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VIỆT NAM - THỤY SỸ: TĂNG 
CƯỜNG CÁC CHƯƠNG 
TRÌNH NGHIÊN CỨU 
CHUNG VỀ KH&CN 

Trong buổi tọa đàm giữa Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Việt Nam và 
Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giáo dục 
và Nghiên cứu Thụy Sỹ diễn ra 
ngày 10/7, Bộ trưởng Chu Ngọc 
Anh và Bộ trưởng Guy Parmelin 
khẳng định việc thiết lập các 
chương trình nghiên cứu chung là 
điều quan trọng để thúc đẩy 
KH&CN và đổi mới sáng tạo của 
hai nước. 

 
Toàn cảnh hội nghị 

Một trong những thuận lợi lớn 
nhất để triển khai các chương trình 
nghiên cứu chung là Việt Nam và 
Thụy Sỹ đã có sự hiểu biết lẫn 
nhau qua gần 50 năm thiết lập 
quan hệ ngoại giao. Bộ trưởng 
Chu Ngọc Anh cho biết, cách đây 
10 năm khi Việt Nam mới thành 
lập Quỹ phát triển KH&CN quốc 

gia Nafosted, Việt Nam đã nhận 
được rất nhiều sự giúp đỡ từ Thụy 
Sỹ, bao gồm việc hỗ trợ đào tạo 
cán bộ.  

Theo ông Matthias Egger, Chủ 
tịch Quỹ nghiên cứu quốc gia 
Thụy Sỹ, hiện nay đang có rất 
nhiều chương trình trao đổi khoa 
học giữa các nhà nghiên cứu của 
hai nước. “Tuy nhiên, để tăng 
cường sự hợp tác giữa các nhà 
nghiên cứu hai bên, chúng tôi 
mong muốn xây dựng các chương 
trình hợp tác riêng cho các nhà 
nghiên cứu trong từng lĩnh vực cụ 
thể”, ông Matthias Egger bày tỏ. 

Ông Matthias Egger cho biết, 
để đảm bảo việc triển khai hiệu 
quả các nghiên cứu chung, ngay từ 
đầu, tất cả đề án nghiên cứu sẽ 
được một hội đồng gồm các nhà 
khoa học Việt Nam và Thụy Sỹ 
cùng đánh giá. Trên cơ sở ý kiến 
tham vấn của hai bên, hội đồng sẽ 
quyết định có tài trợ hay không 
cho dự án chương trình đó. 

(Theo khoahocvaphattrien.vn) 
 
HỢP TÁC KH&CN VIỆT NAM 
– CU BA: NHỮNG CƠ HỘI 
MỚI 

Triển khai các dự án nghiên 
cứu chung và học hỏi những lĩnh 
vực thế mạnh của nhau sẽ là cách 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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thức hiệu quả để Việt Nam và 
Cuba thúc đẩy mối quan hệ hợp 
tác về KH&CN trong thời gian 
tới. 

 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh tại 

tọa đàm. 

Đó là vấn đề được Bộ trưởng 
Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và Bộ 
trưởng Bộ KH&CN và Môi 
trường Cuba Elba Rosa Pérez 
Montoya thảo luận trong tọa đàm 
cấp Bộ trưởng mới diễn ra vào 
ngày 26/6/2019. Trong quá khứ, 
Việt Nam và Cuba đã triển khai 
nhiều hoạt động trao đổi, đào tạo 
trong nhiều lĩnh vực như nông 
nghiệp, y tế, đặc biệt là hoạt động 
liên quan đến công nghệ sinh học, 
lĩnh vực thế mạnh của Cuba. 

Thái độ cởi mở và cầu thị của 
đoàn cán bộ lãnh đạo Bộ KH&CN 
và Môi trường Cuba trong buổi 
tọa đàm với Bộ KH&CN Việt 
Nam cho thấy phần nào hình ảnh 
của một Cuba không ngừng mở 
rộng các mối quan hệ hợp tác và 
sẵn sàng kết nối để thúc đẩy đào 
tạo, nghiên cứu qua nhiều kênh 

khác nhau, không chỉ với những 
quốc gia thuộc khối chủ nghĩa xã 
hội trước đây mà còn nhiều quốc 
gia khác ở châu Âu, châu Á… 

So với nhiều quốc gia khác, 
chính sách phát triển KH&CN của 
Cuba mang nhiều nét rất đặc biệt, 
một trong số đó là họ có tinh thần 
tự lực rất cao. Bài học kinh 
nghiệm từ việc phải chèo chống 
trước lệnh cấm vận của Mỹ những 
năm 1960 và đặc biệt từ những 
năm 1990, khi đất nước rơi vào 
khủng hoảng do Liên bang Xô viết 
tan rã, mất đi nguồn hỗ trợ quý 
báu về nhiều mặt khiến Cuba phải 
xác định đúng những định hướng 
đầu tư cho, đặc biệt phát triển 
công nghệ sinh học và ứng dụng 
của nó trong y tế, nông nghiệp. 
Trong buổi làm việc với TS. Trần 
Chí Thành, Viện trưởng Viện 
Năng lượng nguyên tử Việt Nam 
tại thủ đô Havana vào cuối tháng 
3/2018, TS. Angelina Díaz García, 
Giám đốc Trung tâm Công nghệ 
ứng dụng và phát triển hạt nhân 
(Ủy ban Năng lượng hạt nhân và 
công nghệ tiên tiến Cuba), đã cho 
biết: “Cuba bị cấm vận nên nhiều 
thứ [chúng tôi] tự phải làm. Tuy tự 
lực nhưng chủ trương của Nhà 
nước Cuba là phải làm ra những 
sản phẩm có chất lượng cao và đạt 
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tầm quốc tế”. Nhờ vậy, Cuba đã 
đạt được nhiều thành tựu trong y 
tế và được Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) công nhận có nền y học 
tiến bộ với hệ thống y tế tốt nhất 
thế giới… 

 
Bộ trưởng Bộ KH&CN và Môi trường 

Cuba Elba Rosa Pérez Montoya 

Những diễn biến mới về cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ 4 
của thế giới khiến Cuba tiếp tục có 
những điều chỉnh mới về chính 
sách phát triển. Bộ trưởng Elba 
Rosa Pérez Montoya cho biết, 
Cuba cần cập nhật các chính sách, 
mở rộng sự phát triển của những 
lĩnh vực khác để tăng cường năng 
lực sản xuất và bắt kịp với các xu 
hướng chung trên thế giới. 
“Chúng tôi đã trình Hội đồng Bộ 
trưởng Cuba 13 chính sách 
khuyến khích hoạt động KH&CN 
và đổi mới sáng tạo”, bà nói. 
Những chính sách mới về 
KH&CN cũng phản ánh xu thế 
rộng mở và liên kết giữa nhiều 
lĩnh vực liên quan, đưa KH&CN 
trở thành nòng cốt trong nhiều 

hoạt động quan trọng của đất 
nước, đó là khuyến khích thành 
lập và phát triển các doanh 
nghiệp, đầu tư vào các khu công 
nghệ cao; nâng cao vai trò của sở 
hữu trí tuệ; hoàn thiện hệ thống 
KH&CN và đổi mới sáng tạo; 
hoàn thiện và đổi mới bộ máy 
quản lý KH&CN; chú trọng việc 
xây dựng tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng; đầu tư nghiên cứu sản 
phẩm biến đổi gene và khuôn khổ 
quy định về sản phẩm biến đổi 
gene; tăng cường hợp tác giữa 
viện trường và doanh nghiệp để 
thúc đẩy chuyển giao công nghệ. 
Việc triển khai các chính sách này 
được Cuba kỳ vọng sẽ đưa họ tới 
những thành công mới về nhiều 
mặt. 

Vào đầu năm 2019, trên trang 
granma.cu, bà cũng bày tỏ mong 
muốn “tăng cường hơn vai trò của 
khoa học trong xã hội Cuba, cải 
thiện các phương pháp đánh giá 
tác động thật sự của khoa học với 
phát triển kinh tế và tăng trưởng 
GDP, đồng thời đưa khoa học trở 
thành một nguồn lực có thể tạo ra 
nhiều hàng hóa có khả năng cạnh 
tranh ở thị trường quốc tế và thay 
thế hàng hóa nhập khẩu”.  

Sự ủng hộ của chính phủ cũng 
đem lại thuận lợi cho khoa học 
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phát triển. “Hằng tháng, chúng tôi 
đều có thể báo cáo trực tiếp với 
Chủ tịch nước về công việc”, Bộ 
trưởng Elba Rosa Pérez Montoya 
cho biết. Chủ tịch nước Cuba đã 
giao nhiệm vụ cho ngành 
KH&CN là tập trung vào 11 lĩnh 
vực như năng lượng, lương thực 
thực phẩm, công nghệ sinh học, 
công nghiệp y dược, du lịch, công 
nghệ nano, xây dựng… và phát 
triển các lĩnh vực này trên nền 
tảng tự động hóa, AI, công nghệ 
thông tin. 

Giống như Việt Nam hiện nay, 
Cuba đang muốn gia tăng số 
lượng các doanh nghiệp công 
nghệ và các khu công nghệ cao. 
Bộ trưởng Elba Rosa Pérez 
Montoya nhấn mạnh: “Mục tiêu 
ưu tiên thứ nhất của chúng tôi là 
làm thế nào để đưa công nghệ vào 
thực tiễn sản xuất”. Để làm được 
điều này, Cuba cần thiết lập các 
khu công nghệ cao để có thể thực 
hiện được nhiều nội dung mong 
muốn như tạo điều kiện phát triển 
công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp 
công nghệ, hỗ trợ họ sản xuất và 
kinh doanh sản phẩm. Do mới bắt 
đầu trình và ban hành chính sách 
này nên hiện nay, Cuba vẫn chưa 
có nhiều doanh nghiệp công nghệ 
hay các khu công nghệ cao như 

Hòa Lạc và TPHCM của Việt 
Nam. Tất cả mới bắt đầu ở vạch 
xuất phát và bà Montoya cho biết, 
sẽ có nhiều cơ sở nghiên cứu và 
chuyển giao được thành lập: thành 
lập trung tâm đầu tiên nghiên cứu 
và sản xuất sản phẩm bằng công 
nghệ nano; khai trương 3 nhà 
máy, trong đó có nhà máy liên 
doanh về công nghệ sinh học; 
tháng 11 tới khai trương khu công 
nghệ cao đầu tiên của Cuba. 

Nhìn nhận lại con đường phát 
triển KH&CN của Cuba, đặc biệt 
trong việc thực hiện các chính 
sách phát triển mới, có thể thấy 
một điều thú vị: những chính sách 
Cuba đang triển khai để thiết lập 
đường hướng phát triển KH&CN 
cũng là cách làm mà Việt Nam 
đang áp dụng. Từ trong quá khứ 
cho tới nay, cả Việt Nam và Cuba 
đều có nhiều đặc điểm tương 
đồng, bởi vậy theo quan điểm của 
bà Elba Rosa Pérez Montoya, 
những bài học kinh nghiệm của 
Việt Nam có thể sẽ giúp Cuba có 
thêm căn cứ để ban hành chính 
sách về KH&CN. “Chúng tôi rất 
mong các bạn có thể chia sẻ với 
chúng tôi về kinh nghiệm phát 
triển và quản lý các khu công 
nghệ cao”, bà Montoya bày tỏ. 

Với những kết nối trong quá 
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khứ, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ 
Cuba về nhiều mặt. Tuy nhiên, 
trước những phát triển của Cuba 
trong nhiều lĩnh vực, Bộ trưởng 
Chu Ngọc Anh nhận định, việc 
hợp tác giữa hai bên hiện nay sẽ 
không chỉ dừng lại ở việc Việt 
Nam hỗ trợ Cuba mà có rất nhiều 
vấn đề Việt Nam cũng có thể học 
hỏi Cuba. Việc trao đổi kinh 
nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau sẽ là cơ 
hội để hai bên cùng phát triển. 

Hiện tại, Việt Nam và Cuba đã 
triển khai một số dự án về 
vaccine, trong đó có dự án về sản 
xuất vaccine ho gà vô bào do 
Công ty TNHH vaccine Pasteur 
Đà Lạt phối hợp với Viện Nghiên 
cứu Finlay (Mỹ) và Trung tâm 
Công nghệ sinh học và công nghệ 
gene (Bio Cuba Pharma) thực 
hiện. Kết quả ban đầu của dự án 
cho thấy, hai bên có thể tiếp tục 
hợp tác nghiên cứu để hoàn thiện 
sản phẩm, tiến tới sản xuất trên 
quy mô công nghiệp. Một dự án 
khác được Cơ quan Năng lượng 
nguyên tử quốc tế (IAEA) đánh 
giá cao là dự án khôi phục và vận 
hành máy chiếu xạ giữa Viện 
Năng lượng nguyên tử Việt Nam 
và Viện Nghiên cứu Công nghệ 
thực phẩm Havana. 

Về chính sách KH&CN, Học 

viện Khoa học Công nghệ và 
ĐMST (Bộ KH&CN) và Bộ 
KHCN và Môi trường Cuba cùng 
thực hiện đề án nghiên cứu về 
chính sách KH&CN và ĐMST 
của hai quốc gia trong bối cảnh 
mới nhằm “đưa ra những bài học 
chính sách cho Cuba, đồng thời 
giúp Việt Nam tìm hiểu trường 
hợp thành công về chính sách của 
Cuba trong một số lĩnh vực như 
công nghệ sinh học, y tế”, theo 
ông Trần Ngọc Ca (Học viện KH, 
CN và ĐMST). Bên cạnh đó, để 
hỗ trợ Cuba trong lĩnh vực sở hữu 
trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
KH&CN) và Cơ quan sở hữu 
Công nghiệp Cuba đã kí kết bản 
thỏa thuận hợp tác giữa hai bên 
trong năm 2018-2019 về chia sẻ 
kinh nghiệm xây dựng các chính 
sách về sở hữu trí tuệ (SHTT), 
kinh nghiệm về chuyển giao công 
nghệ, tăng cường năng lực cho 
cán bộ cơ quan SHTT, đặc biệt là 
chú trọng vào những kinh nghiệm 
thực hành đối với sáng chế về 
dược phẩm, y tế - các lĩnh vực thế 
mạnh của Cuba. 

Trước những tác động mà các 
dự án hợp tác này cũng như mở 
rộng cơ hội có thêm những dự án 
như vậy trong tương lai, Bộ 
trưởng Elba Rosa Pérez Montoya 
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hi vọng hai bên sẽ duy trì việc tổ 
chức tọa đàm cấp Bộ trưởng hai 
năm một lần để thảo luận và trao 
đổi các nhiệm vụ. Vào tháng 
9/2019, Cuba sẽ chốt danh mục 
các lĩnh vực hợp tác ưu tiên để 
chuẩn bị cho cuộc họp vào tháng 
11 tới với Việt Nam tại Havana. 

(Theo khoahocvaphattrien.vn) 
 
 
 
 
THAM GIA CPTPP: DOANH 
NGHIỆP CẦN “TỈNH TÁO” 
ĐỂ TRÁNH VI PHẠM SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ 

Chuyên gia cho rằng trong bối 
cảnh Việt Nam tham gia CPTPP, 
doanh nghiệp cũng như người 
dân, nhà khoa học cần phải tìm 
hiểu kỹ để tránh việc vô tình vi 
phạm về sở hữu trí tuệ và phải 
chịu chế tài xử phạt cao. 

 
Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho rằng, CPTPP có 
chế tài mạnh và chặt chẽ hơn trong thực thi 

quyền SHTT. 

Liên quan đến Luật Sở hữu trí 
tuệ (SHTT) sửa đổi vừa được 

Quốc hội thông qua, ông Lê Ngọc 
Lâm - Phó Cục trưởng Cục Sở 
hữu trí tuệ cho rằng việc Luật 
SHTT vừa được thông qua nhằm 
thực hiện một phần những cam kết 
của Việt Nam trong Hiệp định Đối 
tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP). Hiệp 
định CPTPP là một trong những 
FTA thế hệ mới quy định về 
quyền SHTT rất cao. Các quy 
định của CPTPP hay các FTA 
khác cũng như Luật SHTT mục 
tiêu chính là bảo vệ kết quả sáng 
tạo, bảo vệ các tổ chức nghiên 
cứu, doanh nghiệp có thành quả 
sáng tạo, chứ các quy định này 
không nhằm gây khó cho doanh 
nghiệp. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi 
Thế Duy cũng cho biết, trong thời 
kỳ hội nhập hiện nay thì nhãn 
hiệu, tên tuổi và bằng phát minh 
sáng chế, bí quyết kỹ thuật… là 
những “tài sản” vô hình nhưng rất 
giá trị. Khi chúng ta tham gia 
CPTPP, các chế tài với xâm phạm 
SHTT càng cao hơn, thậm chí một 
số hiệp định còn tăng mức hình sự 
hóa. Do đó, doanh nghiệp cũng 
như người dân, nhà khoa học cần 
phải tìm hiểu kỹ để tránh việc vô 
tình vi phạm về SHTT và phải 
chịu chế tài xử phạt cao. CPTPP 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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có chế tài mạnh và chặt chẽ hơn 
trong thực thi quyền SHTT. Ví dụ 
như thực thi ngay lập tức ở biên 
giới hoặc trong các hoạt động xuất 
nhập khẩu đối với hàng hóa giả 
mạo nhãn hiệu hoặc sao chép lậu 
quyền tác giả, cho phép các cơ 
quan thực thi được thực hiện chế 
tài xử phạt ngay lập tức mà không 
cần phải có yêu cầu của chủ 
SHTT như quy định hiện nay. 

Trong bối cảnh CPTPP đã có 
hiệu lực từ ngày 14/1/2019, Việt 
Nam phải thực hiện các cam kết 
của mình trong CPTPP - một 
trong những hiệp định thương mại 
(FTA) thế hệ mới có quy định bảo 
hộ quyền SHTT ở mức rất chặt 
chẽ. Do đó, Luật SHTT đã được 
sửa đổi vừa được thông qua tập 
trung vào 5 vấn đề là cách thức 
nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở 
hữu công nghiệp, sáng chế, nhãn 
hiệu, chỉ dẫn địa lý và bảo vệ 
quyền SHTT. 

Ông Lê Ngọc Lâm cũng lấy ví 
dụ về một trong năm nội dung 
điều chỉnh của Luật SHTT góp 
phần tạo điều kiện cho các nhà 
nghiên cứu có nhiều cơ hội chuẩn 
bị khi tăng thời gian ân hạn nộp 
hồ sơ đăng ký quyền SHTT với 
sản phẩm phát minh, sáng chế có 
được trong quá trình nghiên cứu. 

Liên quan tới vấn đề này, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy 
cho biết, Luật SHTT sửa đổi góp 
phần thúc đẩy quá trình tạo ra tài 
sản trí tuệ nhưng ngược lại, việc 
sử dụng tài sản đó cần phải có 
trách nhiệm hơn. 

 (Theo most.gov.vn) 
 
KHÓ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRÍ 
TUỆ 

Tài sản trí tuệ được hiểu là tất 
cả các sản phẩm của hoạt động trí 
tuệ: các ý tưởng, các tác phẩm 
sáng tạo văn học/nghệ thuật, các 
công trình khoa học, các sáng chế, 
phần mềm máy tính… tài sản trí 
tuệ là một dạng tài sản vô hình. 

 
Với các startup, việc xác định quyền SHTT đã 
khó, trong đó, định giá TSTT càng phức tạp 

Tại chương trình “Thẩm định 
giá tài sản trí tuệ hình thành từ kết 
quả nghiên cứu khoa học”, do Cục 
Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ KH-CN 
phối hợp Sở KH-CN TPHCM vừa 
tổ chức, cho thấy sở hữu trí tuệ 
(SHTT) đóng vai trò quan trọng 
đối với phát triển kinh tế - xã hội. 
Chính những giá trị mà tài sản trí 
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tuệ (TSTT) mang lại là chìa khóa 
phát triển đổi mới sáng tạo. Tuy 
nhiên hiện nay, việc thẩm định 
TSTT còn rất hạn chế, cần các cơ 
quan chức năng hỗ trợ cho nhà 
khoa học.  

TSTT được hiểu là tất cả các 
sản phẩm của hoạt động trí tuệ: 
các ý tưởng, các tác phẩm sáng tạo 
văn học/nghệ thuật, các công trình 
khoa học, các sáng chế, phần mềm 
máy tính… TSTT là một dạng tài 
sản vô hình. Ngoài các đặc tính 
chung như dạng tài sản vô hình 
khác, TSTT lại có đặc tính riêng, 
đó là tính sáng tạo và đổi mới (đối 
tượng mới được tạo ra hoặc đối 
tượng đã có nhưng được bổ sung 
cái mới). 

Ngoài ra, các TSTT thuộc sản 
phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật 
là đối tượng có bản chất khoa 
học/kỹ thuật, gồm: thông tin - bí 
quyết kỹ thuật (know-how); các 
sáng chế, tài liệu hướng dẫn kỹ 
thuật, bản vẽ, bản thiết kế, công 
thức, dữ liệu tính toán, dữ liệu thử 
nghiệm, phần mềm máy tính, cơ 
sở dữ liệu, công trình nghiên cứu, 
sách giáo khoa, đồ án quy hoạch, 
sơ đồ bố trí/sắp xếp, giống cây 
trồng. 

Vì vậy, theo các chuyên gia, 
chương trình “Thẩm định giá tài 

sản trí tuệ hình thành từ kết quả 
nghiên cứu khoa học” là hoạt 
động giúp các cơ quan quản lý 
SHTT cùng nhau thảo luận, đánh 
giá những kết quả đạt được, những 
hạn chế, thách thức và giải pháp 
để thúc đẩy hoạt động trong lĩnh 
vực này trong thời gian tới. Tại 
chương trình, có nhiều ý kiến cho 
rằng, do những yếu tố đặc thù nên 
việc thẩm định giá trị TSTT từ đề 
tài nghiên cứu KH-CN gặp khá 
nhiều khó khăn. Đối với những 
người làm nghiên cứu khoa học, 
những vấn đề về thủ tục pháp lý 
cũng như mô tả sáng chế chiếm rất 
nhiều thời gian mà không phải ai 
cũng có đủ điều kiện để thực hiện. 
Do đó rất cần các cơ quan quản lý 
nhà nước hỗ trợ nhà khoa học… 

Hiện có rất nhiều đề tài, dự án 
KH-CN đã và đang triển khai thực 
hiện, nhưng những vấn đề liên 
quan tới quyền SHTT đối với các 
kết quả nghiên cứu lại chưa được 
quan tâm một cách đúng mức, 
chưa thể hiện được hết giá trị của 
những TSTT. Do đó cần quan tâm 
tới quyền SHTT nhiều hơn. 

Theo các chuyên gia, việc định 
giá TSTT được thực hiện bằng 3 
phương pháp cơ bản, đó là 
phương pháp chi phí, phương 
pháp thị trường và phương pháp 
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thu nhập. Trong đó, cách tiếp cận 
từ thị trường sẽ xác định giá trị 
của TSTT căn cứ vào việc so 
sánh, phân tích thông tin của các 
TSTT tương tự có giá giao dịch 
trên thị trường. Cách tiếp cận từ 
chi phí căn cứ vào chi phí tái tạo 
ra TSTT, giống nguyên mẫu với 
tài sản cần thẩm định giá hoặc chi 
phí thay thế, để tạo ra một TSTT 
tương tự có cùng chức năng, công 
dụng theo giá thị trường hiện 
hành. Còn riêng với cách tiếp cận 
từ thu nhập sẽ tiến hành xác định 
giá trị của TSTT thông qua giá trị 
hiện tại của các khoản thu nhập, 
các dòng tiền và chi phí tiết kiệm 
do TSTT mang lại. Theo phương 
pháp này, giá trị TSTT là giá trị 
hiện tại của dòng thu nhập có 
được từ TSTT trong tương lai với 
tỷ lệ chiết khấu thích hợp.  

Theo ông Nguyễn Hữu Cẩn, 
Viện phó Viện Khoa học SHTT, 
TSTT là yếu tố quyết định lựa 
chọn “sự đặc biệt” của sản phẩm 
và dịch vụ bởi người tiêu dùng. 
Giá trị sử dụng của TSTT chỉ thể 
hiện khi chúng được “tiêu dùng”, 
thông qua trao đổi và biểu hiện 
bằng giá cả. Thẩm định giá TSTT 
hình thành từ kết quả nghiên cứu 
KH-CN là trách nhiệm của cơ 
quan quản lý có thẩm quyền. Ông 

Võ Hưng Sơn, Trưởng phòng 
Quản lý SHTT (Sở KH-CN 
TPHCM), cho rằng để xác định lợi 
nhuận tạo ra từ việc sử dụng 
những kết quả nghiên cứu KH-
CN, việc định giá còn cần được 
thực hiện khi chuyển giao quyền 
sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn 
bằng kết quả nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ, TSTT. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 
BỘ KH&CN GIẢI ĐÁP CÁC 
VẤN ĐỀ VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

Tại buổi Họp báo thường kỳ 
Quý II do Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) tổ chức sáng ngày 
18/7, rất nhiều vấn đề đã được 
các nhà báo đặt câu hỏi như 
doanh nghiệp gặp khó khăn, thuận 
lợi như thế nào khi Luật Sở hữu trí 
tuệ sửa đổi vừa được Quốc hội 
thông qua cũng như khi Việt Nam 
tham gia vào Hiệp định CPTPP?.  

Những điểm mới của Quyết 
định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 
19/4/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định việc nhập khẩu máy 
móc, thiết bị, dây chuyền công 
nghệ đã qua sử dụng; Bộ KH&CN 
đã làm gì để hỗ trợ doanh nghiệp 
trong việc truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, gỡ khó cho thị trường nông 
sản Việt Nam;… Thứ trưởng Bùi 
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Thế Duy và Lãnh đạo các đơn vị 
chức năng thuộc Bộ đã giải đáp và 
cung cấp các thông tin liên quan 
đến các nhà báo tại buổi họp báo.  

Hình thành, thúc đẩy hệ sinh 
thái trí tuệ nhân tạo Việt Nam 

Trả lời câu hỏi của nhà báo 
Báo điện tử VTV liên quan đến 
thời điểm cũng như nội dung của 
Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt 
Nam 2019 (AI for Vietnam 2019), 
Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho biết, 
trong hai ngày 15 và 16/8 tới đây, 
tiếp nối các sự kiện liên quan đến 
AI những năm trước, Bộ KH&CN 
chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Trường Đại học Bách 
Khoa Hà Nội và một số đơn vị 
liên quan tổ chức sự kiện AI for 
Vietnam 2019. Năm nay, đã hình 
thành một ngày hội về AI với quy 
mô rộng rãi, quy tụ nhiều chuyên 
gia hàng đầu trên thế giới với các 
bài diễn thuyết về thành tựu mới 
nhất, những ứng dụng và định 
hướng công nghệ của AI,… 

Trong khuôn khổ Ngày hội AI 
sẽ diễn ra chuỗi sự kiện như các 
hội thảo chuyên đề chia theo từng 
lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo trong 
du lịch, y tế, giáo dục, công nghệ 
tài chính..; các hội chợ, triển lãm 
ngoài trời về AI và có những trình 
diễn về cuộc đua số như xe không 

người lái, máy bay, cánh tay 
robot… Bên cạnh đó, nhiều CEO, 
lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn 
công nghệ và startup trong nước 
cũng tụ họp để cùng bàn giải 
pháp, khuyến nghị cho phát triển 
AI tại Việt Nam. Đặc biệt, sẽ diễn 
ra vòng chung kết và lễ trao giải 
của 2 Hackathon về AI tại Việt 
Nam, Thứ trưởng cho biết. 

Sự kiện hướng đến mục tiêu 
hình thành, thúc đẩy hệ sinh thái 
về AI tại Việt Nam; kết nối các 
doanh nghiệp có nhu cầu về phát 
triển ứng dụng công nghệ AI; kết 
nối các nhà khoa học ở Việt Nam 
đang nghiên cứu và có các sản 
phẩm về AI; kết nối các chuyên 
gia hàng đầu trên thế giới đặc biệt 
là các chuyên gia của Việt Nam ở 
nước ngoài, các công ty hàng đầu 
đang nghiên cứu ứng dụng phát 
triển AI tại Việt Nam như FPT, 
VNPT, Topica,…; phát triển cộng 
đồng AI tại Việt Nam, hình thành 
đội ngũ chuyên gia và phát triển 
mạng lưới tính toán hiệu năng cao 
về AI. 

Nhiều giải pháp hỗ trợ người 
dân và doanh nghiệp 

Để phục vụ người dân và 
doanh nghiệp tốt hơn, Bộ 
KH&CN đã triển khai phát hành 
văn bản điện tử của Bộ KH&CN 
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tới 95 cơ quan, đơn vị tham gia 
Trục liên thông văn bản quốc gia. 
Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện Hệ 
thống tiêu chuẩn quốc gia 
(TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia (QCVN), giúp các doanh 
nghiệp tăng cường năng lực, chủ 
động hội nhập thương mại quốc 
tế, là công cụ quan trọng để bảo 
đảm hoạt động quản lý theo chuẩn 
mực, công khai, minh bạch và bảo 
vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 
Tính đến ngày 05/6/2019, đã thẩm 
định 185 TCVN, công bố 40 
TCVN do các bộ, ngành xây 
dựng; làm thủ tục đề nghị thành 
lập lại và thay đổi thành viên của 
14 Ban kỹ thuật và Tiểu ban kỹ 
thuật tiêu chuẩn quốc gia; tiếp 
nhận, thẩm tra các hồ sơ và tổ 
chức thẩm định 19 dự thảo QCVN 
của các bộ, ngành; góp ý 35 
TCVN của các bộ, ngành; góp ý 
20 QCVN của các bộ, ngành và 10 
quy chuẩn địa phương (QCĐP) 
của các địa phương. 

Trả lời câu hỏi của các phóng 
viên về những hành động của Bộ 
nhằm giúp đỡ doanh nghiệp Việt 
Nam đối với hàng hóa xuất khẩu, 
đặc biệt là vấn đề truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm (nhất là nông sản) 
đang gặp phải những rào cản nhất 
định từ các quốc gia nhập khẩu 

hàng hóa không chỉ Trung Quốc 
mà các thị trường như Mỹ, Châu 
Âu. ông Nguyễn Hoàng Linh – 
Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
cho biết, vấn đề này đang được xã 
hội hết sức quan tâm. 

Trước tình hình đó, để triển 
khai Đề án triển khai áp dụng và 
quản lý hệ thống truy xuất nguồn 
gốc (Quyết định số 100/QĐ-TTg 
ngày 19/01/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ), thời gian qua, Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng đã tích cực phối hợp với các 
cơ quan liên quan tại 63 tỉnh 
thành, 8 Bộ chuyên ngành để xây 
dựng kế hoạch, tổ chức triển khai 
Đề án. Mục tiêu nhằm hỗ trợ các 
doanh nghiệp của Việt Nam có sự 
chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng ứng 
dụng các công nghệ để truy xuất 
nguồn gốc, vượt qua rào cản các 
nước đối tác đặt ra. 

Doanh nghiệp cần hiểu rõ 
những quy định về sở hữu trí 
tuệ 

Chia sẻ về việc doanh nghiệp 
có gặp khó khăn gì khi Luật Sở 
hữu trí tuệ (SHTT) sửa đổi vừa 
được Quốc hội thông qua cũng 
như khi Hiệp định Đối tác Toàn 
diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP) cũng như nhiều 
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Hiệp định Thương mại tự do 
(FTA) khác được ký kết, ông Lê 
Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục 
Sở hữu trí tuệ cho rằng  Luật 
SHTT (Luật số 42/2019/QH14) đã 
được Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 
XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 
14/6/2019. Trong đó, thực hiện 
một phần những cam kết của 
chúng ta trong CPTPP.  Hiệp định 
CPTPP quy định về quyền SHTT 
rất cao. Các quy định của CPTPP 
hay các FTA khác cũng như Luật 
SHTT mục tiêu chính là bảo vệ 
kết quả sáng tạo, bảo vệ các tổ 
chức nghiên cứu, doanh nghiệp có 
thành quả sáng tạo, chứ các quy 
định này không nhằm gây khó cho 
doanh nghiệp. 

Cung cấp thêm thông tin, Thứ 
trưởng Bùi Thế Duy cho biết, 
trong thời kỳ hội nhập hiện nay, 
nhãn hiệu, sáng chế, bí quyết kỹ 
thuật… là những “tài sản” vô hình 
nhưng rất giá trị. Khi chúng ta 
tham gia CPTPP, các chế tài với 
xâm phạm SHTT càng cao hơn, 
thậm chí một số hiệp định còn 
tăng mức hình sự hóa. Do đó, 
doanh nghiệp cũng như người dân, 
nhà khoa học cần phải tìm hiểu để 
tránh việc vô tình vi phạm về 
SHTT và phải chịu chế tài xử phạt 

cao. 
Nhiều quy định mới về nhập 

khẩu máy móc, thiết bị, dây 
chuyền công nghệ đã qua sử 
dụng 

Chia sẻ về những điểm mới 
trong Quyết định số 18/2019/QĐ-
TTg ngày 19/4/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định việc 
nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây 
chuyền công nghệ đã qua sử dụng 
(Quyết định 18), ông Nguyễn 
Nam Hải - Vụ trưởng Vụ Đánh 
giá, Thẩm định và Giám định 
công nghệ cho biết việc xây dựng, 
ban hành Quyết định 18 thay thế 
Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN 
trước đây là nhằm tiếp tục quản lý 
chặt chẽ, ngăn chặn nhập khẩu 
máy móc, thiết bị, dây chuyền 
công nghệ đã qua sử dụng có công 
nghệ lạc hậu, không đảm bảo an 
toàn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường và tiêu hao nhiều năng 
lượng nhập khẩu vào Việt Nam, 
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 
cho doanh nghiệp trong việc nhập 
khẩu máy móc, thiết bị để duy trì 
sản xuất, mở rộng hoạt động đầu 
tư tại Việt Nam. Mục tiêu này 
càng đặc biệt quan trọng trong bối 
cảnh xu thế chuyển dịch đầu tư 
đang diễn ra, với sự ổn định về 
chính trị và môi trường đầu tư 
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kinh doanh không ngừng được cải 
thiện với cam kết mạnh mẽ của 
Chính phủ, Việt Nam đang trở 
thành một trong các điểm đến hấp 
dẫn đối với nhà đầu tư nước 
ngoài. 

Đối với máy móc, thiết bị đã 
qua sử dụng, tiêu chí nhập khẩu 
được căn cứ vào tuổi thiết bị là 
không vượt quá 10 năm và máy 
móc, thiết bị phải được sản xuất 
phù hợp với QCVN, TCVN hay 
tiêu chuẩn quốc gia của nước G7, 
Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm 
năng lượng và bảo vệ môi trường. 
Dựa trên phân tích đặc thù bản 
chất hoạt động của máy móc, thiết 
bị và thực tiễn sử dụng, tham khảo 
ý kiến của các chuyên gia, hiệp 
hội doanh nghiệp và có sự thống 
nhất của các Bộ quản lý chuyên 
ngành, chỉ có 16 loại máy móc, 
thiết bị cụ thể thuộc lĩnh vực cơ 
khí, sản xuất, chế biến gỗ, máy và 
thiết bị cơ khí trong sản xuất giấy 
và bột giấy trong tổng số 135 loại 
máy móc, thiết bị thuộc 02 
chương 84 và 85 của Danh mục 
hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 
Việt Nam, thuộc đối tượng điều 
chỉnh của dự thảo Quyết định là 
được áp dụng tiêu chí tuổi thiết bị 
trong khoảng từ 15 đến 20 năm. 
Trong một số trường hợp đặc thù 

cần nhập máy móc, thiết bị đơn lẻ 
đã qua sử dụng có tuổi thiết bị 
vượt quá mức quy định để duy trì 
hoạt động sản xuất, Quyết định 
cũng quy định hồ sơ, trình tự giải 
quyết tại Bộ KH&CN và các Bộ, 
ngành liên quan một cách cụ thể 
và chặt chẽ. Trong trường hợp 
này, năng lực còn lại thực tế của 
máy móc, thiết bị phải còn trên 
85% công suất/hiệu suất và tiêu 
hao năng lượng không vượt quá 
15% so với thiết kế và máy móc, 
thiết bị phải đáp ứng nhiều tiêu chí 
cụ thể khác. Việc đánh giá theo 
các tiêu chí này do Tổ chức Giám 
định có năng lực thực hiện. 

Đối với dây chuyền công nghệ 
đã qua sử dụng, để đạt yêu cầu 
nhập khẩu, dây chuyền công nghệ 
đã qua sử dụng phải đáp ứng được 
đồng thời 05 tiêu chí, bao gồm: 
được sản xuất phù hợp với 
QCVN, TCVN hay tiêu chuẩn 
quốc gia của nước G7, Hàn Quốc 
về an toàn, tiết kiệm năng lượng 
và bảo vệ môi trường; công suất 
hoặc hiệu suất còn lại so với thiết 
kế (không thấp hơn 85%); mức 
tiêu hao nguyên, vật liệu, năng 
lượng so với thiết kế (không quá 
15%); công nghệ không thuộc 
công nghệ cấm chuyển giao, hạn 
chế chuyển giao (theo quy định 
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của Luật Chuyển giao công nghệ); 
là công nghệ đang sử dụng phổ 
biến trong ít nhất 03 cơ sở thuộc 
các nước thuộc khối OECD. Việc 
đánh giá năng lực thực tế còn lại 
của dây chuyền công nghệ đã qua 
sử dụng do Tổ chức Giám định có 
năng lực tiến hành đánh giá ngay 
tại nguồn nước xuất khẩu, trong 
tình trạng dây chuyền còn đang 
hoạt động và chưa được tháo dỡ. 

Một điểm mới nữa trong Quyết 
định 18 là hiện nay chỉ cho phép 
nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây 
chuyền công nghệ đã qua sử dụng 
để phục vụ trực tiếp cho hoạt động 
sản xuất tại Việt Nam. Nhìn 
chung, các biện pháp quản lý mới 
này vừa bảo đảm bảo quản lý chặt 
chẽ vừa tháo gỡ được các vướng 
mắc trong giai đoạn trước đây của 
các doanh nghiệp trong hoạt động 
này. Cùng với các biện pháp cải 
cách hành chính theo tiêu chí rõ 
ràng, minh bạch trong quy trình 
thủ tục nhập khẩu, trong hoạt 
động giám định máy móc, thiết bị, 
dây chuyền công nghệ đã qua sử 
dụng, Quyết định 18 đã được cộng 
đồng doanh nghiệp đánh giá và 
phản hồi tích cực. Kể từ thời điểm 
Quyết định số 18 có hiệu lực kể từ 
ngày 15/6/2019 cho tới nay, Bộ 
KH&CN cũng đã chủ động phối 

hợp với Tổng cục Hải quan để 
tăng cường hướng dẫn và giải đáp 
các vướng mắc giúp cho doanh 
nghiêp tuân thủ đúng quy định 
trong hoạt động nhập khẩu máy 
móc, thiết bị, dây chuyền công 
nghệ. 

 (Theo kinhtedothi.vn) 
 
 

 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Nghiên cứu công nghệ sản 
xuất giấy in giản đồ 

Hiện nay, các sản phẩm giấy in 
giản đồ phục vụ trong ngành khí 
tượng thủy văn phải nhập khẩu từ 
Nhật Bản, Thụy Điển và một số 
nước khác với giá thành khoảng 
từ 30 ÷ 40 triệu đồng/tấn sản 
phẩm. Tuy nhiên với nhu cầu nhỏ 
nên quá trình nhập khẩu khá khó 
khăn. Vì thế, trong 2 năm 2016 - 
2017, nhóm nghiên cứu tại Viện 
Công nghiệp Giấy và Xenluylô do 
KS. Trần Hoài Nam dẫn đầu, đã 
thực hiện đề tài: “Nghiên cứu 
công nghệ sản xuất giấy in giản 
đồ”. 

Sản phẩm của đề tài nghiên 
cứu rất tiềm năng, có thị trường 
tiêu thụ, cần được hoàn thiện công 
nghệ và sản xuất với quy mô thử 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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nghiệm. Với mục đích tạo ra dòng 
sản phẩm giấy in giản đồ phục vụ 
thị trường trong nước, giảm sự 
phụ thuộc vào sản phẩm nhập 
khẩu, năm 2016 Viện Công 
nghiệp Giấy và Xenluylô đã tiếp 
tục được Bộ Công Thương giao 
thực hiện dự án: “Hoàn thiện công 
nghệ và thiết bị sản xuất giấy in 
giản đồ”. Dự án dựa trên các kết 
quả đạt được của đề tài năm 2014, 
tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện 
công nghệ và thiết bị trên cơ sở 
dây chuyền sản xuất sẵn có của 
Viện Công nghiệp Giấy và 
Xenluylô. 

 
Với mục tiêu của đề tài là để 

sản xuất giấy in giản đồ đạt chỉ 
tiêu chất lượng tương đương giấy 
in giản đồ nhập khẩu; hoàn thiện 
công nghệ và thiết bị sản xuất giấy 
in giản đồ với sản lượng 10 
tấn/tháng. Bằng phương pháp tổng 
hợp số liệu, tìm hiểu tài liệu về thị 
trường, kết hợp các phương pháp 
thực nghiệm phổ biến, sản xuất 
thử nghiệm. Dự án đã đạt được kết 
quả như sau: 

- Hoàn thiện được 01 quy trình 
công nghệ sản xuất giấy in giản đồ 
trên dây chuyền sản xuất giấy có 
công suất thiết kế 2,5 tấn/ngày. 

- Hoàn thiện 01 dây chuyền sản 
xuất giấy in giản đồ với công suất 
thiết kế 2,5 tấn/ngày với sản lượng 
sản phẩm là 10 tấn/tháng. 

- Sản xuất thử nghiệm 04 đợt 
với tổng khối lượng sản phẩm đạt 
chất lượng là 100,368 tấn và 0,928 
tấn phế phẩm thu hồi. Sản phẩm 
được Công ty TNHH Trí Minh và 
Công ty CP Khoa học Công nghệ 
và Thương mại Anh Linh đặt hàng 
và tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, 
sản phẩm của dự án còn được 
Viện công nghiệp Giấy và 
Xenluylô tiếp tục quảng bá, giới 
thiệu và từng bước tiếp cận thị 
trường. 

- Đào tạo được 2 cán bộ kỹ 
thuật nắm vững quy trình công 
nghệ sản xuất giấy in giản đồ và 
11 công nhân vận hành thành 
thạo. 

 (Theo vista.gov.vn)  
 
 Nghiên cứu công nghệ sản 
xuất giấy nến dùng cho bao gói 
công nghiệp 

Giấy bao gói, trong đó có giấy 
nến dùng cho bao gói công nghiệp 
là một trong những sản phẩm cần 
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thiết trong đời sống cũng như 
trong sản xuất. Mặc dù sản phẩm 
giấy nến đã được sản xuất trong 
nước nhưng chủ yếu để phục vụ 
nhu cầu nội bộ cho ngành quốc 
phòng và chưa có sự kiểm soát 
chặt chẽ để đảm bảo chất lượng 
sản phẩm. 

 
 Các sản phẩm giấy nến có chất 

lượng cao hầu như đều nhập khẩu 
từ nước ngoài với giá thành tương 
đối cao. Do vậy, rất cần có những 
nghiên cứu sản xuất sản phẩm này 
trong nước, vừa tiết kiệm chi phí 
cũng như tận dụng được nguồn 
nguyên vật liệu trong nước. Chính 
vì lý do trên, năm 2017, Viện 
Công nghiệp Giấy và Xenluylô đã 
thực hiện đề tài: “Nghiên cứu 
công nghệ sản xuất giấy nến dùng 
cho bao gói công nghiệp”. Chủ 
nhiệm đề tài là ThS. Lê Thị 
Quỳnh Hoa. 

Với mục tiêu của đề tài là xác 
lập quy trình công nghệ sản xuất 
giấy nến dùng cho bao gói công 
nghiệp. Bằng các phương pháp 
nghiên cứu, kết hợp các phương 

pháp thực nghiệm phổ biến trong 
lĩnh vực sản xuất giấy bao bì và 
hóa chất tráng phủ, trong đó có 
paraffin, đề tài trước hết tiến hành 
nghiên cứu công nghệ sản xuất 
giấy đế dùng cho sản xuất giấy 
tráng nến. Giấy đế được sản xuất 
từ bột giấy OCC nhập khẩu và bột 
giấy OCC chất lượng cao với tỉ lệ 
là 75/25; Hai loại bột giấy được 
nghiền chung đến độ nghiền 55 ÷ 
60 độ SR; Không sử dụng keo 
chống thấm AKD, chất độn phụ 
gia trong quá trình sản xuất giấy 
đế. 

Sau đó, đề tài tiến hành nghiên 
cứu quá trình tráng paraffin. Đề tài 
đã xác lập được quy trình công 
nghệ tráng paraffin như sau: dịch 
tráng được nấu nóng chảy và duy 
trì ở nhiệt độ 70 ÷ 80 độ C và tiến 
hành tráng trên thiết bị thử nghiệm 
tráng nến có hệ thống gia nhiệt. 
Trong quá trình chuẩn bị dịch 
tráng có thể phối trộn thêm vaselin 
để tăng hiệu quả chống hút ẩm 
theo yêu cầu. Giấy nến sản xuất 
theo quy trình công nghệ này có 
hàm lượng paraffin trên giấy ≥ 30 
%; tính hút ẩm ≤ 30 g/m2 và pH 
nước chiết trong khoảng 6,5 ÷ 8,5. 
Các chỉ tiêu cơ lý đảm bảo yêu 
cầu đề ra. Quá trình tráng đơn 
giản, dễ vận hành. Quy trình được 
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xác lập có tính ổn định khả thi, 
được áp dụng trong sản xuất thực 
nghiệm 3 000 kg giấy nến dùng 
cho bao gói công nghiệp.  

Chất lượng sản phẩm sản xuất 
ra đạt yêu cầu, có chất lượng cao 
hơn mà giá thành lại tương đương 
so với chất lượng sản phẩm đang 
được sản xuất trong nước. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
Thiết kế robot hái rau xà lách 
Mỹ   

Việc hái hàng chục cây ăn quả 
và rau đã được tự động hóa, 
nhưng các kỹ sư đã nỗ lực để thiết 
kế robot và các thuật toán cần 
thiết để thu hoạch rau xà lách Mỹ 
theo cách hiệu quả. 

 
Trước đây, robot Vegebot đã 

được sử dụng để hái rau xà lách 
Mỹ trong phòng thí nghiệm. Dù 
loại robot này chưa thể hoạt động 
hiệu quả như con người, nhưng 
đây là bước đột phá quan trọng 
trong việc phát triển robot nông 
nghiệp tinh vi. Đối với robot, việc 
thu hoạch một số cây trồng như 

khoai tây và lúa mì tương đối dễ 
dàng, nhưng thu hoạch xà lách Mỹ 
gặp nhiều khó khăn. Đầu xà lách 
tương đối phẳng và nằm thấp dưới 
mặt đất. Xà lách cũng dễ bị hỏng. 

Một thuật toán của máy học 
được hoàn thiện trong phòng thí 
nghiệm giúp Vegebot xác định 
hình dạng phần đầu của xà lách có 
thể cắt. Một camera kết hợp với 
phần mềm máy học, giúp Vegebot 
xác định rau sẵn sàng để cắt, trong 
khi camera thứ hai hướng dẫn lưỡi 
robot cắt rau. Cánh tay kẹp giữ 
đầu xà lách với áp lực phù hợp 
cho phép cắt hiệu quả mà không 
làm dập hoặc nát rau. 

Theo các nhà nghiên cứu, robot 
Vegebot có thể điều chỉnh phần 
mềm và kỹ thuật kẹp chặt để thu 
hoạch loại xà lách khác và các cây 
trồng trên mặt đất. Vegebot có thể 
giúp giảm chất thải thực phẩm 
bằng cách chỉ đảm bảo đầu xà 
lách đến kỳ thu hoạch được chọn 
hái. Ngoài ra, robot có thể giúp 
nông dân cải thiện chiến lược canh 
tác. 

(Theo vista.gov.vn) 
 

 Phương pháp hình ảnh mới 
hỗ trợ khử mặn 

Giáo sư hóa học Peng Chen, 
đồng tác giả nghiên cứu đã đưa ra 
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phương pháp chụp hình các phản 
ứng xúc tác không phát quang - 
đó là các phản ứng không phát xạ 
ánh sáng trên các hạt nano. 
Phương pháp hiện nay có thể 
chụp hình các phản ứng phát xạ 
ánh sáng, nhưng chỉ áp dụng cho 
một phần nhỏ phản ứng.  

 
Vì thế, kỹ thuật mới có tiềm 

năng quan trọng cho các lĩnh vực 
từ kỹ thuật vật liệu đến công nghệ 
nano và khoa học năng lượng. Các 
nhà nghiên cứu đã trình diễn kỹ 
thuật này để quan sát phản ứng 
xúc tác quang điện - các phản ứng 
hóa học liên quan đến tương tác 
với ánh sáng, một quy trình xử lý 
môi trường quan trọng. 

Phản ứng xúc tác xảy ra khi 
một chất xúc tác như hạt rắn, tăng 
tốc độ thay đổi của phân tử. Kỹ 
thuật chụp hình các phản ứng xúc 
tác này ở cấp độ nano có thể giúp 
các nhà nghiên cứu tìm hiểu kích 
thước và hình dạng tối ưu cho các 
hạt xúc tác hiệu quả nhất. 

Trong nghiên cứu, các nhà 
khoa học đã áp dụng kỹ thuật mới 

để chụp hình quá trình oxy hóa 
của hydroquinone, vi chất ô nhiễm 
được tìm thấy trong nước, trên các 
hạt xúc tác bismuth vanadate và 
phát hiện ra các hành vi chưa từng 
được biết đến của chất xúc tác 
giúp tạo ra hydroquinone không 
độc hại. 

Trước đây, nhóm nghiên cứu 
đã đi tiên phong trong ứng dụng 
hình ảnh huỳnh quang đơn phân 
tử, một phương pháp không xâm 
lấn, tương đối rẻ tiền và dễ thực 
hiện cho phép các nhà nghiên cứu 
quan sát các phản ứng hóa học 
trong thời gian thực. Tuy nhiên, vì 
phương pháp này bị giới hạn trong 
các phản ứng huỳnh quang, nên họ 
đã nghiên cứu trong nhiều năm để 
tìm ra một phương pháp được áp 
dụng rộng rãi hơn. 

Kỹ thuật được phát hiện dựa 
vào sự cạnh tranh giữa các phản 
ứng phát quang và không phát 
quang. Cuộc cạnh tranh này ngăn 
chặn phản ứng phát quang, cho 
phép nó được đo lường và lập bản 
đồ, từ đó cung cấp thông tin về 
phản ứng không phát quang. Kỹ 
thuật này được gọi là COMPEITS. 

(Theo vista.gov.vn) 
 

Phát minh ra ba lô có thể sạc 
điện từ việc đi bộ  
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Các nhà nghiên cứu 
từ Canada đã phát minh ra một 
thiết bị giống như ba lô có thể thu 
hoạch chuyển động từ bên này 
sang bên kia khi đi bộ biến thành 
năng lượng có thể được sử dụng 
để sạc các thiết bị điện tử. Thiết bị 
này dành cho những người làm 
việc ở vùng sâu vùng xa lính hoặc 
nhân viên cứu trợ thảm họa.  

 
Chiếc balo được thiết kế tạo ra năng 

lượng điện từ việc đi bộ. 

Trọng lượng của ba lô 11 lbs (5 
kg) có một con lắc tạo ra điện. 
Chiếc ba lô tạo ra đủ năng lượng 
để vận hành một thiết bị điện tử 
nhỏ như thiết bị cầm tay GPS hoặc 
đèn hiệu khẩn cấp. Trọng lượng 
nặng hơn có thể tạo ra nhiều năng 
lượng hơn để tạo ra đủ năng lượng 
cho điện thoại thông minh sẽ cần 
phải mang ít nhất 55 lbs (25 kg). 

Các kỹ sư Jean-Paul Martin và 
Qingguo Li thuộc Đại học Queen 
(Canada) cho biết, đã thiết kế thiết 
bị thu hoạch năng lượng cho 
những người làm việc ở vùng sâu 
vùng xa, không có lưới điện và 
thường xuyên mang ba lô nặng. 

Những người như vậy có thể 
bao gồm các binh sĩ, thành viên 
của các cuộc thám hiểm khoa học, 
nhân viên cứu trợ thảm họa hoặc 
thậm chí những người đi bộ 
đường dài. Tất cả đều sử dụng các 
thiết bị điện tử cầm tay như hệ 
thống định vị GPS, điện thoại, đèn 
hiệu khẩn cấp hoặc radio. 

Để giải quyết vấn đề này, thiết 
bị của các nhà nghiên cứu được 
thiết kế để thu hoạch năng lượng 
được tạo ra khi khối lượng trong 
ba lô đổi từ bên này sang bên kia 
trong khi người đeo đi bộ. Để thể 
hiện nguyên tắc, nhóm nghiên cứu 
đã tạo ra một thiết bị nguyên mẫu 
trong đó các nội dung của ba lô 
được thể hiện bằng một tấm có 
trọng số, được gắn vào một con 
lắc có chuyển động tạo ra điện. 

Hơn nữa, không giống như các 
tấm pin mặt trời, máy này có thể 
làm việc bất kể thời tiết. Thiết bị 
cũng có thể được điều chỉnh để 
giảm lực lắc lư từ bên này sang 
bên khác trong khi mang trọng 
lượng trong ba lô khoảng 27%. 

(Theo vietq.vn) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 'Dị nhân' nơi non ngàn 
sương giăng lại là nhà sáng 
chế chân đất 
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Nguyễn Văn Tuấn (SN 1980, 
tỉnh Bắc Kạn) đích thị là một “dị 
nhân”, nhà sáng chế chân đất 
giữa non ngàn hun hút sương 
giăng này. 

 
Năm 2003, “nhà sáng chế 

chân đất” bắt đầu cho ra mắt sản 
phẩm đầu tay là máy thái chuối. 
Dân làng rỉ tai, cái thằng suốt 
ngày chỉ biết nhặt nhạnh đồ phế 
liệu, mua sắt vụn về đục đẽo, cắt 
gọt ấy mà lại làm ra được cái thứ 
bà con cần, trúng cái bà con mong 
thế mới tài. Rồi Tuấn làm tiếp xe 
ba bánh giúp bà con chở ngô, 
khoai, lúa, lợn. Thành công bước 
đầu ấy kích thích thêm những đam 
mê trong anh. Còn bố mẹ, vợ con 
anh thì đau đầu khi thấy anh ngày 
càng ít nói, tiêu nhiều tiền hơn 
và lặng lẽ trong những cái nhìn rất 
xa thẳm. 

Năm 2010, “dị nhân” Nguyễn 
Văn Tuấn sáng chế thành công 
máy vun ngô, tuy nhiên bà con 
không ai chịu tin, người ta bảo 
người làm thật còn chẳng được, 
máy thì vun làm sao, có mà hỏng 

hết ruộng hết vườn ấy. “Dị nhân” 
tiếp tục cải tiến thêm nhiều chức 
năng, đáp ứng được hầu hết nhu 
cầu của bà con. Như máy cho 
ruộng thụt, địa hình mấp mô với 
hệ thống cào cỏ, xới đất ruộng, đất 
bãi, tự đánh rãnh, tra phân lân, tra 
hạt ngô, vùi lấp đất liên hoàn, bơm 
nước (bơm tưới tiêu, bơm áp lực 
cao), hệ thống phát điện, kéo 
moóc, băm cây cỏ voi cho lợn, 
cho cá và trâu bò. 

Thấy hiệu quả, bà con truyền 
tai nhau, rồi đặt hàng, anh bảo, 
làm ra đến đâu bà con mua hết đến 
đó. Nhưng khi đã cơ bản hoàn 
thiện thì lại không còn tiền để đầu 
tư sản xuất. Bài toán này còn khó 
hơn cả khi sáng chế ra nó. May về 
sau vận động được một số người 
chung vai gánh vác để thành lập 
Hợp tác xã như bây giờ. 

Với nỗ lực tìm tòi, sáng tạo 
cùng những sáng chế hữu ích, năm 
2019, Nguyễn Văn Tuấn đã được 
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng 
khen Đã có thành tích xuất sắc 
trong lao động sản xuất, góp phần 
vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ Quốc. Anh 
Nguyễn Văn Tuấn cũng được 
Trung ương Hội Nông dân Việt 
Nam tôn vinh “Nhà Khoa học của 
Nhà nông” lần thứ Nhất -năm 
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2018. Anh cũng là chủ nhân của 
rất nhiều Bằng khen, giấy khen 
của UBND tỉnh, các sở, ngành, 
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn. 

(Theo Vietnam.net) 
 

 Độc đáo máy đổi “rác” bảo 
vệ môi trường 

Máy đổi vỏ chai, vỏ lon đã qua 
sử dụng là sản phẩm hữu ích 
hướng đến mục tiêu bảo vệ môi 
trường, do giáo viên trẻ Trường 
Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy 
Nhơn (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định) chế tạo. 

 
Chiếc máy cao khoảng 1m, 

rộng 0,5m, trông rất đơn giản 
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. 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. 

 (Theo daklak24.com) 
 

 
 
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ 

Ngày 14/6/2019, Căn cứ Hiến 
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban 
hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 đã được sửa đổi 
bổ sung một số điều theo Luật 
số 36/2009/QH12. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a 
khoản 3 Điều 6 như sau: 

“a) Quyền sở hữu công nghiệp 
đối với sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu 
được xác lập trên cơ sở quyết định 
cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền theo thủ 
tục đăng ký quy định tại Luật này 
hoặc công nhận đăng ký quốc tế 
theo điều ước quốc tế mà Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên. 

Quyền sở hữu công nghiệp đối 
với nhãn hiệu nổi tiếng được xác 
lập trên cơ sở sử dụng, không phụ 
thuộc vào thủ tục đăng ký. 

Quyền sở hữu công nghiệp đối 
với chỉ dẫn địa lý được xác lập 
trên cơ sở quyết định cấp văn 
bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền theo thủ tục đăng 
ký quy định tại Luật này hoặc theo 
điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên;”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và 
bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 
Điều 60 như sau: 

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

4. Quy định tại khoản 3 Điều 
này cũng áp dụng đối với sáng chế 
được bộc lộ trong đơn đăng ký sở 
hữu công nghiệp hoặc văn bằng 
bảo hộ sở hữu công nghiệp do cơ 
quan quản lý nhà nước về sở hữu 
công nghiệp công bố trong trường 
hợp việc công bố không phù hợp 
với quy định của pháp luật hoặc 
đơn do người không có quyền 
đăng ký nộp.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 
61 như sau: 

“Điều 61. Trình độ sáng tạo 
của sáng chế 

1. Sáng chế được coi là có trình 
độ sáng tạo nếu căn cứ vào các 
giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ 
công khai dưới hình thức sử dụng, 
mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất 
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kỳ hình thức nào khác ở trong 
nước hoặc ở nước ngoài trước 
ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu 
tiên của đơn đăng ký sáng 
chế trong trường hợp đơn đăng ký 
sáng chế được hưởng quyền ưu 
tiên, sáng chế đó là một bước tiến 
sáng tạo, không thể được tạo ra 
một cách dễ dàng đối với người có 
hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ 
thuật tương ứng. 

2. Giải pháp kỹ thuật là sáng 
chế được bộc lộ theo quy định tại 
khoản 3 và khoản 4 Điều 60 của 
Luật này không được lấy làm cơ 
sở để đánh giá trình độ sáng tạo 
của sáng chế đó.”. 

4. Sửa đổi, bổ sung một 
số khoản của Điều 80 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 
1 như sau: 

“1. Tên gọi, chỉ dẫn đã trở 
thành tên gọi chung của hàng hóa 
theo nhận thức của người tiêu 
dùng có liên quan trên lãnh thổ 
Việt Nam;”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 
3 như sau: 

“3. Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc 
tương tự với một nhãn hiệu đang 
được bảo hộ hoặc đã được nộp 
theo đơn đăng ký nhãn hiệu có 
ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên 
sớm hơn, nếu việc sử dụng chỉ dẫn 

địa lý đó được thực hiện thì có khả 
năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc 
thương mại của hàng hóa;”. 

(Theo thuvienphapluat.vn) 
 
 

 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Lớp tập huấn cho cán bộ 
chuyên trách về sở hữu trí tuệ 
thuộc Mạng lưới TISC và IP-
HUB  

Ngày 27/6/2019 tại Hà Nội, 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) 
khai giảng lớp tập huấn cho cán 
bộ chuyên trách về sở hữu trí tuệ 
thuộc Mạng lưới các Trung tâm 
Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao 
công nghệ trong các trường đại 
học, viện nghiên cứu và doanh 
nghiệp (TISC, IP-HUB). 

Ngày 27/6/2019 tại Hà Nội, 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) 
khai giảng lớp tập huấn cho cán 
bộ chuyên trách về sở hữu trí tuệ 
thuộc Mạng lưới các Trung tâm 
Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao 
công nghệ trong các trường đại 
học, viện nghiên cứu và doanh 
nghiệp (TISC, IP-HUB). Lớp tập 
huấn có sự tham gia của các đại 
biểu từ hơn 20 viện nghiên cứu, 
trường đại học và một số doanh 
nghiệp khu vực phía Bắc. Ông 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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Đinh Hữu Phí, Cục Trưởng Cục 
Sở hữu trí tuệ đã phát biểu khai 
mạc lớp tập huấn.  

Mạng lưới các Trung tâm Sở 
hữu trí tuệ và Chuyển giao công 
nghệ trong các trường đại học, 
viện nghiên cứu và doanh nghiệp 
(TISC), theo sáng kiến của Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
(WIPO), được thành lập nhằm 
mục tiêu: Hỗ trợ việc tiếp cận với 
thông tin khoa học công nghệ chất 
lượng cao và các dịch vụ liên 
quan, khai thác tiềm năng đổi mới 
sáng tạo và xác lập, bảo vệ và 
quản lý quyền sở hữu trí tuệ; Gia 
tăng số lượng đơn đăng ký sở hữu 
công nghiệp nói chung, sáng chế 
nói riêng của chủ đơn Việt Nam, 
đặc biệt là từ các trường đại học, 
viện nghiên cứu và các doanh 
nghiệp. Mạng lưới TISC của Việt 
Nam hiện nay có 35 thành viên là 
các viện nghiên cứu, trường đại 
học ở cả ba miền. 

Bên cạnh Mạng lưới TISC, 
Cục Sở hữu trí tuệ cũng đồng thời 
chủ trì Mạng lưới IP-HUB theo 
mô hình trục xoay và nan hoa 
thuộc Dự án Môi trường Sở hữu 
trí tuệ Kiến tạo (EIE) của 
WIPO. Trong số các thành viên 
Mạng lưới TISC của Việt Nam, 
WIPO đã phỏng vấn lựa chọn ra 

12 thành viên tham gia vào Mạng 
lưới IP-HUB. Trong khi mục tiêu 
của Mạng lưới TISC là tập trung 
vào việc khai thác thông tin sáng 
chế, thúc đẩy đăng ký sáng chế thì 
mục tiêu của Mạng lưới IP-HUB 
là trang bị kiến thức, kỹ năng về 
chuyển giao công nghệ, thương 
mại hóa tài sản trí tuệ. 

Trong năm 2019, Cục Sở hữu 
trí tuệ giao Trung tâm Thông tin 
sở hữu công nghiệp tổ chức 10 
mô-đun tập huấn kỹ năng cho các 
cán bộ chuyên trách của Mạng 
lưới TISC và IP-HUB trong toàn 
quốc. Hai mô-đun đầu tiên được 
thực hiện ngày 27-28/6/2019 tại 
Hà Nội với sự tham gia của các 
đại biểu thuộc hơn 20 tổ chức là 
các viện nghiên cứu, trường đại 
học và một số doanh nghiệp khu 
vực phía Bắc, bao gồm Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam, Viện Khoa học Nông nghiệp 
Việt Nam…, Công ty Cổ phần 
Sao Thái Dương, Tập đoàn Viettel 
và Tập đoàn Vingroup. 

Phát biểu khai mạc lớp tập 
huấn, ông Đinh Hữu Phí, Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã nêu 
khái quát về tình hình đăng ký 
sáng chế tại Việt Nam, đặc biệt là 
sáng chế của chủ đơn Việt Nam. 
Ông nhấn mạnh vai trò của các 
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viện nghiên cứu, trường đại học 
và doanh nghiệp trong việc thúc 
đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, 
tiếp đó là bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ cho các thành quả sáng tạo của 
mình. Số lượng đơn đăng ký sáng 
chế của các  chủ thể Việt Nam 
hiện nay chiếm tỷ lệ khiêm tốn so 
với các chủ thể nước ngoài, chỉ 
bằng khoảng 10-12% so với tổng 
số đơn đăng ký sáng chế mà Cục 
Sở hữu trí tuệ tiếp nhận. Do đó, 
ông mong muốn các viện nghiên 
cứu, trường đại học, các doanh 
nghiệp cũng như các tổ chức, cá 
nhân Việt Nam quan tâm hơn nữa 
đến hoạt động đăng ký sáng chế. 
Đó là lý do mà Cục Sở hữu trí tuệ 
chủ trì tổ chức chuỗi mô-đun tập 
huấn này nhằm tăng cường năng 
lực cho các cán bộ chuyên trách 
về sở hữu trí tuệ trong Mạng lưới. 

Các học viên cần cam kết tham 
gia đầy đủ các mô-đun trong suốt 
quá trình tập huấn để thu được 
kiến thức chuyên sâu về sở hữu trí 
tuệ, đặc biệt là sáng chế và khai 
thác thông tin sở hữu công nghiệp. 
Thay mặt các đại biểu tham dự, 
ông Nguyễn Đắc Bình Minh, Phó 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu và 
Phát triển Vùng (Bộ KH&CN) đã 
cảm ơn Cục Sở hữu trí tuệ về việc 
tổ chức 10 mô-đun tập huấn hữu 

ích cho các viện, trường, doanh 
nghiệp. Trong bối cảnh xu thế thế 
giới hiện nay, việc bảo hộ sáng 
chế đang rất được quan tâm. Mạng 
lưới TISC giúp kết nối, chia sẻ 
kinh nghiệm, kiến thức giữa các 
thành viên với nhau cũng như 
nhận được sự trợ giúp của WIPO 
và Cục Sở hữu trí tuệ. Sự tham gia 
đông đủ vào lớp tập huấn này 
chứng tỏ các đơn vị đánh giá cao 
vấn đề sở hữu trí tuệ, đặc biệt là 
sáng chế và giải pháp hữu ích. 

Các chuyên đề được thực hiện 
bởi các cán bộ có kinh nghiệm của 
Cục Sở hữu trí tuệ. Hình thức tập 
huấn kết hợp giữa lý thuyết, thực 
hành và tư vấn tại chỗ. Với việc 
hoàn thành 10 mô-đun tập huấn, 
học viên sẽ được trang bị kiến 
thức và kỹ năng về sở hữu trí tuệ, 
đặc biệt là kỹ năng tra cứu thông 
tin và viết bản mô tả sáng chế. 

(Theo noip.gov.vn) 
 
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Đồng 
Giao" cho dứa  

Ngày 27 tháng 5 năm 2019, 
Cục Sở hữu trí tuệ ban hành 
Quyết định số 2588/QĐ-SHTT về 
việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
chỉ dẫn địa lý số 00074 cho sản 
phẩm dứa Đồng Giao. Ủy ban 
nhân dân thành phố Tam Điệp là 
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Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý 
này. 

 
Dứa Đồng Giao là đặc sản trái 

cây của tỉnh Ninh Bình, có mặt 
trong sách Top 50 trái cây đặc sản 
nổi tiếng nhất Việt Nam. Dứa 
Đồng Giao cùng với cá rô Tổng 
Trường, dê núi và cơm cháy Ninh 
Bình được coi là những đặc sản 
ẩm thực tiêu biểu của Ninh Bình. 
Dứa Đồng Giao có hai giống là 
dứa Cayene và dứa Queen. 

Dứa Cayene Đồng Giao có 
hình trụ, màu vàng cam nhạt, mùi 
thơm, vị ngọt đậm, không xơ. 
Khối lượng quả từ 1,53 đến 1,78 
kg. Đường kính quả từ 12,90 đến 
13,90 cm. Chiều dài quả từ 19,45 
đến 20,39 cm. Số lượng mắt dứa 
từ 111 đến 115 mắt. Tỷ lệ phần ăn 
được từ 72 đến 75%. Các giá trị 
dinh dưỡng đặc thù có trong dứa 
Cayene Đồng Giao bao gồm hàm 
lượng chất khô hòa tan tổng số từ 
12,71 đến 14,03 0bx. Hàm lượng 
vitamin C từ 27,87 đến 28,57 
mg/100g. Hàm lượng đường tổng 
số từ 8,62 đến 9,31 %. Hàm lượng 

axit tổng số từ 0,75  đến 0,71%. 
Hàm lượng chất khô từ 13,61 đến 
14,26%. Hàm lượng nước từ 
85,87 đến 86,26%. 

Các tính chất đặc thù của dứa 
Đồng Giao có được là do các điều 
kiện độc đáo của khu vực địa lý 
nơi đây. Khu vực địa lý có địa 
hình đặc trưng của vùng bán sơn 
địa, được phân bố tại vùng đồi bát 
úp dốc từ Tây sang Đông, tại các 
dải đồi thoải với độ cao dưới 
100m so với mực nước biển, mức 
độ phân cắt địa hình ít. Đặc điểm 
địa hình của khu vực địa lý tạo sự 
đồng đều về khí hậu, tiêu thoát 
nước tốt, thuận lợi cho việc trồng 
và sản xuất cây dứa. Về khí hậu, 
khu vực địa lý có lượng bức xạ 
lớn, tổng xạ 110 - 120 
kcal/cm2/năm, cán cân bức xạ cao 
87,2 kcal/cm2/năm, tạo nền nhiệt 
cao với nhiệt độ trung bình năm 
23,3 - 24,00C. Tổng nhiệt độ năm 
đạt 8.8000C. Số tháng có nhiệt độ 
trên 200C từ 8 đến 9 tháng trong 
năm. Giai đoạn từ tháng 12 đến 
tháng 2, nền nhiệt độ tại khu vực 
địa lý thấp, các tháng còn lại trong 
năm đều cao, rất phù hợp với các 
giai đoạn sinh trưởng, phát triển 
của cây dứa. Trong giai đoạn cây 
ra hoa và tích lũy dinh dưỡng vào 
chùm hoa, khu vực địa lý có biên 
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độ nhiệt ngày đêm lớn (4 - 60C) 
giúp tạo nên đặc điểm đặc thù cho 
sản phẩm dứa Đồng Giao. Lượng 
mưa trung bình năm tại khu vực 
địa lý khoảng 2.078 mm, phân bố 
tương đối đều.  

Ngoài các yếu tố tự nhiên của 
khu vực địa lý, bí quyết canh tác, 
kỹ thuật sản xuất, thu hoạch và 
bảo quản sản phẩm của người sản 
xuất tại khu vực địa lý cũng góp 
phần tạo nên các đặc thù của sản 
phẩm dứa Đồng Giao. Khu vực 
địa lý bao gồm các xã Phú Long, 
Quảng Lạc thuộc huyện Nho 
Quan; các xã Đông Sơn, Quang 
Sơn và các phường Trung Sơn, 
Nam Sơn thuộc thành phố Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình./. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
Thi đổi mới sáng tạo trong 
nông nghiệp  

Tại buổi giới thiệu ngày 11/7 
tại TPHCM, ông Đinh Minh Hiệp 
– Trưởng ban Quản lý Khu nông 
nghiệp công nghệ cao TPHCM, 
cho biết, Cuộc thi nhằm tìm kiếm 
và ươm tạo các ý tưởng, dự án khả 
thi mang tính ĐMST trong nông 
nghiệp; đồng thời giúp thực hiện 
hóa các ý tưởng, dự án thành các 
doanh nghiệp phát triển trên 
thương trường.  

 
Ông Nguyễn Hải An giới thiệu về Cuộc thi 

Ông Nguyễn Hải An – Giám 
đốc Trung tâm Ươm tạo doanh 
nghiệp nông nghiệp công nghệ 
cao, cho biết, đối tượng Cuộc thi 
là các thanh niên, giảng viên, sinh 
viên các trường đại học, cao đẳng, 
học viện trên địa bàn TPHCM và 
các tỉnh lân cận có mong muốn 
khởi nghiệp, có ý tưởng, sản phẩm 
quy trình sản xuất, bảo quản, chế 
biến và quản lý sáng tạo trong lĩnh 
vực nông nghiệp công nghệ cao.  

Các dự án tham gia Cuộc thi sẽ 
thi theo hình thức cá nhân hoặc 
tập thể với số lượng thành viên 
không quá 5 người. Vòng sơ 
tuyển, sẽ trình bày ý tưởng, sản 
phẩm, quy trình sản xuất, bảo 
quản, chế biến và quản lý sáng 
tạo. Vòng bán kết chứng minh tính 
khả thi về mặt kỹ thuật và lợi ích 
kinh tế. Vòng chung kết các dự án 
sẽ trình bày kế hoạch kinh doanh. 

Cơ cấu giải thưởng: 
1 giải Nhất, tổng trị giá 220 

triệu đồng, gồm 50 triệu tiền mặt; 
2 giải Nhì, tổng trị giá 170 triệu 
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đồng, gồm 30 triệu tiền mặt; 2 giải 
Ba, tổng trị giá 120 triệu đồng, 
gồm 20 triệu tiền mặt và các chi 
phí sử dụng cơ sở vật chất phục vụ 
triển khai dự án; tư vấn hoàn thiện 
quy trình công nghệ, nghiên cứu 
thị trường; đào tạo, tư vấn về quản 
trị doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ; hỗ 
trợ quảng bá, thương mại sản 
phẩm. Ngoài ra, BTC cũng trao 3 
giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 
10 triệu đồng. 

Các dự án đạt giải còn được ưu 
tiên xem xét, lựa chọn tham gia 
Chương trình ươm tạo doanh 
nghiệp tại Trung tâm Ươm tạo 
doanh nghiệp NN CNC và 
Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, 
đổi mới sáng tạo - SpeedUp của 
Sở KH&CN TPHCM, với số tiền 
hỗ trợ lên đến 2 tỷ đồng/dự án. 

(Theo khoahocvaphattrien.vn) 
 
Hưng Yên: Đẩy mạnh quản 
lý và phát triển tài sản trí tuệ 
cho các sản phẩm chủ lực  

Công nghệ cần phát huy được 
thế mạnh kết nối không giới hạn 
không gian và thời gian để nhà 
khoa học có thể đồng hành cùng 
nhà quản lý gắn kết được nhà sản 
xuất với doanh nghiệp, người tiêu 
dùng trên thị trường trong và 
ngoài nước. Hưng Yên có 16 sản 

phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ 
có giá trị, cần tính toán tới giá trị 
tài sản sở hữu trí tuệ để cùng 
chung tay quản lý và phát triển tốt 
hơn nữa. 

 
Toàn cảnh Hội nghị 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) Trần Văn 
Tùng cho biết như trên tại Hội 
nghị “Quản lý và phát triển tài sản 
trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” diễn 
ra sáng nay 19/7/2019, tại Hưng 
Yên do Sở KH&CN tỉnh Hưng 
Yên tổ chức.  

Cần tính toán giá trị tài sản 
trí tuệ 

Hội nghị được tổ chức với mục 
tiêu làm rõ vai trò của ứng dụng 
KH&CN trong quản lý phát triển 
nhãn hiệu được bảo hộ sở hữu trí 
tuệ tại Hưng Yên; hướng dẫn, giới 
thiệu ứng dụng hệ thống truy xuất 
nguồn gốc CheckVN; đánh giá 
hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, quản lý và phát triển nhãn 
hiệu đã được bảo hộ sở hữu trí 
tuệ; chia sẻ thuận lợi, khó khăn, đề 
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ra giải pháp thúc đẩy phát triển 
các sản phẩm được bảo hộ sở hữu 
trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

Bà Phạm Thị Lý, Giám đốc 
Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập 
và Phát triển (IDE) đã giới thiệu 
ứng dụng hệ thống truy xuất 
nguồn gốc CheckVN trong truyền 
thông phát triển thương hiệu và 
kết nối cung cầu các sản phẩm chủ 
lực của tỉnh (Giải pháp công nghệ 
CheckVN đã được lựa chọn ứng 
dụng cho toàn tỉnh Hưng Yên thực 
hiện quản lý chất lượng, an toàn 
thực phẩm thí điểm cho thực 
phẩm, sản phảm nông lâm sản và 
thủy sản năm 2019). 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn 
Tùng đã chỉ rõ vai trò của ứng 
dụng kết quả nghiên cứu KH&CN 
trong phát triển tài sản trí tuệ tại 
Hưng Yên cũng như tại các địa 
phương khác. Công nghệ cần phát 
huy được thế mạnh kết nối không 
giới hạn không gian và thời gian 
để nhà khoa học có thể đồng hành 
cùng nhà quản lý gắn kết được 
nhà sản xuất được với doanh 
nghiệp và người tiêu dùng trên thị 
trường trong và ngoài nước.   

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần 
Văn Tùng cho rằng, Hưng Yên có 
16 sản phẩm được bảo hộ sở hữu 

trí tuệ và chúng có giá trị thực sự. 
Do đó, cần tính toán tới giá trị tài 
sản sở hữu trí tuệ để cùng chung 
tay quản lý và phát triển tốt hơn 
nữa.  

Đẩy mạnh áp dụng truy xuất 
nguồn gốc 

Dẫn Quyết định số 100/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc Phê duyệt Đề án triển khai, 
áp dụng và quản lý hệ thống truy 
xuất nguồn gốc, Thứ trưởng Trần 
Văn Tùng cho rằng, “nếu thời 
điểm này không áp dụng truy xuất 
nguồn gốc thì rất khó để xuất 
khẩu. Như thị trường Trung Quốc 
bây giờ nếu không có truy xuất 
nguồn gốc thì không thể xuất 
khẩu”.  

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần 
Văn Tùng đề nghị Sở KH&CN 
cần để hướng dẫn, chuyển giao, 
cấp mã số mã vạch cho doanh 
nghiệp, cho nông dân; Đẩy mạnh 
công tác cấp văn bằng bảo hộ sở 
hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý cho 
người nông dân, doanh nghiệp; 
Triển khai việc áp dụng công nghệ 
truy xuất nguồn gốc, chuyển giao 
công nghệ đến các Sở ngành, 
doanh nghiệp, người nông dân; 
Các hộ sản xuất cần đảm bảo các 
tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng 
sản phẩm hàng hoá. Đồng thời 
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nâng cao công tác truyền thông, 
xúc tiến thương mại, nâng tầm giá 
trị hàng hoá.  

 Cũng tại Hội nghị, ông Lê 
Quang Thắng – Chủ tịch Hội chăn 
nuôi và kinh doanh Gà Đông Tảo 
đã chia sẻ những khó khăn thuận 
lợi khi phát triển thương hiệu và 
sản xuất kinh doanh sản phẩm sau 
khi được bảo hộ. Ngày 16/7/2015, 
Gà Đông Tảo Hưng Yên đã được 
Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng 
bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Tuy 
nhiên, sản phẩm này đã và đang 
đối mặt với khó khăn trong việc 
quản lý sử dụng nhãn hiệu, chất 
lượng sản phẩm và cách thức tiếp 
cận được với thị trường trong và 
ngoài nước.  

Các chuyên gia, đại diện siêu 
thị, chuỗi bán lẻ được mời tham 
dự Hội nghị đã có những tư vấn 
đối với việc phát triển thương hiệu 
và tăng doanh số bán hàng cho các 
sản phẩm đã có nhãn hiệu được 
bảo hộ. Khẳng định sẵn sàng đồng 
hành và hỗ trợ tiêu thụ các sản 
phẩm nông nghiệp của các ngành 
hàng chủ lực tỉnh Hưng Yên.  

Việc ứng dụng công nghệ trong 
phát triển thương hiệu và truy xuất 
nguồn gốc vào thực tế được đánh 
giá có thể thắt chặt mối liên kết, 
tương tác đa chiều giữa 4 “nhà”: 

Nhà quản lý – Doanh nghiệp – 
Người sản xuất – Người tiêu thụ, 
qua đó, giúp nâng tầm vai trò của 
KH&CN trong phát triển kinh tế 
xã hội của Hưng Yên. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 
Nông sản Việt phải tuân thủ 
truy xuất nguồn gốc nghiêm 
ngặt khi vào thị trường EU  

Mới đây, Việt Nam và Liên 
minh châu Âu (EU) kí kết hiệp 
định thương mại tự do EVFTA, 
đây là cơ hội cho các mặt hàng, 
đặc biệt mặt hàng chủ lực như: 
dệt may, da giày; nông sản, gỗ… 
Tuy nhiên, để vào thị trường khó 
tính này, doanh nghiệp phải tuân 
thủ những yêu cầu nghiêm ngặt, 
đặc biệt về vấn đề truy xuất nguồn 
gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 
Ông Đỗ Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội 

các doanh nghiệp đầu tư tại Đức 

Chất lượng Việt Nam Online 
(Vietq.vn) đã có trao đổi nhanh 
với ông Đỗ Mạnh Hùng, Chủ tịch 
Hiệp hội các doanh nghiệp đầu tư 
tại Đức để hiểu hơn về thị trường 
Đức, EU và những rào cản khi 
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xuất khẩu nông sản sang thị 
trường này.  

Ông Đỗ Mạnh Hùng, Chủ 
tịch Hiệp hội các doanh nghiệp 
đầu tư tại Đức cho biết: 

Khi thuế của chúng ta được về 
0% nhưng chất lượng sản 
phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật là điều 
quan trọng nhất.  Khi hiệp định 
EVFTA được áp dụng một vài 
năm đầu tiên, Việt Nam chỉ cần 
tiếp cận được năng lực quản trị, 
trình độ công nghệ của EU đã giải 
quyết cơ bản bài toán kinh 
doanh trong nước. Tuy nhiên, Khi 
mở cửa hàng rào thuế quan 100%, 
chúng ta có thể vào được ngay 
nhưng rào cản về các biện pháp kỹ 
thuật mới là điểm cần lưu ý. Do 
đó, doanh nghiệp cần nghiên cứu 
kỹ hiệp định này, trên cơ sở đó 
tìm được điểm mạnh và khắc phục 
điểm yếu của chúng ta. Cơ hội lớn 
là chúng ta học hỏi nhiều trình độ 
năng lực quản trị, công nghệ, qua 
đó cải thiện điều kiện sản xuất. 

Các lĩnh vực nên quan tâm đó 
là máy móc, thiết bị; các sản phẩm 
hàng tiêu dùng. Hiệp định này, có 
lợi cho người dân vì làm cho giá 
thành giảm, chất lượng sản phẩm 
nâng cao. Hiện nay, các lĩnh vực 
mà đầu tư sang Đức là những mặt 
hàng nông sản như: chè, hạt điều, 

hạt tiêu; các sản phẩm da giày, 
thời trang cho lao động phổ thông, 
y tế… 

Thị trường châu Âu khi vào 
các quốc gia thì cơ hội nhiều 
nhưng cạnh tranh rất lớn. Mảng 
dệt may và da giày là một trong 
những lợi thế của Việt Nam, Tôi 
mong rằng, chúng ta nên bắt kịp 
nhanh xu hướng thời trang thế 
giới để liên tục thay đổi, nâng cao 
khả năng cạnh tranh. Hơn nữa, 
chúng ta có thể tấn công vào các 
thị trường lớn, khó tính như Đức. 
Bởi khi chinh phục được thị 
trường Đức, dệt may, da giày Việt 
Nam dễ dàng tiếp cận những thị 
trường khác trong EU. Trước nay, 
chúng ta thường đi vòng khi xuất 
khẩu sang các nước thứ 3. Với 
hiệp định này, chính sách FTA 
được áp dụng thì chúng ta nên đi 
thẳng vào các nước khó tính.  

Đối với thị trường Đức nói 
riêng và cả EU nói chung, khi 
nông sản Việt Nam xuất khẩu 
sang phải đảm bảo những yêu cầu 
rất nghiêm ngặt về truy xuất 
nguồn gốc. Điều khó khăn nhất 
hiện nay khi tham gia hiệp định 
này là các quy chuẩn kỹ thuật với 
các doanh nghiệp Việt Nam, tiêu 
chuẩn về hàng hóa vào châu Âu. 
Như chúng ta đã rõ, EU là thị 
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trường khó tính, đặc biệt với vấn 
đề an toàn vệ sinh thực phẩm, đó 
là rào cản lớn. Do đó, nông sản 
Việt muôn xuất khẩu sang thị 
trường EU thì vấn đề vệ sinh an 
toàn thực phẩm phải đặt lên hàng 
đầu. 

Hơn nữa, doanh nghiệp Việt 
nên làm đúng, làm thật đối với tất 
cả các mặt hàng trong nước và 
xuất khẩu. Vì như vậy sẽ tạo ra giá 
trị riêng của sản phẩm, tăng khả 
năng cạn tranh với những mặt 
hàng của các quốc gia khác. Ngoài 
ra, việc tham gia EVFTA, Việt 
Nam sẽ học hỏi được nhiều kinh 
nghiệm sản xuất của châu Âu. Từ 
đó giúp cho kim ngạch xuất khẩu 
tăng lên. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Tăng cường quản lý truy 
xuất nguồn gốc - Mấu chốt 
tăng trưởng xuất khẩu bền 
vững 

Trong các tháng đầu năm nay, 
xuất khẩu đều tăng trưởng nhưng 
chưa thực sự bền vững. Quản lý 
tốt truy xuất nguồn gốc sẽ giúp 
xuất khẩu tăng trưởng bền vững. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, 
kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 
122,42 tỷ USD, tăng 7,1% so với 
cùng kỳ năm 2018. Xuất khẩu 

hàng hóa đạt kết quả khả quan chủ 
yếu là nhờ vào đà tăng trưởng của 
nhóm hàng công nghiệp chế biến. 
Cụ thể, nhóm hàng công nghiệp 
chế biến tiếp tục đóng vai trò đầu 
tàu xuất khẩu trong 6 tháng đầu 
năm 2019 với kim ngạch đạt 
102,25 tỷ USD, tăng 9,1% so với 
cùng kỳ năm 2018 và chiếm tới 
83,5% tổng kim ngạch hàng hóa 
xuất khẩu. 

 
Mặc dù xuất khẩu trong 6 

tháng đầu 2019 tăng 7,1% so với 
cùng kỳ, nhưng vẫn thấp hơn mức 
tăng 16,4% của cùng kỳ năm 2018 
so với năm 2017. Đặc biệt, xuất 
khẩu nông sản của Việt Nam sang 
thị trường Trung Quốc đang gặp 
nhiều trở ngại khi kể từ tháng 
5/2019, Trung Quốc đã tăng 
cường công tác quản lý, truy xuất 
nguồn gốc đối với trái cây nhập 
khẩu nói chung và dưa hấu nói 
riêng thông qua các quy định yêu 
cầu doanh nghiệp nhập khẩu của 
Trung Quốc tiến hành đăng ký 
mẫu tem nhãn truy xuất nguồn gốc 
tại cơ quan Hải quan Trung Quốc 
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và dán tem nhãn này trên các sản 
phẩm/bao bì trái cây nhập khẩu.  

Để đạt được mục tiêu xuất 
khẩu tăng trưởng từ 8 đến 10% 
(tương đương 263 tỷ USD), xuất 
khẩu 6 tháng cuối năm phải đạt 
bình quân 23 – 23,4 tỷ USD. Thứ 
trưởng Bộ Công Thương Đỗ 
Thắng Hải cho biết, Bộ này sẽ 
kiên trì thực hiện các giải pháp 
nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản 
xuất, tạo nguồn hàng cho xuất 
khẩu, khơi thông thị trường xuất 
khẩu. Phối hợp đồng bộ hơn trong 
việc xử lý các vấn đề phát sinh 
trong thương mại quốc tế như 
vượt qua các rào cản thương mại, 
kiểm dịch động thực vật, các vấn 
đề về chống trợ cấp, chống bán 
phá giá của nước ngoài đối với 
hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam; 
tăng cường quản lý truy xuất 
nguồn gốc hàng hóa xuất khẩu; 
đặc biệt là vấn đề gian lận xuất xứ 
khi nguy cơ hàng hóa Trung Quốc 
“mượn đường” và “mượn xuất 
xứ” của Việt Nam để vào Mỹ. 

Thời gian qua, Bộ Công 
Thương đã có các văn bản gửi 
VCCI đề nghị tăng cường kiểm tra 
hồ sơ cấp C/O cho hàng hóa xuất 
khẩu sang Hoa Kỳ để phòng tránh 
gian lận thương mại về xuất xứ 
hàng hóa, tác động xấu đến sản 

xuất trong nước; đồng thời chỉ đạo 
các Sở Công Thương cập nhật tình 
hình các dự án đầu tư sản xuất 
trên địa bàn, kịp thời báo cáo Bộ 
Công Thương khi có dấu hiệu 
gian lận thương mại về xuất xứ. 

  (Theo vietq.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Hải quan nêu nhiều thủ 
đoạn gian lận xuất xứ hàng 
hoá  

Chiều 19/7, Tổng cục Hải quan 
tổ chức Họp báo chuyên đề về 
công tác đấu tranh chống gian lận 
xuất xứ của ngành hải quan. Ông 
Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục 
Giám sát quản lý về hải quan - 
Tổng cục Hải quan cho biết, qua 
công tác kiểm tra, giám sát, quản 
lý khi làm thủ tục hải quan đối với 
hàng hóa xuất nhập khẩu và kiểm 
tra sau thông quan, thanh tra của 
cơ quan hải quan đã phát hiện các 
phương thức, thủ đoạn gian lận, 
giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng 
hóa. 

Đáng lo ngại, các doanh nghiệp 
còn lợi dụng văn bản quy phạm 
pháp luật chưa bắt buộc dán nhãn 
phụ ngay tại khâu thông quan để 
nhập khẩu các mặt hàng có thương 
hiệu nổi tiếng sau đó không dán 
nhãn phụ theo quy định mà thay 
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đổi nhãn mác, bao bì, tên thương 
hiệu để tiêu thụ nội địa; nhập khẩu 
hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã 
được đăng ký bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ; lợi dụng loại hình quá 
cảnh để vận chuyển hàng giả, 
hàng xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ, giả mạo xuất xứ Việt Nam. 

Thủ đoạn nữa là thành lập 
nhiều công ty, mỗi công ty nhập 
khẩu một số cụm linh kiện, phụ 
tùng hoặc bộ phận tháo rời để lắp 
ráp hoặc bán cho công ty khác 
thực hiện gia công, lắp ráp công 
đoạn đơn giản không đáp ứng tiêu 
chí xuất xứ theo quy định nhưng 
ghi sản xuất tại Việt Nam hoặc 
xuất xứ Việt Nam để tiêu thụ tại 
thị trường trong nước nhằm đánh 
lừa người tiêu dùng hoặc xuất 
khẩu. 

Trong đó quy định cụ thể trách 
nhiệm, sự phối hợp của các đơn vị 
nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải 
quan trong việc thu thập, phân tích 
thông tin, xác định mặt hàng, 
doanh nghiệp có rủi ro cao nghi 
vấn gian lận, giả mạo xuất xứ, 
chuyển tải bất hợp pháp để áp 
dụng các biện pháp kiểm soát phù 
hợp; trách nhiệm của Cục Hải 
quan các tỉnh, thành phố trong 
việc kiểm tra, xác định xuất xứ 
hàng hóa khi làm thủ tục hải quan 

đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu. Hải quan sẽ tiếp tục tăng 
cường công tác kiểm tra xuất xứ 
đối với hàng hóa nhập khẩu từ 
Trung Quốc nhưng trên nhãn hàng 
hóa thể hiện “Made in Vietnam” 
tại công văn số 3083/TCHQ-
GSQL ngày 20/5/2019; tăng 
cường kiểm tra hoạt động tạm 
nhập, tái xuất tại công văn số 
4307/TCHQ-GSQL ngày 
28/6/2019. Đồng thời xem xét 
chuyển luồng kiểm tra thực tế 
hàng hóa đối với nhóm mặt hàng 
này để kiểm soát chặt chẽ xuất xứ 
hàng hóa. 

Cơ quan Hải quan cũng đề nghị 
Bộ Công Thương, VCCI siết chặt 
công tác quản lý cấp giấy chứng 
nhận xuất xứ theo quy định tại 
Điều 29 Nghị định số 
31/2018/NĐ-CP đối với trường 
hợp qua kết quả kiểm tra, thanh 
tra xác định hành vi gian lận, giả 
mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, 
chuyển tải bất hợp pháp. Chỉ đạo 
các đơn vị chức năng tăng cường 
công tác kiểm tra sản xuất hàng 
hoá xuất khẩu nhất là đối với các 
doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá, 
nguyên liệu, bán thành phẩm về 
sản xuất thành phẩm để xuất khẩu 
ra thị trường . 

(Theo baochinhphu.vn) 
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 Doanh nghiệp phải chủ 
động chống hàng giả và thực 
thi quyền sở hữu trí tuệ  

Đây cũng là nội dung được 
ngành hải quan khuyến cáo tại 
Hội nghị Kiểm soát biên giới về sở 
hữu trí tuệ và phân biệt hàng giả 
do Cục Hải quan TP. Hồ Chí 
Minh phối hợp với Cơ quan Xúc 
tiến thương mại Nhật Bản 
(JETRO), tổ chức ngày 17/7. 

Đánh giá của Tổng cục Quản 
lý thị trường (Bộ Công Thương) 
cho thấy, các vụ việc vi phạm liên 
quan sản xuất, buôn bán hàng 
nhái, hàng giả nhãn mác và xâm 
phạm SHTT luôn song hành cùng 
nhau với phương thức, thủ đoạn 
hoạt động tương đối giống nhau. 
Đa số các đối tượng này sử dụng 
nguồn nguyên liệu giá thành thấp, 
mua trôi nổi trên thị trường, không 
rõ nguồn gốc xuất xứ để pha trộn 
với một lượng hàng thật; hoặc tự 
sản xuất hàng, sau đó dán nhãn 
mác của các DN đã được đăng ký 
nhãn hiệu để bán ra thị trường. 
Các đối tượng vi phạm hiện nay 
đều tinh vi, hiểu biết chính sách, 
am hiểu nhu cầu thị trường và 
thường xuyên thay đổi phương 
thức, thủ đoạn để trốn tránh sự 
phát hiện, xử lý của lực lượng 
chức năng... 

Đến nay, các biện pháp tạm 
dừng làm thủ tục hải quan được 
tiến hành theo yêu cầu của chủ thể 
quyền SHTT được bảo hộ tại Việt 
Nam, nhằm thu thập thông tin, 
chứng cứ về lô hàng để chủ thể 
quyền SHTT thực hiện quyền yêu 
cầu xử lý hành vi xâm phạm; 
quyền và yêu cầu áp dụng các 
biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc 
các biện pháp ngăn chặn và bảo 
đảm xử phạt hành chính đối với 
hành vi xâm phạm. 

Từ phía cơ quan hải quan chỉ 
quyết định dừng làm thủ tục hải 
quan đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu khi chủ thể quyền hoặc 
người được ủy quyền hợp pháp có 
đơn đề nghị, bằng chứng về sở 
hữu hợp pháp quyền SHTT và nộp 
một khoản tiền hoặc chứng từ bảo 
lãnh của tổ chức tín dụng để đảm 
bảo bồi thường thiệt hại và các chi 
phí phát sinh theo quy định của 
pháp do việc đề nghị tạm dừng 
làm thủ tục hải quan không đúng. 

Ngoài ra, các DN cần chủ động 
phối hợp, hỗ trợ cơ quan thực thi 
trong công tác chống hàng giả, vi 
phạm quyền SHTT thông qua việc 
cung cấp các thông tin đầu mối về 
SHTT của DN, mặt hàng vi phạm, 
phương thức thủ đoạn vi phạm, thị 
trường tiêu thụ, các dấu hiệu phân 
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biệt hàng thật - hàng giả cũng như 
tham gia vào các vụ việc kiểm tra 
của lực lượng thực thi khi có yêu 
cầu. 

(Theo congthuong.vn) 
 
Tạm giữ hơn 400 chiếc đồng hồ 
có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu  

Thực hiện chỉ đạo tăng cường 
kiểm tra, xử lý hàng giả đồng hồ 
Thụy Sỹ, lực lượng chức năng tỉnh 
Vĩnh Phúc đã phát hiện và thu giữ 
trên 400 chiếc đồng hồ có dấu 
hiệu giả mạo. 

 
Thực hiện văn bản số 

215/QLTT-NVTH ngày 11/6/2019 
của Cục Quản lý thị trường 
(QLTT) Vĩnh Phúc về việc tăng 
cường kiểm tra, xử lý hàng giả 
đồng hồ Thụy Sỹ, Đội QLTT số 8 
đã tiến hành kiểm tra các cửa 
hàng kinh doanh đồng hồ trên địa 
bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Qua kiểm tra 
Đội QLTT số 8 phát hiện một số 
đồng hồ đeo tay nam, nữ có dấu 
hiệu giả mạo. 

Cụ thể: 25 chiếc đồng hồ nhãn 
hiệu Aolix; 31 chiếc đồng hồ nhãn 

hiệu Babila; 01 chiếc đồng hồ 
nhãn hiệu Cartier; 03 chiếc đồng 
hồ nhãn hiệu Sunrise; 02 chiếc 
đồng hồ nhãn hiệu Neos; 09 chiếc 
đồng hồ nhãn hiệu Citizen; 14 
chiếc đồng hồ nhãn hiệu Seiko; 03 
chiếc đồng hồ nhãn hiệu Chopard; 
10 chiếc đồng hồ nhãn hiệu 
Citole; 01 chiếc đồng hồ nhãn 
hiệu Gold Star; 04 chiếc đồng hồ 
nhãn hiệu Binli; 45 chiếc đồng hồ 
nhãn hiệu Longines; 53 chiếc 
đồng hồ nhãn hiệu Omega; 62 
chiếc đồng hồ nhãn hiệu Rado; 17 
chiếc đồng hồ nhãn hiệu Halet; 24 
chiếc đồng hồ nhãn hiệu Sunrise; 
10 chiếc đồng hồ nhãn hiệu 
Curren;… 

Toàn bộ số hàng hoá đều do 
nước ngoài sản xuất, chủ hộ kinh 
doanh chưa xuất trình được hoá 
đơn, chứng từ chứng minh nguồn 
gốc xuất xứ. Trong số hàng hóa 
nêu trên, có một số mặt hàng đồng 
hồ có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu 
Thụy Sĩ. Đội QLTT số 8 đã tiến 
hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa 
trên để tiếp tục xác minh làm rõ để 
xử lý theo quy định của pháp 
luật. Lực lượng chức năng đã tiến 
hành lập biên bản và tạm giữ toàn 
bộ số hàng hoá để điều tra làm rõ 
theo quy định của pháp luật. 

(Theo vietq.vn) 


