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VIỆT NAM – TRUNG QUỐC: 
TRIỂN KHAI DỰ ÁN VỀ ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO, ỨNG DỤNG, 
BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Nhằm tăng cường hơn nữa trao 
đổi và hợp tác trong lĩnh vực sở 
hữu trí tuệ (SHTT), ngày 
14/6/2019, tại Hà Nội, Cục Sở 
hữu trí tuệ (IP Viet Nam) và Cục 
Sở hữu trí tuệ Trung Quốc 
(CNIPA) đã ký kết Bản ghi nhớ 
hợp tác song phương - cơ sở pháp 
lý để hai Cơ quan thúc đẩy các dự 
án và hoạt động hợp tác cùng có 
lợi liên quan đến đổi mới sáng 
tạo, ứng dụng, bảo hộ và quản lý 
SHTT.  

 
Cục trưởng Cục SHTT Việt Nam Đinh Hữu 

Phí và Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Trung 
Quốc Shen Changyu ký kết 

Bản ghi nhớ giữa hai Cơ quan 
nhằm mục tiêu tạo nền tảng hợp 
tác và phát triển trong lĩnh vực 
SHTT, chia sẻ kinh nghiệm xây 
dựng và triển khai chiến lược 
SHTT quốc gia, luật và chính sách 

về SHTT của hai nước, cũng như 
các vấn đề cùng quan tâm khác về 
SHTT; chia sẻ kinh nghiệm thực 
tiễn và hợp tác trong thẩm định và 
cấp quyền; đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực; huy động vốn 
bằng tài sản trí tuệ và các dịch vụ 
thông tin nhằm tạo thuận lợi cho 
việc sử dụng tài sản trí tuệ; phát 
triển và ứng dụng công nghệ 
thông tin; trao đổi tư liệu và dữ 
liệu liên quan đến sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp và hợp tác phát 
triển nguồn tư liệu; nâng cao nhận 
thức công chúng về SHTT. 

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng 
Cục SHTT Việt Nam cho biết 
Chính phủ Việt Nam luôn coi 
trọng sự phát triển khoa học, công 
nghệ, và đổi mới sáng tạo - trong 
đó SHTT được xác định là đòn 
bẩy thúc đẩy các hoạt động đổi 
mới sáng tạo. SHTT là một trong 
những lĩnh vực quan trọng thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Khoa học 
và Công nghệ - cơ quan được 
Chính phủ giao làm đầu mối phối 
hợp với các Bộ ngành quản lý nhà 
nước về SHTT.  

Theo ông Đinh Hữu Phí, 
CNIPA hiện nằm trong top 5 Cơ 
quan SHTT lớn và hiện đại nhất 
thế giới. Cục SHTT Việt Nam 
mong muốn có thể học hỏi những 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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lĩnh vực mà CNIPA có thế mạnh 
như: triển khai dịch vụ công trong 
đó có định giá và góp vốn bằng tài 
sản trí tuệ; thương mại hóa tài sản 
trí tuệ; khai thác CNTT đặc biệt là 
trí tuệ nhân tạo trong quản trị và 
thẩm định đơn sáng chế và nhãn 
hiệu; đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao,… chia sẻ kinh nghiệm 
trong việc áp dụng các giải pháp 
đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả 
và chất lượng thẩm định đơn, đặc 
biệt là kinh nghiệm xử lý đơn tồn. 

Ông Shen Changyu (Ủy viên 
dự khuyết Trung ương Đảng) Cục 
trưởng CNIPA cũng thông tin, 
hiện Trung Quốc có hơn 10.000 
thẩm định viên Sáng chế và 1.500 
thẩm định viên Nhãn hiệu đảm 
bảo về số lượng cũng như chất 
lượng. Với việc áp dụng hệ thống 
giám sát, nâng cao chất lượng 
thẩm định, CNIPA đặt mục tiêu 
cho thời hạn thẩm định hơn từ 
năm 2020 trở đi đối với Sáng chế 
là 16 tháng, Nhãn hiệu là 4 tháng. 

Bên cạnh Lễ ký kết cùng ngày 
đã diễn ra Hội thảo “Giới thiệu hệ 
thống bảo hộ sở hữu công nghiệp 
của Trung Quốc”. Ông Lê Ngọc 
Lâm, Phó Cục trưởng Cục SHTT 
Việt Nam cho biết, Hội thảo nhằm 
giới thiệu với cán bộ, công chức 
của Cục SHTT Việt Nam và các 

đại diện SHCN Việt Nam về hệ 
thống bảo hộ SHCN của Trung 
Quốc, góp phần nâng cao hiểu biết 
về thủ tục đăng ký xác lập quyền 
của cá nhân, tổ chức và các chủ 
thể liên quan ở hai nước. 

(Theo  vista.gov.vn) 
 
THỦ TƯỚNG: PHÁT TRIỂN 
ĐỘI NGŨ DOANH NGHIỆP 
ĐỂ XÂY DỰNG NỀN KINH 
TẾ TỰ CƯỜNG 

Sáng nay (17/6), tại trụ sở 
Chính phủ, gặp mặt đoàn đại biểu 
Ban Chấp hành Trung ương Hội 
Doanh nhân tư nhân Việt Nam và 
một số doanh nhân tiêu biểu, Thủ 
tướng mong muốn các doanh 
nghiệp tư nhân có khát vọng làm 
giàu chính đáng, làm giàu bằng 
trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm của 
mình và tham gia chống tham 
nhũng, tiêu cực. 

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại 

cuộc gặp mặt 

Tại cuộc gặp mặt, các doanh 
nhân đánh giá cao nỗ lực của 
Chính phủ trong việc tạo điều kiện 
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thuận lợi cho doanh nghiệp tư 
nhân và nêu một số kiến nghị như 
mong muốn Chính phủ tiếp tục 
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, đơn giản hóa, giảm bớt các 
thủ tục, dành cho doanh nghiệp tư 
nhân những việc mà doanh nghiệp 
có thể làm được. Các doanh 
nghiệp khẳng định cam kết, nếu 
được tạo thuận lợi, kinh tế tư nhân 
có thể đóng góp tới 80% GDP chứ 
không chỉ 40% như hiện nay. Các 
doanh nhân mong muốn Chính 
phủ tạo môi trường kinh doanh 
bình đẳng, công bằng để doanh 
nghiệp phát triển.   

Thủ tướng nêu rõ, nền kinh tế 
Việt Nam là nền kinh tế nhiều 
thành phần và đều bình đẳng trước 
pháp luật, đều được tạo điều kiện 
phát triển, trong đó, kinh tế tư 
nhân được xác định là một động 
lực quan trọng để phát triển đất 
nước, như Nghị quyết 10 của 
Trung ương. Hiện kinh tế tư nhân 
đóng góp trên 40% GDP và có xu 
hướng ngày càng tăng, trong đó 
doanh nghiệp tư nhân góp khoảng 
10%, còn lại là kinh tế hộ. Thủ 
tướng nhấn mạnh tinh thần mà 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng đã nói là 
không được thành kiến với kinh tế 
tư nhân, cần phải bình đẳng, công 

bằng đối với kinh tế tư nhân, phát 
triển mạnh mẽ hệ thống doanh 
nghiệp Việt Nam lớn mạnh. Hiện 
có nhiều doanh nghiệp tư nhân 
Việt Nam lớn mạnh, có nhiều sản 
phẩm uy tín trên thị trường quốc 
tế. 

Thủ tướng nhấn mạnh, một 
trong những nhiệm vụ rất quan 
trọng của Chính phủ trong nhiệm 
kỳ này là thúc đẩy phát triển các 
loại hình doanh nghiệp, trong đó 
có doanh nghiệp tư nhân. Thủ 
tướng cũng đặt vấn đề, làm thế 
nào doanh nghiệp tư nhân Việt 
Nam có thể bán sản phẩm và kết 
nối với các doanh nghiệp FDI 
cũng như với doanh nghiệp Nhà 
nước. Phần lớn doanh nghiệp tư 
nhân Việt Nam mới thành lập, 
công nghệ, nguồn vốn, nguồn lực 
chưa tốt. Vậy làm sao tiếp cận 
công nghệ, nguồn vốn và nguồn 
nhân lực có chất lượng để phát 
triển kinh tế tư nhân Việt Nam? 
Làm thế nào để toàn bộ hệ thống 
hành chính phục vụ người dân và 
doanh nghiệp tốt hơn? Làm thế 
nào để doanh nhân Việt Nam có 
tầm nhìn sáng tạo, kinh doanh văn 
minh, có đạo đức kinh doanh? Và 
vai trò của Hội Doanh nhân tư 
nhân đóng góp vào vấn đề này là 
gì?, Thủ tướng nêu vấn đề. 
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Thủ tướng cũng mong muốn 
cộng đồng doanh nghiệp tư nhân 
nói chung và Hội Doanh nhân tư 
nhân nói riêng “có khát vọng làm 
giàu chính đáng, làm giàu bằng trí 
tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm của 
mình, đồng thời trong quá trình 
ấy, có chiến lược, chiến thuật hợp 
lý, kiểm soát tốt rủi ro kinh doanh, 
làm sao đóng góp nhiều hơn cho 
chất lượng, hiệu quả tăng trưởng, 
kể cả giải quyết việc làm, thu ngân 
sách, đổi mới sáng tạo”. 

Doanh nghiệp tư nhân kinh 
doanh liêm chính, quan tâm tới 
trách nhiệm xã hội, phát triển 
xanh, bền vững, có ý thức bảo vệ 
môi trường, tuân thủ pháp luật, 
cam kết quốc tế. Doanh nghiệp tư 
nhân Việt Nam tham gia chống 
tham nhũng, tiêu cực trong kinh 
doanh, “nói không với tham 
nhũng, tiêu cực”. Doanh nghiệp tư 
nhân cần chú trọng hơn nữa phát 
triển nội lực, năng lực cạnh tranh, 
trong đó có con người và công 
nghệ, kể cả việc xây dựng thương 
hiệu. Phối hợp trong ngành hàng 
của mình, chia sẻ kinh nghiệm, 
đặc biệt tham gia một số chương 
trình, dự án sản phẩm của Nhà 
nước, FDI… 

Thủ tướng cũng mong muốn 
Hội Doanh nhân tư nhân hoạt 

động thiết thực, năng động hơn, 
luôn mang lại lợi ích thiết thực 
cho hội viên, tránh việc chỉ đơn 
thuần là thu hội phí với các hoạt 
động nghèo nàn, mang tính phong 
trào, bộ máy hành chính xơ cứng. 
Hội hoạt động công khai, minh 
bạch, thu hút nhiều nhà khoa học, 
nhà quản lý để có chương trình 
công tác thiết thực, đề xuất những 
chính sách, nguyện vọng của kinh 
tế tư nhân Việt Nam lên Chính 
phủ, các cấp chính quyền. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU CƠ QUAN 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ LIÊN 
BANG NGA THĂM VÀ LÀM 
VIỆC TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ  

Ngày 18/6/2019, Đoàn đại biểu 
Cơ quan sở hữu trí tuệ Liên Bang 
Nga (Rospatent) do ông Grigory 
Ivliev, Tổng Cục trưởng dẫn đầu 
đã sang thăm và làm việc với Cục 
Sở hữu trí tuệ (SHTT).  

Tại buổi tiếp, ông Đinh Hữu 
Phí đã nhiệt liệt chào mừng ông 
Grigory Ivliev, Tổng Cục trưởng 
và đoàn đại biểu Rospatent sang 
thăm Việt Nam. Ông khẳng định, 
Cục SHTT và Rospatent đã có 
truyền thống hợp tác tốt đẹp, 
những đóng góp và hỗ trợ của 
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Liên bang Nga dành cho Việt 
Nam, cho Cục SHTT có ý nghĩa 
rất lớn, đặc biệt là ngay từ thời kỳ 
đầu phát triển hệ thống SHTT.  

 
Toàn cảnh cuộc họp giữa Cục SHTT Việt 

Nam và Rospatent 

Sở hữu trí tuệ là một trong 
những lĩnh vực quan trọng và 
được lãnh đạo Đảng và Nhà Nước 
Việt Nam đặc biệt quan tâm. Hiện 
nay, Cục SHTT đang được giao 
chủ trì triển khai các nội dung về 
việc xây dựng Đề án Chiến lược 
SHTT quốc gia: chủ trì triển khai 
một loạt các hoạt động phục vụ 
cho việc xây dựng Đề án Chiến 
lược. Theo kế hoạch, dự thảo 
Chiến lược sẽ được hoàn thiện để 
trình Thủ tướng Chính phủ cuối 
tháng 6/2019. Bên cạnh đó, ngày 
14/6/2019 vừa qua Quốc hội đã 
thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 
Luật SHTT nhằm giúp Việt Nam 
thực hiện các cam kết trong Hiệp 
định CPTPP. 

Ông Grigory Ivliev,  Tổng Cục 
trưởng Rospatent cho biết, hiện 
nay một số dự thảo luật của Nga 
đang chờ được thông qua như: cho 

phép đưa mô hình 3D của các đối 
tượng sở hữu trí tuệ trong các đơn 
đăng ký sở hữu trí tuệ; cấp văn 
bằng bảo hộ dưới dạng điện tử; sử 
dụng chữ ký điện tử; đưa đối 
tượng sở hữu trí tuệ mới là chỉ dẫn 
địa lý vào Luật dân sự Liên bang. 
Trong chuyến thăm Việt Nam lần 
này, lãnh đạo Rospatent đã trao 
đổi thông tin và thảo luận khả 
năng hợp tác với Cục Sở hữu trí 
tuệ về các lĩnh vực sau: tự động 
hóa trong hệ thống nộp đơn điện 
tử; áp dụng trí tuệ nhân tạo trong 
tra cứu sáng chế; tăng cường hệ 
thống công nghệ thông tin; tìm 
hiểu khả năng trao đổi dữ liệu 
giữa hai Cơ quan phục vụ thẩm 
định sáng chế; trao đổi khả năng 
hợp tác trong việc đẩy nhanh quá 
trình thẩm định đơn sáng chế 
PPH; chia sẻ kinh nghiệm trong 
phân tích sáng chế và thông tin 
sáng chế; khả năng hợp tác trong 
lĩnh vực đào tạo cán bộ tại Nga; 
thương mại hóa tài sản trí tuệ.  

(Theo noip.gov.vn) 
 
 
 
 
 BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TRONG CPTPP: KHUYẾN 
KHÍCH BẢO HỘ CẢ MÙI 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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Các quy định về sở hữu trí tuệ 
trong CPTPP chính là kế thừa 
toàn bộ chương 18 gồm 83 điều 
của Hiệp định TPP. Tuy nhiên, 
CPTPP hoãn thi hành với 10 nội 
dung của chương 18 về đối tượng 
được cấp bằng độc quyền sáng 
chế và thời hạn bảo hộ; về bảo hộ 
dữ liệu thử nghiệm bí mật hoặc dữ 
liệu bí mật khác; về bảo hộ thuốc 
sinh học; về thời hạn bảo hộ 
quyền tác giả, quyền liên quan; về 
các biện pháp bảo vệ quyền bằng 
công nghệ; về thông tin các nội 
dung quản lý của quyền sở hữu trí 
tuệ; về bảo hộ tín hiệu cáp và tín 
hiệu vệ tinh mang chương trình 
được mã hóa; về chế tài và khu 
vực an toàn. 

Khuyến khích bảo hộ về mùi 
Thách thức từ các tiêu chuẩn 

bảo hộ cao đối với các đối tượng 
của quyền sở hữu trí tuệ CPTPP 
đặt ra tiêu chuẩn bảo hộ cao hơn 
đối với các đối tượng của quyền 
sở hữu trí tuệ so với pháp luật Việt 
Nam. Đối với nhãn hiệu, Điều 18 
CPTPP yêu cầu “không Bên nào 
được từ chối đăng ký một nhãn 
hiệu chỉ với lý do rằng dấu hiệu 
cấu thành nhãn hiệu đó là âm 
thanh. Thêm vào đó, mỗi bên phải 
nỗ lực hết sức để đăng ký nhãn 
hiệu mùi…”. Đáng nói, Việt Nam 

chỉ có 3 năm (muộn nhất là 
30/12/2021) phải thực hiện nghĩa 
vụ bảo hộ nhãn hiệu dưới hình 
thức âm thanh. 

Đối với trường hợp nhãn hiệu 
nổi tiếng, Điều 18.22 của CPTPP 
yêu cầu các nước không được xác 
định một nhãn hiệu là nổi tiếng 
khi “nhãn hiệu đó đã được đăng 
ký tại Bên đó hoặc trong một lãnh 
thổ tài phán khác, hoặc được liệt 
kê trong một danh sách các nhãn 
hiệu nổi tiếng, hoặc đã được công 
nhận là một nhãn hiệu nổi tiếng”. 
Trong khi đó đây lại chính là 
những tiêu chí đánh giá nhãn hiệu 
nổi tiếng của Việt Nam. 

Trong lĩnh vực sáng chế, 
CPTPP dành tiểu mục B để quy 
định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm 
bí mật hoặc dữ liệu bí mật khác 
đối với nông hóa phẩm- sản phẩm 
nông nghiệp có chứa một thành 
phần hóa học như phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật. Đối với sáng chế, 
CPTPP đưa ra các tiêu chuẩn 
tương tự như quy định của pháp 
luật Việt Nam về tính mới, tính 
sáng tạo và có khả năng áp dụng 
công nghiệp. Nhưng vấn đề này 
chưa được quy định rõ ràng trong 
pháp luật Việt Nam. Để tuân thủ 
CPTPP, Việt Nam cũng phải làm 
rõ các nội dung sẽ được công bố 
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khi công bố sáng chế, cũng như 
xây dựng hệ thống đăng ký sáng 
chế minh bạch và hiệu quả hơn. 
Thêm vào đó, với quy định ân hạn 
như trên, chủ sở hữu sẽ giảm bớt 
rủi ro bị mất tính mới do lộ thông 
tin về sáng chế trước khi nộp đơn 
đăng ký.  

Trong lĩnh vực sáng chế, 
CPTPP dành tiểu mục B để quy 
định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm 
bí mật hoặc dữ liệu bí mật khác 
đối với nông hóa phẩm- sản phẩm 
nông nghiệp có chứa một thành 
phấn hóa học như phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật. Cụ thể, thời hạn 
bảo hộ đối với dữ liệu thử nghiệm 
và các dữ liệu bí mật khác về tính 
an toàn/hiệu quả của nông hóa 
phẩm mới ít nhất là 10 năm kể từ 
ngày cấp phép lưu hành nông hóa 
phẩm mới trong lãnh thổ của nước 
thành viên. 

Điều 128 khoản 1 Luật Sở hữu 
trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung 
năm 2009 chỉ quy định việc bảo 
mật dữ liệu thử nghiệm như một 
nghĩa vụ của cơ quan có thẩm 
quyền khi người nộp đơn đăng ký 
có yêu cầu, mà không coi những 
dữ liệu này là đối tượng được bảo 
hộ. Hơn nữa, Điều 128 Khoản 2 
quy định nghĩa vụ bảo mật này chỉ 
kéo dài 05 năm. Việt Nam đã đạt 

được thỏa thuận với các nước 
thành viên CPTPP (thể hiện trong 
các Thư song phương) theo đó các 
nước chấp nhận không kiện Việt 
Nam ra cơ chế giải quyết tranh 
chấp của CPTPP trong vòng 05 
năm sau năm thứ 5 kể từ khi Hiệp 
định CPTPP có hiệu lực. 

Quy định này đồng nghĩa với 
việc Việt Nam có 10 năm thực thi 
nghĩa vụ này trong đó bao gồm cả 
công việc sửa đổi những nội dung 
này. 

Lưu ý cho doanh nghiệp 
Với Việt Nam việc thực thi các 

cam kết về sở hữu trí tuệ trong 
CPTPP thật sự là một thách thức 
rất lớn. 

Sở hữu trí tuệ là xương sống 
của một nền kinh tế tri thức trong 
tương lai. Đây cũng là nội dung 
đàm phán khó khăn trong CPTPP. 
Mặc dù Việt Nam được đánh giá 
là nước có hệ thống pháp luật về 
sở hữu trí tuệ khá đồng bộ và tiên 
tiến, thậm chí còn có nhiều điểm 
tiến bộ so với pháp luật của các 
nước trong khu vực nhưng phải ý 
thức được rằng CPTPP còn đòi 
hỏi cao hơn thế. Sửa đổi pháp luật 
sở hữu trí tuệ cho tương thích với 
nội dung của Hiệp định trong 
khoảng thời gian theo quy định là 
thách thức đầu tiên Nhà nước phải 
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vượt qua. 
Xây dựng, củng cố bộ máy cả 

về chất lượng chuyên môn và số 
lượng là điều tất yếu phải thực 
hiện song song với quá trình cải 
cách luật pháp nói trên. Tuyên 
truyền và nâng cao nhận thức cho 
doanh nghiệp và xã hội về CPTPP 
nói chung và các thách thức trong 
sở hữu trí tuệ nói riêng là phương 
án giúp giảm bớt áp lực của các 
thử thách nói trên. Về phía doanh 
nghiệp, chủ động nắm bắt các cơ 
hội từ CPTPP là điều không thể 
tránh khỏi nếu doanh nghiệp 
muốn tận dụng những lợi thế của 
Việt Nam trong CPTPP.  

(Theo tapchitaichinh.vn) 
 
SẼ CÓ CÔNG CỤ MỚI GIÚP 
TRA CỨU VỀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ 

Từ tháng 7/2019, cơ sở dữ liệu 
trực tuyến đầu tiên về sở hữu trí 
tuệ công nghiệp tại Việt Nam sẽ 
chính thức được thiết lập nhằm 
phục vụ cộng đồng. Đây là kết quả 
của Dự án “Thiết lập, duy trì và 
phát triển cơ sở dữ liệu thông tin 
trực tuyến về đối tượng sở hữu 
công nghiệp và công cụ khai thác 
phục vụ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa” do Viện Khoa học Sở hữu trí 
tuệ chủ trì.  

Tại Hội nghị tổng kết Dự án 
diễn ra sáng 16/5/2019, TS. Tạ 
Quang Minh - Viện trưởng Viện 
Khoa học Sở hữu trí tuệ cho biết, 
Dự án góp phần phát triển thị 
trường KH&CN thông qua việc 
cung cấp thông tin và tư vấn cần 
thiết cho doanh nghiệp, giúp họ 
đưa ra các quyết định liên quan 
đến tài sản trí tuệ của mình trong 
thời hạn quy định như các thủ tục 
liên quan đến duy trì, gia hạn, 
chuyển giao quyền sở hữu công 
nghiệp. 

Theo TS. Tạ Quang Minh, đây 
là nền tảng rất khác với các công 
cụ đã có trước đó. Nền tảng có các 
dịch vụ và cơ sở dữ liệu gia tăng, 
cung cấp thông tin sâu hơn lịch sử 
pháp lý rất lớn về một sáng chế cụ 
thể, phục vụ nhiều người dùng 
khác nhau nhằm đáp ứng tốt hơn 
nhu cầu của người dân về thông 
tin sở hữu trí tuệ trong công 
nghiệp. Nền tảng có 4 module là 
tra cứu, dịch vụ cập nhật thông tin 
và sàn giao dịch, nhằm cập nhật, 
khai thác, cung cấp dịch vụ liên 
quan và trao đổi dịch vụ liên quan 
tới sở hữu trí tuệ về các phát minh, 
sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu, 
mẫu mã…; giúp doanh nghiệp 
nghiên cứu, phát minh, phát triển 
công nghệ và đăng ký sở hữu trí 
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tuệ, tránh đầu tư cho các nghiên 
cứu, sáng chế, công nghệ đã có; là 
cơ sở để xác định hướng nghiên 
cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ 
và các giải pháp kỹ thuật có thể áp 
dụng trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh; khai thác, sử dụng các 
đối tượng sở hữu trí tuệ. Đối với 
các cơ quan quản lý, nền tảng này 
giúp thực thi các hoạt động cấp 
phép, bảo hộ, thống kê, nghiên 
cứu về sở hữu trí tuệ. Với module 
Sàn giao dịch khoa học công 
nghệ, người dùng có thể tra cứu 
các thông tin về công nghệ; chào 
bán hoặc mua, trao đổi các sáng 
chế; tìm các tổ chức trung gian 
giúp đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ 
hoặc giao dịch công nghệ . 

Hiện nay, nền tảng đang được 
vận hành thử nghiệm tại địa chỉ 
http://ipplatform.vipri.gov.vn để 
lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện. Sau 
khi được nghiệm thu, tháng 
7/2019, cơ sở dữ liệu sẽ chính 
thức vận hành tại 3 địa chỉ 
http://ipplatform.vipri.gov.vn; 
http://ipdata.gov.vn; 
http://vipri.gov.vn. 

(Theo truyenthongkhoahoc) 
 
 

 
 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Thúc đẩy ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo trong giải mã gene ở 
Việt Nam  

Với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ số, lĩnh vực y tế đã có 
thay đổi. Sự kết hợp đồng bộ dữ 
liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, công 
nghệ giải mã gene, xử lý ảnh... 
giúp ngành y tế có thể chẩn đoán 
bệnh theo một cách mới, khác 
cách thông thường đang triển khai 
hiện nay. Đó là ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo và giải mã gene trong 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

 
Việc ứng dụng di truyền học 

trong cải thiện việc chăm sóc sức 
khỏe bệnh nhân, giải mã gene để 
chẩn đoán chính xác bệnh đã được 
nhiều nước trên thế giới nghiên 
cứu. Công trình giải mã gene thể 
hiện một thành công vượt bậc 
của công nghệ sinh học để dò tìm 
những biến thể có nguy cơ gây 
bệnh, giúp cải thiện sức khỏe con 
người tốt hơn. 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu, 
đánh giá cho thấy đây là thị 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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trường tiềm năng với gần 100 
triệu dân, nhiều người muốn biết 
thông tin gene, cơ địa của mình để 
có thể sống mạnh khỏe. 

Sau khi giải mã gene, giải trình 
tự xong, kết hợp với trí tuệ nhân 
tạo, mỗi cá nhân có thể biết đột 
biến gene riêng của mình, qua đó 
tìm đúng bác sỹ chuyên khoa cho 
vấn đề sức khỏe đang gặp phải, 
chỉ ra cách dùng thuốc và lên kế 
hoạch điều trị, cải thiện hướng 
chữa bệnh, giảm chi phí chăm sóc 
sức khỏe. 

Giáo sư Gill Bejerano, Khoa 
Khoa học Dữ liệu Y sinh, Đại học 
Stanford đã chỉ ra rằng ứng dụng 
giải mã gene trong chẩn đoán 
bệnh có vai trò vô cùng quan 
trọng, giải mã gene giúp tìm ra 
những biến dị giải thích kiểu hình 
của bệnh nhân. Việc giải mã gene 
kết hợp với ứng dụng công nghệ 
trí tuệ nhân tạo sẽ giúp chẩn đoán 
chính xác hơn, năng suất cao hơn 
do kết hợp được nhiều thông tin 
và các kết quả nghiên cứu trước 
đó. Phương pháp này giúp cho 
việc lên kế hoạch, cách dùng 
thuốc và phác đồ điều trị tốt hơn. 

Giáo sư đồng thời cho rằng 
việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào 
giải mã gene ở Việt Nam rất tiềm 
năng. Giáo sư Roy Perlis, Trường 

Đại học Y khoa Harvard, nhấn 
mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân 
tạo vào giải mã gene trong lĩnh 
vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng 
có vai trò quan trọng, tuy nhiên, 
trên thế giới việc ứng dụng giải 
mã gene cũng gặp không ít thách 
thức. 

Ứng dụng giải mã gene trong 
điều trị và chăm sóc sức khỏe là 
xu hướng của thế giới, hiện thị 
trường giải mã gene thế giới cũng 
rất lớn. Tại nhiều quốc gia như 
Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc..., 
Chính phủ dành sự quan tâm đặc 
biệt cho lĩnh vực này. Khu vực 
Đông Nam Á mới chỉ Singapore 
có Trung tâm giải mã gene nhưng 
chưa công khai các nghiên cứu. 
Các chuyên gia cho rằng Việt 
Nam có nhiều tiềm năng ứng dụng 
trí tuệ nhân tạo trong giải mã 
gene, xây dựng bản đồ gene người 
Việt... 

Tuy nhiên, để xác định chính 
xác hệ thống gene của người Việt, 
cá nhân hóa phác đồ điều trị cho 
người Việt, Việt Nam nên xem xét 
việc hình thành Trung tâm giải mã 
gene, hướng tới nghiên cứu về 
gene của người Đông Nam Á. Đây 
là cơ hội để Việt Nam phát triển 
ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giải 
mã gene. 
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Tiến sỹ Cao Anh Tuấn, đồng 
sáng lập kiêm Giám đốc điều hành 
Genetica Việt Nam và Mỹ, nhấn 
mạnh phân tích gene là việc dùng 
DNA (Deoxyribo Nucleic Axit) có 
trong các tế bào của cơ thể con 
người để xác định các yếu tố di 
truyền như tiềm năng, thể chất, 
dinh dưỡng, nguy cơ bệnh trong 
mỗi người. Hiện nay, Việt Nam 
được đánh giá có tiềm năng, 
nguồn nhân lực trong việc ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo vào giải mã 
gene. Tuy nhiên, Việt Nam còn 
thiếu công nghệ và nguồn lực đầu 
tư trong lĩnh vực giải mã gene và 
trí tuệ nhân tạo. 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ Bùi Thế Duy nhấn 
mạnh trong xu thế cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư đang 
diễn ra mạnh mẽ, công nghệ số tạo 
ra nhiều biến đổi, trong đó có lĩnh 
vực y tế mà cụ thể là thay đổi, 
phát triển phương pháp chuẩn 
đoán, chữa bệnh thông qua giải 
mã gene. 

Do đó, trong Chương trình 
trọng điểm cấp quốc gia về cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ 4, 
Bộ Khoa học và Công nghệ được 
Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì 
Chương trình trọng điểm cấp quốc 
gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển 

và ứng dụng công nghệ của công 
nghiệp 4.0”. Thời gian tới, Bộ 
Khoa học và Công nghệ tiếp tục 
thúc đẩy Chương trình trọng điểm 
cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, 
phát triển và ứng dụng công nghệ 
của công nghiệp 4.0”, trong đó, 
chú trọng thúc đẩy nghiên cứu 
trong lĩnh vực y tế./. 

(Theo  vietnamplus) 
 
 Công nghệ tia laser mới có 
thể “tiêu diệt” các tế bào ung 
thư máu  

Một nhóm các nhà khoa học từ 
Đại học Arkansas đã thử nghiệm 
thành công một loại tia laser có 
thể theo dõi các tế bào ung thư và 
tiêu diệt chúng. Điểm đặc biệt đó 
là tất cả chỉ cần thực hiện từ bên 
ngoài da. 

 
Công nghệ laser mới mang lại hi vọng chữa 

bệnh ung thư tốt hơn. 

Ý tưởng là tiêu diệt các tế bào 
ung thư trước khi chúng có thể di 
căn, hoặc lây lan qua cơ thể. Đó 
chính là nguyên nhân chính gây tử 
vong liên quan đến ung thư. Bằng 
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cách chiếu tia laser vào các tế bào 
khối u, cuối cùng chúng sẽ hấp thụ 
năng lượng nhiệt lớn hơn nhiều so 
với các tế bào thông thường. Sức 
nóng khiến chúng giãn nở và sụp 
đổ. 

"Việc sử dụng laser đã cách 
mạng hóa việc chẩn đoán và điều 
trị bệnh. Tuy nhiên, kích thước 
lớn của tia laser đã ngăn cản việc 
sử dụng chúng trong nhiều ứng 
dụng y tế ở cấp độ tế bào. Chúng 
tôi đã phá hủy 96% các tế bào 
khối u trong một ca bệnh", 
Vladimir Zharov nhấn mạnh. 

Nó không phải là thiết bị đầu 
tiên thuộc loại này, nhưng Zharov 
tuyên bố đây là thiết bị đầu tiên 
được chứng minh trên người. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Nhật Bản đưa vào sử dụng hệ 
thống robot chữa cháy đầu tiên 

Theo phóng viên TTXVN tại 
Nhật Bản, nước này vừa triển khai 
hệ thống robot chữa cháy đầu tiên 
tại thành phố Ichihara thuộc 
tỉnh Chiba, nơi tập trung 
nhiều nhà máy hóa dầu, để phục 
vụ cho hoạt động chữa cháy tại 
các khu vực nguy hiểm mà các 
lính cứu hỏa khó tiếp cận. 

Với tên gọi “Scrum Force,” hệ 
thống có tổng trị giá lên tới 1,38 tỷ 

yen (1 yen tương đương 0,009 
USD) này bao gồm 4 robot với 
các nhiệm vụ khác nhau, trong đó 
“Sky eye” có nhiệm vụ theo dõi 
và giám sát trên không, “Land 
eye” giám sát dưới mặt đất, 
“Tough reeler” triển khai các ống, 
vòi chữa cháy, và “Water canon” 
có nhiệm vụ phun nước chữa 
cháy. 

 
 Scrum Force do Cục Phòng 

cháy, Chữa cháy và Ứng phó thảm 
họa (FDMA) thuộc Bộ Nội vụ và 
Truyền thông Nhật Bản nghiên 
cứu chế tạo sau một loạt các vụ 
cháy xảy ra ở các tổ hợp hóa dầu 
tại Ichihara hồi tháng 3/2011 trong 
thảm hoạ động đất kinh hoàng ở 
khu vực Đông Bắc Nhật Bản. Vào 
thời điểm đó, lính cứu hỏa đã 
không thể tiếp cận các đám cháy 
do nhiệt độ cao. 

Theo dự kiến, FDMA sẽ triển 
khai các hệ thống robot chữa 
cháy tương tự tới các khu công 
nghiệp trên khắp cả nước./. 

(Theo vietnamplus) 



                                          Số 220 – 6/2019 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 13 
 

 Tế bào gốc có thể được chỉnh 
sửa gene ngay bên trong cơ thể 
sinh vật sống  

Lần đầu tiên, các nhà khoa học 
đã tìm cách biến đổi tế bào gốc 
bên trong cơ thể chuột, một kỳ tích 
cuối cùng có thể mở ra tiềm năng 
mới. Tế bào gốc có thể phát triển 
thành tất cả các loại tế bào khác 
và có thể sử dụng các công cụ đa 
dạng này cho cả sự tăng trưởng 
và sửa chữa. Do khả năng vượt 
trội của mình, tế bào gốc có thể 
được sử dụng như một phương 
pháp điều trị y tế, nhưng con 
đường đó không phải lúc nào 
cũng dễ dàng. 

 
Kết quả của nghiên cứu mới 

này trên chuột cho thấy chúng ta 
có thể loại bỏ bước trích xuất rủi 
ro và phức tạp, các chỉnh sửa di 
truyền cần thiết có thể được thực 
hiện nhanh hơn và hiệu quả hơn 
các kỹ thuật được sử dụng ngày 
nay. Khi bạn lấy tế bào gốc ra 
khỏi cơ thể, bạn đưa chúng ra khỏi 
môi trường rất phức tạp nuôi 

dưỡng và duy trì chúng, và chúng 
bị sốc”, nhà nghiên cứu cao cấp 
Amy Wager từ Đại học Harvard 
nói. 

Các nhà nghiên cứu đã làm 
điều đó bằng cách sử dụng loại 
virus có liên quan đến adenovirus 
(AAV) - một loại virus có thể xâm 
nhập vào cơ thể để lây nhiễm và 
thay đổi tế bào của con người 
(hoặc trong trường hợp này là 
chuột) mà không thực sự gây 
bệnh. Trong các thử nghiệm trên 
chuột, công nghệ chỉnh sửa gene 
CRISPR AAV đã được chuyển 
đến các loại tế bào gốc da, máu, 
cơ bắp khác nhau và tế bào tiền 
thân. Nhờ sử dụng gene được kích 
hoạt làm phát sáng màu đỏ huỳnh 
quang bên trong các tế bào, các 
nhà nghiên cứu có thể quan sát các 
thay đổi di truyền. Cụ thể có đến 
60% tế bào gốc trong cơ xương, 
tới 38% tế bào gốc trong tủy 
xương, và lên đến 27% các tế bào 
tiền thân da. 

Những con số đó có vẻ không 
cao lắm nhưng chúng là một khởi 
đầu rất tốt và các nhà khoa học đã 
tìm thấy bằng chứng về những 
thay đổi được áp dụng bởi các tế 
bào gốc lây lan qua cơ thể của 
động vật. Nghiên cứu của chúng 
tôi chứng minh rằng chúng ta có 
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thể sửa đổi vĩnh viễn bộ gene của 
tế bào gốc. Có rất nhiều tiềm năng 
để đưa phương pháp này tiến lên 
và phát triển các liệu pháp bền 
hơn cho các dạng bệnh di truyền 
khác nhau”, một người trong 
nhóm cho biết. 

Hiện tại, các nhà nghiên cứu 
vẫn còn nhiều việc phải làm, ít 
nhất là chứng minh rằng các kỹ 
thuật tương tự có thể hoạt động ở 
người cũng như chuột, nhưng 
nghiên cứu mới này cho thấy 
phương pháp AAV và CRISPR là 
một trong những phương pháp 
hứa hẹn nhất. 

(Theo dantri.com.vn) 
 

 Phát triển thành công 
phương pháp điều trị ung thư 
buồng trứng bằng ánh sáng 

Các nhà khoa học ở Viện 
Nghiên cứu y tế Hudson (HIMR) 
và Đại học Swinburne đã tuyên bố 
thử nghiệm thành công loại thuốc 
quang động mới (photodynamic 
cancer drug) có tên IXV-
PO2. IXV-PO2 là loại thuốc dạng 
viên nén và gel bôi da được tạo ra 
nhằm mục đích tiêu diệt các tế 
bào ung thư buồng trứng. 

Andrew Stephens, một nhà 
nghiên cứu tại HIMR, đã thực 
hiện các thử nghiệm về thuốc trị 

ung thư quang động mới IXV-
PO2 để tiêu diệt các tế bào ung 
thư buồng trứng trong các đĩa 
petri ở môi trường phòng thí 
nghiệm và thấy được hiệu quả rất 
tích cực. Khi IXV-PO2 được 
chiếu xạ bằng các tia sáng có tính 
toán và gây tác nhân độc hại đối 
với các tế bào ung thư mà không 
gây tác dụng phụ cho cơ thể bệnh 
nhân.  

 
Phương pháp này cũng không 

bắt bệnh nhân phải cách ly trong 
phòng tối nhiều ngày liền sau điều 
trị. Điều này cũng sẽ khiến tình 
trạng sức khỏe tâm lý của người 
bệnh tốt hơn so với các phương 
pháp khác. Theo các nhà khoa học 
thuộc nhóm nghiên cứu này, 
phương pháp điều trị mới này có 
thể là bước đi cách mạng và nếu 
thành công, nó sẽ biến việc điều 
trị bằng phẫu thuật và tiêm thuốc 
trở thành quá khứ. 

(Theo sohuutritue.vn) 
 
 Mỹ tìm ra công nghệ mới 
phát hiện sớm tế bào ung thư  

Các nhà nghiên cứu tại Đại 
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học Y khoa Arkansas, Mỹ (UAMS) 
cho biết đã phát triển và thử 
nghiệm thành công một loại laser 
mới có thể tìm và tiêu diệt những 
tế bào ung thư hắc tố ác tính mà 
không cần lấy mẫu xét nghiệm. 
Phương pháp này có thể giúp phát 
hiện sớm các tế bào khối u và 
ngăn chúng lây lan sang các bộ 
phận khác trong cơ thể thông qua 
máu.  

 
Công nghệ mới, được đặt tên là 

Cytophone, sử dụng các xung ánh 
sáng laser chiếu từ bên ngoài da 
để đốt nóng các tế bào bị bệnh. 
Tia laser này chỉ tác động lên các 
tế bào ung thư hắc tố ác tính mà 
không làm tổn thương những tế 
bào khỏe mạnh. Cytophone sau đó 
sử dụng kỹ thuật siêu âm để dò 
những sóng nhỏ phát ra từ hiệu 
ứng đốt nóng này, qua đó giúp 
phát hiện và tiêu diệt các tế bào bị 
bệnh. Nhóm nghiên cứu đã thử 
nghiệm công nghệ Cytophone 
bằng cách chiếu tia laser vào tay 
của 47 tình nguyện viên, trong đó 

có 19 người khỏe mạnh và 28 
bệnh nhân có khối u ác tính. Kết 
quả, cho thấy trong vòng 10 giây 
đến 60 phút, Cytophone có thể xác 
định các tế bào ung thư ở 27 trong 
số 28 bệnh nhân. Công nghệ laser 
cho thấy độ nhạy gấp 1.000 lần so 
với các phương pháp lấy mẫu máu 
xét nghiệm thông thường. 

 Trưởng nhóm nghiên cứu, ông 
Vladimir Zharov cho biết, trước 
đây, để kiểm tra sự lây lan của ung 
thư, các bác sĩ thường phải lấy 
mẫu máu. Tuy nhiên, phương 
pháp này thường khó phát hiện 
các tế bào khối u, nhất là ở những 
bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu. 
Nhóm nghiên cứu hy vọng có thể 
tiếp tục cải thiện công nghệ 
Cytophone, cho phép dò tìm 
những tế bào khối u gây ra bởi 
những căn bệnh ung thư khác 
ngoài ung thư hắc tố ác tính. 

(Theo chinhphu.vn) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Chế tạo thiết bị chỉ thị và 
cảnh báo sự cố trên lưới điện 
trung áp  

Dự án sản xuất thử nghiệm 
“Chế tạo thiết bị chỉ thị và cảnh 
báo sự cố trên lưới điện trung áp 
(SRFI)” của Công ty Cổ phần 
Điện lực Khánh Hoà vừa được 
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Hội đồng Khoa học và Công nghệ 
tỉnh nghiệm thu và đánh giá xuất 
sắc.  

Dự án là một trong những giải 
pháp có tính đột phá, mang lại 
hiệu quả thiết thực trong công tác 
quản lý - vận hành của ngành 
điện. Thiết bị giúp phát hiện sự cố, 
cảnh báo, cài đặt và reset sau sự 
cố, truyền thông (qua GMS (tin 
nhắn SMS), hồng ngoại IR, RF tần 
số 408.925Mhz, anten), kết nối 
SCADA. Thiết bị chỉ thị và cảnh 
báo sự cố SRFI đã tiết kiệm được 
chi phí vô cùng lớn so với mua 
sản phẩm ngoại nhập. Sau khi đưa 
vào khai thác, thiết bị đã thể hiện 
tiện ích và ưu điểm vượt trội, góp 
phần giảm thời gian xử lý sự cố, 
hỗ trợ công tác quản lý vận hành 
và điều độ hệ thống điện phân 
phối. 

Chủ nhiệm dự án cho biết, 
trước đây, khi có sự cố xảy ra trên 
lưới điện trung thế, khâu phát hiện 
điểm xảy ra sự cố đều phải thực 
hiện bằng thủ công, tập hợp nhiều 
nhân lực đến hiện trường tìm và 
cách ly điểm sự cố ra khỏi hệ 
thống để sửa chữa. Năm 2008, 
Điện lực Khánh Hòa đã ứng dụng 
thiết bị chỉ thị sự cố Flite 11x-SA 
của hãng Schneider để thay thế 
cho hoạt động tìm điểm sự cố trên 

lưới điện trung thế nhằm nâng cao 
độ tin cậy. Bước đầu, thiết bị đã 
phát huy hiệu quả, xác định nhanh 
hơn điểm sự cố. Tuy nhiên, qua 
thực tế triển khai, thiết bị đã phát 
sinh một số nhược điểm như: sự 
linh hoạt trong tùy chọn chỉ báo 
và truyền tín hiệu rất thấp (do thiết 
bị chỉ cảnh báo bằng đèn), việc 
tìm kiếm phải dựa vào đèn, thời 
gian tìm kiếm kéo dài; giá thành 
thiết bị cao. 

 
Thiết bị được Công ty cổ phần điện lực 

Khánh Hòa chế tạo.  

Sau 15 tháng triển khai, nhóm 
đã nghiên cứu thành công thiết bị 
chỉ báo sự cố lưới điện trung áp 
với nhiều tính năng sáng tạo và 
hữu ích. Cụ thể, thiết bị vừa chỉ 
thị sự cố bằng đèn tại chỗ vừa gửi 
tin nhắn đến các cá nhân, bộ phận 
quản lý thông qua tin nhắn cảnh 
báo (SMS) và hiển thị trực quan 
trên màn hình máy tính HMI, giúp 
bộ phận chuyên trách sớm phát 
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hiện điểm sự cố, nhanh chóng 
khoanh vùng, cô lập khu vực bị sự 
cố, từ đó rút ngắn thời gian xử lý. 
Nhân viên trực ban điều độ công 
ty có thông tin sớm để điều hành 
cung cấp điện lại cho khách hàng, 
tránh mất điện kéo dài. Ngoài ra, 
với việc tự nghiên cứu, thiết kế 
phần mềm, phần cứng và sử dụng 
nguồn lực sẵn có nên chi phí sản 
xuất thấp. Vì vậy, giá thành của 
thiết bị SRFI chỉ bằng 30 đến 50% 
so với thiết bị ngoại nhập; đồng 
thời không tốn chi phí mua sắm 
thêm các bộ thu phát tín hiệu hoặc 
thiết bị đầu cuối truyền tin để cảnh 
báo sự cố từ xa. Bên cạnh đó, thiết 
bị sản xuất trong nước sẽ giúp các 
đơn vị điện lực giảm chi phí bảo 
hành sửa chữa, nâng cấp chức 
năng theo yêu cầu so với thiết bị 
ngoại nhập.   

Trên cơ sở kết quả của dự án, 
công ty đã sản xuất thử nghiệm 
hoàn thiện 100 thiết bị SRFI. 
Thiết bị được Trung tâm Kỹ thuật 
đo lường tiêu chuẩn 2 và 3 kiểm 
định, thử nghiệm đạt yêu cầu. 
Hiện nay, thiết bị được lắp đặt tại 
4 điện lực thuộc KHPC gồm: Ninh 
Hòa 27 bộ; Diên Khánh - Khánh 
Vĩnh 24 bộ; Cam Lâm 24 bộ; Cam 
Ranh - Khánh Sơn 25 bộ. Sau thời 
gian lắp thử nghiệm, thiết bị ghi 

nhận và cảnh báo sự cố 27 lần, 
trong đó 23 lần tác động gửi tin 
nhắn chính xác, chiếm tỷ lệ 
85,18%. Qua thời gian vận hành 
và khai thác thực tế, tại nhiều khu 
vực địa hình phức tạp trên địa bàn 
tỉnh, thiết bị vận hành ổn định, 
hiệu quả.   

Dự án đã tạo ra sản phẩm điện 
tử thông minh, giải pháp kỹ thuật 
đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong 
nước và ngoài nước, góp phần 
tăng tỷ lệ nội địa hoá các sản 
phẩm công nghệ cao được chế tạo 
trong nước, tiết kiệm được lượng 
lớn ngoại tệ nhập khẩu cho đất 
nước. Nhờ đó, ngành điện có thể 
nâng cao năng lực giám sát quản 
lý lưới điện, góp phần nâng cao độ 
tin cậy cung cấp điện cho khách 
hàng.  

(Theo khoahocphattrien.vn) 

 
 Sáng chế giấy phát hiện 

chất bảo quản trong thực 
phẩm của học sinh lớp 11 

Với củ nghệ tươi, cồn 96 độ và 
giấy lọc, hai học sinh lớp 11 đã 
nghiên cứu, thí nghiệm để sáng 
chế ra loại giấy có thể phát hiện 
được chất hàn the, formol, ure 
trong thực phẩm. 

Giấy phát hiện chất bảo quản 
trong thực phẩm bẩn là sáng chế 
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của hai bạn học sinh Phương 
Dung và Quốc Huy (lớp 12B2 
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, 
huyện Quảng Điền, Thừa Thiên 
Huế). Với sáng chế này, hai bạn 
đã giành được giải nhì Cuộc thi 
Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi 
đồng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 
2019.  

 
Phương Dung và Quốc Huy cùng sản phẩm 

giấy phát hiện chất bảo quản trong thực phẩm 

Dung và Huy cùng tìm hiểu từ 
nhiều sách vở, tham vấn thêm ý 
kiến của các thầy cô và tìm ra 
trong củ nghệ tươi có thành phần 
hóa học tên curcumin. Chất này sẽ 
chuyển từ màu vàng sang đỏ khi 
gặp hàn the. Vậy nên, hai bạn 
quyết định bắt đầu thí nghiệm để 
tạo ra giấy thử hàn the từ nghệ 
tươi. Củ nghệ được gọt sạch vỏ, 
giã nhuyễn rồi pha với cồn 96 độ. 
Dùng giấy lọc ngâm vào trong hỗn 
hợp đó trong vài phút rồi sấy khô. 
Lý do phải dùng giấy lọc thay vì 
giấy thường bởi vì giấy thường đã 
bị pha chất tẩy trắng nên không 
đảm bảo độ chính xác khi thử. 

Trong công đoạn sấy khô giấy lọc 
thì phải dùng máy sấy tóc chứ 
không được phơi nắng vì như vậy 
sẽ khiến bề mặt giấy bị loang lổ 
do độ ẩm. 

Trong quá trình nghiên cứu, 
Dung và Huy còn thấy rằng giấy 
thử có thể phát hiện bằng cách đổi 
màu đối với các chất như ure và 
formol có trong thịt, cá bẩn. Để 
bảo quản thịt, cá được lâu, trông 
tươi ngon thì phải ngâm hóa chất 
nhưng quá trình phân hủy vẫn âm 
thầm diễn ra bên trong và sản sinh 
ra amoniac (NH3) khi gặp 
curcumin sẽ gây đổi màu. 

Sản phẩm của hai em là sáng 
chế rất hữu ích, thiết thực trong 
đời sống hàng ngày và hy vọng có 
ngày nó sẽ được sử dụng rộng rãi 
trên thị trường. 

(Theo tapchisohuutritue.vn) 
 
 Nông dân Việt "siêu" sáng 
chế khiến chuyên gia nước ngoài 
"ngả mũ bái phục" 

Dù mới chỉ học hết lớp 7 và 
chưa hề qua một trường lớp đào 
tạo nào về cơ khí thế nhưng anh 
nông dân Phạm Văn Hát (SN1972, 
xã Ngọc Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương) 
đã chế tạo thành công hàng loạt 
máy đa năng, rô bốt lao động tiện 
ích, hiệu quả cho người nông dân. 
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Nhà sáng chế Phạm Văn Hát 
dù chỉ học hết lớp 7 những đã có 
hàng loạt những sản phẩm máy 
móc cải tiến hiệu quả được bà con 
nông dân ưa chuộng, sử dụng. 
Vốn nhanh nhẹn, sáng dạ lại sẵn 
có lòng đam mê với các các loại 
máy móc nên anh Hát học nghề 
rất nhanh. Khi đã có kiến thức, 
anh về quê mở một xưởng cơ khí 
tại nhà.  

 
Nhờ kiến thức đã tích lũy và 

kinh nghiệm làm nông của mình, 
chỉ trong ít ngày anh Hát đã cải 
tiến chiếc máy rải phân mới dựa 
trên động cơ của chiếc máy cày, 
có thể thay thế cho 25 lao động. 
Điều bất ngờ là chiếc máy rải 
phân của anh Hát ngay sau đó 
được đích thân Hội đồng thẩm 
định của nhà nước Israel đến tìm 
hiểu và mua bản quyền. Thấy hiệu 
quả, họ quyết định chi khoảng 5 tỷ 
VNĐ để “mua đứt”, riêng anh Hát 
được ông chủ người Do Thái trích 
200 triệu đồng để trả công. 

Đầu năm 2012, khi đặt chân về 

quê nhà, anh Hát mở xưởng cơ khí 
và chuyên tâm cải tiến, chế tạo các 
loại máy móc nông nghiệp phục 
vụ cho bà con nông dân trong 
vùng. Không thấy anh Hát trở lại, 
người chủ Do Thái nhờ người 
sang Việt Nam liên hệ, mời anh 
quay trở lại làm.  

Chiếc máy đầu tiên mà anh Hát 
cải tiến, chế tạo là chiếc rô bốt đặt 
hạt. Chiếc máy có trọng lượng 
khoảng 20kg, thiết kế đơn giản 
không cần người điều khiển mà có 
thể tự động san đều, đặt hạt thẳng 
hàng tăm tắp. Điều đặc biệt, rô bốt 
có hiệu suất công việc bằng 30 – 
40 lao động thủ công và có thể 
gieo hạt trên mọi loại địa hình. 

Sáng chế này của anh Hát ngay 
sau đó đã giành được giải nhất 
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải 
Dương 2012-2013 và cuộc thi Nhà 
sáng chế số 9 năm 2014. Sản 
phẩm này đã được xuất khẩu đi 14 
nước trên thế giới như: Nga, Mỹ, 
Đức, Israel, Lào, Thái Lan… và 
phân phối khắp 63 tỉnh thành của 
cả nước. Riêng năm 2016, anh Hát 
bán được 40 chiếc rô bốt gieo hạt 
ra thị trường, trong đó mỗi chiếc 
có giá vào khoảng 30 triệu đồng. 

Ngoài ra, anh Hát còn thiết kế 
hàng loạt các loại máy móc khác 
như: máy phun thuốc trừ sâu có độ 
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sải cánh 20m, có thể đi trên mọi 
loại địa hình, thay thế cho 50 lao 
động thủ công; máy cày ruộng, 
máy thu hoạch khoai tây, cà rốt… 

Hầu hết các loại máy móc này 
đều có thiết kế, vận hành đơn giản 
nên được nhiều bà con nông dân 
ưa chuộng, sử dụng. Mới đây, 
“nhà sáng chế hai lúa” này được 
một Tập đoàn máy nông nghiệp 
của Mỹ mời sang làm việc với 
mức lương 7.000 USD nhưng anh 
Hát từ chối. Với những thành tích 
và đóng góp của mình, tại Đại hội 
Thi đua yêu nước và biểu dương 
nông dân điển hình tiên tiến toàn 
quốc lần thứ IV giai đoạn 2010-
2015 diễn ra tại Hà Nội, ông Hát 
đã được tặng thưởng huân chương 
Lao động hạng Ba. 

(Theo dantri.com) 
  

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

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 
nội dung cơ bản như sau: 

Điều 10. Lập dự toán ngân 
sách nhà nước, chấp hành ngân 
sách nhà nước và quyết toán ngân 
sách nhà nước thực hiện Chương 
trình. 

Việc lập dự toán ngân sách nhà 
nước, chấp hành ngân sách nhà 
nước và quyết toán ngân sách nhà 
nước thực hiện theo quy định của 
Luật ngân sách nhà nước và các 
quy định hiện hành. Thông tư này 
quy định một số nội dung cụ thể 
như sau: 

1. Lập dự toán: Hàng năm, vào 
thời điểm lập dự toán thu, chi 
ngân sách nhà nước, các tổ chức, 
đơn vị được giao thực hiện nhiệm 
vụ của Chương trình, căn cứ vào 
các nhiệm vụ được phê duyệt và 
nội dung hướng dẫn tại Thông tư 
này để lập dự toán kinh phí bảo 
đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ 
của Chương trình, gửi cơ quan chủ 
quan để tổng hợp chung vào dự 
toán của các Bộ, ngành, địa 
phương (theo phân cấp quản lý 
ngân sách) gửi cơ quan tài chính 
cùng cấp để trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; đồng thời gửi 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Bộ Khoa học và Công nghệ 
để tổng hợp và phối hợp thực 
hiện. 

2. Việc phân bổ, giao dự toán, 
thanh toán và quyết toán kinh phí 
của Chương trình được thực hiện 
theo quy định của Luật ngân sách 
nhà nước và các văn bản hướng 
dẫn. 

Điều 11. Công tác kiểm tra tài 
chính thực hiện Chương trình 

1. Hằng năm, Bộ Khoa học và 
Công nghệ chủ trì, phối hợp với 
Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan 
trung ương, địa phương, đơn vị có 
liên quan thực hiện kiểm tra 
thường xuyên hoặc đột xuất tình 
hình thực hiện các nhiệm vụ, nội 
dung, quản lý, sử dụng và thanh 
quyết toán kinh phí thực hiện 
Chương trình. 

Đơn vị được giao nhiệm vụ 
quản lý kinh phí ở trung ương, địa 
phương và các đơn vị có liên quan 
có trách nhiệm kiểm tra thường 
xuyên hoặc đột xuất tình hình 
quản lý, sử dụng và thanh quyết 
toán kinh phí thực hiện Chương 
trình thuộc thẩm quyền quản lý. 

2. Trong trường hợp nhiệm vụ 
không được thực hiện theo đúng 
kế hoạch, việc huy động, giải ngân 
các nguồn kinh phí khác không 
đúng tiến độ, hoặc không đúng với 

cơ cấu và tổng mức quy định tại 
Quyết định phê duyệt của cấp có 
thẩm quyền hoặc theo hợp đồng 
đã ký; kinh phí được giao sử dụng 
sai mục đích, sai chế độ: Cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền về quản 
lý Chương trình có trách nhiệm 
thực hiện các biện pháp xử lý như 
sau: Đình chỉ nhiệm vụ; xuất toán 
khoản chi sai, thu hồi nộp ngân 
sách nhà nước (đối với nguồn kinh 
phí ngân sách nhà nước), yêu cầu 
đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ 
xử lý khoản chi sai (đối với nguồn 
kinh phí khác) và các hình thức xử 
lý khác theo thẩm quyền hoặc đề 
nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 
theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp bị đình chỉ nhiệm 
vụ; thu hồi các khoản chi sai chế 
độ đã thanh toán tại Kho bạc nhà 
nước: Cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền về quản lý Chương trình có 
trách nhiệm ban hành Quyết định 
xử lý đình chỉ nhiệm vụ, thu hồi 
các khoản chi sai chế độ, đồng 
thời gửi Kho bạc nhà nước để làm 
căn cứ thu hồi nộp ngân sách nhà 
nước. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 12. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 
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2019. 
2. Đối với các nhiệm vụ của 

Chương trình đã dược cấp có thẩm 
quyền phê duyệt trước thời điểm 
Thông tư này có hiệu lực thi hành 
thì tiếp tục thực hiện theo các quy 
định hiện hành tại thời điểm phê 
duyệt. 

3. Trường hợp các văn bản dẫn 
chiếu tại Thông tư này được sửa 
đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện 
theo các văn bản sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế đó. 

4. Trong quá trình thực hiện, 
nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 
nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ 
Khoa học và Công nghệ để phối 
hợp giải quyết./. 

(Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 

 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Chứng nhận nhãn hiệu tập 
thể Zèng A Lưới, Thừa Thiên 
Huế: Bảo vệ Di sản văn hóa 
phi vật thể cấp quốc gia  

Dệt Zèng là nghề truyền thống 
có từ lâu đời của người dân tộc Tà 
Ôi, huyện miền núi A Lưới, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. Những sản 
phẩm từ tấm Zèng là lễ vật hoặc 
trang phục không thể thiếu trong 

sinh hoạt cộng đồng hoặc các lễ 
hội quan trọng của đồng bào vùng 
cao A Lưới. 

 
Chứng nhận nhãn hiệu tập thể Zèng A Lưới, 
Thừa Thiên Huế: Bảo vệ Di sản văn hóa phi 

vật thể cấp quốc gia 

Mỗi sản phẩm dệt Zèng có giá 
trị về nhiều mặt, vừa là vật dụng, 
bảo đảm nhu cầu sinh hoạt vừa là 
tác phẩm nghệ thuật, thể hiện nét 
đặc trưng độc đáo trong kho tàng 
văn hóa tộc người Tà Ôi. Trải qua 
hàng trăm năm, nghề dệt Zèng 
được người dân địa phương gìn 
giữ và lưu truyền. Để tạo nên một 
tấm Zèng đẹp, ngoài sự chuẩn bị 
nguyên liệu, bao gồm sợi vải, hạt 
cườm và lục lạc thì từ những bàn 
tay khéo léo của người phụ nữ Tà 
Ôi, sự nhẹ nhàng uyển chuyển trên 
khung dệt và sự khéo léo, tỉ mỉ 
trong việc đính cườm đã tạo nên 
những hệ hoa văn độc đáo. 

Hiện nghề dệt Zèng ở A Lưới 
đã được công nhận là Di sản văn 
hóa phi vật thể cấp quốc gia. Để 
bảo vệ nghề truyền thống này, 
trong đêm khai mạc “Ngày hội 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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giao lưu Văn hóa, thể thao, du lịch 
các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng 
biên giới Việt Nam – Lào, khu 
vực miền Trung, Tây nguyên năm 
2019”, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã 
công bố và trao Quyết định cấp 
Giấy chứng nhận công nhận nhãn 
hiệu tập thể Zèng A Lưới của Cục 
Sở hữu trí tuệ cho Hội Liên hiệp 
phụ nữ huyện A Lưới. 

Theo đó, màu sắc của Zèng A 
Lưới được chứng nhận là đen, 
trắng, đỏ, màu xanh lá cây. Danh 
mục sản phẩm, dịch vụ nhãn hiệu 
gồm các sản phẩm zèng (túi xách, 
cặp xách, va li, túi du lịch, ví làm 
bằng chất liệu giả da), vải dèng 
(khăn trải bàn, khăn trải giường, 
khăn phủ gối, rèm, áo chăn, áo 
gối, áo nệm), các sản phầm của 
zèng (quần áo, cà vạt, khố, thắt 
lưng, khăn)… 

(Theo sohuutritue.vn) 
 
 Xây dựng nhãn hiệu tập thể 
cho sản phẩm Trám đen của 
huyện Văn Quan  

Tiếp tục thực hiện Chương 
trình phát triển tài sản trí tuệ giai 
đoạn 2016-2020, ngày 18/3/2019. 
UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành 
Quyết định số 525/QĐ-UBND về 
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 
Chương trình phát triển tài sản trí 

tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 
- 2020. 

 
Dự án đã đưa ra các mục tiêu 

chính: Xây dựng nhãn hiệu tập thể 
cho sản phẩm Trám đen của huyện 
Văn Quan được Cục Sở hữu trí tuệ 
cấp văn bằng bảo hộ; các công cụ 
hỗ trợ quản lý, phát triển nhãn 
hiệu tập thể như: Hệ thống các 
quy chế quản lý và sửa dụng nhãn 
hiệu tập thể và Quy chế cấp tem, 
nhãn hàng hóa mang nhãn hiệu tập 
thể và các quy trình triển khai thực 
hiện, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật 
canh tác và thu hoạch, chế biến, 
bảo quản sản phẩm Trám đen 
mang NHTT và các công cụ phục 
vụ tuyên truyền quảng bá sản 
phẩm Trám đen đã được bảo hộ 
NHTT của huyện Văn Quan. 

Qua xem xét hồ sơ và trình bày 
tóm tắt của Trung tâm, Hội đồng 
đã phân tích, thẩm định giá trị 
khoa học và giá trị thực tiễn của 
bản thuyết minh nhiệm vụ 
KH&CN về nội dung, phương 
pháp nghiên cứu, tính khả thi của 
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các giải pháp kỹ thuật so với mục 
tiêu và kết quả nghiên cứu; khả 
năng áp dụng, nhân rộng; phân bổ, 
sử dụng kinh phí cho các nội dung 
nghiên cứu; năng lực của tổ chức, 
cá nhân thực hiện các nhiệm vụ 
KH&CN đã cơ bản đáp ứng được 
yêu cầu. 

Với những đánh giá như trên, 
Hội đồng đã nhất trí tuyển chọn 
Trung tâm Ứng dụng, Phát triển 
khoa học công nghệ và Đo lường 
chất lượng sản phẩm là cơ quan 
chủ trì thực hiện Dự án và Cử 
nhân Nguyễn Minh Hà là chủ 
nhiệm Dự án. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Ninh Bình: Dứa Đồng Dao 
được bảo hộ chỉ dẫn địa lý 

Mới đây, sản phẩm dứa Đồng 
Giao ở Ninh Bình đã được Cục Sở 
hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận 
đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00074 
theo quyết định số 2588/QĐ-
SHTT. Dứa Đồng Giao là sản 
phẩm thứ hai ở Ninh Bình được 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý, sau sản 
phẩm thịt dê, và là loại cây ăn quả 
đầu tiên ở đây được bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý.  

Hoạt động xây dựng chỉ dẫn 
địa lý Đồng Giao cho sản phẩm 
dứa được tỉnh Ninh Bình triển 

khai từ năm 2015, trong khuôn 
khổ Chương trình Hỗ trợ phát 
triển tài sản trí tuệ của Bộ Khoa 
học và Công nghệ. Theo bảng xếp 
hạng của Vietkings năm 2016, dứa 
Đồng Giao là một trong số 50 trái 
cây nổi tiếng nhất Việt Nam. 
Đồng Giao là vùng chuyên canh 
dứa lớn nhất ở Ninh Bình, với hai 
giống là dứa Cayene và dứa 
Queen. Sản phẩm dứa nơi đây nổi 
tiếng với vị ngọt đậm và hàm 
lượng chất dinh dưỡng cao (hàm 
lượng chất khô hòa tan: 12,71-
14,03 0bx (dứa Cayene); 16,7-
17,87 03 0bx (dứa Queen), hàm 
lượng vitamin C: 27,87-28,57 
mg/100g (dứa Cayene); 26,52-
27,10 mg/100g (dứa Queen), hàm 
lượng axit: 0,75-0,71% (dứa 
Cayene); 0,78-0,79 (dứa Queen). 

 
Người dân xã Quang Sơn, thành phố Tam 

Điệp thu hoạch dứa.  

Bên cạnh kinh nghiệm và bí 
quyết canh tác của người dân, các 
đặc tính này có được là nhờ điều 
kiện tự nhiên độc đáo của khu vực 
này: vùng bán sơn địa, có mức độ 



                                          Số 220 – 6/2019 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 25 
 

phân cắt địa hình ít nên tạo sự 
đồng đều về khí hậu, tiêu thoát 
nước tốt, thuận lợi cho việc trồng 
và sản xuất cây dứa. Đất đai nơi 
đây có hàm lượng sét cao, tầng 
mặt của đất tơi xốp, phù hợp với 
đặc điểm của cây dứa là có bộ rễ 
yếu, ăn nông và cần lượng nước 
cao. Ngoài ra, đây là khu vực có 
biên độ nhiệt ngày đêm lớn (4 – 
6°C) và lượng bức xạ cao giúp tạo 
nên đặc điểm đặc thù cho sản 
phẩm dứa Đồng Giao. 

Việc được cấp chỉ dẫn địa lý 
được kỳ vọng sẽ góp phần thúc 
đẩy hoạt động sản xuất và phát 
triển thương hiệu dứa Đồng Giao. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Giải pháp nâng cao giá trị 
nông sản Việt  

Việt Nam luôn đứng trong top 
đầu thế giới về xuất khẩu nông 
sản, nhưng trên thực tế, việc xây 
dựng thương hiệu vẫn còn nhiều 
bất cập. Bên cạnh các nông sản 
đã có chỗ đứng trên thị trường 
quốc tế thì còn nhiều nhà sản 
xuất, doanh nghiệp, tổ chức và địa 
phương chưa quan tâm đến bảo 
hộ sở hữu trí tuệ cho nông sản. 

Điều này đã làm giảm sức cạnh 
tranh của các sản phẩm trong nước 
cũng như gây thiệt hại lớn cho 

ngành nông nghiệp của Việt Nam. 
Một trong những trở ngại khiến 
việc xây dựng thương hiệu nông 
sản của Việt Nam trở nên khó 
khăn là do quy mô sản xuất ngành 
nông nghiệp còn manh mún, nhỏ 
lẻ. Sản phẩm chưa có chất lượng 
cao, vẫn tồn tại tình trạng sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật vượt mức 
cho phép.  

 
Bảo hộ nhãn hiệu: Giải pháp nâng cao giá trị 

nông sản Việt 

Nhiều sản phẩm khi về địa 
phương mới biết đó là sản phẩm 
truyền thống. Thương hiệu đã có 
nguồn gốc xuất xứ rất rõ ràng, 
nhưng do không làm tốt việc đăng 
ký bảo hộ, đặc biệt là thiếu sự 
quan tâm của lãnh đạo các địa 
phương nên mất đi tính đặc trưng. 
Nếu thực sự chủ động và quan tâm 
đến vấn đề này, các địa phương có 
thể làm rất mạnh việc xác định 
nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm 
theo quy trình làm thương hiệu, 
đăng ký bảo hộ, chỉ dẫn địa lý, tên 
của sản phẩm theo địa phương và 
tuyên truyền quảng bá. 
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Từ những thực tế trên có thể 
thấy, tình trạng chung của nông 
sản Việt Nam hiện nay là chưa 
được chú trọng xây dựng thương 
hiệu dẫn đến năng lực cạnh tranh 
trên thị trường quốc tế thấp. Vì 
vậy để nâng cao hiệu quả quản lí 
và sử dụng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa 
lý, nhiều chuyên gia cho rằng, cần 
xây dựng hệ thống pháp lý ở cấp 
độ quốc gia và cần có hướng dẫn 
chung trong quản lý chỉ dẫn địa 
lý; hình thành các quy định về 
kiểm soát chỉ dẫn địa lý. 

Ngoài ra, cần xây dựng mô 
hình tổ chức quản lý phù hợp với 
đặc trưng về điều kiện sản phẩm; 
về quy mô và phạm vi sản xuất, 
chế biến, đối tượng tham gia và 
hoạt động sản xuất, chế biến, định 
hình rõ ràng, chất lượng, nguồn 
gốc, dấu hiệu nhận diện quy trình; 
linh hoạt trong việc sử dụng các tổ 
chức tập thể (hiệp hội/hợp tác xã); 
Xây dựng hệ thống kiểm soát chỉ 
dẫn địa lý hợp lý,… 

(Theo sohuutritue.vn) 
 

 Bình Phước: Ứng dụng 
KH&CN để phát triển các giải 
pháp hỗ trợ truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, hàng hóa 

Mới đây, tại Hội trường Tỉnh 
ủy Bình Phước, Sở KH&CN đã 

tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội 
thảo khoa học cấp tỉnh “Ứng 
dụng KH&CN để phát triển các 
giải pháp hỗ trợ truy xuất nguồn 
gốc (TXNG) sản phẩm, hàng hóa 
trên địa bàn tỉnh Bình Phước”. 

 
Tại hội thảo, đại biểu được 

nghe nhiều tham luận quan trọng 
về: Xây dựng hệ thống TXNG 
nông sản - thực trạng và một số 
vấn đề đặt ra; thực trạng, kinh 
nghiệm và giải pháp TXNG đối 
với một số sản phẩm chủ lực của 
tỉnh Bến Tre đã được bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ; kết quả thực 
hiện giải pháp TXNG đối với một 
số sản phẩm, hàng hóa chủ lực của 
tỉnh Sóc Trăng đã được bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ; thực trạng, 
kinh nghiệm và giải pháp TXNG 
đối với sản phẩm mang nhãn hiệu 
tập thể “Hồ tiêu Lộc Ninh”; xây 
dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu 
thụ nông sản, thực phẩm an toàn 
gắn với TXNG; ứng dụng hoạt 
động mã số mã vạch vào sản 
phẩm, dịch vụ; “VNPT check” - 
phần mềm tối ưu cho doanh 



                                          Số 220 – 6/2019 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 27 
 

nghiệp trong công cuộc đấu tranh 
chống hàng giả, hàng nhái. 

Hội thảo lần này được tổ chức 
nhằm giúp các doanh nghiệp, nhà 
sản xuất, người tiêu dùng cập nhật 
thông tin, nâng cao nhận thức về 
vấn đề TXNG sản phẩm để nâng 
cao giá trị xuất khẩu, đáp ứng yêu 
cầu của các nước nhập khẩu, đồng 
thời giúp cơ quan quản lý nhà 
nước xem xét sử dụng biện pháp 
này để quản lý hàng hóa lưu thông 
trên thị trường, ngăn ngừa hiện 
tượng gian lận xuất xứ, cạnh tranh 
không lành mạnh, qua đó góp 
phần tạo tăng trưởng xuất khẩu 
bền vững. 

Trên tinh thần đó, ngoài các 
nội dung tham luận trao đổi của 
các tỉnh, cơ quan chuyên môn và 
nhà sản xuất, các đại biểu còn tập 
trung thảo luận, làm rõ thêm các 
vấn đề: Khái niệm TXNG sản 
phẩm; ý nghĩa của việc TXNG sản 
phẩm giúp đẩy mạnh xuất khẩu, 
quản lý nhập khẩu; công tác 
TXNG trong phục vụ sản xuất 
xuất khẩu. Đồng thời, nghe các 
tỉnh bạn chia sẻ kinh nghiệm về 
TXNG sản phẩm; thực trạng về 
TXNG sản phẩm hàng hóa từ các 
sở, ngành, huyện, thị trong tỉnh 
Bình Phước; cách thức triển khai 
có hiệu quả việc TXNG sản phẩm 

hàng hóa trên địa bàn tỉnh; những 
mặt hàng nào của tỉnh Bình Phước 
cần quan tâm ưu tiên trước về 
TXNG sản phẩm; nhiệm vụ của 
các cấp, các ngành tham mưu cho 
tỉnh sau hội thảo này; giới thiệu 
một số giải pháp, công nghệ hỗ trợ 
TXNG sản phẩm hàng hóa. 

Bên lề hội thảo, Sở KH&CN 
đã tổ chức trưng bày, triển lãm sản 
phẩm chủ lực của tỉnh đã được 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và 
trình diễn một số giải pháp, công 
nghệ hỗ trợ TXNG sản phẩm, 
hàng hoá. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Cu đơ Hà Tĩnh được cấp 
văn bằng bảo hộ nhãn hiệu: 
Nâng cao danh tiếng, giá trị 
sản phẩm 

Ngày 25/6, Sở KH&CN Hà 
Tĩnh đã tổ chức lễ công bố văn 
bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng 
nhận sản phẩm “Cu đơ Hà Tĩnh”, 
góp phần đảm bảo chất lượng, 
duy trì danh tiếng sản phẩm 
truyền thống của địa phương. 

Kẹo cu đơ là đặc sản của Hà 
Tĩnh. Người Hà Tĩnh coi cu đơ 
như linh hồn của quê hương, 
thường chọn làm quà biếu khách 
quý, hay mang theo mỗi khi đi xa. 

Kẹo có hình tròn, nhìn bề ngoài 



                                          Số 220 – 6/2019 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 28 
 

thô ráp và sần sùi nhưng thơm 
ngon, có vị đậm đà của mật mía, 
thơm cay cay của gừng tươi, cái 
giòn tan của lạc và bánh tráng 
vừng. Miếng bánh vừa dai, vừa 
ngọt, vừa thơm lại vừa cay. 

Kẹo cu đơ có bánh tráng nướng 
giòn ở hai mặt, ở giữa là nhân lạc 
rang được phủ một lớp mật có 
màu vàng trông hấp dẫn và bắt 
mắt. Kẹo cu đơ đơn giản là thế, 
nhưng để làm ra là cả một công 
đoạn đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ. 

 
Cu đơ Hà Tĩnh được cấp văn bằng bảo hộ 

nhãn hiệu 
Từ lâu, đặc sản này đã trở 

thành sản phẩm mang lại kinh tế 
chính cho người dân Hà Tĩnh. Và 
để nâng cao giá trị của sản 
phẩm, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
KH&CN) đã ban hành Quyết định 
số 43079/QĐ-SHTT về việc cấp 
chứng nhận đăng kí nhãn hiệu độc 
quyền “Cu đơ Hà Tĩnh”. Đây là 
kết quả sau gần 2 năm triển khai 
dự án tạo lập nhãn hiệu cho sản 
phẩm cu đơ Hà Tĩnh của Công ty 
TNHH Phát triển tài sản Trí tuệ 
Việt (Hà Nội) thực hiện. 

Sau khi được bảo hộ, nhãn hiệu 
“Cu đơ Hà Tĩnh” sẽ do Sở 
KH&CN Hà Tĩnh thực hiện việc 
quản lý, khai thác, phát triển và 
bảo vệ quyền nhãn hiệu. 

Với việc đăng ký bảo hộ thành 
công nhãn hiệu “Cu đơ Hà Tĩnh”, 
các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
sản xuất, kinh doanh sản phẩm 
mang nhãn hiệu này sẽ có thêm 
công cụ pháp lý quan trọng để bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
mình theo quy định của pháp luật 
thông qua việc quản lý và sử dụng 
quyền sở hữu trí tuệ, chống các 
hành vi xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ. 

Từ đó, góp phần đảm bảo chất 
lượng, duy trì danh tiếng sản 
phẩm, phát triển nhãn hiệu thành 
thương hiệu mạnh của địa 
phương, tạo điều kiện thuận lợi 
cho các tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân trong việc mở rộng sản xuất, 
kinh doanh sản phẩm một cách 
bền vững và hiệu quả. 

Sau khi tiếp nhận nhãn hiệu 
chứng nhận kẹo “Cu đơ Hà Tĩnh”, 
các cơ quan, ban, ngành ở Hà 
Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ 
nguồn lực để quảng bá, phát triển 
kênh thị trường, hệ thống phân 
phối, kết nối cung - cầu nhằm tạo 
điều kiện cho tổ chức, cá nhân mở 
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rộng quy mô sản xuất. 
(Theo tapchisohuutritue.vn) 

 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
Hợp tác doanh nghiệp - đại 
học: Những mô hình mới nổi 

Bằng cách nào trường đại học 
và doanh nghiệp có thể hợp tác 
với nhau để thiết kế các khóa học 
cùng lúc đảm bảo mức độ hài lòng 
của sinh viên và mức độ sẵn sàng 
của sinh viên khi tham gia vào thị 
trường lao động - các trường đại 
học công nghệ Úc và Việt Nam 
chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này 
tại một cuộc tọa đàm diễn ra mới 
đây. 

Các dự án tập hợp nhiều người 
từ các lĩnh vực khác nhau để đóng 
góp những góc nhìn đa dạng về 
cùng một vấn đề. Mỗi dự án phản 
ánh một xã hội thực tế thu nhỏ với 
các quy trình hoạt động của chuỗi 
phát triển sản phẩm từ đầu đến 
cuối. Ví dụ, dự án in 3D xây nhà ở 
xã hội sẽ có doanh nghiệp đang có 
nhu cầu cùng làm việc với các 
sinh viên, giảng viên thuộc nhiều 
chuyên ngành. Họ sẽ đóng vai trò 
khác nhau như kỹ sư, người làm 
khoa học vật liệu, nhà thiết kế số, 
nhà thiết kế công nghiệp, người 
phát triển kinh doanh, nhà tài 
chính, người làm truyền thông số, 

cố vấn mentor, doanh nghiệp khởi 
nghiệp… 

 
Hơn 40 sinh viên chuyên ngành xây dựng, 

kiến trúc và môi trường của trường ĐH Bách 
khoa Đà Nẵng trải nghiệm  

Ngoài ra, việc đẩy mạnh 
nghiên cứu các ngành đang “hot” 
thuộc công nghiệp 4.0 như AI, 
Blockchain, robot tự động hóa,… 
cũng là một hướng để thu hút các 
đối tác có chung mối quan tâm. 
Theo GS. Bentley, tại Úc, có tới 
70-80% doanh nghiệp là vừa và 
nhỏ, và họ không dễ tham gia một 
cách mạnh mẽ trong các dự án 
nghiên cứu để tìm ra sản phẩm 
hoặc công nghệ mới. Với sự thay 
đổi chóng vánh của khoa học và 
công nghệ, nhiều doanh nghiệp 
khi được hỏi cũng không hình 
dung nổi tương lai 4-5 năm tới của 
họ thế nào, “bởi vậy họ phải dựa 
vào các trường đại học để thực 
hiện các nghiên cứu và dự báo 
ngành.” Theo vị đại diện của 
trường Swinburn, chỉ trong vòng 
12 tháng qua, những chương trình 
thuộc Dự án Công nghệ 4.0 của 
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trường đã nhận được hơn 150 triệu 
AUD đặt hàng từ các tổ chức 
chính phủ và doanh nghiệp. 

Mô hình học dựa trên dự án 
(PLB) cũng không còn xa lạ ở 
Việt Nam. PGS.TS Đoàn Quang 
Vinh, Hiệu trưởng trường Đại học 
Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, cho 
biết, từ năm ngoái, nhà trường đã 
bắt đầu triển khai mô hình này, 
theo đó sinh viên học lý thuyết 2/3 
thời gian, thời gian còn lại để làm 
các dự án do giảng viên giao cho 
hoặc sinh viên tự lựa chọn, trong 
đó có khá nhiều nội dung xuất 
phát từ các bài toán của doanh 
nghiệp. 

Sự kết hợp giữa Đại học Bách 
khoa Đà Nẵng và doanh nghiệp 
được duy trì khá chặt chẽ còn nhờ 
một thực tế là hầu hết các kỹ sư ở 
các doanh nghiệp miền Trung đều 
là cựu sinh viên của trường. “Cựu 
sinh viên [làm doanh nghiệp] là 
một nguồn lực không thể bỏ qua”, 
ông Vinh nhấn mạnh, bởi họ có 
động lực để sẵn sàng quay lại hợp 
tác với trường. Đây cũng là hướng 
tiếp cận thành công của không ít 
trường đại học lớn trên thế giới. 

Trường Đại học FPT cũng 
thường huy động các nhà điều 
hành hoặc chuyên gia của một số 
tập đoàn, công ty về làm giảng 

viên như một phương thức duy trì 
kết nối với ngành công nghiệp. 
Hiện nay, không ít tập đoàn tư 
nhân lớn ở Việt Nam như 
Vingroup, Phenikaa, Nguyễn 
Hoàng, TTC,… đang ráo riết mở 
ra hoặc mua lại các trường đại 
học. Chưa nói đến mục đích hay 
hiệu suất việc đầu tư, chỉ nhìn vào 
hình thức cũng không khó nhận ra 
rằng các trường đó đã có lợi thế cơ 
bản về kết nối doanh nghiệp. 

Một trong những động lực 
chính để doanh nghiệp tìm đến 
trường đại học là bởi họ không chỉ 
cần tuyển dụng nhân lực đầu vào 
mà còn cần đào tạo lại nhân lực. 
Hằng năm, các doanh nghiệp chi 
một số tiền không nhỏ cho việc 
đào tạo lại hoặc bổ sung thêm các 
kỹ năng cần thiết cho nhân sự của 
mình. Hiện nay, trên thế giới, nhu 
cầu học tập thường xuyên và học 
tập suốt đời đang ngày một tăng, 
người lao động tìm đến các khóa 
học ngắn 3-6 tháng chứ những 
khóa học cấp bằng kéo dài 3-5 
năm như trước; đặc biệt, nhu cầu 
về học online, tự học, tìm người 
cố vấn… đang gia tăng. 

Báo cáo Công nghệ và tương 
lai của các ngành nghề ASEAN do 
Hãng tư vấn Oxford Economics và 
Công ty công nghệ Cisco công bố 
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tháng 9/2018 dự báo, dưới áp lực 
của Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư, Việt Nam sẽ có khoảng 7,5 
triệu người mất việc làm hoặc phải 
thay đổi công việc vào năm 2028, 
tương ứng với 13,8% lực lượng 
lao động. Sự chuyển dịch nhân lực 
khổng lồ này đòi hỏi người lao 
động cần thích nghi nhanh nhất có 
thể. Trước viễn cảnh đó, các 
chương trình chuyển đổi kỹ năng 
trong thời gian ngắn sẽ cần thiết 
không kém các chương trình đào 
tạo trong vài năm. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 

 Nhiều chất gây ung thư có 
chứa trong bao bì nhựa và cốc 
nhựa dùng 1 lần  

WHO cảnh báo, styrene - chất 
được sử dụng để làm mủ, cao su 
tổng hợp và nhựa polystyrene, 
nguyên liệu dùng để sản xuất bao 
bì nhựa dùng một lần có thể gây 
ung thư cho con người. 

Styrene được sử dụng trong 
cao su tổng hợp, một số vật liệu 
cách nhiệt, dao kéo dùng một lần, 
bao bì nhựa và nhựa sợi thủy tinh. 
Cách đây 40 năm, hóa chất này đã 
được phân loại là có khả năng gây 
ung thư, tuy nhiên hiện nay, tình 
trạng này còn nguy hiểm hơn. 

Nghiên cứu cho thấy những 

người tiếp xúc với styrene tại nơi 
làm việc có nguy cơ mắc bệnh 
bạch cầu gấp đôi, và nguy cơ mắc 
bệnh ung thư mũi cao hơn gấp 
năm lần. Nhiều người có nhiều 
khả năng tiếp xúc với styrene 
trong không khí bị ô nhiễm, hoặc 
có thể từ máy in, máy photocopy 
hoặc khói thuốc lá. Các chuyên 
gia cho biết môi trường làm việc 
với nguy cơ phơi nhiễm styrene 
hiện vẫn là một vấn đề toàn cầu. 
Nghiên cứu được đưa ra bởi Cơ 
quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế 
(IARC), một chi nhánh chuyên 
môn của WHO và tổ chức cũng sẽ 
đưa ra cảnh báo cho các quốc gia 
trên toàn thế giới. 

 
Các nhà nghiên cứu của IARC 

đã xem xét hồ sơ của hơn 70.000 
người làm việc trong ngành nhựa 
ở Đan Mạch từ năm 1968 đến năm 
2011. Trong nghiên cứu này, 
nhóm nghiên cứu cũng xem xét 
bằng chứng từ các nghiên cứu trên 
động vật về những rủi ro khi phơi 
nhiễm với styrene. Trong số hơn 
70.000 người tham gia vào dự án 
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nghiên cứu, các nhà nghiên cứu 
phát hiện 25 trường hợp mắc bệnh 
bạch cầu tủy cấp tính. Styrene 
cũng làm tăng nguy cơ mắc ung 
thư tuyến giáp xoang - ung thư 
mũi gấp 5 lần ở những người tiếp 
xúc với styrene trong ngành nhựa. 

Trong dự án nghiên cứu, tiến sĩ 
Mette Skovgaard Christensen, 
Henrik Kolstad và các đồng 
nghiệp của họ đã theo dõi 73.036 
nhân viên trong giai đoạn 1968-
2011. Thông tin thu thập sau đó 
được liên kết với Sổ đăng ký ung 
thư Đan Mạch để so sánh nguy cơ 
ung thư giữa các nhân viên làm 
nhựa với rủi ro đối với công 
chúng. 

 (Theo sohuutritue.vn) 
 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
Belmarita có dấu hiệu vi phạm 
quảng cáo, lừa dối người tiêu 
dùng? 

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y 
tế khuyến cáo người tiêu dùng cẩn 
trọng với thông tin quảng cáo sản 
phẩm thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe Belmarita trên các website: 
trungtamthuoc.com, tiki.vn. 

Được biết, trong thời gian vừa 
qua trên các website: 
trungtamthuoc.com, tiki.vn có 
quảng cáo các sản phẩm Thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe  Belmarita 
vi phạm quy định quảng cáo. Cụ 
thể, quảng cáo công dụng không 
phù hợp với hồ sơ công bố đã 
được cơ quan có thẩm quyền xác 
nhận. 

Sản phẩm này do Công ty 
TNHH Đại Bắc (Địa chỉ: Số 11, 
đường Công nghiệp 4, Khu Công 
nghiệp Sài Đồng B, phường 
Thạch Bàn, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội) công bố và 
chịu trách nhiệm sản phẩm. 

 
Hình ảnh sản phẩm Cao Đông Trùng Hạ 

Thảo Tinh Chất Nghệ VQC được quảng cáo 
trên website skt01.vn 

Cục An toàn thực phẩm đã mời 
Công ty TNHH Đại Bắc lên làm 
việc, tuy nhiên đại diện Công ty 
khẳng định các sản phẩm Thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe  Belmarita 
đang quảng cáo trên các website: 
trungtamthuoc.com, tiki.vn không 
phải do Công ty TNHH Đại Bắc 
thực hiện và không chịu trách 
nhiệm về chất lượng, mức độ an 
toàn của sản phẩm trên website 
này. 
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Trong quá trình các cơ quan 
chức năng xử lý vụ việc, Cục An 
toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến 
cáo người tiêu dùng không mua, 
không sử dụng các sản phẩm Thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe  Belmarita 
tại website nêu trên. Liên quan 
đến vi phạm trong lĩnh vực quảng 
cáo thực phẩm, mới đây, Sở hữu 
trí tuệ đưa tin, Cục An toàn thực 
phẩm (Bộ Y tế) vừa khuyến 
cáo người tiêu dùng cẩn trọng với 
thông tin quảng cáo sản phẩm 
TPBVSK Trà Đông Trùng Hạ 
Thảo (Adenosine ≥ 6mg/100g); 
Điều Đường Đan; Cao Đông 
Trùng Hạ Thảo Tinh Chất Nghệ 
VQC trên website: skt01.vn 

Theo kiểm tra, thời gian vừa 
qua trên website skt01.vn có 
quảng cáo các sản phẩm Thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Đông 
Trùng Hạ Thảo (Adenosine ≥ 
6mg/100g); Thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe Điều Đường Đan; Thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Đông 
Trùng Hạ Thảo Tinh Chất Nghệ 
VQC vi phạm quy định quảng 
cáo. 

Cụ thể, trên website skt01.vn 
các sản phẩm này được quảng cáo 
công dụng không phù hợp với hồ 
sơ công bố đã được cơ quan có 
thẩm quyền xác nhận. Các sản 

phẩm này do Công ty Cổ phần 
VQC (Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 
CTM 299 Cầu Giấy, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội) công bố và chịu trách 
nhiệm sản phẩm. 

Cục An toàn thực phẩm đã mời 
công ty lên làm việc. Tuy nhiên, 
đại diện Công ty khẳng định các 
sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe nói trên được quảng cáo trên 
website skt01.vn không phải do 
Công ty Cổ phần VQC thực hiện 
quảng cáo và không chịu trách 
nhiệm về chất lượng, mức độ an 
toàn của sản phẩm nếu người dùng 
mua trên website này. 

Trong quá trình các cơ quan 
chức năng xử lý vụ việc, Cục An 
toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến 
cáo người tiêu dùng không mua, 
không sử dụng các sản phẩm Thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Đông 
Trùng Hạ Thảo (Adenosine ≥ 
6mg/100g); Thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe Điều Đường Đan; Thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Đông 
Trùng Hạ Thảo Tinh Chất Nghệ 
VQC tại website nêu trên. 

 (Theo tapchisohuutritue.vn) 
 
Bắt giữ gần 1.200 sản phẩm 
mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng nhập lậu 
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 Mới đây, Đoàn kiểm tra của 
Đội QLTT số 7, Cục QLTT Bình 
Phước chủ trì phối hợp với Phòng 
Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh 
Bình Phước đã tiến hành kiểm tra 
đối với cơ sở kinh doanh Ao Cá do 
ông Nguyễn Như Hưng, sinh năm 
1992 làm chủ, địa chỉ: ấp 2, xã 
Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh 
Bình Phước. 

 
Chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ 

chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa 

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn 
kiểm tra phát hiện cơ sở này đang 
bày bán nhiều sản phẩm hàng hóa 
là mỹ phẩm, thực phẩm các loại, 
tất cả đều có xuất xứ nước ngoài 
nhưng chủ cở sở không chứng 
minh được hóa đơn, chứng từ 
nguồn gốc của hàng hóa đang bày 
bán. Kiểm tra thực tế, các sản 
phẩm mỹ phẩm nhập gồm dầu gội, 
kem chống nắng, sữa tắm, nước xả 
vải, gel cạo râu..., trị giá 
8.453.000 đồng và 969 sản phẩm 
là thực phẩm nhập lậu, gồm bánh, 
kẹo các loại, trị giá: 12.525.000 
đồng. Chủ cơ sở không xuất trình 
được giấy tờ chứng minh nguồn 

gốc xuất xứ của hàng hóa. Đoàn 
kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số 
hàng trên để xử lý theo đúng quy 
định. 

Liên quan đến hàng hóa không 
rõ nguồn gốc, trước đó, Cục Sở 
hữu trí tuệ đưa tin, Công an tỉnh 
Hưng Yên cho biết, sau nhiều 
ngày trinh sát theo dõi, khoảng 
21h ngày 4/5, tại quốc lộ 39, đoạn 
thuộc huyện Khoái Châu, các trinh 
sát Đội chống buôn lậu - phòng 
Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh 
kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 
89C-03418 có nhiều nghi vấn về 
việc vận chuyển hàng lậu, trốn 
thuế. 

Công an tỉnh Hưng Yên bàn 
giao số hàng hóa trên cho Chi cục 
Quản lý thị trường tỉnh tiêu hủy 
theo quy định. Đồng thời kết hợp 
cùng các đơn vị tiến hành xác 
minh vi phạm của Công ty cổ 
phần QD liên doanh 368 (tại 
huyện Yên Mỹ) trong việc lắp ráp 
xe đạp điện để xử lý theo quy định 
của pháp luật. 

 (Theo tapchisohuutritue.vn) 
 
Việt Nam kiên quyết xử lý 
các hành vi gian lận thương 
mại 

Việt Nam kiên quyết ngăn 
chặn, xử lý nghiêm các hành vi 
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gian lận thương mại. Đây là 
khẳng định của Người phát ngôn 
Bộ Ngoại giao Việt Nam – bà Lê 
Thị Thu Hằng tại cuộc họp báo 
mới đây. 

 Mới đây, tại họp báo thường 
kỳ của Bộ Ngoại giao, đề nghị cho 
biết bình luận về thông tin cho 
rằng thời gian qua xuất hiện tình 
trạng hàng hóa nước ngoài dán 
nhãn hàng hóa của Việt Nam để 
xuất khẩu sang nước thứ ba, người 
phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt 
Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: 
Chính phủ Việt Nam kiên quyết 
ngăn chặn và sẽ xử lý nghiêm các 
hành vi gian lận thương mại, hàng 
hóa nước ngoài lấy danh nghĩa 
hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị 
trường khác. 

Trước đó, trong văn bản gửi 
Bộ Tài chính mới đây, Bộ Công 
Thương cho biết, mặt hàng gỗ dán 
nhập khẩu từ Trung Quốc bị Mỹ 
áp thuế chống bán phá giá, thuế 
chống trợ cấp. Đến nay, thuế suất 
thuế nhập khẩu đã nâng từ 10% 
lên 25%.  Điều này đã và đang 
làm tăng nguy cơ gian lận thương 
mại về xuất xứ hàng hóa, có thể 
tác động tiêu cực đến sản xuất, 
chế biến gỗ dán của Việt Nam. 

Theo thông tin từ Hiệp hội gỗ 
và lâm sản Việt Nam, Cục Hải 

quan và biên phòng Hoa Kỳ đã 
nghi vấn và tiến hành điều tra các 
doanh nghiệp nhập khẩu vi phạm 
lệnh áp thuế chống bán phá giá và 
thuế đối kháng của Mỹ đối với sản 
phẩm gỗ dán cứng từ Trung Quốc 
được các đơn vị này nhập khẩu 
vào Mỹ. Kết quả cho thấy, có sự 
liên đới của một số doanh nghiệp 
Việt Nam với hành vi vi phạm về 
thuế của các doanh nghiệp đang bị 
điều tra. Các doanh nghiệp Việt 
Nam đã có hành vi gian lận về 
xuất xứ, nhãn mác các lô gỗ dán 
xuất khẩu từ Việt Nam tới Mỹ. 

 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - 

bà Lê Thị Thu Hằng 

Để phòng tránh gian lận 
thương mại về xuất xứ hàng hóa, 
chuyển tải bất hợp pháp, dẫn tới 
nguy cơ Mỹ có thể áp dụng các 
biện pháp siết chặt quản lý đối với 
gỗ dán xuất khẩu của Việt Nam, 
tác động tiêu cực đến sản xuất 
trong nước và làm ảnh hưởng đến 
quyền lợi của các doanh 
nghiệp làm ăn chân chính, Bộ 
Công Thương đề nghị Bộ Tài 
chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan 
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rà soát, kiểm tả công tác quản lý, 
kiểm tả xuất xứ gỗ dán xuất khẩu  
nhập khẩu của các cơ quan hải 
quan từ năm 2018 đến nay; tăng 
cường biện pháp kiểm tra xuất xứ, 
hoạt động sản xuất kinh doanh gỗ 
dán của các doanh nghiệp”./. 

 (Theo tapchisohuutritue.vn) 
 

Cảnh báo: Sử dụng "thần 
dược" thuốc cam không rõ 
nguồn gốc, nhiều trẻ ngộ độc 
chì nặng 

Nhiều phụ huynh cho rằng 
thuốc cam có thể giúp trẻ tăng 
cân, chữa lành một số bệnh thông 
thường. Một số cha mẹ dùng thuốc 
để vệ sinh lưỡi cho trẻ. Những sai 
lầm này có thể gây hậu quả 
nghiêm trọng. 

Tính từ đầu năm 2019 đến nay, 
Khoa Cấp cứu chống độc, Bệnh 
viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 
và điều trị cho sáu trẻ ngộ độc chì 
do dùng thuốc cam. Phần lớn các 
ca ngộ độc chì ở trẻ em đều liên 
quan đến sử dụng thuốc cam 
không rõ nguồn gốc nhằm tẩm bổ, 
tăng cân, chữa tưa lưỡi, viêm loét 
miệng. Tại Bệnh viện Nhi Trung 
ương, qua khai thác bệnh sử và 
các biểu hiện lâm sàng, các bác sĩ 
đã nghĩ đến bệnh nhi bị ngộ độc 
chì cấp do dùng thuốc cam. Bệnh 

nhi được lấy mẫu máu định lượng 
nồng độ chì. Kết quả nồng độ chì 
trong máu rất cao (vượt mức cho 
phép). 

Mặc dù đã có rất nhiều cảnh 
báo về nguy cơ ngộ độc chì trong 
thuốc cam không rõ nguồn gốc, 
nhiều phụ huynh vẫn quá tin 
tưởng vào loại “thần dược” này. 
Không ít các mẹ truyền tai nhau 
thuốc cam giúp trẻ tăng cân, chữa 
lành các vết loét miệng, hoặc sử 
dụng thường xuyên để vệ sinh 
lưỡi cho con. Những sai lầm này 
có thể gây hậu quả nghiêm trọng. 

Các bác sĩ cho biết, chì là một 
chất rất độc hại cho sức khỏe gây 
tổn thương trên nhiều cơ quan như 
thần kinh, huyết học, gan, thận, dạ 
dày, đường ruột, tim mạch,… Khi 
xâm nhập cơ thể, kim loại này sẽ 
được hấp thu vào máu, từ đó phân 
tán vào các mô trong cơ thể đặc 
biệt là xương. 

Các loại thuốc nam được dân 
gian gọi là “thuốc cam” không rõ 
nguồn gốc dùng để bôi, uống cũng 
là nguyên nhân hàng đầu gây ra 
nhiều trường hợp ngộ độc. Tuy 
nhiên, do phần lớn trẻ bị nhiễm 
độc không có biểu hiện điển hình, 
nên nhiều gia đình thường chủ 
quan khi sử dụng thuốc. 

(Theo tapchisohuutritue.vn) 


