
                                          Số 222 – 8/2019 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 1 
 

 
 
 
THỦ TƯỚNG PHÊ DUYỆT 
CHIẾN LƯỢC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐẾN NĂM 2030  

Ngày 22/8/2019, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết 
định số 1068/QĐ-TTg về việc phê 
duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ 
đến năm 2030. 

 
Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa WIPO 

 và Bộ KH&CN.  

Chiến lược sở hữu trí tuệ 
(SHTT) được Chính phủ giao cho 
Bộ KH&CN chủ trì xây dựng từ 
năm 2017 với mục tiêu phát triển 
hệ thống SHTT quốc gia thông 
qua việc xây dựng các chính sách 
thúc đẩy hoạt động nghiên cứu 
sáng tạo; bảo hộ và khai thác hiệu 
quả tài sản trí tuệ của viện nghiên 
cứu, trường đại học, doanh nghiệp 
và cá nhân. Để đảm bảo chiến 
lược thực sự phát huy hiệu quả, 
Bộ KH&CN đã thiết lập cơ chế 
hợp tác với Tổ chức Sở hữu trí tuệ 
Thế giới (WIPO) và mời các 

chuyên gia ở WIPO sang khảo sát, 
cùng thảo luận để xây dựng chiến 
lược sở hữu trí tuệ cho Việt Nam.  

Đồng thời, Bộ KH&CN cũng 
tham vấn ý kiến của đại diện các 
doanh nghiệp, trường đại học, viện 
nghiên cứu cùng Bộ ngành khác. 
Dựa trên những định hướng chung 
của Chiến lược, quyết định phê 
duyệt của Thủ tướng Chính phủ đã 
đặt ra một số mục tiêu cụ thể như 
sau: 

- Số lượng đơn đăng ký sáng 
chế và văn bằng bảo hộ sáng chế 
tăng trung bình 16 - 18%/năm; 

- Số lượng đơn đăng ký kiểu 
dáng công nghiệp tăng trung bình 
6 - 8%/năm; số lượng đơn đăng ký 
nhãn hiệu tăng trung bình 8 - 
10%/năm; 

- Số lượng đơn đăng ký bảo hộ 
giống cây trồng tăng trung bình 12 
- 14%/năm, trong đó đăng ký bảo 
hộ ở nước ngoài tăng 10 - 
12%/năm; đưa Việt Nam trở thành 
trung tâm bảo hộ giống cây 
trồng,… 

Để hiện thực hóa các mục tiêu 
này, Chính phủ cũng xác định các 
nhiệm vụ, giải pháp phải tập trung 
vào hoàn thiện chính sách, nâng 
cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước và đẩy mạnh các hoạt động 
sáng tạo, khai thác và thực thi 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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quyền và hỗ trợ về sở hữu trí tuệ. 
Bộ KH&CN sẽ là đầu mối tổng 
hợp tình hình thực hiện chiến lược 
và báo cáo định kỳ hằng năm với 
Chính phủ. 

(Theo khoahocvaphattrien.vn) 
 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG 
EVFTA: TIỀN ĐỀ ĐỂ BẢO VỆ 
THƯƠNG HIỆU  

Trong xu thế hội nhập sâu rộng 
như hiện nay, hệ thống sở hữu trí 
tuệ (SHTT) mạnh là cơ sở, tiền đề 
để một quốc gia kiểm soát các 
hoạt động kinh doanh và bảo vệ 
thương hiệu. Từ đó, giúp thu hút 
đầu tư của các công ty đa quốc 
gia, tăng cơ hội tiếp cận với các 
công nghệ tiên tiến, tạo môi 
trường cũng như hành lang pháp 
lý vững chắc thu hút đầu tư. 

Đây là khẳng định của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương Trần 
Tuấn Anh tại hội nghị “Hiệp định 
Thương mại tự do giữa Việt Nam 
và Liên minh châu Âu (EVFTA) – 
Các cam kết quan trọng về sở hữu 
trí tuệ và những điều cần lưu ý” 
diễn ra vào sáng 27/8. 

Theo ông Trần Hữu Linh, Tổng 
cục trưởng Tổng cục Quản lý thị 
trường, EVFTA là một FTA thế hệ 
mới, với những cam kết sâu hơn 
và bao trùm nhiều lĩnh vực; trong 

đó nâng cao việc thực thi quyền sở 
hữu trí tuệ, là một trong những nội 
dung mà các quốc gia thành viên 
phải thực thi. 

 
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh 

mong muốn doanh nghiệp nâng cao nhận 
thức về sở hữu trí tuệ. 

Bên cạnh đó, cần tăng cường 
hiệu quả phối hợp giữa các cơ 
quan hành chính, xét xử và cơ 
quan chuyên môn thông qua hoạt 
động chia sẻ thông tin, phối hợp 
hành động; nâng cao hiệu quả 
tuyên truyền, giáo dục, phổ biến 
pháp luật; tiếp tục tận dụng hiệu 
quả kinh nghiệm và sự hỗ trợ từ 
các tổ chức quốc tế trong thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ... 

Dưới góc nhìn của doanh 
nghiệp, bà Nguyễn Thị Thu Trang, 
Giám đốc Trung tâm WTO và Hội 
nhập, Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam bày tỏ, các biện 
pháp kỹ thuật chống xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ (TPM) không 
chỉ áp dụng đối với việc sản xuất, 
nhập khẩu, phân phối, lắp ráp, 
bán, cho thuê..., mà còn áp dụng 
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với việc tàng trữ với mục đích 
thương mại, cung cấp dịch vụ 
nhằm quảng bá, thúc đẩy. Hay các 
biện pháp ảnh hưởng thông tin 
quản lý quyền (RMI) không chỉ 
bảo vệ thông tin đối với bản gốc, 
mà còn bảo vệ thông tin với bản 
sao, bản công bố ra công chúng. 

Chia sẻ bên lề hội nghị, Bộ 
trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh 
đánh giá, đa số các cam kết về sở 
hữu trí tuệ trong Hiệp định thương 
mại tự do giữa Việt Nam và Liên 
minh châu Âu là phù hợp với pháp 
luật Việt Nam. Tuy nhiên, Hiệp 
định cũng đặt ra một số tiêu chuẩn 
cao hơn pháp luật Việt Nam, trong 
đó có thể kể đến như bảo hộ 169 
chỉ dẫn địa lý của EU với mức độ 
bảo hộ cao như mức độ mà pháp 
luật Việt Nam đang bảo hộ cho chỉ 
dẫn địa lý đối với rượu vang và 
rượu mạnh; hoặc gia nhập Thỏa 
ước La Hay về đăng ký quốc tế 
kiểu dáng công nghiệp trong vòng 
2 năm kể từ khi Hiệp định EVFTA 
có hiệu lực... 

Việc chủ động trình Quốc hội 
thông qua Luật sửa đổi một số 
điều của Luật Kinh doanh bảo 
hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ ngày 
14/6/2019 là bước chuẩn bị 
nghiêm túc để Việt Nam thi hành 
các cam kết về sở hữu trí tuệ trong 

EVFTA. 
Bên cạnh đó, việc xây dựng 

Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ 
để thi hành các cam kết về sở hữu 
trí tuệ trong Hiệp định Đối tác 
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP) theo lộ trình 
cũng như bảo đảm thi hành các 
cam kết trong EVFTA mà pháp 
luật hiện hành chưa tương thích 
cũng đang trong quá trình hoàn 
thiện. 

Theo kế hoạch, hồ sơ đề nghị 
xây dựng Luật sửa đổi Luật Sở 
hữu trí tuệ sẽ được trình Chính 
phủ trong tháng 10/2019. Cùng 
với đó, các thủ tục cần thiết cho 
việc gia nhập Thỏa ước La Hay về 
đăng ký quốc tế kiểu dáng công 
nghiệp cũng đang được gấp rút 
hoàn tất. Ngoài ra, Bộ KHCN đã 
trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ 
đến năm 2030 vào ngày 22/8/2019 
vừa qua, trong đó gồm nhiều giải 
pháp nhằm đưa Việt Nam thuộc 
nhóm các nước dẫn đầu ASEAN 
về trình độ sáng tạo, bảo hộ và 
khai thác quyền sở hữu trí tuệ vào 
năm 2030. 

Trước một lộ trình đã được xác 
định để thực thi các cam kết quốc 
tế, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề 
nghị các doanh nghiệp phải chú 
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trọng nâng cao nhận thức về lĩnh 
vực SHTT cũng như không ngừng 
đổi mới sáng tạo, cải thiện năng 
lực công nghệ nội tại và năng lực 
hấp thụ công nghệ mới, tiên tiến 
để nâng cao chất lượng sản phẩm 
của mình. Bởi “chỉ có như vậy, 
các doanh nghiệp mới có thể đứng 
vững khi bước chân ra biển lớn, 
tham gia cuộc chơi chung toàn 
cầu” - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh 
nhấn mạnh. 

Hiệp định EVFTA được kỳ 
vọng sẽ đáp ứng nhu cầu bảo hộ 
của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. 
Việc thi hành các nghĩa vụ theo 
Hiệp định sẽ tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp, gồm cả các doanh 
nghiệp Việt Nam có thể xác lập và 
bảo vệ thành quả đầu tư cho hoạt 
động sáng tạo, từ sáng tạo đổi mới 
công nghệ, mẫu mã, bao bì đến 
nhãn hiệu sản phẩm và dịch vụ 
một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. 
Điều này sẽ có nhiều tác động tích 
cực đến hoạt động thu hút đầu tư 
nước ngoài cũng như thương mại 
của Việt Nam. Với sự chỉ đạo 
quyết liệt của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, môi trường kinh 
doanh nói chung ngày càng tốt lên 
(trong đó có sự tin tưởng ngày 
càng cao của các đối tác nước 
ngoài về việc bảo hộ các tài sản trí 

tuệ tại Việt Nam), đáp ứng các 
điều kiện của các Hiệp định FTA 
đã ký kết, Việt Nam sẽ thu hút 
được các nguồn vốn FDI chất 
lượng cao, với trình độ công nghệ 
tiên tiến. Đây là cơ hội để doanh 
nghiệp Việt Nam có thể tiếp nhận 
chuyển giao các công nghệ tiên 
tiến từ châu Âu để nâng cao năng 
suất, chất lượng và năng lực cạnh 
tranh của mỗi doanh nghiệp. 

Đặc biệt, Hiệp định EVFTA 
mang lại nhiều cơ hội tiếp cận thị 
trường các nước EU. Tuy nhiên, 
để khai thác được thị trường rộng 
lớn này, các doanh nghiệp Việt 
Nam cần nắm vững và đáp ứng 
các quy định về bảo hộ, khai thác, 
thực thi quyền sở hữu các tài sản 
trí tuệ và các quy định về hàng rào 
kỹ thuật trong thương mại của EU. 
Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp 
phải chú trọng nâng cao nhận thức 
về lĩnh vực sở hữu trí tuệ cũng 
như không ngừng đổi mới sáng 
tạo, cải thiện năng lực công nghệ 
nội tại và năng lực hấp thụ công 
nghệ mới, tiên tiến để nâng cao 
chất lượng sản phẩm của mình. 
Chỉ có như vậy, các doanh nghiệp 
mới có thể đứng vững khi bước 
chân ra biển lớn, tham gia cuộc 
chơi chung toàn cầu. 

 (Tổng hợp) 
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TRÍ TUỆ NHÂN TẠO SẼ LÀ 
MŨI NHỌN CHO CÁCH 
MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 
CỦA VIỆT NAM  

Nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) 
sẽ là công nghệ có tính đột phá 
trong 10 năm tới, Chính phủ xác 
định đây sẽ là “mũi nhọn” cần 
được triển khai nghiên cứu nhằm 
tận dụng những cơ hội mà cuộc 
Cách mạng công nghiệp 4.0 mang 
lại. 

Sáng nay (16/8), phiên trọng 
thể Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt 
Nam 2019 (AI4VN Summit 2019) 
đã diễn ra tại trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội. Với chủ đề “Đẩy 
mạnh hệ sinh thái trí tuệ nhân 
tạo”, AI4VN Summit 2019 là một 
trong những diễn đàn lớn nhất về 
trí tuệ nhân tạo (AI) được tổ chức 
tại Việt Nam trong năm 2019. 
Ngoài tham luận của giới chuyên 
gia, sự kiện có màn trình diễn 
công nghệ AI của Đại học Bách 
Khoa, FPT, Hệ tri thức Việt số 
hóa, Abivin và VietAI.  

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc 
Anh cho biết, trong bối cảnh quốc 
tế có nhiều thay đổi và để nắm bắt 

xu hướng phát triển nói chung, Bộ 
KH&CN đã có những tham mưu 
về phát triển công nghệ, trong đó 
có AI. Chỉ thị của Thủ tướng 
Chính phủ xác định công nghệ AI 
là sự đột phá, mũi nhọn cần được 
triển khai nghiên cứu. Gần đây, 
Bộ tiếp tục phê duyệt chương trình 
khoa học trọng điểm, tập trung hỗ 
trợ nghiên cứu phát triển công 
nghệ AI, liên kết các nhà nghiên 
cứu, đầu tư, doanh nghiệp thúc 
đẩy, nghiên cứu và ứng dụng AI. 

Sự kiện AI4VN 2019 là nơi kết 
nối, tụ hội, chia sẻ và ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực. 
Qua sự kiện này, Bộ trưởng kỳ 
vọng các chuyên gia sẽ kết nối, 
trao đổi để trí tuệ nhân tạo phát 
triển mạnh mẽ tại Việt Nam, thúc 
đẩy mối liên kết giữa các thành tố 
trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo 
trong nước. Bộ trưởng Chu Ngọc 
Anh cũng gửi lời cảm ơn đến Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo 
các Bộ, ngành, cộng đồng người 
yêu KH&CN, AI vì đã quan tâm 
và tham gia sự kiện này. 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh kỳ 
vọng AI4VN Summit 2019 - nơi 
kết nối, tụ hội, chia sẻ ứng dụng 
AI trong các lĩnh vực - sẽ thúc đẩy 
AI phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy 
mối liên kết giữa các thành tố 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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trong hệ sinh thái trong nước.  
Trong bài phát biểu của mình, 

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn 
Chí Dũng nhận định, sau hơn 30 
năm đổi mới, Việt Nam đã thay 
đổi để trở thành nền kinh tế hội 
nhập, năng động, hấp dẫn đầu tư. 
Với môi trường kinh doanh mở và 
nguồn nhân lực giỏi toán học, đam 
mê công nghệ, thị trường 96 triệu 
dân kết nối với các khu vực, cùng 
các hiệp định kinh tế mới ký kết 
gần đây, Việt Nam có những 
thuận lợi cho khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo và phát triển công nghệ. 

Trong bối cảnh của cuộc Cách 
mạng công nghiệp 4.0, AI có bước 
phát triển mạnh. Năm 2018, ngành 
công nghiệp này của thế giới tăng 
trưởng hơn 70% năm, tương 
đương 200 tỷ USD so với năm 
2017. AI có khả năng trở thành 
một trong những công nghệ đột 
phá nhất trong 10 năm tới. Bộ 
KH&ĐT cũng xác định AI là công 
nghệ đột phá, mũi nhọn trong cuộc 
Cách mạng 4.0 nên cần được thúc 
đẩy phát triển. 

Chính phủ đã xây dựng chiến 
lược quốc gia về Cách mạng công 
nghiệp 4.0 với việc ưu tiên phát 
triển ngành AI thông qua nhiều 
nhóm chính sách. Trong đó, nguồn 
nhân lực được ưu tiên như đào tạo 

AI bậc đại học, hỗ trợ khu doanh 
nghiệp ứng dụng AI, ưu tiên đầu 
tư thông qua các quỹ, trung tâm 
đổi mới sáng tạo. Đây là thời điểm 
mang tính lịch sử, cần hành động 
theo tinh thần “bây giờ hoặc 
không bao giờ”, Bộ trưởng 
Nguyễn Chí Dũng khẳng định.  

Người đứng đầu Bộ KH&ĐT 
cũng chia sẻ đơn vị mình đã có 
nhiều hoạt động hỗ trợ khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó 
có AI. Cụ thể như khơi thông 
nguồn vốn cho AI qua các quỹ đầu 
tư trong nước quốc tế, như sự kiện 
Vietnam Venture Summit tháng 6 
vừa qua, 18 quỹ đầu tư quốc tế và 
trong nước cam kết đầu tư 425 
triệu USD cho startup Việt trong 3 
năm tới. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát 
triển nguồn nhân lực. Năm 2018 
đánh dấu sự kiện thành lập mạng 
lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam, 
quy tụ các chuyên gia công nghệ 
và cộng đồng AI. Trong thời gian 
tới, Bộ sẽ mở rộng và phát triển 
mạng lưới tri thức AI người Việt 
tại một số quốc gia khác cũng như 
thành lập quỹ global fund nhằm 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao, đưa tri thức của người Việt ra 
thế giới. 

Phó Thủ tướng kêu gọi những 



                                          Số 222 – 8/2019 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 7 
 

người trẻ, những doanh nghiệp 
cùng chung tay vào giải bài toán 
ngày một lớn hơn của công nghệ 
trong nước. "Dù sao thì chúng ta 
vẫn đang trong quá trình phát 
triển, không thể so với những 
nước như Phần Lan. Nhưng Việt 
Nam không có sự lựa chọn nào 
khác bởi xuất phát điểm thấp. AI 
là thời cơ lớn phải tận dụng, nếu 
không sẽ trôi qua mất", Phó Thủ 
tướng phân tích. 

Với vấn đề dữ liệu lớn, Việt 
Nam phải chia sẻ nhiều hơn cho 
cộng đồng, thậm chí là các quốc 
gia khác. Dữ liệu không nên chỉ 
đem ra nói trong phòng kín mà 
cần ở một mặt phẳng chung. Phó 
Thủ tướng cũng đồng tình với yêu 
cầu đổi mới giáo dục mà nhiều cá 
nhân đã đề xuất tại sự kiện. 

Chia sẻ về kinh nghiệm phát 
triển AI của Hàn Quốc, Tiến sĩ 
Kyoo Sung Noh, Chủ tịch, kiêm 
Tổng Giám đốc Trung tâm Năng 
suất Hàn Quốc cho rằng có thể coi 
AI là tương lai của Việt Nam. 
Tương tự như Hàn Quốc, nếu tận 
dụng tốt AI, Việt Nam có thể tiến 
một bước dài, bỏ qua giai đoạn 
phát triển mà những cường quốc 
từng trải qua. Đây cũng chính là 
cơ hội mà cuộc Cách mạng công 
nghệ 4.0 mang lại. 

Tại Hàn Quốc, AI đã thay đổi 
cơ cấu xã hội, việc làm, ngành 
nghề và cả con người. Chính phủ 
Hàn Quốc xây dựng chính sách 
phát triển AI, trong đó tập trung 
cho phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng, đủ sức phục vụ phát triển 
công nghiệp trong nước. Hàn 
Quốc nghiên cứu và xây dựng cơ 
sở hạ tầng cho nguồn dữ liệu lớn. 
AI cũng tác động đến việc thay 
đổi các công việc tuyển dụng và 
phân loại chất lượng nhân lực ở 
Hàn Quốc. 

Từ kinh nghiệm vận dụng AI 
tại Hàn Quốc, Tiến sĩ Kyoo Sung 
Noh đề xuất các ý tưởng hợp tác 
trong lĩnh vực AI giữa Việt Nam 
và Hàn Quốc. Có thể kể đến như 
xây dựng Smartcity (thành phố 
thông minh), điều mà Hàn Quốc 
đã thực hiện từ năm 2000 với tổng 
vốn đầu tư 200 tỷ USD, hay 
Smartfactory (nhà máy thông 
minh), Smartfarm (trang trại thông 
minh) hoặc Smarttalent nhằm đào 
tạo nhân lực AI. 

Trong chia sẻ của mình tại sự 
kiện, đồng sáng lập Fun Academy 
và Rovio (Phần Lan) và cũng là 
cha đẻ của trò chơi nổi tiếng 
Angry Birds, ông Peter 
Vesterbacka nhấn mạnh, con 
người chính là nguồn nhân lực 
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quan trọng nhất để phát triển AI. 
Theo ông Peter Vesterbacka, 

đất nước dù lớn hay nhỏ, con 
người đều là tài nguyên cần được 
phát triển. Con người ngày càng 
thích thú với những khái niệm 
mới, chúng ta cần chuẩn bị để theo 
kịp sự phát triển, xác định con 
người là trung tâm là nguồn lực 
trong quá trình phát triển AI. Con 
người không cạnh tranh với máy 
móc mà cần kết hợp với máy móc. 
Điều chúng ta cần làm là chuẩn bị 
kỹ năng để tiếp nhận những công 
việc sẽ có trong tương lai. 

Về phía doanh nghiệp trong 
nước, khi nói về việc ứng dụng 
AI, ông Lê Hồng Việt, Giám đốc 
Công nghệ của Tập đoàn FPT đã 
ví von với hình ảnh "mùa xuân 
đang đến". Hiện tại, FPT đang tập 
trung vào 3 mảng chính: nền tảng 
ứng dụng cho các doanh nghiệp; 
tích hợp sản phẩm và xây dựng 
nguồn nhân lực. Trong tháng 10 
tới, FPT có thể trình làng một 
phần của chiến xe tự hành. Ngoài 
ra, FPT đã xây dựng AI dựa trên 
giác quan con người. Ứng dụng 
trợ lý ảo FPT hiện có 5 triệu yêu 
cầu AI mỗi tháng, 500.000 người 
dùng cuối trên hệ thống, 27.000 
lập trình viên sử dụng. 

Phát biểu về ứng dụng AI tại 

Việt Nam, ông Nguyễn Quang 
Vinh, đại diện Tổng công ty giải 
pháp doanh nghiệp của Tập đoàn 
Viễn thông quân đội (Viettel) cho 
biết, AI đã được ứng dụng tại tập 
đoàn trong nhiều lĩnh vực đa dạng 
như y tế, giáo dục, nông nghiệp. 
Đáng chú ý nhất phải kể tới việc 
Viettel là đơn vị đầu tiên triển khai 
ứng dụng AI trong chẩn đoán nội 
soi qua hình ảnh, với thời gian 
chuẩn đoán nhanh gấp 5 lần so với 
phương pháp truyền thống, độ 
chính xác lên đến 90%. 

Được biết, tại AI4VN Summit 
2019 tiếp tục diễn ra các phiên hội 
thảo chuyên đề về nghiên cứu, 
phát triển và ứng dụng AI trong 
các lĩnh vực y tế, giáo dục,… cũng 
như các thảo luận chuyên sâu về 
nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, 
nhu cầu hình thành hệ sinh thái hỗ 
trợ sự phát triển tại Việt Nam. Bên 
cạnh đó là chuỗi các hoạt động đa 
dạng, bao gồm: Tutorials (bài 
giảng đại chúng), Techshow (giới 
thiệu và demo công nghệ AI trong 
và ngoài nước). 

(Theo most.gov.vn) 
 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỚI KHỞI 
NGHIỆP 

Đã xảy ra không ít trường hợp 
DN Việt Nam bị đánh cắp kiểu 
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dáng công nghiệp và nhãn hiệu 
hàng hóa trên thị trường quốc tế, 
nhưng việc bảo hộ sở hữu trí tuệ 
vẫn chưa được quan tâm đúng 
mức. 

Trong bối cảnh hiện nay, bảo 
hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn 
hiệu cho DN Việt Nam là một 
trong những tiêu chuẩn quan trọng 
của quá trình hội nhập. Đây cũng 
chính là nội dung được quan tâm 
nhiều nhất trong các Hiệp định 
thương mại tự do, đặc biệt là các 
Hiệp định tự do thương mại thế hệ 
mới. Vì thế, Nghị quyết 01 của 
Chính phủ định hướng chỉ đạo, 
điều hành phát triển kinh tế -xã 
hội năm 2019 đã khẳng định: 
“Phát triển mạnh DN khoa học 
công nghệ, đẩy mạnh bảo hộ sở 
hữu trí tuệ” như là một trong 
những nội dung cấu thành thiết 
yếu. 

Mặt khác, các DN khởi nghiệp 
nếu chú trọng đến sở hữu trí tuệ sẽ 
là công cụ rất tích cực trong việc 
tạo ra giải pháp mới, áp dụng 
những ý tưởng chưa có ở Việt 
Nam. Tuy vậy, nhiều DN, nhất là 
DN mới khởi nghiệp vẫn chưa thể 
quan tâm đúng mức đến sở hữu trí 
tuệ, hoặc chưa có tiềm lực tài 
chính, kinh nghiệm để có thể thực 
hiện đúng và đủ về sở hữu trí tuệ. 

Thế nên, những vụ kiện tụng tốn 
kém để lấy lại các thương hiệu của 
nước mắm Phú Quốc, kẹo dừa 
Bến Tre, võng xếp Duy Lợi, thuốc 
lá Vinataba… vẫn chưa là bài học 
đắt giá cho nhiều DN. Thực tế 
cũng cho thấy, chỉ có một số ít 
trường đại học có quan tâm về sở 
hữu trí tuệ đã đưa một số môn về 
sở hữu trí tuệ, một số chủ đề về sở 
hữu trí tuệ vào trong quá trình đào 
tạo. Vì thế, những bạn trẻ muốn 
khởi nghiệp khó có thể có được đủ 
kiến thức để khai thác và ứng 
dụng vào thực tế. 

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ 
đã phê duyệt Chiến lược sở hữu trí 
tuệ đến năm 2030 với mục tiêu tài 
sản trí tuệ mới của cá nhân, tổ 
chức Việt Nam gia tăng cả về số 
lượng và chất lượng, cải thiện 
vượt bậc các chỉ số về sở hữu trí 
tuệ của Việt Nam trong chỉ số đổi 
mới sáng tạo toàn cầu (GII). Để 
thực hiện mục tiêu trên, Chiến 
lược đã vạch rõ các nhiệm vụ rất 
cụ thể, trong đó khuyến khích DN, 
tổ chức, cá nhân chủ động bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ của mình. 

Ngoài ra, các chuyên gia cho 
rằng, các DN nhất là DN khởi 
nghiệp cần xem xét một cách có 
hệ thống các biện pháp cần thiết 
để bảo hộ, quản lý và khai thác 
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quyền sở hữu trí tuệ nhằm đạt 
được hiệu quả kinh doanh tốt nhất. 
Bên cạnh đó, các DN khởi nghiệp 
nên tìm đến các trung tâm hỗ trợ, 
“vườn ươm” khởi nghiệp để được 
hỗ trợ tư vấn và đăng ký bảo hộ sở 
hữu trí tuệ 

(Theo baohaiquan.vn) 
 

 
 

 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Nga chế tạo thiết bị tiên tiến 
bảo vệ vệ tinh trên quỹ đạo  

Roscosmos State Corporation 
(Tập đoàn công nghệ vũ trụ Nga) 
đã đăng ký cấp bằng sáng chế một 
hệ thống bảo vệ các vệ tinh khỏi 
tác động của các mảnh vụn không 
gian. Thông tin về việc lấy bằng 
sáng chế có trong cơ sở dữ liệu 
của Cơ quan quản lý sở hữu trí 
tuệ liên bang. 

 
Ứng dụng này có tên là "Thiết 

bị bảo vệ tàu vũ trụ khỏi tác động 
tốc độ cao của các hạt mảnh vụn 
không gian". Thiết bị bao gồm 
một lá chắn bảo vệ hai lớp được 

làm bằng nhôm, thép hoặc đồng, 
với nhiều phần tử hình nón trên bề 
mặt. Phần đầu của các phần tử 
hình nón được phủ một hợp kim 
cứng. Các hốc giữa các mô hình 
nón được lấp đầy bằng vật liệu 
composite. 

Khi va chạm, các mảnh vụn 
không gian sẽ vỡ ra thành các 
mảnh nhỏ, mất đi một phần năng 
lượng và bản thân các mảnh vỡ sẽ 
phân tán theo các hướng khác 
nhau, chạm vào đế hình nón của lá 
chắn bảo vệ. 

Hệ thống bảo vệ hình nón nhẹ 
hơn 10% so với màn hình bảo vệ 
hình phẳng có cùng độ dày, bảng 
đặc điểm kỹ thuật của bằng sáng 
chế cho biết. Hiện tại, lá chắn 
chống thiên thạch với nhiều kiểu 
dáng khác nhau được sử dụng để 
bảo vệ các mô-đun của Trạm vũ 
trụ quốc tế và tàu vũ trụ khỏi bị hư 
hại. Để ngăn chặn sự va chạm của 
ISS và tàu vũ trụ với các vật thể 
lớn, quy trình sửa lỗi quỹ đạo của 
chúng được sử dụng. Trước đó, 
Roscosmos đã đăng tải thông tin 
công khai về việc kiểm soát đường 
bay và sẵn sàng thực hiện các 
cuộc diễn tập của 74 tàu vũ trụ 
Nga. Theo Roskosmos, hiện tại 
trong không gian gần Trái đất có 
từ 600 đến 700 nghìn vật thể mảnh 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 



                                          Số 222 – 8/2019 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 11 
 

vụn không gian có đường kính lớn 
hơn một centimet. 

(Theo baomoi.com) 
 
 Cải tiến vật liệu sản xuất 
pin mặt trời  

Các nhà khoa học thuộc Khoa 
Hóa học, Đại học Warwick đã tìm 
ra phương pháp mới trong sản 
xuất các tấm pin mặt trời thế hệ 
mới vừa bền vững hơn vừa có giá 
thành rẻ hơn. 

Nhóm ba nhà khoa học tại Đại 
học Warwick đã phát triển một 
phương pháp mới giúp chế tạo các 
tấm pin mặt trời thân thiện với 
môi trường, giá thành phải chăng 
và tiềm năng trong phục vụ sản 
xuất quy mô lớn. Nghiên cứu 
được đăng tải trên Materials 
Horizons với tiêu đề “Sự lắng 
đọng có chọn lọc của màng bạc và 
đồng bằng phương pháp điều chế 
hệ số ngưng tụ”. Dự án nghiên 
cứu đã kêu gọi thành công 1.15 
triệu bảng (hơn 300 tỉ đồng) từ 
Hội đồng Nghiên cứu Kỹ thuật và 
Vật lý Vương quốc Anh. 

Cách xử lý nhiệt này còn giúp 
bề mặt phim không bị nhiễm bẩn - 
yếu tố đặc biệt quan trọng giúp tạo 
nền cho các phân tử cảm biến thế 
hệ mới có thể dễ dàng bám vào. 
Bên cạnh đó, các loại pin mặt trời 

sử dụng các lớp phim có thành 
phần hữu cơ, perovskite hoặc tinh 
thể nano còn có tiềm năng đáp 
ứng nhu cầu cải thiện tình trạng 
biến đổi khí hậu nhờ các đặc tính 
mà pin silicon truyền thống không 
có như: khả năng chuyển màu, 
tính dẻo dai, mỏng nhẹ và yêu cầu 
chi phí sản xuất thấp. 

Tiến sĩ Hatton và nhóm nghiên 
cứu đã sử dụng biện pháp của 
mình chế tạo ra các tấm pin mặt 
trời hữu cơ bán trong suốt. Trong 
đó, lớp bạc dẫn điện trên cùng 
được dập các lỗ siêu nhỏ với mật 
độ lên tới hàng triệu lỗ trên 
centimet vuông. Đây là thành quả 
chưa vật liệu nào làm được khi đặt 
trực tiếp lên trên một thiết bị điện 
tử hữu cơ. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Hydrogel được tạo ra bởi vi 
khuẩn giúp chữa lành vết 
thương bên trong  

Band-Aid là loại miếng dán 
giúp vết thương trên da nhanh 
lành lại, nhưng lại không hỗ trợ 
cho vết thương bên trong. Các nhà 
nghiên cứu từ Harvard đã phát 
triển hydrogel dạng xịt, được tạo 
ra từ vi khuẩn, có thể giúp chữa 
lành những vết thương bên trong. 

Hydrogel đang nổi lên như một 
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công cụ đầy hứa hẹn để chữa lành 
vết thương như trên da, nội tạng, 
mạch máu hoặc sụn. Chúng đặc 
biệt hữu ích vì không chỉ bảo vệ 
vết thương khỏi bị nhiễm trùng. 

 
Sáng tạo mới nhất này đến từ 

các nhà nghiên cứu tại hai trường 
Harvard - Viện Kỹ thuật lấy cảm 
hứng sinh học của Wyss và 
Trường Khoa học Kỹ thuật và 
Ứng dụng (SEAS). Hydrogel này 
hoạt động như một phép thuật 
tương tự trên bề mặt trơn của ruột, 
và nó tương đối đơn giản để thực 
hiện bằng cách thu hút vi khuẩn. 
Hydrogel mới chứa một chủng vi 
khuẩn E. coli và CsgA curli không 
gây bệnh. Những protein curli này 
bám vào các protein được gọi là 
các yếu tố trefoil của con người 
(TFFs), có trong các tế bào ruột 
tạo ra chất nhầy. Điều đó cho phép 
hydrogel bám vào bề mặt trơn 
trượt, không thấm nước giúp vết 
thương mau lành. 

Các protein curli CsgA được 
sản xuất bởi E. coli, có một vài lợi 
ích. Nó tương đối dễ hoạt động, và 

giữ vi khuẩn trong hydrogel có 
nghĩa là chất này có thể tự bổ sung 
để tồn tại lâu hơn. Nhưng nhóm 
nghiên cứu cũng tạo ra một phiên 
bản "không có tế bào", không có 
vi khuẩn trong đó, cho các loại gel 
có thời gian sống ngắn hơn. Họ đã 
thử nghiệm vật liệu trên một mẫu 
mô đại tràng từ một con dê. Bằng 
cách sử dụng các loại TFF khác 
nhau, khiến hydrogel bám dính có 
chọn lọc vào bề mặt bên trong 
hoặc bên ngoài của đại tràng. Các 
TFF khác đã tăng lượng thời gian 
hydrogel sẽ giữ nguyên vị trí, với 
một số kéo dài hơn 5 ngày. 
Các nhà khoa học hình dung rằng 
"băng" hydrogel này có thể được 
phun lên vết thương trong khi 
phẫu thuật, thông qua thủ thuật nội 
soi, hoặc thậm chí có thể chứa 
trong một viên nang có thể nuốt 
được. Trong trường hợp cuối cùng 
này, nhóm nghiên cứu đã thử 
nghiệm nó trên chuột và phát hiện 
ra rằng vi khuẩn trong gel sống 
còn tồn tại đủ lâu để đến được 
manh tràng, một túi nằm giữa ruột 
già và ruột non. Thật thú vị, họ đã 
lấy cảm hứng cho dự án từ các 
màng sinh học mà vi khuẩn tạo ra, 
thường được coi là phiền toái đối 
với việc chữa lành vết thương. 

(Theo vista.gov.vn) 
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 Cảm biến phát hiện phương 
tiện gây ô nhiễm không khí  

Trước đây, đã từng có những 
thiết bị phát hiện phương tiện vượt 
quá giới hạn tốc độ hoặc quá ồn. 
Giờ đây, các nhà khoa học đang 
nghiên cứu một cảm biến không 
người lái có thể được sử dụng để 
nhận biết những chiếc ô tô đang 
thải ra khí thải quá bẩn.  

 
Được phát triển bởi một nhóm 

tại Đại học Công nghệ Graz của 
Áo (TU Graz), một phần của dự 
án CARES châu Âu (Cảm biến 
phát xạ từ xa không khí thành 
phố), cảm biến này được kết hợp 
với hộp điều hướng gắn ở cột đèn, 
xuất hiện ở những ngã ba đường. 
Những chiếc hộp này ban đầu 
được thiết lập rung sử dụng các 
xung laser. Khi các hạt trong 
không khí, trong khí thải của các 
phương tiện sau đó đi qua giữa các 
hộp, các hạt đó trở nên bị kích 
thích bởi các rung động, khiến 
chúng phát ra tín hiệu âm thanh. 

Số lượng hạt hiện diện càng 
nhiều, "âm thanh" do khí thải tạo 

ra sẽ càng lớn. Nếu cảm biến được 
kết hợp với camera chụp biển số 
xe, có thể xác định được ô tô, xe 
tải hoặc xe máy nào vượt quá mức 
phát thải cho phép. Hy vọng rằng 
các cảm biến sẽ sẵn sàng để sản 
xuất vào cuối năm 2022, tại thời 
điểm đó, các kế hoạch kêu gọi 
chúng ban đầu được lắp đặt dọc 
theo các con đường ở các thành 
phố trực thuộc CARES như Milan, 
Prague và Kraków. 

Alexander Bergmann, cho biết: 
Chúng tôi muốn giám sát khí thải 
xe trong các thành phố và khu vực 
môi trường trong điều kiện thực tế 
mà không phải can thiệp vào giao 
thông tự do. Mục đích là sử dụng 
các phép đo để xác định loại khí 
thải của từng phương tiện. Chủ sở 
hữu của các phương tiện vi phạm 
có thể sẽ bị tịch thu phương tiện, 
tính phí sử dụng phương tiện liên 
tục hoặc cấm vào các khu vực 
nhạy cảm với môi trường. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
 Thuốc tăng tốc độ phục hồi 
hệ thống máu sau hóa trị, xạ 
trị  

Nhóm nghiên cứu tại trường 
Đại học California, Los Angeles 
đã tạo ra một loại thuốc có thể 
tăng tốc độ tái tạo của các tế bào 
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gốc trong máu của chuột và người 
sau khi tiếp xúc với bức xạ. Nếu 
kết quả nghiên cứu được nhân 
rộng ở người, hợp chất này có thể 
giúp bệnh nhân phục hồi nhanh 
hơn sau quá trình hóa trị, xạ trị và 
cấy ghép tủy xương. 

 
Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra 

rằng protein tyrosine phosphatase-
sigma, còn gọi là PTP-sigma, 
được tìm thấy chủ yếu trong hệ 
thần kinh, nơi nó kiểm soát sự tái 
tạo của các tế bào thần kinh. Khi 
PTP-sigma được kích hoạt trong 
các tế bào thần kinh, nó sẽ kìm 
hãm tốc độ tái tạo của tế bào thần 
kinh; không có PTP-sigma, các 
dây thần kinh sẽ tái tạo dễ hơn sau 
chấn thương. 

Hóa trị và xạ trị thường ngăn 
chặn hoạt động của các tế bào gốc 
trong máu và thường phải mất 
hàng tuần hoặc hàng tháng để máu 
và hệ miễn dịch phục hồi. Năm 
2014, GS. John Chute và các cộng 
sự đã phát hiện ra rằng PTP-sigma 
cũng có mặt trên các tế bào gốc 
máu và vai trò của nó trong các tế 

bào gốc trong máu tương tự như 
chức năng của nó trong các tế bào 
thần kinh. Trong nghiên cứu đó, 
các nhà khoa học đã phát hiện ra 
rằng ở những con chuột bị thiếu 
gen PTP-sigma, các tế bào gốc 
trong máu được tái tạo nhanh hơn 
sau khi chúng bị ức chế bởi bức 
xạ. 

Trong số những con chuột 
được điều trị bằng hóa trị với liều 
lượng gần bằng liều dành cho 
chuột ung thư, thì sau hai tuần, 
những con chuột không nhận được 
DJ009 có số lượng tế bào bạch cầu 
và bạch cầu trung tính thấp; ở 
những con chuột được điều trị 
bằng chất ức chế PTP-sigma, số 
lượng bạch cầu đã hồi phục trở lại 
mức bình thường. 

Các nhà khoa học hiện đang 
nghiên cứu để điều chỉnh DJ009 
và các hợp chất tương tự khác 
nhằm tiến tới thử nghiệm trên 
người. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu 
cũng tiếp tục khám phá các cơ chế 
thông qua đó ức chế PTP-sigma 
thúc đẩy tái tạo tế bào gốc trong 
máu. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Nhà sáng chế máy chà 
bông và tôm chà bông  
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Anh Lê Minh Sang sống tại (ấp 
Tân Hiệp, xã Tân Dân, huyện 
Đầm Dơi) đã cho ra đời sản phẩm 
tôm khô, tôm chà bông mang tên 
“Sông Đầm”. Mỗi năm, cơ sở của 
anh cung cấp hàng tấn tôm thành 
phẩm cho thị trường trong và 
ngoài tỉnh. 

Nói về sản phẩm tôm khô chà 
bông, anh Sang chia sẻ, chiếc máy 
này được thiết kế khá đơn giản, 
gồm một thùng dạng tròn chất liệu 
inox, dưới đáy thùng gắn một lưỡi 
dao dùng để xay tôm khô. Chiếc 
thùng này được thiết kế gắn với 
một mô tơ điện, khi bật điện thì 
máy hoạt động và tôm khô bên 
trong được xay ra. 

 
Máy chà bông do anh Sang sáng chế đang 
được điều chỉnh, nâng cấp để mỗi lần xay 
được nhiều hơn, đảm bảo số lượng cung 

cấp cho khách hàng. 

Anh Sang phấn khởi vì một 
công ty ở TP. Hồ Chí Minh chuẩn 
bị đặt sản phẩm tôm chà bông 
khoảng 400kg hàng tháng. Vì thế, 
anh Sang đang điều chỉnh, nâng 
cấp máy để mỗi lần xay được 1kg, 
mới đảm bảo số lượng lớn cung 

cấp cho khách hàng. Hiện thùng 
chứa sản phẩm nhỏ, mỗi lượt chỉ 
xay được 300g tôm. 

Do được làm bằng tôm đất tươi 
sống tự nhiên, đặc biệt không 
dùng chất bảo quản hay phẩm màu 
nên sản phẩm tôm khô và tôm chà 
bông của cơ sở anh Sang giữ được 
vị ngọt, thơm và an toàn cho sức 
khỏe. Không chỉ cung cấp cho các 
đầu mối, sản phẩm tôm khô chà 
bông của anh còn cung cấp cho 
chuỗi cửa hàng nông sản thực 
phẩm sạch và các điểm bán sản 
phẩm đặc trưng của ĐBSCL ở 
Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Bình 
Dương…  

Cứ vào mỗi con nước (ngày 14 
đến 20, ngày 29 đến mùng 5), cơ 
sở sản xuất của anh Sang lại nhộn 
nhịp cả ngày lẫn đêm; ai nấy tất 
bật từ khâu nhập tôm nguyên liệu 
vào đến khâu luộc, phơi sấy, đập 
tôm, làm sạch, đóng gói. Cơ sở đã 
tạo việc làm thường xuyên cho 
khoảng 20 lao động, nhất là phụ 
nữ, giúp họ có nguồn thu nhập ổn 
định tại quê nhà. 

Ứng dụng công nghệ mới vào 
sản xuất 

 Kinh phí lắp đặt nhà sấy 300 
triệu đồng, trong đó Sở Công 
thương hỗ trợ 150 triệu đồng, 
phần còn lại gia đình anh Sang đối 
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ứng. Đây là nhà sấy thứ 3 tại Cà 
Mau, cùng với nhà sấy khô cá bổi 
ở huyện Trần Văn Thời và bánh 
phồng tôm ở huyện Ngọc Hiển. 

Khâu phơi sấy là giai đoạn 
quan trọng quyết định chất lượng 
tôm khô. Với nhà sấy ứng dụng 
công nghệ năng lượng mặt trời, 
mỗi lần sấy từ 700kg - 1 tấn tôm, 
thời gian 10 - 12 tiếng. Anh Sang 
cho biết, chỉ có việc xếp tôm lên 
vỉ, đưa vào nhà sấy, không cần 
xoay trở, tôm vẫn khô đều. Nhà 
sấy có thiết bị báo hẹn giờ tiện lợi, 
rút ngắn thời gian sấy và đảm bảo 
an toàn vệ sinh thực phẩm. Điểm 
quan trọng trong thiết bị sấy ứng 
dụng năng lượng mặt trời là nhà 
sấy có thiết bị hỗ trợ nhiệt khi trời 
không có nắng, hoặc ban đêm, tức 
là khi nhiệt độ trong buồng sấy 
không đủ thì thiết bị hỗ trợ nhiệt 
tự động bật lên cung cấp nhiệt cho 
quá trình sấy. 

Trước sự ưa chuộng của người 
tiêu dùng và nhu cầu đặt hàng 
ngày càng nhiều, “ông chủ” Lê 
Minh Sang dự định mở rộng cơ 
sở, xây dựng phòng đóng gói, 
nâng cấp máy móc... Đặc biệt, với 
sáng chế máy chà bông, anh Sang 
tiết lộ, năm tới sẽ làm hồ sơ tham 
gia dự thi sáng tạo khoa học - kỹ 
thuật để nhiều người biết đến máy, 

có thể áp dụng rộng rãi. Có nhà 
sấy, anh Sang “tham vọng” sẽ 
nghiên cứu thêm nhiều mặt hàng 
sấy khô mới từ sản vật của quê 
hương, ngoài đáp ứng nhu cầu thị 
trường, còn góp phần quảng bá 
đặc sản Cà Mau đến các vùng 
miền. 

Cùng với tôm khô Rạch Gốc, 
các sản phẩm từ nguồn tôm đất 
tươi sống mang tên “Sông Đầm” 
của cơ sở anh Lê Minh Sang cũng 
đang vươn xa, với quyết tâm xây 
dựng uy tín và thương hiệu từ chất 
lượng sản phẩm. 

(Theo baoanhdatmui.vn ) 
 
 Sáng chế thiết bị leo cây tiện 
dụng  

Ông Trần Hữu Thiện, giáo viên 
Trường THCS Tân Hưng (Cái Bè, 
Tiền Giang) vừa sáng chế thanh 
công thiết bị leo (TBLEO-F1) rất 
tiện dụng. 

 
Thiết bị này có thể sử dụng để 

leo được nhiều loại cây có tiết 
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diện khác nhau (tròn, chữ nhật, 
êlíp) vừa ít dùng sức, vừa đảm bảo 
an toàn; được trao giải Khuyến 
khích hội thi Sáng tạo kỹ thuật 
tỉnh Tiền Giang lần thứ 12 (2016 - 
2017). Thiết bị leo TBLEO-F1 cấu 
tạo gồm 2 cánh tay đòn được làm 
từ những ống sắt tròn, sắt hộp, sắt 
chữ I, dây xích, bulông… Một đầu 
của tay đòn trên là càn chịu lực 
được thiết kế hình chữ U (để lắp 
vào thân cây cần leo), được giữ 
chặt vào thân cây nhờ sợi xích 
ngắn. Đầu còn lại của cánh tay 
đòn được thiết kế ghế ngồi và dây 
đai an toàn. 

Tay đòn dưới cũng được thiết 
kế càn chịu lực ở một đầu tương 
tự tay đòn trên. Đầu còn lại được 
hàn 2 thanh sắt để làm chỗ gác 
chân. Tay đòn trên và tay đòn 
dưới liên kết với nhau nhờ mội sợi 
dây xích. Khi cần leo, lắp 2 tay 
đòn vào thân cây (trên hình là cây 
dừa), người leo ngồi vào ghế, thắt 
dây an toàn để cân chỉnh, thử tải. 
Để di chuyển lên, người leo chỉ 
việc đứng lên (khi đó toàn bộ 
trọng lượng cơ thể đều đặt lên tay 
đòn phía dưới), dùng tay kéo tay 
đòn phía trên lên theo hướng dọc 
theo thân cây một đoạn. 

Sau đó, ngồi xuống ghế của tay 
đòn phía trên (khi này toàn bộ 

trọng lượng cơ thể đều đặt lên tay 
đòn phía trên), dùng hai chân móc 
vào thanh chịu chân ở tay đòn phía 
dưới (kết hợp dùng tay kéo dây 
xích liên kết giữa hai tay đòn) để 
kéo tay đòn phía dưới lên một 
đoạn. Tiếp theo, người leo đứng 
lên và lập lại động tác như lúc 
đầu, dần dần sẽ leo đến ngọn cây. 
Khi muốn leo xuống, thực hiện 
tương tự, nhưng thao tác ngược 
lại.  

Thiết bị này có thể được sử 
dụng để leo cây có đường kính từ 
20 - 60cm. Đối với những thân 
cây hình tròn, thiết bị có thể xoay 
quanh thân cây dễ dàng nên rất 
tiện dụng khi cần thao tác trên cao. 
Theo tác giả, thiết bị trên có giá 
thành SX từ 350 - 500 ngàn đồng. 

(Theo daklak24h.com) 
 

 
 
 
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ (Tiếp theo) 

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

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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bổ sung một số điều theo Luật 
số 36/2009/QH12. 

“Mục 4 
ĐƠN QUỐC TẾ, ĐỀ NGHỊ 

QUỐC TẾ VÀ XỬ LÝ ĐƠN 
QUỐC TẾ, ĐỀ NGHỊ QUỐC TẾ” 

7. Bổ sung Điều 120a vào 
sau Điều 120 trong Mục 4 Chương 
VIII như sau: 

“Điều 120a. Đề nghị quốc tế và 
xử lý đề nghị quốc tế về chỉ dẫn 
địa lý 

1. Đề nghị công nhận và bảo hộ 
chỉ dẫn địa lý theo điều ước quốc 
tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam đang đàm phán gọi là đề 
nghị quốc tế. 

2. Việc công bố đề nghị quốc 
tế, xử lý ý kiến của người thứ ba, 
đánh giá điều kiện bảo hộ đối với 
chỉ dẫn địa lý trong đề nghị quốc 
tế được thực hiện theo các quy 
định tương ứng tại Luật này đối 
với chỉ dẫn địa lý trong đơn đăng 
ký chỉ dẫn địa lý được nộp cho cơ 
quan quản lý nhà nước về quyền 
sở hữu công nghiệp.”. 

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 
Điều 136 như sau: 

“2. Chủ sở hữu nhãn hiệu có 
nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn 
hiệu. Việc sử dụng nhãn hiệu bởi 
bên nhận chuyển quyền theo hợp 
đồng sử dụng nhãn hiệu cũng 

được coi là hành vi sử dụng nhãn 
hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu. 
Trong trường hợp nhãn hiệu 
không được sử dụng liên tục từ 
năm năm trở lên thì Giấy chứng 
nhận đăng ký nhãn hiệu đó bị 
chấm dứt hiệu lực theo quy định 
tại Điều 95 của Luật này.”. 

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 
148 như sau: 

“Điều 148. Hiệu lực của hợp 
đồng chuyển giao quyền sở hữu 
công nghiệp 

1. Đối với các loại quyền sở 
hữu công nghiệp được xác lập trên 
cơ sở đăng ký theo quy định tại 
điểm a khoản 3 Điều 6 của Luật 
này, hợp đồng chuyển nhượng 
quyền sở hữu công nghiệp chỉ có 
hiệu lực khi đã được đăng ký tại 
cơ quan quản lý nhà nước về 
quyền sở hữu công nghiệp. 

2. Đối với các loại quyền sở 
hữu công nghiệp được xác lập trên 
cơ sở đăng ký theo quy định tại 
điểm a khoản 3 Điều 6 của Luật 
này, hợp đồng sử dụng đối tượng 
sở hữu công nghiệp có hiệu lực 
theo thỏa thuận giữa các bên. 

3. Hợp đồng sử dụng đối tượng 
sở hữu công nghiệp tại khoản 2 
Điều này, trừ hợp đồng sử dụng 
nhãn hiệu, phải đăng ký tại cơ 
quan quản lý nhà nước về quyền 
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sở hữu công nghiệp mới có giá trị 
pháp lý đối với bên thứ ba. 

4. Hợp đồng sử dụng đối tượng 
sở hữu công nghiệp mặc nhiên bị 
chấm dứt hiệu lực nếu quyền sở 
hữu công nghiệp của bên giao bị 
chấm dứt.”. 

10. Bổ sung khoản 4 và khoản 
5 vào sau khoản 3 Điều 198 như 
sau: 

“4. Tổ chức, cá nhân là bị đơn 
trong vụ kiện xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ, nếu được Tòa án kết 
luận là không thực hiện hành vi 
xâm phạm có quyền yêu cầu Tòa 
án buộc nguyên đơn thanh toán 
cho mình chi phí hợp lý để thuê 
luật sư hoặc các chi phí khác theo 
quy định của pháp luật. 

5. Tổ chức, cá nhân lạm dụng 
thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
mà gây thiệt hại cho tổ chức, cá 
nhân khác thì tổ chức, cá nhân bị 
thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án 
buộc bên lạm dụng thủ tục đó phải 
bồi thường cho những thiệt hại do 
việc lạm dụng gây ra, trong đó bao 
gồm chi phí hợp lý để thuê luật sư. 
Hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ bao gồm hành 
vi cố ý vượt quá phạm vi hoặc 
mục tiêu của thủ tục này.”. 

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 
Điều 205 như sau: 

“1. Trong trường hợp nguyên 
đơn chứng minh được hành vi 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã 
gây thiệt hại về vật chất cho mình 
thì có quyền yêu cầu Tòa án quyết 
định mức bồi thường theo một 
trong các căn cứ sau đây: 

a) Tổng thiệt hại vật chất tính 
bằng tiền cộng với khoản lợi 
nhuận mà bị đơn đã thu được do 
thực hiện hành vi xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ, nếu khoản lợi 
nhuận bị giảm sút của nguyên đơn 
chưa được tính vào tổng thiệt hại 
vật chất; 

b) Giá chuyển giao quyền sử 
dụng đối tượng sở hữu trí tuệ với 
giả định bị đơn được nguyên đơn 
chuyển giao quyền sử dụng đối 
tượng đó theo hợp đồng sử dụng 
đối tượng sở hữu trí tuệ trong 
phạm vi tương ứng với hành vi 
xâm phạm đã thực hiện; 

c) Thiệt hại vật chất theo các 
cách tính khác do chủ thể quyền 
sở hữu trí tuệ đưa ra phù hợp với 
quy định của pháp luật; 

d) Trong trường hợp không thể 
xác định được mức bồi thường 
thiệt hại về vật chất theo các căn 
cứ quy định tại các điểm a, b và c 
khoản này thì mức bồi thường 
thiệt hại về vật chất do Tòa án ấn 
định, tùy thuộc vào mức độ thiệt 
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hại, nhưng không quá năm trăm 
triệu đồng.”. 

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 
Điều 218 như sau: 

“1. Khi người yêu cầu tạm 
dừng làm thủ tục hải quan đã thực 
hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định 
tại Điều 217 của Luật này thì cơ 
quan hải quan ra quyết định tạm 
dừng làm thủ tục hải quan đối với 
lô hàng. Cơ quan hải quan cung 
cấp cho chủ thể quyền sở hữu trí 
tuệ thông tin về tên và địa chỉ của 
người gửi hàng; nhà xuất khẩu, 
người nhận hàng hoặc nhà nhập 
khẩu; bản mô tả hàng hóa; số 
lượng hàng hóa; nước xuất xứ của 
hàng hóa nếu biết, trong thời hạn 
ba mươi ngày kể từ ngày ra quyết 
định áp dụng biện pháp hành 
chính để xử lý đối với hàng hóa 
giả mạo về nhãn hiệu và hàng hóa 
sao chép lậu theo quy định tại 
khoản 4 Điều 216 của Luật này.”. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 
1. Luật này có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01 tháng 11 năm 2019, trừ 
trường hợp quy định tại khoản 4 
Điều này. 

2. Bổ sung mục 32a vào sau 
mục 32 Phụ lục 4 Danh mục 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện của Luật Đầu tư số 
67/2014/QH13 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật số 
90/2015/QH13, Luật số 
03/2016/QH14, Luật số 
04/2017/QH14 và Luật số 
28/2018/QH14 như sau: 

“32a. Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm 
bao gồm tư vấn bảo hiểm, đánh 
giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo 
hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, 
hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo 
hiểm”. 

3. Các dịch vụ phụ trợ bảo 
hiểm mới phát sinh trong hoạt 
động kinh doanh bảo hiểm do 
Chính phủ quy định và phải được 
sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội trước khi ban hành. 

4. Các quy định về sở hữu trí 
tuệ tại Luật này có hiệu lực thi 
hành từ ngày 14 tháng 01 năm 
2019 đối với các trường hợp sau 
đây: 

a) Đơn đăng ký xác lập quyền 
sở hữu công nghiệp có ngày nộp 
đơn từ ngày 14 tháng 01 năm 
2019; 

b) Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực 
Bằng độc quyền sáng chế, Bằng 
độc quyền giải pháp hữu ích, Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 
được cấp trên cơ sở đơn đăng ký 
xác lập quyền sở hữu công nghiệp 
có ngày nộp đơn từ ngày 14 tháng 
01 năm 2019; 
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c) Yêu cầu chấm dứt hiệu lực 
của Giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu được thực hiện từ ngày 
14 tháng 01 năm 2019; 

d) Vụ kiện xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ được cơ quan có thẩm 
quyền thụ lý từ ngày 14 tháng 01 
năm 2019; yêu cầu khác về bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ được thực 
hiện từ ngày 14 tháng 01 năm 
2019. 

Điều 4. Quy định chuyển tiếp 
1. Trong thời hạn 01 năm kể từ 

ngày Luật này có hiệu lực, cá 
nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ 
phụ trợ bảo hiểm trước ngày Luật 
này có hiệu lực phải đáp ứng các 
điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ 
bảo hiểm theo quy định tại Luật 
này. Trường hợp hết thời hạn quy 
định tại khoản này mà không đáp 
ứng các điều kiện theo quy định 
thì cá nhân, tổ chức không được 
tiếp tục cung cấp dịch vụ phụ trợ 
bảo hiểm cho đến khi đáp ứng đủ 
điều kiện. 

2. Các đơn đăng ký sáng chế, 
chỉ dẫn địa lý được nộp trước 
ngày 14 tháng 01 năm 2019 được 
tiếp tục xử lý theo quy định 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. 

3. Các hợp đồng sử dụng nhãn 
hiệu đã ký kết giữa các bên nhưng 
chưa được đăng ký với cơ quan 
quản lý nhà nước về quyền sở hữu 
công nghiệp trước ngày 14 tháng 
01 năm 2019 chỉ có giá trị pháp lý 
đối với bên thứ ba kể từ ngày 14 
tháng 01 năm 2019. 

4. Các vụ kiện xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ đã được cơ 
quan có thẩm quyền thụ lý trước 
ngày 14 tháng 01 năm 2019 nhưng 
chưa giải quyết xong thì tiếp tục 
áp dụng quy định 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 để giải 
quyết. 

(Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 
hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn 
quốc gia về truy xuất nguồn gốc  

Trong năm 2019, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
đang triển khai xây dựng 3 dự 
thảo TCVN và 1 dự thảo QCVN về 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
rau, quả. 

Thông tin trên được ông Bùi 
Bá Chính – Phụ trách Trung tâm 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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Mã số mã vạch Quốc gia cho biết 
khi đề cập đến lộ trình triển khai 
Quyết định số 100/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về Đề án 
triển khai, áp dụng và quản lý hệ 
thống truy xuất nguồn gốc. Theo 
ông Chính, nhằm hoàn thiện hệ 
thống quy định pháp luật, văn bản, 
tài liệu hướng dẫn về truy xuất 
nguồn gốc; đẩy mạnh xã hội hóa 
hoạt động truy xuất nguồn gốc để 
phục vụ hội nhập quốc tếvà nâng 
cao hiệu quả công tác quản lý nhà 
nước, bảo đảm chất lượng, tính an 
toàn của sản phẩm, hàng hóa. 

 
Đại diện Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia 
giới thiệu hệ thống truy xuất nguồn gốc cho 

doanh nghiệp tại Lâm Đồng. 

Đồng thời hướng đến nâng cao 
nhận thức của xã hội, các cơ quan, 
tổ chức và doanh nghiệp về truy 
xuất nguồn gốc thông qua việc đẩy 
mạnh các hoạt động tuyên truyền, 
phổ biến, đào tạo cho các bên liên 
quan; đảm bảo công khai, minh 
bạch các thông tin truy xuất nguồn 
gốc của sản phẩm, hàng hóa trên 
thị trường, cung cấp thông tin, 
kiến thức thiết yếu về truy xuất 

nguồn gốc. 
Từ nay đến năm 2020 sẽ tiến 

hành rà soát các văn bản quy định, 
pháp luật về quản lý, triển khai áp 
dụng và xử lý vi phạm về truy 
xuất nguồn gốc; xây dựng, ban 
hành tối thiểu 5 tiêu chuẩn quốc 
gia, 1 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về truy xuất nguồn gốc và tài liệu 
hướng dẫn áp dụng; triển khai, áp 
dụng hệ thống truy xuất nguồn 
gốc đối với một số nhóm sản 
phẩm, hàng hóa trong nước như 
nông lâm thủy sản, thực phẩm, 
thuốc chữa bệnh; xây dựng và đưa 
vào vận hành Cổng thông tin truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 
hóa quốc gia. 

Hiện Trung tâm mã số mã vạch 
Quốc gia là đơn vị chủ trì và 
hướng dẫn xây dựng kế hoạch 
triển khai “Đề án triển khai, áp 
dụng và quản lý hệ thống truy xuất 
nguồn gốc” cho các doanh nghiệp. 
Để triển khai Đề án, Trung tâm mã 
số mã vạch Quốc gia đã nghiên 
cứu tiêu chuẩn, quy định của các 
tổ chức quốc tế để xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, 
quy chuẩn quốc gia, tài liệu hướng 
dẫn chung về truy xuất nguồn gốc 
trong đó xây dựng 06 bộ tiêu 
chuẩn Việt Nam về thịt, rau củ 
quả, rượu bia, thuốc lá, thủy sản, 
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lâm sản; 1 quy chuẩn Việt Nam 
quy định về truy xuất nguồn gốc; 
xây dựng tối thiểu 30 tiêu chuẩn 
Việt Nam và 2 quy chuẩn Việt 
Nam. Bên cạnh đó, Trung tâm Mã 
số mã vạch Quốc gia còn triển 
khai mô hình hoạt động chứng 
nhận sự phù hợp (bên thứ ba) đối 
với hệ thống truy xuất nguồn gốc; 
Xây dựng chương trình chứng 
nhận sự phù hợp, đồng thời xây 
dựng dự thảo Quyết định của Bộ 
KH&CN chỉ định đơn vị công 
nhận chương trình chứng nhận và 
chỉ định 1 tổ chức chứng nhận áp 
dụng mô hình chứng nhận sự phù 
hợp trên. 

Giai đoạn năm 2030 Cổng 
thông tin truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, hàng hóa quốc gia sẽ được 
hoàn thiện, bảo đảm nhu cầu trao 
đổi, khai thác thông tin của doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân trong 
nước và quốc tế; hoàn thiện hệ 
thống quản lý, cập nhật cơ sở dữ 
liệu sản phẩm, hàng hóa trong 
nước và quốc tế. Cổng thông tin 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
hàng hóa quốc gia bảo đảm kết nối 
100% hệ thống truy xuất nguồn 
gốc của các bộ, cơ quan liên quan 
và ít nhất 70% trong tổng số các 
đơn vị tại Việt Nam. 

(Theo vietq.vn) 

VCCI đề nghị có Sách trắng 
về các giải pháp gỡ bỏ rào cản 
với hàng hóa, dịch vụ và sở 
hữu trí tuệ của Việt Nam 2017-
2019  

VCCI cho rằng, đây là một 
trong những giải pháp tốt trong 
bối cảnh Việt Nam đang chịu 
nhiều tác động tiêu cực từ căng 
thẳng thương mại Mỹ - Trung. 
Trên thực tế, Chính phủ đã triển 
khai liên tục việc giảm bớt các rào 
cản đối với hàng hóa, dịch vụ, 
tăng cường sở hữu trí tuệ  và đã 
có những kết quả ban đầu tích 
cực. 

Có thể nhắc đến các hành động 
cải cách thủ tục hành chính, tạo 
thuận lợi thương mại trong xuất 
nhập khẩu (đặc biệt là kiểm tra 
chuyên ngành đối với hàng hóa 
nhập khẩu); các đợt rà soát cắt 
giảm và minh bạch hóa các điều 
kiện kinh doanh; chủ động mở cửa 
cho nhà cung cấp dịch vụ nước 
ngoài rộng hơn so với cam kết (ví 
dụ phân phối bán lẻ, dịch vụ 
chuyên môn, vận tải biển ven 
bờ…) cũng như việc sửa Luật Sở 
hữu trí tuệ, các hoạt động nhằm 
tăng cường hiệu quả thực thi bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

Nội dung của Sách trắng cần 
tập trung vào những khía cạnh, 
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lĩnh vực, vấn đề mà phía Mỹ quan 
tâm hoặc có lợi ích, chính thức 
làm rõ các thông tin liên quan đến 
Chính phủ Mỹ và các lực lượng 
khác có khả năng tác động tới 
chính sách thương mại của Mỹ với 
Việt Nam. Liên quan đến nhóm 
các giải pháp nội bộ Việt Nam, 
VCCI nhấn mạnh đến các giải 
pháp chống gian lận thương mại, 
ngăn chặn hàng hóa nước khác lấy 
danh Việt Nam để xuất khẩu đi 
Mỹ, khiến thặng dư thương mại 
của Việt Nam với Mỹ bị thổi 
phồng một cách giả tạo. 

Các biện pháp chống gian lận 
xuất xứ cần tập trung vào các 
nguồn có nguy cơ cao, cần được 
thực hiện một cách quyết liệt, với 
sự tham gia và phối hợp chặt chẽ 
của tất cả các cơ quan liên quan. 

Trong kiến nghị gửi Thủ tướng 
Chính phủ về giải pháp ứng phó 
các tác động từ căn thẳng thương 
mại Mỹ - Trung tới xuất khẩu và 
FDI Việt Nam, VCCI đã đưa ra 
cảnh báo tác động tiêu cực dựa 
trên các số liệu về xuất khẩu và 
thu hút đầu tư FDI nửa đầu năm 
2019, trong so sánh với các số liệu 
tương tự của cùng kỳ 2018 (giai 
đoạn liền trước thời điểm cuộc 
căng thẳng thương mại trên bùng 
phát). 

Về xuất khẩu, kim ngạch xuất 
khẩu hàng hóa của Việt Nam đang 
bị giảm tốc nghiêm trọng. Theo 
Tổng cục Thống kê, kim ngạch 
xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019 
của Việt Nam là 122,72 tỷ USD, 
tăng 7,3% so với cùng kỳ 2018. 
Kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng, 
nhưng chỉ bằng một nửa tốc độ 
tăng nửa đầu năm 2018 (16%). 

Xét theo từng thị trường, hầu 
hết các thị trường xuất khẩu lớn 
đều chứng kiến sự sụt giảm tốc độ 
tăng trưởng trong nửa đầu năm 
2019 so với nửa đầu năm 2018. 
Thị trường Nhật Bản giảm tốc 
khoảng ¼, ASEAN giảm gần 2/3, 
Hàn Quốc giảm 4/5; cá biệt, thị 
trường Trung Quốc có mức giảm 
tốc tới 28 lần so với nửa đầu 2018 
(từ 28% xuống chỉ còn 1%). Thị 
trường EU thậm chí còn tăng 
trưởng âm (-0.4%). 

 Về thu hút FDI, vốn đăng ký 
FDI vào Việt Nam đang giảm 
nhanh từ tất cả các nguồn chính. 
Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước 
ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
tính tới 20/6/2019, tổng vốn đăng 
ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn 
mua cổ phần của nhà ĐTNN là 
18,47 tỷ USD, giảm 9,2% so với 
cùng kỳ 2018. Đáng chú ý là FDI 
từ tất cả các nguồn chính đều giảm 
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mạnh so với cùng kỳ 2018 (ví dụ 
FDI từ Nhật Bản giảm 70%, từ 
Hàn Quốc giảm 46%, từ Thái Lan 
giảm 35%, từ Mỹ giảm 9%, từ 
Singapore giảm 8%...) ngoại trừ 
Trung Quốc và các nguồn có liên 
quan tới Trung Quốc (Hồng Kông, 
Đài Loan). 

Điều này hầu như trái ngược 
hoàn toàn với nhiều nhận định lý 
thuyết, rằng Việt Nam sẽ hưởng 
lợi từ đón dòng vốn FDI chuyển 
hướng từ Trung Quốc. 

 (Theo baodautu.vn) 
 
 Chỉ dẫn địa lý: Cơ hội cho 
các sản phẩm địa phương  

Xây dựng, phát triển và tiếp thị 
là 3 yếu tố song hành của các sản 
phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý 
(CDĐL), trong đó, ngành Công 
Thương và Nông nghiệp giữ vai 
trò then chốt. Sản phẩm CDĐL 
phải là 1 trong những sản phẩm 
được tập trung ưu tiên của 
Chương trình OCOP các địa 
phương.  

 
Ông Đào Thế Anh - Phó Viện trưởng, Viện 

Cây lương thực và cây thực phẩm 

Ông Đào Thế Anh - Phó Viện 
trưởng, Viện Cây lương thực và 
cây thực phẩm cho biết: Tính đến 
thời điểm này, Việt Nam mới có 
73 CDĐL được bảo hộ. Ông nhận 
định rằng CDĐL là để bảo hộ cho 
các nông sản, đặc sản địa phương 
gắn chặt với các yếu tố sinh thái, 
hình thức bản địa. Hiện nay, 
chúng ta đã có chương trình hỗ trợ 
xây dựng CDĐL, con số hơn 70 
sản phẩm được xây dựng CDĐL 
trong vòng 10 năm qua không 
phải là con số nhỏ. 

CDĐL là tài sản quốc gia và 
sản phẩm nằm tại các địa phương. 
Tuy nhiên, việc khai thác sử dụng 
vào việc thương mại hóa, xây 
dựng thương hiệu, làm tăng thu 
nhập cho người sản xuất, chế biến, 
đóng góp vào việc phát triển kinh 
tế địa phương thì không phải sản 
phẩm nào cũng thành công. Có 
một số sản phẩm đăng ký nhưng 
chưa được sử dụng, dán nhãn lên 
các sản phẩm. 

Mới đây, tại Tuần lễ nhãn lồng 
Hưng Yên tại hệ thống siêu thị 
Big C Thăng Long, với vai là 
người tiêu dùng, tôi cũng chưa 
thấy Hưng Yên sử dụng CDĐL để 
dán lên sản phẩm. Hiện đã có rất 
nhiều vùng trồng nhãn, mức độ 
cạnh tranh tăng lên và chưa kể 
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việc nhãn các địa phương đưa về 
Hưng Yên, lấy thương hiệu của 
Hưng Yên và quay lại bán trên thị 
trường Hà Nội. Việc này khiến giá 
trị thu nhập của những người 
trồng nhãn thật của Hưng Yên sẽ 
bị giảm đi. Muốn tránh hàng giả 
thì việc đầu tiên hàng thật phải 
được xuất hiện nhiều hơn trên thị 
trường, các sản phẩm phải được 
dán nhãn và được truyền thông 
đầy đủ. 

Cần khẳng định CDĐL có ý 
nghĩa đầu tiên là tại thị trường 
trong nước, nếu khai thác tốt sẽ 
giúp giá trị sản phẩm tăng lên vài 
chục lần. Tuy nhiên, CDĐL không 
phải là phương thuốc “chữa bách 
bệnh”, sản phẩm muốn xuất khẩu 
được đầu tiên phải đảm bảo các 
quy chuẩn, tiêu chuẩn, truy xuất 
nguồn gốc và đáp ứng được yêu 
cầu của quốc gia nhập khẩu. 

Bàn về việc đặc sản địa phương 
có bảo hộ CDĐL tiến ra thị trường 
nước ngoài, theo tôi, việc này phụ 
thuộc vào “gu tiêu dùng” của các 
thị trường khác nhau. Những nước 
đã có bảo hộ CDĐL họ sẽ rất thích 
các sản phẩm CDĐL của các 
nước. Châu Âu là một ví dụ. Đây 
là nơi xuất phát của bảo hộ 
CDĐL. Trong Hiệp định Thương 
mại tự do Việt Nam – EU 

(EVFTA), có điều khoản thừa 
nhận lẫn nhau của Hiệp định Sở 
hữu trí tuệ, trong đó có mục thừa 
nhận lẫn nhau về bảo hộ CDĐL. 
Sau ký Hiệp định khung, Việt 
Nam và EU đã có những trao đổi 
về điều khoản này. Viện Cây 
lương thực và cây thực phẩm cũng 
đã hỗ trợ Cục Sở hữu trí tuệ xây 
dựng hồ sơ chuyển sang châu Âu 
41 sản phẩm CDĐL đã được bảo 
hộ ở Việt Nam, trong khi đó, Việt 
Nam đổi lại sẽ thừa nhận 171 sản 
phẩm CDDL của châu Âu trên thị 
trường Việt Nam. Hiện, các sản 
phẩm này đang đợi những bước 
cuối cùng chờ EU phê duyệt. Như 
vậy 41 sản phẩm này sẽ được bảo 
hộ sở hữu trí tuệ tại thị trường EU, 
đây sẽ là lợi thế rất tốt để chúng ta 
có thể thúc đẩy xuất khẩu. 

So với châu Âu họ có vài trăm 
sản phẩm có CDĐL, nhưng họ 
cũng mất vài trăm năm để có được 
con số đấy. Tuy nhiên, ở châu Âu 
họ bảo hộ theo logic ngược lại, tức 
là người sản xuất phải có nhu cầu 
thực sự, tự thành lập hiệp hội và 
hiệp hội đó tự đi đăng ký thì nhà 
nước chỉ làm thủ tục đăng ký. Như 
vậy, hiệp hội khi đó đã phải rất 
mạnh, sản phẩm đã phải có uy tín 
trên thị trường. Do đó, nếu so sánh 
thì tốc độ xây dựng CDĐL của họ 
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thực tế là chậm hơn Việt Nam 
nhiều, nhưng được sản phẩm nào 
là chắc sản phẩm đấy, và bản thân 
người sản xuất tại đây, họ đủ năng 
lực mới đi đăng ký CDĐL. 

Trong khi đó, chúng ta lại làm 
ngược lại, nhà nước hỗ trợ đăng 
ký về mặt thủ tục đủ điều kiện, hồ 
sơ, tuy nhiên, năng lực thương mại 
của nông dân, HTX, doanh nghiệp 
tại các địa phương còn quá nhỏ, 
do đó, sau khi đăng ký song thì 
không khai thác được và cất vào 
trong tủ. 

Theo kinh nghiệm các nước 
cho thấy, các HTX, doanh nghiệp 
nhỏ không đủ năng lực tài chính 
để làm việc này, do đó, Nhà nước 
sẽ hỗ trợ việc sử dụng địa lý thông 
qua việc truyền thông các sản 
phẩm này đến với người tiêu 
dùng. Thực tế, nhiều sản phẩm 
người tiêu dùng cũng không biết 
là đã có CDĐL, lợi ích của CDĐL. 
Vì vậy, chúng ta cần phải chuyển 
hóa từ cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ 
sang cơ chế thị trường chấp nhận. 

Hiện nay, việc hỗ trợ này cũng 
khá thuận lợi vì chúng ta đang có 
Chương trình “Mỗi xã một sản 
phẩm” (OCOP). Chương trình 
OCOP về nguyên lý là thúc đẩy 
sản phẩm của địa phương và cũng 
rất gần với việc khai thác và sử 

dụng các CDĐL, nếu địa phương 
nào có sản phẩm đã đăng ký 
CDĐL rồi thì nên đưa ngay vào 
Chương trình OCOP để được hỗ 
trợ năng lực marketing, sản xuất, 
nâng cao chất lượng. 

(Theo baocongthuong.vn) 
 

Thúc đẩy hoạt động bảo hộ 
sở hữu trí tuệ cho các sản 
phẩm đặc sản địa phương 

Các chính sách, biện pháp thúc 
đẩy hoạt động bảo hộ sở hữu trí 
tuệ cho các sản phẩm đặc sản địa 
phương sẽ tạo động lực cho sự 
phát triển sản xuất, giúp người 
dân, doanh nghiệp tham gia hiệu 
quả, chủ động vào thị trường. 

 
Ông Nguyễn Minh Đức- Phó Giám đốc Sở 
KH&CN Sơn La báo cáo kết quả xây dựng 
và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm 

chủ lực của tỉnh Sơn La. 

Phát biểu tại tọa đàm “Bảo hộ 
quản lý và phát triển tài sản trí tuệ 
đối với sản phẩm chủ lực của địa 
phương” vừa diễn ra, ông Phan 
Ngân Sơn, Phó Cục trưởng Cục 
Sở hữu trí tuệ (SHTT) cho biết, 
các sản phẩm đặc thù gắn với địa 



                                          Số 222 – 8/2019 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 28 
 

danh là những tài sản có giá trị, 
những “thương hiệu” mang tính 
cộng đồng, có danh tiếng và uy tín 
chất lượng từ lâu truyền lại; mang 
đến giá trị tiềm năng to lớn không 
chỉ về mặt kinh tế mà còn ở cả mặt 
xã hội. 

Vì thế, việc đề ra các chính 
sách, biện pháp để thúc đẩy hoạt 
động bảo hộ SHTT cho các sản 
phẩm đặc sản địa phương, tạo 
động lực cho sự phát triển sản 
xuất, kinh doanh, giúp người 
dân, doanh nghiệp tham gia hiệu 
quả, chủ động vào thị trường; 
đồng thời giữ gìn và phát huy 
được danh tiếng và uy tín chất 
lượng “thương hiệu” của các đặc 
sản địa phương phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội đất nước là rất 
quan trọng. 

Hiện nay, các chương trình hỗ 
trợ phát triển tài sản trí tuệ đang 
giúp cho các tổ chức, cá nhân, cơ 
quan quản lý Nhà nước xác lập 
quyền sở hữu công nghiệp, 
khuyến khích các tổ chức, cá nhân 
đầu tư sản xuất kinh doanh mang 
tính chuyên nghiệp có trọng điểm. 
Mặt khác, nhằm định hướng và 
xây dựng kế hoạch phát triển bảo 
hộ quyền sở hữu công nghiệp đối 
với các sản phẩm đặc sản mang 
tính đặc thù, tiềm năng của tỉnh. 

Sở KH&CN tỉnh Sơn La đang 
tiếp tục xây dựng và phát triển 
thương hiệu cho các sản phẩm 
như: Chanh leo Sơn La; Mận hậu 
Sơn La; Rau an toàn Sơn La; Xoài 
Sơn La; Nhãn Sơn La và Bơ Sơn 
La. Các sản phẩm sau khi đăng ký 
thành công thương hiệu bước đầu 
phát huy hiệu quả, giá trị sản 
phẩm tăng lên khẳng định uy tín, 
chất lượng trên thị trường, một số 
sản phẩm mang nhãn hiệu bước 
đầu tiếp cận thị trường nước ngoài 
như: Nhãn, Xoài, Chanh leo. Bên 
cạnh đó, để duy trì và phát triển 
thương hiệu, các doanh nghiệp, 
Hợp tác xã được hỗ trợ, tạo điều 
kiện tham gia nhiều hội nghị xúc 
tiến đầu tư, hội chợ xúc tiến 
thương mại, gắn việc quảng bá sản 
phẩm mang nhãn hiệu với du 
lịch canh nông, trải nghiệm như: 
Du lịch cánh đồng chè Shan tuyết 
Mộc Châu, du lịch lòng hồ Sông 
Đà, nghỉ dưỡng, trải nghiệm hái 
chè, sản xuất chè Ô Long. 

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập 
trung thảo luận các vấn đề liên 
quan đến hoạt động bảo hộ, thực 
thi quyền SHTT đối với các đặc 
sản địa phương; các giải pháp 
quản lý và phát triển thương hiệu 
cho các sản phẩm chủ lực của các 
địa phương; đặc biệt là định 
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hướng chính sách, giải pháp hỗ trợ 
của nhà nước, của địa phương 
nhằm thúc đẩy sự tham gia của 
doanh nghiệp, người dân trong 
hoạt động phát triển thương hiệu 
gắn với chuỗi giá trị để phát triển 
thương hiệu cho các sản phẩm chủ 
lực trong thời gian tới. 

Qua đó, các đại biểu cho rằng, 
để việc bảo hộ quản lý và phát 
triển tài sản trí tuệ đối với sản 
phẩm chủ lực đạt hiệu quả rất cần 
sự liên kết chặt chẽ giữa Sở 
KH&CN, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Sở Công thương 
trong hoạt động phát triển thương 
hiệu gắn với chuỗi giá trị để phát 
triển thương hiệu cho các sản 
phẩm chủ lực trong thời gian tới. 

Nhằm tăng cường hoạt động hỗ 
trợ phát triển các sản phẩm chủ 
lực của địa phương, SHTT đã tổ 
chức hoạt động khảo sát, đánh giá 
hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm về 
thực trạng hoạt động bảo hộ, quản 
lý và phát triển tài sản trí tuệ cho 
các sản phẩm chủ lực địa phương. 

Mục đích của chuyến khảo sát 
nhằm khảo sát thực địa, trao đổi 
thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm, 
đánh giá hiệu quả hoạt động bảo 
hộ, quản lý và phát triển tài sản trí 
tuệ cho các sản phẩm chủ lực của 
địa phương giai đoạn 2016-2020; 

học tập kinh nghiệm, mô hình 
kiểm soát nguồn gốc, chất lượng 
sản phẩm nông nghiệp chủ lực của 
địa phương mang địa danh. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Chìa khóa giúp nông sản 
Việt ‘rộng đường’ vào thị 
trường Trung Quốc  

Việc siết chặt các yêu cầu nhập 
khẩu trái cây từ phía Trung Quốc 
buộc người nông dân phải nâng 
cao chất lượng, quan tâm hơn tới 
vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật, canh tác… Làm được như 
vậy, người tiêu dùng trong nước 
cũng hưởng lợi. 

 
Tiêu chuẩn chất lượng là chìa khóa giúp 

nông sản Việt "rộng đường" vào thị trường 
Trung Quốc. 

Thông tin từ Cục Chế biến và 
Phát triển nông sản cho biết, trong 
quý I/2019, xuất khẩu rau quả 
sang thị trường Trung Quốc giảm. 
Theo đó, dù vẫn đứng vị trí thứ 
nhất về thị trường nhập khẩu rau 
quả của Việt Nam với 73,1% thị 
phần, song xuất khẩu rau quả sang 
Trung Quốc chỉ đạt gần 428,04 
triệu USD, giảm 17,7% so với 
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cùng kỳ năm 2018. Theo Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn, 
nguyên nhân chính của việc suy 
giảm này là do phía Trung Quốc 
có sự thay đổi về chính sách, ngày 
càng nâng cao yêu cầu, kiểm soát 
chất lượng đối với hàng hóa nhập 
khẩu (NK). 

Ông Nguyễn Quý Dương, Phó 
Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật 
(Bộ NN&PTNT) cho biết, từ 
tháng 5/2018, phía Trung Quốc 
bắt đầu phát đi thông tin về việc 
siết chặt quy định, yêu cầu với trái 
cây Việt Nam xuất khẩu (XK) vào 
Trung Quốc qua cả kênh chính 
thức lẫn các kênh khác như thông 
qua chủ hàng. Theo đó, phía 
Trung Quốc yêu cầu sản phẩm để 
truy xuất nguồn gốc phải được cấp 
mã số vùng trồng và mã số cơ sở 
đóng gói. 

Đây là 2 yêu cầu XK chính 
ngạch trái cây sang Trung Quốc. 
Hiện nay, có 9 loại quả của Việt 
Nam đã được XK chính  ngạch 
sang Trung Quốc. Toàn quốc có 
1.300 mã số vùng trồng và trên 
1.435 mã số cơ sở đóng gói. Khó 
khăn xuất hiện chủ yếu ở một số 
loại trái cây vốn có lượng XK khá 
lớn sang Trung Quốc, song chưa 
được cấp phép XK chính ngạch. 
Ví dụ như sầu riêng, dừa... Hiện, 

toàn quốc có tới 47.000 ha sầu 
riêng. Hai năm trở lại đây sầu 
riêng được xem là loại cây tiền tỷ. 
Năm 2018, trên diện tích trồng 
1ha sầu riêng, có gia đình đã thu 
được số tiền hơn 1 tỷ đồng khi 
năng suất trung bình đạt khoảng 
20 tấn/ha, với mức giá bán ngay 
tại vườn lên tới 70.000 đồng/kg. 
Sầu riêng của Việt Nam hầu như 
chỉ XK sang Trung Quốc. Năm 
nay, sầu riêng chưa được vào diện 
XK chính ngạch nên rất khó khăn. 

Ngay tại thị trường nội địa 
Trung Quốc trước đây, người 
nông dân cũng sử dụng hóa chất 
khá tùy tiện, song mấy năm trở lại 
đây, Trung Quốc bắt đầu quan tâm 
khá nhiều nên các sản phẩm sản 
xuất tại Trung Quốc cũng đang 
nâng cao yêu cầu về an toàn thực 
phẩm. Vì vậy, với hàng NK, 
Trung Quốc cũng bắt đầu nâng 
yêu cầu, kiểm soát chất lượng. 

Cục Bảo vệ thực vật khuyến 
cáo các địa phương cần tiếp tục rà 
soát diện tích đã cấp mã số vùng 
trồng, đẩy mạnh tiến hành sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, cấp 
chứng nhận VietGAP. Cùng với 
đó, cần có những chính sách cho 
bà con nông dân liên kết thành 
từng nhóm, tổ, hợp tác xã để sản 
xuất hàng hóa không chỉ bán cho 
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Trung Quốc mà cho các nước phát 
triển. Đây là sản xuất hàng hoá, 
cần có những chính sách thúc đẩy 
sản xuất. 

(Theo vietq.vn) 
 

 Loạn xuất xứ trái cây: Tổng 
cục Quản lý thị trường đề xuất 
dán nhãn cho nông sản  

Lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị 
trường bày tỏ lo ngại việc gian lận 
xuất xứ ở mặt hàng trái cây, ảnh 
hưởng quyền lợi người tiêu dùng. 

 
Tình trạng trái cây gian lận nguồn gốc xuất 

xứ xảy ra khá phổ biến tại 
 thị trường Việt Nam. 

Trước những thông tin trái cây 
Trung Quốc gắn mác Mỹ, Pháp… 
bán trên thị trường, người tiêu 
dùng đang băn khoăn về những 
sản phẩm trái cây nhập khẩu đang 
được bày bán trong siêu thị bởi 
nguồn gốc, xuất xứ cũng như giá 
thành. Hiện nay, Hà Nội có trên 
30 siêu thị và trung tâm thương 
mại, việc kiểm tra của lực lượng 
chức năng mới chỉ đếm trên đầu 
ngón tay. Đấy là chưa kể, Hà Nội 
còn rất nhiều cửa hàng tiện ích, 

siêu thị mini bán trái cây “ngoại”, 
việc kiểm tra còn rất hạn chế. Thế 
nên, người tiêu dùng chỉ biết tin 
tưởng vào người bán và nhãn hàng 
hóa ghi trên bao bì. 

Trước thực trạng trên, trong 
buổi làm việc ngày 7/8/2019 giữa 
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh với Cục 
Xuất nhập khẩu (Bộ Công 
Thương) về quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, 
ông Trần Hữu Linh, Tổng cục 
trưởng Tổng cục Quản lý thị 
trường đã đề xuất gắn nhãn hàng 
hóa cho hàng nông sản. 

Cụ thể, lãnh đạo Tổng cục 
Quản lý thị trường cho biết, qua 
buổi làm việc với Cục Quản lý thị 
trường TP.HCM, tại chợ đầu mối 
Thủ Đức nhập 80 tấn nông 
sản/ngày, trong đó 20% là nông 
sản nhập khẩu. Hiện nay, theo quy 
định của Việt Nam, nông sản 
không phải ghi nhãn, xuất xứ dẫn 
đến việc trộn lẫn sản phẩm hàng 
hóa. 

Trong khi đó, các quốc gia phát 
triển như Úc, Nhật Bản, New 
zealand... nông sản của họ được 
dán nhãn để bảo vệ thương hiệu 
hàng hóa. Những nước còn lại, đặc 
biệt là Trung Quốc, Việt Nam 
không dán nhãn. Vì vậy người tiêu 
dùng không biết đâu là táo Việt 
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Nam, đâu là táo Trung Quốc hay 
táo New zealand... Do đó, Tổng 
cục trưởng Tổng cục Quản lý thị 
trường đề xuất, lãnh đạo Bộ Công 
Thương, Cục Xuất nhập khẩu kiến 
nghị với Bộ Khoa học và Công 
nghệ xem xét sửa Nghị định 
43/2017 về nhãn hàng hóa. Trong 
đó, đề xuất dán nhãn cho mặt hàng 
nông sản. Trước thông tin có đề 
xuất dán nhãn cho hàng hóa nông 
sản, doanh nghiệp nhập khẩu và 
sản xuất, phân phối nông sản trong 
nước tỏ ra quan ngại và cho rằng, 
việc dán nhãn cho các sản phẩm 
nông sản sẽ ít nhiều gây khó khăn 
trong việc thực hiện.  

Hiện, theo quy định tại Nghị 
định 43 về nhãn hàng hóa, phạm 
vi điều chỉnh chỉ quy định nội 
dung, cách ghi và quản lý nhà 
nước về nhãn đối với hàng hóa lưu 
thông tại Việt Nam, hàng hóa 
nhập khẩu. Hàng hóa là thực phẩm 
tươi sống, thực phẩm chế biến 
không có bao bì và bán trực tiếp 
cho người tiêu dùng thì không 
phải ghi nhãn. 

(Theo vietq.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Hỗ trợ doanh nghiệp giảm 
rủi ro trong thương mại hóa 
tài sản trí tuệ 

Học viên đến từ các doanh 
nghiệp có thể lường trước để giảm 
rủi ro trong thương mại hóa tài 
sản trí tuệ (TSTT) sau khi tham 
gia khóa đào tạo về quản trị TSTT 
trong doanh nghiệp. 

 
Cung cấp kiến thức về quản trị TSTT cho 
học viên qua các bài giảng sinh động 
Khóa đào tạo có chủ đề thương 

hiệu, nhãn hiệu và các TSTT của 
doanh nghiệp do Trung tâm Ứng 
dụng và Dịch vụ KH&CN (STAS) 
thuộc Cục Công tác phía Nam Bộ 
KH&CN tổ chức ngày 23 – 25/8 
tại TPHCM, nhằm hỗ trợ doanh 
nghiệp và các tổ chức thực hiện 
việc quản trị TSTT. 

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết 
Nhung – Trưởng Bộ phận tư vấn 
quản trị TSTT của STAS, nhiều 
doanh nghiệp vẫn chưa thực sự 
quan tâm đến việc quản trị TSTT 
hoặc có triển khai nhưng chưa trọn 
vẹn; dẫn đến khi bị thất thoát 
TSTT hoặc bị sao chép thì mới tìm 
đến giải pháp khắc phục vấn đề. 

Bà Nhung cũng cho biết, các 
kết quả khảo sát của STAS cho 
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thấy việc truyền thông về các 
chương trình đào tạo và chính 
sách bảo hộ, phát triển TSTT vẫn 
chưa đến được với tất cả doanh 
nghiệp. Vì vậy, STAS tiếp tục 
triển khai tiếp chương trình đào 
tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về 
bảo hộ và phát triển TSTT cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 
năm 2019, sau hai năm 2017-
2018.  

Tham gia khóa học, các học 
viên được trang bị các kiến thức 
về: Nhận biết các TSTT và quyền 
sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp; 
Vai trò của thương hiệu; Các chỉ 
dẫn thương mại giúp bồi tụ các sắc 
thái giá trị khác nhau của thương 
hiệu và nhãn hiệu; Quản trị bí mật 
kinh doanh; Phương thức bảo hộ 
giá trị của thương hiệu và nhãn 
hiệu; Các phương pháp thẩm định 
giá nhãn hiệu; … Qua đó, giúp các 
doanh nghiệp nhận biết mối tương 
quan giữa nhãn hiệu, thương hiệu 
với các tài sản vô hình khác để 
xây dựng bền vững thương hiệu, 
nhãn hiệu. Đồng thời, kiểm 
nghiệm lại các rủi ro của nhãn 
hiệu, thương hiệu mà doanh 
nghiệp đã và đang triển khai. 

Bà Nhung cho rằng, để giảm 
các rủi ro trong quá trình thương 
mại hóa các TSTT, doanh nghiệp 

nên xem xét lại một cách có hệ 
thống các công tác quản trị TSTT 
của mình từ việc giao dịch sản 
phẩm có bản quyền, thỏa thuận 
hợp tác bảo mật với tác giả, bảo 
mật thông tin không tiết lộ, kiểm 
soát quyền có được từ các hợp 
đồng hợp tác/liên kết,… bằng cách 
đưa ra các quy trình, mẫu biểu 
trong tác nghiệp để kiểm soát, 
nắm giữ các TSTT nhằm đạt được 
kết quả thương mại lớn nhất. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Hải quan tập trung chống 
gian lận, giả mạo xuất xứ hàng 
hóa 

Tổng cục Hải quan phát hiện 
nhiều phương thức, thủ đoạn gian 
lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn 
hàng hóa không đúng quy định, 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 
chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa 
xuất nhập khẩu. 

 
Hàng hóa có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ 

tại Móng Cái. 

Tổng cục Hải quan vừa có 
công văn 5189/TCHQ-GSQL gửi 
cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm 
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tra, xác định xuất xứ, chống gian 
lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn 
nhãn hàng hóa, xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp 
pháp.Tổng cục Hải quan đã phát 
hiện nhiều phương thức, thủ đoạn 
gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi 
nhãn hàng hóa không đúng quy 
định, xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ, chuyển tải bất hợp pháp hàng 
hóa xuất nhập khẩu.  

Đáng chú ý, trong lĩnh vực ghi 
nhãn hàng hóa, xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ, Tổng cục Hải quan 
phát hiện có tình trạng hàng hóa 
được sản xuất tại nước ngoài khi 
nhập khẩu về Việt Nam đã ghi sẵn 
dòng chữ “Made in Vietnam”, 
“Sản xuất tại Việt Nam”, “Xuất xứ 
Việt Nam”… hoặc trên sản phẩm 
và/hoặc bao bì sản phẩm, phiếu 
bảo hành thể hiện bằng tiếng Việt 
các thông tin về nhãn hiệu, địa chỉ 
trụ sở doanh nghiệp, trang web, 
trung tâm bảo hành tại Việt Nam 
để tiêu thụ nội địa hoặc xuất 
khẩu.  

Bên cạnh đó, có hiện tượng 
hàng hóa nhập khẩu từ nước 
ngoài, dán nhãn hàng hóa hoặc ghi 
xuất xứ hàng hóa được sản xuất tại 
nước ngoài hoặc không thể hiện 
nước xuất xứ trên nhãn hàng hóa 
nhưng khi đưa ra lưu thông, tiêu 

thụ nội địa thì thay nhãn mới ghi 
“Made in Vietnam” hoặc “Sản 
xuất tại Việt Nam”, “Xuất xứ Việt 
Nam”… Các đối tượng đã lợi 
dụng văn bản quy phạm pháp luật 
chưa bắt buộc dán nhãn phụ ngay 
tại khâu thông quan để nhập khẩu 
hàng hóa sau đó không dán nhãn 
phụ theo quy định mà thay đổi 
nhãn mác, bao bì, tên hàng hóa để 
tiêu thụ nội địa.  

Đối với lĩnh vực ghi nhãn hàng 
hóa, xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ, Tổng cục Hải quan cũng phát 
hiện có tình trạng 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.  

Đối với hàng hóa Việt Nam 
xuất khẩu, doanh nghiệp Việt Nam 
(bao gồm cả doanh nghiệp FDI) 
nhập khẩu nguyên vật liệu, bán 
thành phẩm, linh kiện, cụm linh 
kiện, phụ tùng để sản xuất, gia 
công, lắp ráp nhưng hàng hóa 
không trải qua công đoạn gia 
công, sản xuất hoặc chỉ trải qua 
công đoạn gia công, sản xuất, lắp 
ráp đơn giản không đáp ứng tiêu 
chí xuất xứ theo quy định nhưng 
khi xuất khẩu thì ghi xuất xứ Việt 
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Nam trên tờ khai hải quan và trên 
nhãn hàng hóa hoặc hợp thức hóa 
bộ hồ sơ để xin cấp giấy chứng 
nhận xuất xứ của Việt Nam.  

 
Ngoài ra, các đối tượng lợi 

dụng thủ đoạn 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 trên nhãn hàng hóa 
để tiêu thụ tại thị trường trong 
nước nhằm đánh lừa người tiêu 
dùng hoặc xuất khẩu.  

Theo Tổng cục Hải quan, các 
đối tượng đã lợi dụng sự lỏng lẻo 
trong việc cấp C/O để hợp thức 
hóa hồ sơ đề nghị cấp C/O như 
không khai nguồn gốc nguyên vật 
liệu nhập khẩu đầu vào, ký khống 
các hợp đồng mua nguyên vật liệu 
trong nước, sử dụng hóa đơn giá 
trị gia tăng cho nhiều tờ khai xuất 
khẩu, quay vòng hồ sơ xin cấp 

C/O. Trên cơ sở thông tin về 
doanh nghiệp, mặt hàng xuất 
khẩu, nhập khẩu có rủi ro cao về 
gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi 
nhãn hàng hóa, xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp 
pháp, tiêu chí phân luồng trên hệ 
thống và các thông tin khác, cục 
hải quan các tỉnh, thành phố chỉ 
đạo chi cục hải quan và các đơn vị 
trực thuộc thực hiện các biện pháp 
kiểm tra, bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ, chuyển tải bất hợp pháp đối 
với hàng hóa xuất nhập khẩu theo 
đúng các văn bản quy định pháp 
luật.  

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan 
cũng chỉ đạo cục hải quan các 
tỉnh, thành phố các bước kiểm tra, 
kiểm soát chặt chẽ, đồng thời giao 
nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị 
thuộc và trực thuộc nhằm phòng 
ngừa, ngăn chặn hành vi gian 
lận./. 

 (Theo baomoi.com) 
 

 Tạm giữ nhiều lô hàng nghi 
hàng giả bày bán trong hội chợ 
triển lãm 

Cục Quản lý thị trường (QLTT) 
Bạc Liêu cho biết chiều tối 21/8, 
Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra 
việc chấp hành pháp luật trong 
sản xuất, kinh doanh hàng hóa, 
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dịch vụ tại một số gian hàng trưng 
bày ở Hội chợ triển lãm gỗ mỹ 
nghệ và thương mại tổng hợp, 
trong công viên Trần Huỳnh (P.7, 
TP.Bạc Liêu). Qua kiểm tra đã 
phát hiện và tạm giữ lượng lớn 
hàng hóa vi phạm, nghi là hàng 
giả. 

 
Đáng nói, nhiều lô hàng vi phạm được phát 

hiện ngay tại Hội chợ triển lãm. 

Cụ thể, khi tiến hành kiểm tra 
một số gian hàng đang bày bán 
trong khu vực Hội chợ, Đội QLTT 
số I, thuộc Cục QLTT Bạc Liêu đã 
phát hiện nhiều loại hàng hóa có 
nguồn gốc xuất xứ nước ngoài 
như: Ổ khóa, kiềm cắt… có nhãn 
bằng tiếng nước ngoài nhưng 
không có nhãn phụ bằng tiếng 
Việt theo qui định, chủ lô hàng 
cũng chưa chứng minh được hóa 
đơn, chứng từ hợp pháp của lô 
hàng trên. Đoàn kiểm tra phát hiện 
các mặt hàng như ổ khóa, kiềm cắt 
xuất xứ nước ngoài không có hóa 
đơn, chứng từ hợp pháp. 

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra đã 
phát hiện nhiều loại mỹ phẩm 
đang được bày bán, có nhãn hiệu 

là tiếng nước ngoài, nhưng không 
có nhãn phụ tiếng việc và chủ lô 
hàng cũng chưa xuất trình được 
chứng từ theo yêu cầu của lực 
lượng kiểm tra. Trước thực tế trên, 
lực lượng QLTT lập biên bản và 
tạm giữ toàn bộ lô hàng nghi vấn 
vi phạm để tiến hành các bước xử 
lí theo qui định. Theo đánh giá của 
Cục QLTT Bạc Liêu, hiện nay 
hành vi, thủ đoạn của các đối 
tượng buôn lậu và gian lận thương 
mại ngày càng tinh vi hơn, gây 
không ít khó khăn cho công tác 
kiểm tra, phát hiện và xử lí. Điển 
hình như các đối tượng lợi dụng 
việc các Hội chợ, phiên chợ vào 
các dịp lễ, tết, để kèm các loại 
hàng nhập lậu, hàng giả đưa vào 
bày bán trà trộn chung với các loại 
hàng nhằm gây khó khăn và qua 
mặt lực lượng kiểm tra. 

Trước thực trạng trên, lãnh đạo 
Cục QLTT Bạc Liêu tiếp tục chỉ 
đạo cho các đơn vị nghiệp vụ trực 
thuộc tăng cường kiểm tra, kiểm 
soát thị trường, ngăn chặn, xử lý 
kịp thời những hành vi vi phạm về 
kinh doanh hàng giả, hàng kém 
chất lượng, vi phạm về niêm yết 
giá, buôn bán hàng cấm, hàng 
nhập lậu… nhằm đảm bảo quyền 
lợi cho người tiêu dung. 

(Theo sohuutritue.vn) 


