều lỗ nhỏ) 
được lắp dọc phía trên 4 trục chổi 
để kết hợp rửa sạch trái. 

Việc lựa chọn chổi làm sạch 
với cỡ cước phù hợp có ý nghĩa 
rất quan trọng, nếu sợi cước 
nhuyễn, mềm đánh không sạch vỏ 
cám, còn nếu chọn sợi cước to, 
cứng dễ làm trầy xước vỏ. Ngoài 
ra, việc tính toán, phối hợp giữa 
tốc độ quay của trục chổi và thao 
thác cho trái vào rửa sao cho trái 
không bị rụng cuốn có ý nghĩa rất 
quan trọng. Ngoài rửa sa-pô vườn 

nhà, ông Quốc còn nhận rửa thuê 
cho các nhà vườn trong xã có nhu 
cầu với giá rửa gia công là 15 
ngàn đồng/giỏ (khoảng 50 kg). 
“Nhiều vựa trái cây lớn trong xã 
cũng đầu tư máy rửa sa-pô của cơ 
sở cơ khí Long để vừa nhận rửa 
thuê cho nhà vườn, vừa đảm bảo 
kịp thời gian đóng hàng”, ông 
Quốc cho biết thêm. 

Tính từ khi sáng chế thị bị đầu 
tay, đến nay anh Long đã sản xuất 
và xuất bán được 30 thiết bị rửa 
sa-pô cho nhà vườn ở trong và 
ngoài xã với giá 28 triệu 
đồng/thiết bị (bảo hành miễn phí 
trong 12 tháng). 

 (Theo nongnghiep.vn) 
 

 
 
 
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THỰC 
HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT 
TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ 
GIAI ĐOẠN 2016-2020 

Ngày 15/3/2019, Theo đề nghị 
của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành 
chính sự nghiệp; Bộ trưởng Bộ 
Tài chính ban hành Thông tư quy 
định về quản lý tài chính thực hiện 
Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ giai đoạn 2016-2020 có những 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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nội dung cơ bản như sau: 
Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và 

đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này quy định về 

quản lý tài chính thực hiện 
Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ giai đoạn 2016 - 2020 quy 
định tại Quyết định số 1062/QĐ-
TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 
của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chương trình phát triển tài 
sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 
(sau đây gọi là Chương trình). 

2. Thông tư này áp dụng đối 
với tổ chức, cá nhân tham gia 
quản lý, thực hiện Chương trình 
và các tổ chức, cá nhân khác có 
liên quan. 

Điều 2. Kinh phí thực hiện 
Chương trình 

Kinh phí thực hiện Chương 
trình được bảo đảm từ các nguồn: 

1. Nguồn ngân sách nhà nước; 
a) Nguồn chi sự nghiệp khoa 

học và công nghệ thuộc ngân sách 
trung ương để hỗ trợ các dự án, đề 
tài (sau đây gọi là nhiệm vụ), các 
hoạt động chung và các nhiệm vụ 
thường xuyên thuộc Chương trình 
do trung ương trực tiếp quản lý, 
gồm: 

- Các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp quốc gia của 
Chương trình (do Bộ Khoa học và 
Công nghệ quản lý): Bao gồm các 
nhiệm vụ đảm bảo các tiêu chí của 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp quốc gia theo quy định của 
Luật Khoa học và Công nghệ và 
các văn bản hướng dẫn thực hiện; 
trong đó ưu tiên cho các nhiệm vụ 
thực hiện ở những vùng, địa 
phương có điều kiện khó khăn và 
các nhiệm vụ có tính chất điển 
hình, phức tạp, có tính đặc thù về 
chuyên môn theo quy định của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

- Các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp bộ (do các Bộ, cơ 
quan trung ương quản lý): Bao 
gồm các nhiệm vụ thuộc Chương 
trình theo tiêu chí của nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ cấp bộ; 
trong đó ưu tiên cho các nhiệm vụ 
về nâng cao nhận thức, năng lực 
tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ 
trong các tổ chức khoa học và 
công lập trực thuộc các Bộ, cơ 
quan trung ương. 

- Các hoạt động chung và 
nhiệm vụ thường xuyên thực hiện 
Chương trình. 

b) Nguồn chi sự nghiệp khoa 
học và công nghệ thuộc ngân sách 
địa phương để thực hiện các 
nhiệm vụ của Chương trình do địa 
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phương quản lý; chi các hoạt động 
chung và nhiệm vụ thường xuyên 
thực hiện Chương trình do địa 
phương quản lý; đối ứng thực hiện 
các nhiệm vụ cấp quốc gia triển 
khai tại địa phương (trong trường 
hợp cần thiết huy động thêm 
nguồn lực của địa phương). 

2. Nguồn kinh phí khác, gồm: 
a) Kinh phí của các tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp tham gia thực 
hiện các nhiệm vụ thuộc Chương 
trình. 

b) Kinh phí huy động từ các 
nguồn hợp pháp khác. 

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ và 
sử dụng kinh phí từ nguồn ngân 
sách nhà nước 

1. Việc cân đối nguồn ngân 
sách nhà nước để thực hiện 
Chương trình căn cứ theo cơ cấu 
tỷ lệ với các nguồn kinh phí 
huy động khác ngoài ngân sách 
theo nhiệm vụ được phê duyệt. 
Nhà nước đảm bảo bố trí đủ kinh 
phí hỗ trợ cho các nhiệm vụ được 
phê duyệt theo nội dung và 
nguyên tắc quy định tại Thông tư 
này. 

2. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn 
ngân sách nhà nước được lập kế 
hoạch chi tiết theo từng loại nguồn 
vốn; được phân bổ và sử dụng 
theo tiến độ và cơ cấu nguồn vốn 

của nhiệm vụ đã được phê duyệt. 
3. Nội dung và mức chi từ ngân 

sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện 
các nhiệm vụ thuộc Chương trình 
quy định tại Chương II của Thông 
tư này là các mức tối đa. Căn cứ 
theo các tiêu chí, điều kiện tuyển 
chọn các tổ chức, cá nhân tham 
gia Chương trình và khả năng cân 
đối nguồn lực, Bộ trưởng các Bộ, 
Thủ trưởng cơ quan trung ương, 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương (đối với 
các nhiệm vụ của Chương trình do 
ngân sách địa phương đảm bảo) 
quyết định cụ thể các nội dung, 
mức chi thực hiện Chương trình, 
đảm bảo phù hợp với nguyên tắc 
quy định tại Thông tư này. 

4. Bộ Khoa học và Công nghệ, 
các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương và các 
tổ chức, cá nhân có trách nhiệm 
quản lý, sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước thực hiện các 
nhiệm vụ thuộc Chương trình có 
hiệu quả, không trùng lặp với các 
chương trình, dự án khác; đảm 
bảo đúng mục đích, đúng quy định 
về tiêu chuẩn, định mức, chế độ 
chỉ tiêu hiện hành và chịu sự kiểm 
tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm 
quyền theo quy định của pháp 
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luật. 
Điều 4. Nguyên tắc huy động 

các nguồn tài chính 
1. Các nhiệm vụ thuộc Chương 

trình phải có phương án huy động 
các nguồn tài chính, trong đó nêu 
đầy đủ nhu cầu về kinh phí, chi 
tiết theo từng nguồn nêu tại Điều 2 
của Thông tư này và thuyết minh 
rõ khả năng huy động các nguồn 
tài chính để thực hiện. 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền khi phê duyệt nhiệm vụ 
thuộc Chương trình, căn cứ vào 
quy định tại Thông tư này xác 
định mức chi từ nguồn kinh phí 
khác thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo 
cơ cấu tài chính, kinh phí thực 
hiện Chương trình. 

3. Các tổ chức, cá nhân thực 
hiện nhiệm vụ có trách nhiệm 
chủ động huy động các nguồn lực 
ngoài ngân sách, sử dụng và giải 
ngân nguồn kinh phí huy động 
theo đúng phương án huy động 
các nguồn tài chính, đảm bảo về 
cơ cấu theo tỷ lệ với nguồn ngân 
sách nhà nước đã được phê duyệt. 

4. Định mức chi, công tác hạch 
toán, quyết toán nguồn kinh phí 
khác được thực hiện theo các quy 
định hiện hành đối với từng loại 
nguồn vốn, khuyến khích các đơn 
vị thực hiện theo quy định tại 

Thông tư này. 
Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
Điều 5. Nội dung và mức chi 

ngân sách nhà nước thực hiện 
nhiệm vụ nâng cao nhận thức, 
năng lực tạo lập và phát triển tài 
sản trí tuệ 

1. Tuyên truyền, phổ biến kiến 
thức về tài sản trí tuệ: Thực hiện 
theo các quy định hiện hành về 
chế độ và định mức chi tiêu ngân 
sách nhà nước, thanh toán theo 
hợp đồng và thực tế phát sinh 
trong phạm vi dự toán được phê 
duyệt. 

2. Đào tạo, tập huấn chuyên 
môn, nghiệp vụ về tài sản trí tuệ; 
biên soạn, phát hành tài liệu về tài 
sản trí tuệ: Thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 36/2018/TT-
BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 
của Bộ Tài chính hướng dẫn việc 
lập dự toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí dành cho công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức. 

3. Tổ chức hội nghị, hội thảo 
để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiếp 
cận, khai thác thông tin sở hữu trí 
tuệ: Thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 40/2017/TT-
BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 
của Bộ Tài chính quy định chế độ 
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công tác phí, chế độ chi hội nghị. 
4. Hỗ trợ kinh phí để thiết kế, 

xây dựng bộ công cụ tra cứu, các 
gói thông tin sở hữu trí tuệ chuyên 
ngành; xây dựng và triển khai 
mô hình quản lý và phát triển tài 
sản trí tuệ trong các doanh nghiệp 
và tổ chức khoa học và công nghệ: 

a) Nhiệm vụ hỗ trợ được xây 
dựng dưới hình thức các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ theo quy 
định tại Thông tư số 17/2017/TT-
BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 
2017 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định quản lý Chương 
trình phát triển tài sản trí tuệ giai 
đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi là 
Thông tư số 17/2017/TT-
BKHCN). 

b) Dự toán kinh phí thực hiện 
nhiệm vụ theo quy định tại Thông 
tư liên tịch số 55/2015/TTLT-
BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 
năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng 
dẫn định mức xây dựng, phân 
bổ dự toán và quyết toán kinh phí 
đối với nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ có sử dụng ngân sách 
nhà nước (sau đây gọi là Thông tư 
liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-
BKHCN) 

c) Mức kinh phí hỗ trợ: 
- Đối với đơn vị sự nghiệp 

công lập do ngân sách nhà nước 
bảo đảm chi thường xuyên: Ngân 
sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh 
phí thực hiện nhiệm vụ. 

- Đối với đơn vị sự nghiệp 
công lập tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên: Ngân sách nhà 
nước hỗ trợ một phần kinh phí 
trên cơ sở khả năng thu của đơn vị 
(tối đa không quá 70% tổng dự 
toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ). 

- Đối với đơn vị sự nghiệp 
công lập tự bảo đảm chi thường 
xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự 
nghiệp công lập tự bảo đảm chi 
thường xuyên; các đơn vị sự 
nghiệp ngoài công lập, doanh 
nghiệp và các tổ chức khác: Ngân 
sách nhà nước hỗ trợ tối đa không 
quá 50% tổng dự toán kinh phí 
thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 6. Nội dung và mức chi 
ngân sách nhà nước thực hiện 
nhiệm vụ hỗ trợ đăng ký bảo hộ, 
quản lý và bảo vệ tài sản trí tuệ 

1. Hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo 
hộ trong nước đối với các sản 
phẩm, dịch vụ, ưu tiên các đối 
tượng là kết quả nghiên cứu khoa 
học, sản phẩm chủ lực, sản phẩm 
quốc gia, kiểu dáng sản phẩm và 
giống cây trồng mới: 

a) Đối với đơn đăng ký bảo hộ 
sáng chế: Tối đa không quá 30 
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triệu đồng/đơn. 
b) Đối với đơn đăng ký bảo hộ 

kiểu dáng công nghiệp: Tối đa 
không quá 15 triệu đồng/đơn. 

c) Đối với giống cây trồng 
mới: Tối đa không quá 30 triệu 
đồng/đơn. 

2. Hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo 
hộ ở nước ngoài đối với các sản 
phẩm, dịch vụ là kết quả nghiên 
cứu khoa học, sản phẩm chủ lực, 
sản phẩm quốc gia, kiểu dáng sản 
phẩm và giống cây trồng mới: 

Bộ Khoa học và Công nghệ (áp 
dụng đối với nhiệm vụ do trung 
ương quản lý) hoặc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương (áp dụng đối với 
nhiệm vụ do địa phương quản lý) 
chịu trách nhiệm phê duyệt nội 
dung và mức hỗ trợ căn cứ vào 
các công việc liên quan và các 
định mức chi hiện hành (tra cứu 
khả năng bảo hộ, giao dịch và dịch 
sang ngôn ngữ bản địa, thuê đại 
diện về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam 
và quốc gia đăng ký, lập hồ sơ bảo 
hộ, theo dõi đơn đăng ký bảo hộ 
tại quốc gia đăng ký, báo cáo giải 
trình các vấn đề có liên quan theo 
yêu cầu của cơ quan sở hữu trí tuệ 
tại quốc gia đăng ký). Mức hỗ trợ 
tối đa không quá 60 triệu 
đồng/đơn; phần kinh phí còn lại 

(nếu có) do tổ chức, cá nhân tham 
gia Chương trình tự trang trải. 

3. Hỗ trợ kinh phí thực hiện 
nhiệm vụ quản lý và phát triển tài 
sản trí tuệ đối với các sản phẩm 
đặc thù của địa phương mang địa 
danh đã được bảo hộ chỉ dẫn địa 
lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn 
hiệu tập thể; áp dụng sáng chế của 
Việt Nam, sáng chế của nước 
ngoài không được bảo hộ tại Việt 
Nam, áp dụng giống cây trồng 
mới: 

a) Nhiệm vụ hỗ trợ được xây 
dựng dưới hình thức các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ theo quy 
định tại Thông tư số 17/2017/TT-
BKHCN . 

b) Dự toán kinh phí thực hiện 
nhiệm vụ theo quy định tại Thông 
tư liên tịch số 55/2015/TTLT-
BTC-BKHCN. 

4. Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí 
triển khai các biện pháp bảo vệ và 
nâng cao hiệu quả hoạt động thực 
thi quyền sở hữu trí tuệ: 

a) Nhiệm vụ hỗ trợ được xây 
dựng dưới hình thức các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ theo quy 
định tại Thông tư số 17/2017/TT-
BKHCN . 

b) Dự toán kinh phí thực hiện 
nhiệm vụ theo quy định tại Thông 
tư liên tịch số 55/2015/TTLT-
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BTC-BKHCN… (Còn tiếp) 
(Theo thuvienphapluat.vn) 

 
 

 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Cấp chứng nhận nhãn hiệu 
Rau sắng chùa Hương - Hương 
Sơn: Bảo tồn đặc sản khu du 
lịch  

Hội nghị công bố giấy chứng 
nhận nhãn hiệu "Rau sắng chùa 
Hương" vừa diễn ra hôm 16/4 tại 
xã Hương Sơn. Đây là nhãn hiệu 
độc quyền cho sản phẩm đặc sản 
rau sắng của núi rừng Hương 
Sơn. 

Cây rau sắng đem lại hiệu quả 
kinh tế cao do mùa thu hoạch của 
rau sắng trùng với mùa du lịch lễ 
hội nên rau sắng có giá trung bình 
từ 200-300 nghìn đồng/kg và có 
thể lên tới 400-500 nghìn đồng/kg. 
Rau sắng có giá trị dinh dưỡng 
cao, có nhiều đạm, cung cấp chất 
dinh dưỡng cho thể. Lá, chồi non 
của cây sắng trông xanh thẫm, óng 
ả, mỡ màng, có hàm lượng protit 
và acid amin cao hơn hẳn các loại 
rau khác.  

Ngoài ra rau sắng tốt cho phụ 
nữ mang thai, lợi tiểu, giải độc, 
chữa nhiệt, chữa táo bón, giảm 
cân, và rất tốt cho phụ nữ sau sinh. 

Để duy trì phát triển danh tiếng 
cho sản phẩm, nâng cao giá trị 
thương hiệu rau sắng chùa Hương, 
đồng chí Nguyễn Văn Lương - 
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Hương 
Sơn đã yêu cầu các ban ngành, 
đoàn thể của xã làm tốt công tác 
tuyên truyền về giá trị của nhãn 
hiệu độc quyền “Rau sắng chùa 
Hương”. Tập trung áp dụng các 
tiến bộ KHKT mới vào chăm sóc, 
bảo quản tiến tới thành lập HTX 
rau sắng. Liên kết các chuỗi sản 
xuất - tiêu thụ và quảng bá thương 
hiệu để danh tiếng rau sắng chùa 
Hương vươn xa ra thị trường trong 
nước và Quốc tế. Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam đã phối hợp với 
UBND huyện Mỹ Đức chỉ đạo 
Đảng ủy, HĐND, UBND, Hội 
Nông dân xã Hương Sơn thực 
hiện nhiệm vụ “Xây dựng nhãn 
hiệu cho cây Rau Sắng Chùa 
Hương”.  

Việc xây dựng thành công 
nhãn hiệu và đưa vào tổ chức sản 
xuất, quản lý chất lượng, bảo vệ 
thương hiệu “Rau sắng chùa 
Hương” là một bước ngoặt lớn 
đánh dấu sự phát triển của thương 
hiệu sản phẩm này trên thị trường. 
Để quảng bá nhãn hiệu độc quyền 
rau sắng chùa Hương, Xuân hội 
2019, Hội nông dân xã Hương 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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Sơn đã xây dựng 4 quầy hàng để 
giới thiệu rau sắng chùa Hương 
trong khu vực lễ hội để du khách 
nắm được. In và cấp 1.000 tem, 
túi, bao bì có lô gô cấp cho các hộ 
trồng rau sắng. Nhờ có tem suy 
suất nguồn gốc rõ giàng mà nhiều 
du khách đã đến tận vườn và đặt 
mua với số lượng lớn. Mỗi ha rau 
sắng cho thu hoạch 60 triệu đồng. 

(Theo sohuutritue.vn) 
 
 Quảng Ngãi: Quản lý và 
phát triển nhãn hiệu chứng 
nhận Chè Minh Long 

UBND huyện Minh Long 
(Quảng Ngãi) đã tổ chức hội thảo 
dự án KH&CN “Quản lý và phát 
triển nhãn hiệu chứng nhận Chè 
Minh Long, tham dự hội thảo có 
đại diện lãnh đạo Sở KH&CN, 
HĐND, UBND huyện Minh Long, 
Phòng kinh tế hạ tầng, Hợp tác xã 
NN Long Hiệp và các hộ dân tham 
gia dự án tại 03 xã Long Hiệp, 
Long Mai và Thanh An. 

Với mục tiêu của dự án là thiết 
lập cơ chế quản lý và khai thác 
nhãn hiệu chứng nhận chè Minh 
Long nhằm nâng cao giá trị, danh 
tiếng của sản phẩm chè Minh 
Long trên thị trường trong và 
ngoài tỉnh; xây dựng mô hình 
quản lý chung và thống nhất trong 

việc tổ chức điều hành sản xuất và 
khai thác thương mại có hiệu quả 
sản phẩm chè Minh Long; phát 
triển mới một số diện tích chè 
truyền thống tuân thủ đúng qui 
trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu 
hái để tăng năng suất, chất lượng 
sản phẩm và quy trình sơ chế, 
đóng gói, bảo quản bảo đảm theo 
hướng sạch, tự nhiên; nâng cao 
giá trị sản phẩm chè của địa 
phương trên thị trường, tăng 
nguồn thu nhập cho người dân 
trên địa bàn huyện, đồng thời bảo 
vệ môi trường sinh thái rừng đa 
tầng, lưu giữ nguồn gen giống quý 
trên địa bàn huyện. 

Qua báo cáo, dự án đã phối 
hợp với Trung tâm nghiên cứu và 
phát triển chè - Viện KHKT Nông 
lâm nghiệp miền núi phía Bắc trực 
tiếp xây dựng và chuyển giao 
công nghệ, tổ chức tập huấn, 
hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm 
sóc, thu hái, đóng gói chè Minh 
Long. Dự án đã đầu tư thiết bị 
phục vụ sơ chế, đóng gói, bảo 
quản chè tươi gồm tủ mát, bàn 
ghế, cân lò xo, khung giá…, trồng 
mới 6 ha chè tại 3 xã: Xã Long 
Hiệp 2 ha với 24 hộ tham gia; xã 
Long Mai 2 ha với 4 hộ tham gia 
và xã Thanh An 2 ha với 10 hộ 
tham gia. Hiện nay 6 ha chè trồng 
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mới tại các hộ dân phát triển và 
sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống trên 
80%. 

Nhãn hiệu chứng nhận chè 
Minh Long được Cục Sở hữu trí 
tuệ cấp giấy chứng nhận tại Quyết 
định số 44508/QĐ-SHTT ngày 
03/7/2017 với nhãn hiệu “Chè 
Minh Long hương vị đậm đà”. 
Trên cơ sở đó, dự án đã triển khai 
phát triển tiêu thụ sản phẩm trên 
thị trường trong tỉnh hơn 20 tấn 
chè tại 8 điểm chợ đầu mối, siêu 
thị Co.opmart và Công ty TNHH 
MTV VPSH tại Quảng Phú. Hiện 
tại, giá chè tươi người dân bán cho 
HTX từ 8.000 - 10.000 
đồng/0,5kg (trước kia chưa có 
nhãn hiệu, chè tươi của người dân 
chỉ bán được 4.000 - 5.000 
đồng/0,5kg), dự án đã giải quyết 
công ăn, việc làm cho 42 hộ viên 
của Hợp tác xã NN Long Hiệp và 
người dân cung cấp chè tươi cho 
HTX. 

Qua Hội thảo, các hộ dân tham 
gia thực hiện dự án cho biết, các 
hướng dẫn kỹ thuật trồng chưa rõ 
ràng, thiếu đồng bộ, có sự khác 
nhau của từng xã tham gia trồng 
mới, mật độ trồng 40 ngàn cây/ha 
là quá thưa so với điều kiện tự 
nhiên, đất đai của gia đình. Với 
cây chè khi trồng mới nên trồng 

trên những nơi đã có tán che phủ 
để giữ ẩm cho đất, cây có thể sinh 
trưởng, phát triển được trong thời 
tiết khô ráo. Để đảm bảo mật độ 
trên đồi chè, người dân đề nghị cơ 
quan chỉ trì, chủ nhiệm dự án cung 
cấp, bổ sung thêm cây giống chè 
để trồng dặm cho các cây đã chết 
trước đó. 

(Theo khoahocvaphattrien.vn) 
 
  Đưa sản phẩm được bảo hộ 
SHTT thành thế mạnh địa 
phương 

Từ khi có Chỉ dẫn địa lý đã gia 
tăng giá trị thương hiệu của sản 
phẩm, nhất là sản phẩm nông 
nghiệp gia tăng giá trị từ 20% đến 
50 %. Các địa phương đang nỗ lực 
khai thác giá trị các sản phẩm đặc 
thù đã được bảo hộ quyền SHTT 
để phát triển thành sản phẩm thế 
mạnh. 

 
Các sản phẩm được bảo hộ SHTT rất cần 

được phát triển thành thế mạnh 
 của địa phương 

Đây là thông tin được đưa ra 
tại Hội nghị quản lý nhà nước về 
sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2019 
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do Cục SHTT (Bộ Khoa học và 
Công nghệ) phối hợp với tỉnh 
Quảng Ninh tổ chức ngày 10/4. 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) Phạm Công Tạc 
khẳng định, SHTT ngày càng 
đóng vai trò quan trọng trong các 
hoạt động kinh tế - xã hội. 

Thứ trưởng Phạm Công Tạc 
nêu ví dụ, năm 1975, 500 hãng lớn 
nhất của nền kinh tế Mỹ có tỷ lệ 
tài sản vô hình trên hữu hình là 
20/80 (tài sản vô hình chiếm 20%, 
tài sản hữu hình 80%). Nhưng cho 
đến năm  2015,  tức 40 năm sau, 
sự dịch chuyển hoàn toàn ngược 
lại, hữu hình chỉ còn 20%, vô hình 
80%. Có thể thấy, tài sản vô hình 
là đặc tính của nền kinh tế hiện 
đại, gắn liền với các nước phát 
triển công nghiệp. Theo xu hướng 
chung của thế giới, giá trị gia tăng 
mà tài sản trí tuệ mang lại ngày 
càng cao. 

Theo Thứ trưởng Phạm Công 
Tạc, trong thời gian qua, Nhà 
nước đã ban hành nhiều chính 
sách cũng như hoàn thiện hệ thống 
pháp luật nhằm thúc đẩy hơn nữa 
các hoạt động SHTT trên cả nước. 
Đồng thời tiến hành rà soát sửa 
đổi hệ thống pháp luật nhằm đáp 
ứng yêu cầu của Hiệp ước CPTPP. 
Có thể nói cho đến nay, Việt Nam 

đã có một hệ thống pháp luật đầy 
đủ, phù hợp với các chuẩn mực 
chung của thế giới. Hoạt động của 
toàn hệ thống SHTT đã đạt được 
những kết quả khả quan. 

Tuy nhiên, Thứ trưởng Phạm 
Công Tạc cũng thừa nhận, hoạt 
động quản lý nhà nước về SHTT 
trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ 
nhiều tồn tại, bất cập, chưa đáp 
ứng được đầy đủ yêu cầu của xã 
hội trong tình hình mới. Công tác 
thẩm định đơn đăng ký sở hữu 
công nghiệp (SHCN) chưa đáp 
yêu cầu về thời hạn, cơ sở dữ liệu 
thông tin về SHCN còn thiếu, hoạt 
động cung cấp thông tin SHCN 
còn hạn chế, hoạt động hỗ trợ phát 
triển tài sản trí tuệ chưa được triển 
khai đồng đều trên cả nước, chưa 
xây dựng được nguồn nhân lực 
thực sự mạnh trong lĩnh vực 
SHTT. 

Theo các Sở KH&CN địa 
phương, một trong số những vấn 
đề nổi cộm và khó khăn nhất trong 
thời gian qua chính là việc khai 
thác giá trị các sản phẩm đặc thù 
đã được bảo hộ quyền SHTT để 
phát triển thành sản phẩm thế 
mạnh của địa phương; định giá tài 
sản trí tuệ vào thực tiễn vẫn còn 
chậm. Nguyên nhân là do nhân lực 
SHTT còn mỏng, đặc biệt các tòa 
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án xét xử các vụ liên quan SHTT 
đều không có cán bộ chuyên môn, 
nên thời gian tới Cục SHTT đề 
xuất có tòa án chuyên trách 
SHTT. Đồng thời, cũng được 
nhiều đại biểu kiến nghị đẩy 
nhanh tốc độ xử lý đơn, tạo lập cơ 
sở dữ liệu SHCN trực tuyến nhằm 
hỗ trợ tối đa cho các doanh 
nghiệp; tăng chất lượng thẩm định 
viên… góp phần cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia. 

Các dự án hỗ trợ phát triển tài 
sản trí tuệ đã cho thấy hiệu quả, 
đặc biệt là việc hỗ trợ phát triển 
các đặc sản địa phương, các sản 
phẩm có tiềm năng xuất khẩu đã 
được chú trọng đầu tư đúng mức, 
góp phần tạo động lực mạnh mẽ 
phát triển kinh tế-xã hội.  

 (Theo baochinhphu.vn) 
 
 Vinh danh 10 sáng chế ứng 
dụng cao trong cuộc sống  

Tối 25/4, Lễ trao giải cuộc thi 
Sáng chế năm 2018 đã tổ chức tại 
Hà Nội vinh danh 10 sáng chế 
xuất sắc, có tính ứng dụng cao 
trong cuộc sống hàng ngày thuộc 
các lĩnh vực cơ khí, điện tử, hóa 
học, y dược và môi trường. 

Đây là hoạt động được Tổ chức 
Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) 

phối hợp với Cơ quan Sở hữu trí 
tuệ của các quốc gia tổ chức nhằm 
thúc đẩy việc tạo ra các giải pháp 
kỹ thuật hữu ích phục vụ cuộc 
sống của cộng đồng. Đến nay, 
cuộc thi đã được tổ chức tại 12 
nước trên thế giới và tại Việt 
Nam, Cuộc thi Sáng chế 2018 đã 
thu hút được đông đảo tổ chức, cá 
nhân tham gia và nhận được sự 
đánh giá cao của WIPO với thông 
điệp “Sáng tạo công nghệ cho 
cuộc sống hàng ngày”.  

Đây cũng chính là mục tiêu của 
giải thưởng nhằm khuyến khích, 
tôn vinh các hoạt động sáng tạo, 
tạo ra các công nghệ, giải pháp kỹ 
thuật, dịch vụ mới có khả năng 
ứng dụng rộng, tiện ích, với chi 
phí thấp để phục vụ tốt hơn cho 
cuộc sống người dân và sự phát 
triển chung của đất nước. 

Năm nay, giải pháp của tác giả 
Trần Kim Quy (83 tuổi, từng là 
giảng viên Đại học khoa học tự 
nhiên TPHCM) và cộng sự với 
quy trình sản xuất phân hữu cơ vi 
sinh từ chất thải rắn sinh hoạt đã 
giành giải nhất. Tác giả đã sử 
dụng rác thải sinh hoạt đô thị và 
nông thôn làm nguyên liệu sản 
xuất phân hữu cơ vi sinh. Các 
chủng vi sinh vật dùng để nhân 
giống, lên men sản xuất ra các chế 
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phẩm vi sinh phân lập tuyển chọn 
từ trong đất. Hội đồng giám khảo 
đánh giá, giải pháp kỹ thuật khả 
thi và tính ổn định cao trong điều 
kiện kinh tế hiện nay của Việt 
Nam. Giải nhất được nhận 80 triệu 
đồng, cúp của Ban tổ chức và 
bằng khen của Bộ trưởng Khoa 
học và Công nghệ. 

Giải nhì được trao cho giải 
pháp "Hệ thống hộp thép mạ kẽm 
bọc nhựa PVC chứa đá hộc liên 
kết dạng bậc so le bảo vệ mái hạ 
lưu đập đá đổ giảm lũ quét và bùn 
đá" của tác giả Phạm Anh Tuấn và 
cộng sự tại Hà Nội. Giải pháp này 
giúp xây dựng các công trình thủy 
lợi, thủy điện, công trình bảo vệ 
bờ sông, bờ biển hạn chế xói lở 
bờ, công trình giảm thiểu rủi ro 
thiên tai lũ ống, lũ quét,  bùn đá 
tại khu vực miền núi có nguy cơ 
sạt lở cao. Nhóm tác giả nhận 
được 50 triệu đồng và cúp từ Ban 
tổ chức. 

Giải ba được trao cho phương 
pháp và hệ thống thiết bị sản xuất 
hỗn hợp C60 – C70 Fullerene của 
tác giả Trịnh Đình Năng (Vĩnh 
Phúc). Giải pháp sáng chế này tận 
dụng các loại chất thải nông 
nghiệp có hàm lượng carbon cao 
như vỏ trấu, sọ dừa, vỏ tơ của hạt 
cà phê, lông vũ, cùi ngô... là 

những nguyên liệu có sẵn, rẻ tiền 
để tổng hợp ra sản phẩm hỗn hợp 
C60 - C70 fullerene - vật liệu 
phục vụ cho nhiều lĩnh vực kỹ 
thuật cao như: Vật liệu, điện tử... 
Ở giải ba, tác giả nhận được 30 
triệu đồng và cúp từ Ban tổ chức. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ 
gắn liền với lợi ích của doanh 
nghiệp  

Các doanh nghiệp được phỏng 
vấn cho rằng, việc đăng ký bảo hộ 
sở hữu trí tuệ sẽ tạo lợi thế cạnh 
tranh cho doanh nghiệp, tăng 
niềm tin của người tiêu dùng vào 
sản phẩm, doanh nghiệp sẽ bảo vệ 
được những cái “riêng” của mình 
mà không sợ bị trùng lắp, hay xảy 
ra tranh chấp.  
 

Hơn tất cả đăng ký bảo hộ Sở 
hữu trí tuệ sẽ giúp doanh nghiệp 
gia tăng lợi ích kinh tế, “lành 
mạnh hóa” môi trường kinh 
doanh. Theo ông Phan Hải – Giám 
đốc Công ty Giày BQ, doanh 
nghiệp đã đăng ký sở hữu trí tuệ 
(SHTT) ngay từ khi thành lập đối 
với nhãn hiệu giày BQ và một số 
mẫu mã giày trong chiến lược phát 
triển dài hơi. Việc đăng ký SHTT 
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không chỉ có lợi cho người tiêu 
dùng, mà còn có lợi ích rất lớn đối 
với doanh nghiệp. Doanh nghiệp 
sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn, có 
trách nhiệm hơn trong bảo vệ các 
đăng ký sở hữu trí tuệ của mình. 
Bên cạnh đó, việc đăng ký bảo hộ 
sở hữu trí tuệ sẽ giúp người tiêu 
dùng phân biệt được nguồn gốc 
sản xuất, khu biệt với những hàng 
trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên 
thị trường. Doanh nghiệp đăng ký 
bảo hộ SHTT cũng có cơ hội 
quảng bá, cũng như được hỗ trợ 
của cơ quan chính quyền, các cơ 
quan xúc tiến trong xúc tiến 
thương mại; khi có sự chính danh, 
có nhãn hiệu được cục SHTT công 
nhận doanh nghiệp giới thiệu sản 
phẩm một cách tự tin hơn. 

Theo bà Nguyễn Thị Thanh 
Tâm – Phó Phòng Kinh tế - Hạ 
tầng huyện Hòa Vang, trong năm 
2018, Sở Khoa học & Công nghệ 
đã xây dựng hồ sơ hỗ trợ xác lập 
quyền sở hữu công nghiệp cho 5 
tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn 
huyện Hòa Vang với 2 nhãn hiệu 
chứng nhận và 5 nhãn hiệu tập 
thể. Hợp tác xã hoa, cây cảnh Vân 
Dương là một trong những tổ chức 
kinh tế tập thể được Sở KH & CN 
Đà Nẵng hỗ trợ lập hồ sơ xác lập 
quyền sở hữu công nghiệp đối với 

nhãn hiệu Vân Dương và mã vạch. 
Ông Phan Hiền, Giám đốc HTX 
cho biết khi thành lập HTX các 
thành viên đã tính đến chuyện 
nhiều sản phẩm cùng loại trôi nổi 
trên thị trường cạnh tranh không 
lành mạnh, bên cạnh đó, HTX 
Vân Dương ra đời dựa trên sự 
chung sức của nhiều thành viên 
tâm huyết nên phải có giải pháp 
bảo vệ thương hiệu Vân Dương 
khu biệt với các sản phẩm khác. 
Vì vậy, ban lãnh đạo HTX đã tìm 
hiểu và quyết định làm hồ sơ đăng 
ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ cụ thể là 
sở hữu công nghiệp đối với logo 
HTX Vân Dương. 

Việc đăng ký bảo hộ SHTT 
còn chưa được nhiều doanh 
nghiệp chú trọng. Trên thực tế, 
TP. Đà Nẵng đã từng xảy ra tranh 
chấp liên quan đến vấn đề bản 
quyền, SHTT. Tiêu biểu như việc 
Cảng Đà Nẵng đã đăng ký nhãn 
hiệu Đà Nẵng Port, sau đó, có một 
khách sạn cũng lấy nhãn hiệu này 
để đặt tên khách sạn. Vì đã được 
bảo hộ quyền SHTT nên Cảng Đà 
Nẵng bảo vệ được quyền và lợi 
ích hợp pháp của mình, khách sạn 
lấy trùng tên ngay lập tức phải đổi 
tên khách sạn nếu không sẽ phải 
bồi thường thiệt hại rất lớn. Hoặc 
như việc tranh chấp thương hiệu 
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Tré Bà Đệ. Do không đăng ký sở 
hữu công nghiệp đối với nhãn 
hiệu Tré, nên đã xảy ra tranh chấp 
giữa các người con trong cùng 
một gia đình để giành nhãn hiệu, 
vụ việc kéo dài khá lâu do có liên 
quan đến các quyền thừa kế…. 

Ông Phan Hải cho rằng đăng 
ký SHTT là quyền lợi của doanh 
nghiệp, doanh nghiệp nên quan 
tâm và sớm đăng ký và phải bảo 
vệ nó một cách mạnh mẽ hơn. Vì 
đó là 1 tài sản của doanh nghiệp, 
khu biệt với doanh nghiệp khác. 
Cần có tính toán đường dài đến 
các SHTT không bị xâm phạm, 
không chỉ bảo vệ doanh nghiệp 
mình mà còn giúp môi trường 
cạnh tranh được lành mạnh. 

 (Theo baocongthuong.vn) 
 
 Phát hiện gần 20.000 chai 
nước nha đam có dấu hiệu vi 
phạm bản quyền sở hữu trí tuệ  

Trước đó, ngày 10-11/4, đơn vị 
này đã tiến hành kiểm tra đột xuất 
cơ sở kinh doanh Nguyễn Ái Vỹ 
(568 Lý Thái Tổ, thành phố 
Pleiku); cơ sở kinh doanh Nguyễn 
Thị Lê Na (83 Đặng Thai Mai, 
thành phố Pleiku). 

Tại đây, đoàn kiểm tra phát 
hiện hai cơ sở này đang bày bán 
37 thùng, tổng cộng gần 900 chai 

(loại 500ml/chai) nước nha đam 
nhãn hiệu Aloe Guice do Công ty 
Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm 
Phúc Lâm (E12/32C, ấp 5A, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
TP Hồ Chí Minh) sản xuất và 336 
thùng, tổng cộng hơn 8.000 chai 
loại 500 ml/chai nước nha đam 
nhãn hiệu Max + do Công ty 
Trách nhiệm hữu hạn Cổ phần 
Fuzi Việt Nam (số 8, ngõ 215 đê 
Tô Hoàng, phường Cầu Dền, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) 
sản xuất. 

Hai sản phẩm trên có dấu hiệu 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ về 
kiểu dáng chai, kiểu dáng nhãn 
sản phẩm "nước yến nha đam” 
đang được bảo hộ theo Bằng độc 
quyền kiểu dáng công nghiệp số 
28010; 280111 của Công ty Cổ 
phần sản xuất và thương mại Tiến 
Nga (Nước yến nha đam 
TingCo). Đoàn kiểm tra đã tiến 
hành tạm giữ toàn bộ gần 9.000 
chai nước nha đam nêu trên để xác 
minh, làm rõ sự việc. 

Theo tiến trình vụ việc, Cục 
Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai 
căn cứ Đơn yêu cầu xử lý vi phạm 
của Công ty Cổ phần sản xuất và 
thương mại Tiến Nga (1/11 đường 
Linh Đông, khu phố 7, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, TP Hồ 
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Chí Minh) về việc xử lý hành vi 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
đối với nhãn hiệu nước yến nha 
đam của Công ty này. Sau thời 
gian xác minh, Đội Quản lý thị 
trường số 12, Cục Quản lý thị 
trường tỉnh Gia Lai đã tiến hành 
kiểm tra một số cơ sở kinh doanh 
trên địa bàn và phát hiện các sản 
phẩm như trên. 

 (Theo baotintuc.vn) 
 
 Cục QLTT Sơn La tập 
huấn phân biệt hàng thật, 
hàng giả  

Cục Quản lý thị trường tỉnh 
Sơn La vừa phối hợp với Hiệp hội 
Chống hàng giả và bảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ của các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam tổ chức lớp tập huấn 
phân biệt hàng thật, hàng giả năm 
2019. 

Ông Lường Văn Thịnh, Quyền 
Cục trưởng Cục Quản lý thị 
trường tỉnh Sơn La cho biết: Hàng 
năm, lực lượng chức năng đã phát 
hiện và xử lý nhiều vụ việc hàng 
giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ. Tuy nhiên, việc chống 
hàng giả vẫn còn nhiều khó khăn, 
chưa mang lại hiệu quả như mong 
muốn. 

Theo ông Lường Văn 

Thịnh,  việc buôn bán vận chuyển 
hàng giả, hàng xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh 
trong thời gian qua tuy không nổi 
cộm như ở một số địa bàn trong 
nước nhưng tình trạng kinh doanh 
hàng giả, hàng kém chất lượng 
vẫn còn xảy ra. Vì thế, đây là cơ 
hội để các cơ quan quản lý và các 
công ty trao đổi, cập nhật thông 
tin nhận diện hàng thật, hàng giả, 
giúp nâng cao hiệu quả công tác 
đấu tranh, phòng chống hàng giả, 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
và các lợi ích hợp pháp của các 
doanh nghiệp kinh doanh tại Việt 
Nam. 

 Đại diện các nhãn hiệu tham 
gia mang tới các sản phẩm thật và 
giả để công chức tham gia tập 
huấn trực quan kiểm tra, phân biệt 
và trao đổi kinh nghiệm. Lực 
lượng thực thi đã thu nhận được 
những thông tin rất hữu ích, thiết 
thực đối với công tác kiểm tra, 
phát hiện hàng giả, hàng xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ./. 

(Theo baomoi.com) 
 
 Cận cảnh quy trình sản 
xuất mỹ phẩm gắn mác "hàng 
hiệu"  

Mỹ phẩm giả các thương hiệu 
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nổi tiếng được sản xuất bằng việc 
sử dụng các loại mỹ phẩm hết 
Date rồi san chiết sang các lọ mỹ 
phẩm với nhiều loại nhãn mác, 
sau đó dập lại hạn sử dụng để 
cung ứng cho các cửa hàng mỹ 
phẩm trong và ngoài tỉnh. 

Theo đó, tại cửa hàng Nhân Vũ 
thuộc khối 9 phường Bến Thủy, 
TP.Vinh, lực lượng chức năng đã 
tiến hành kiểm tra cơ sở kinh 
doanh do anh Trần Ngọc Lâm và 
chị Vũ Thị Hoài Nhân làm chủ. 
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng 
phát hiện cơ sở này đang trực tiếp 
san chiết, sản xuất các loại mỹ 
phẩm giả, nhái nhãn mác các hãng 
mỹ phẩm nổi tiếng của nước ngoài 
như: Chanel, Gucci, Dior, 
L’oreal... Với phương thức sản 
xuất là sử dụng các loại mỹ phẩm 
hết Date rồi san chiết sang các lọ 
mỹ phẩm với nhiều loại nhãn 
mác, thương hiệu của các hãng có 
tên tuổi khác nhau. Sau đó dập lại 
hạn sử dụng để cung ứng cho các 
cửa hàng mỹ phẩm trong và ngoài 
tỉnh. 

Qua khám xét tại hiện trường, 
lực lượng chức năng thu giữ gần 
10.000 lọ mỹ phẩm giả nhái nhãn 
mác các loại, 1 máy dập Date và 
một số dụng cụ san chiết, tẩy xóa 
ngày tháng trên các bao bì. Chủ cơ 

sở khai mua các loại mỹ phẩm hết 
hạn sử dụng rồi đổ vào các chai lọ 
giả nhãn mác của các thương hiệu 
nước ngoài. In hạn sử dụng mới, 
các sản phẩm này được mang đi 
tiêu thụ tại nhiều cửa hàng mỹ 
phẩm trong và ngoài tỉnh. 

Sau khi đổ nguyên liệu từ một 
thùng toàn chữ Trung Quốc ra 
chậu nhỏ, người phụ nữ dùng tay 
trần múc từng muỗng đổ vào các 
lọ được dán tem nhãn. Những hộp 
mỹ phẩm này sau đó được chuyển 
tới tay người dùng và được đưa 
vào các spa tiêu thụ. 

Kiểm tra cơ sở sản xuất này, 
lực lượng chức năng đã thu giữ 
nhiều thùng giấy in chữ Trung 
Quốc và chứa trong đó các loại 
nguyên liệu để sản xuất mỹ phẩm. 
Mục sở thị quy trình sản xuất mỹ 
phẩm “hạng sang” của công ty này 
khiến nhiều khách hàng không 
khỏi rùng mình. Các công nhân ở 
đây sẽ đổ nguyên liệu từ các thùng 
giấy ra những chiếc chậu đặt dưới 
sàn nhà, sau đó họ dùng tay không 
múc từng muỗng nguyên liệu vào 
các hũ mỹ phẩm rồi đóng tem mác 
mới. 

Khoảng 12h ngày 1/2, Đoàn 
kiểm tra liên ngành Đồng Nai 
kiểm tra cơ sở sản xuất mỹ phẩm, 
hóa mỹ phẩm tại phường Long 



                                          Số 218 – 4/2019 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 36 
 

Bình, TP Biên Hòa do Lê Văn 
Năm (28 tuổi) làm chủ. Tại thời 
điểm kiểm tra, lực lượng chức 
năng phát hiện cơ sở của Năm 
đang sản xuất các loại mỹ phẩm 
và hóa mỹ phẩm như: sữa tắm, 
nước tẩy rửa, nước xịt phòng, dầu 
gội đầu với số lượng lớn. 

Tại đây, lực lượng chức năng 
thu giữ hơn 420.000 gói dầu gội 
và sữa tắm; hơn 2.000 chai sữa 
tắm; 320 chai gội đầu; gần 500 
chai xịt phòng và hơn 6.200 chai 
nước rửa chén giả.  Trước đó, 
Chiều 11/1, Công an huyện Tam 
Bình (Vĩnh Long) bắt quả tang Lê 
Chí Cảnh (26 tuổi, ở xã Mỹ Thạnh 
Trung) đang sử dụng chất phụ gia 
không rõ nguồn gốc để sản xuất 
mỹ phẩm kem trộn tại nhà. Tại 
đây, cảnh sát tạm giữ 45 kg 
nguyên liệu hóa chất với phụ gia 
không có nguồn gốc, khoảng 500 
hộp kem thoa thành phẩm, máy 
dán nhãn cùng nhiều vật dụng 
khác để đóng gói mỹ phẩm.  

Tại thị trường châu Á nói 
chung và đặc biệt là tại thị trường 
Trung Quốc và Việt Nam nói 
riêng, người tiêu dùng rất "sính" 
hàng ngoại, một phần là bởi 
thương hiệu danh tiếng của nó, 
phần vì họ nghĩ chất lượng được 
đảm bảo. Tuy nhiên ít ai biết rằng 

bên cạnh những mặt hàng chính 
hãng thì thị trường mỹ phẩm đang 
xuất hiện tràn lan các mặt hàng 
giả, hàng nhái. Cảnh sát thu giữ 
gần 1,8 triệu sản phẩm nhái cùng 
4,4 triệu bao bì giả các hãng mỹ 
phẩm từ bình dân đến cao cấp, sau 
khi gia công sẽ được "tuồn" sang 
những thị trường thịnh hành hàng 
nhái như Thái Lan, Việt 
Nam. Đồng thời, cảnh sát cũng 
thu giữ 1 máy pha chế, 2 máy 
đóng gói, 5 máy niêm phong, 18 
thiết bị sản xuất. Ước tính, tổng số 
tang vật được thu giữ có giá trị lên 
tới hơn 100 triệu tệ (tương đương 
332 tỷ đồng).  

Toàn bộ các thỏi son đóng mác 
hàng nổi tiếng đều được gia công 
sơ sài, bẩn thỉu. Sau khi hoàn 
thành, sản phẩm được cho vào hộp 
nhái gần như giống hệt đồ chính 
hãng, nếu không tinh ý có thể 
không phát hiện ra. Những cây 
son này được đổ buôn với giá rất 
rẻ, chỉ vài tệ, thậm chí vài hào một 
thỏi. Sau đó, các đầu mối bắt đầu 
bán ra với giá thành cao hơn, tuy 
nhiên vẫn rẻ hơn nhiều so với son 
chính hãng. Vì vậy, các chị em 
cần lưu ý thẩn trọng trước khi mua 
sử dụng những mặt hàng làm đẹp 
cho mình. 

 (Theo tapchisohuutritue.vn) 


