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KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHO 
CỘNG ĐỘNG ASEAN BỀN 
VỮNG    

Hội nghị các nhà khoa học trẻ 
ASEAN 2019 với chủ đề “Khoa 
học, Công nghệ và Đổi mới sáng 
tạo cho Cộng đồng ASEAN bền 
vững” đã thu hút sự tham gia của 
140 tiến sĩ, nhà khoa học trẻ Việt 
Nam và các nước ASEAN, trong 
đó, 45 nhà khoa học trẻ tham dự 
tập huấn về Chương trình Lãnh 
đạo khoa học ASEAN. 

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định 

phát biểu tại sự kiện. 

Trong khuôn khổ hợp tác thanh 
niên ASEAN, hợp tác Khoa học 
và Công nghệ ASEAN, Bộ Khoa 
học và Công nghệ phối hợp với 
Trung ương Đoàn Thanh niên 
Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh 
đăng cai tổ chức Hội nghị các nhà 
khoa học trẻ ASEAN 2019 tại Hà 
Nội từ ngày 01-05/12/2019 với 
chủ đề “Khoa học, Công nghệ và 

Đổi mới cho Cộng đồng ASEAN 
bền vững”. 

Hội nghị các nhà khoa học trẻ 
ASEAN 2019 là một trong những 
hoạt động quan trọng chuẩn bị cho 
chuỗi hoạt động dành cho thanh 
niên, trí thức trẻ trong năm 2020 
khi Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch 
ASEAN. Đây cũng là hoạt động 
chính thức nằm trong cơ chế hoạt 
động của Mạng lưới các nhà khoa 
học trẻ Đông Nam Á được Ủy ban 
Khoa học và Công nghệ ASEAN 
công nhận, đồng thời hiện thực 
hóa Kế hoạch hành động thanh 
niên ASEAN 2020. 

Tham dự lễ khai mạc sự kiện 
sáng 2/12 có Đồng chí Lê Quốc 
Phong, Ủy viên dự khuyết BCH 
TW Đảng, Bí thư thứ nhất BCH 
Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội 
Liên hiệp thanh niên Việt Nam, 
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về 
thanh niên Việt Nam; Ngài Kung 
Phoak, Phó Tổng thư ký ASEAN; 
Đồng chí Lê Xuân Định, Thứ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ; Đồng chí Phạm Thành Huy, 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Phenikaa. Hội nghị các nhà khoa 
học trẻ ASEAN 2019 có sự đóng 
góp, hỗ trợ tích cực từ Trường Đại 
học Phenikaa thông qua Quỹ Đổi 
mới Sáng tạo Phenikaa, Hội đồng 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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Thanh niên Singapore qua Quỹ 
Thanh niên Singapore - ASEAN, 
Mạng lưới Các nhà khoa học trẻ 
ASEAN và các doanh nghiệp như 
VinGroup, Vietravel… 

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội 
nghị, Thứ trưởng Lê Xuân Định 
cho biết: Công nghệ đang tiếp tục 
thay đổi thế giới với tốc độ chóng 
mặt. Hiện nay, chúng ta đang 
chứng kiến một làn sóng những 
công nghệ mới làm mờ đi ranh 
giới giữa các lĩnh vực vật lý, kỹ 
thuật số và sinh học. Với sự thúc 
đẩy mạnh mẽ của khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo, quá 
trình chuyển đổi này mang đến 
tiềm năng nâng cao mức thu nhập 
toàn cầu và cải thiện chất lượng 
cuộc sống cho người dân trên toàn 
thế giới. Khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo đã và đang tạo ra 
những sản phẩm và dịch vụ mới, 
làm tăng hiệu quả nền kinh tế và 
chất lượng cuộc sống của hàng 
triệu người trên khắp thế giới. 

Trong bối cảnh đó, ASEAN đã 
xác định phát triển khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo là một 
trong những ưu tiên hàng đầu, đặc 
biệt là trong bối cảnh hội nhập 
ngày càng sâu rộng và yêu cầu về 
việc duy trì tăng trưởng kinh tế 
của toàn khu vực, nhằm đạt được 

các mục tiêu phát triển được đề ra 
trong Kế hoạch Hành động 
ASEAN về Khoa học, Công nghệ 
và Đổi mới (APASTI) 2016-2025 
cũng như trong Chương trình nghị 
sự 2030 của Liên Hợp Quốc về 
Phát triển bền vững. Tại Việt 
Nam, khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo được coi là nền tảng 
và động lực phát triển đất nước, 
đóng góp tích cực vào tiến trình 
hơn 30 năm đổi mới và phát triển 
của đất nước, đồng thời, tiếp tục 
phát huy mạnh mẽ vai trò trong 
bối cảnh cuộc Cách mạng Công 
nghiệp lần thứ tư hiện nay. 

Với chủ đề “Khoa học, Công 
nghệ và Đổi mới sáng tạo cho 
Cộng đồng ASEAN bền vững”, 
Hội nghị các nhà khoa học trẻ 
ASEAN 2019 lần này được tổ 
chức nhằm tạo cơ hội để các đại 
biểu trao đổi kinh nghiệm, kiến 
thức, đề xuất các sáng kiến và 
khuyến nghị về khoa học, công 
nghệ và hợp tác trong ASEAN, 
nhằm góp phần giải quyết các khó 
khăn, thách thức trong khu vực và 
xây dựng cộng đồng ASEAN phát 
triển bền vững. Hội nghị cũng là 
cầu nối giữa các nhà khoa học trẻ 
Việt Nam với các mạng lưới khoa 
học uy tín quốc tế như Viện Hàn 
lâm Khoa học trẻ toàn cầu, mạng 
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lưới các nhà khoa học trẻ ASEAN 
và mạng lưới các nhà khoa học trẻ 
của Viện Hàn lâm khoa học thế 
giới.  

 (Theo most.gov.vn) 
 

TOẠ ĐÀM “BẢO HỘ NHÃN 
HIỆU BA CHIỀU Ở VIỆT 
NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC 
TRÊN THẾ GIỚI”  

Ngày 29/11/2019, Cục Sở hữu 
trí trí tuệ đã tổ chức buổi tọa đàm 
“Bảo hộ nhãn hiệu ba chiều ở Việt 
Nam và một số nước trên thế 
giới”. Với yêu cầu hội nhập quốc 
tế ngày càng cao thì hệ thống bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung 
và bảo hộ nhãn hiệu của Việt Nam 
nói riêng phải luôn được hoàn 
thiện, điều chỉnh mở rộng các đối 
tượng bảo hộ để thích ứng với luật 
pháp quốc tế.  

Mặc dù dấu hiệu có dạng hình 
ba chiều vốn đã được ghi nhận là 
dấu hiệu có khả năng được bảo hộ 
với danh nghĩa là nhãn hiệu theo 
Luật Sở hữu trí tuệ nhưng thực 
tiễn cho thấy còn rất nhiều vấn đề 
chưa cụ thể, rõ ràng trong các quy 
định pháp luật cũng như vướng 
mắc trong quá trình thẩm định và 
bảo vệ quyền liên quan đến loại 
nhãn hiệu này. Xác định rằng việc 
thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao 

trình độ cho thẩm định viên và các 
chuyên viên xử lý các công việc 
có liên quan hoạt động thẩm định 
là đòi hỏi sống còn đảm bảo chất 
lượng và hiệu quả xử lý đơn đăng 
ký xác lập quyền sở hữu công 
nghiệp. Lãnh đạo Cục rất khuyến 
khích và tạo điều kiện để tổ chức 
các khóa đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn, các buổi tọa đàm 
trao đổi các vấn đề lý luận và thực 
tiễn liên quan đến hoạt động bảo 
hộ quyền sở hữu công nghiệp. Với 
tinh thần đó, thực hiện kế hoạch 
đào tạo của Cục năm 2019, được 
sự đồng ý của Lãnh đạo Cục, ngày 
29/11/2019, Cục Sở hữu trí trí tuệ 
đã tổ chức buổi tọa đàm “Bảo hộ 
nhãn hiệu ba chiều ở Việt Nam và 
một số nước trên thế giới”. 

Mở đầu buổi tọa đàm, bà 
Dương Thị Thu Quỳnh đến từ 
Trung tâm thẩm định Nhãn hiệu 
(Cục SHTT) giới thiệu bức tranh 
toàn cảnh về bảo hộ nhãn hiệu ba 
chiều ở Việt Nam từ quy định 
pháp luật, thực tiễn thẩm định đến 
những vướng mắc cần tháo gỡ 
trong quy định pháp luật và áp 
dụng pháp luật. Có thể thấy nổi 
bật lên trong phần trình bày này là 
trong Luật SHTT mới quy định 
dấu hiệu dạng hình ba chiều được 
chấp nhận bảo hộ với tư cách là 
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nhãn hiệu, nhưng chưa có các quy 
định cụ thể, hướng dẫn thẩm định 
dành riêng cho loại nhãn hiệu đặc 
biệt này. Điều đó dẫn đến khó 
khăn, lúng túng cho thẩm định 
viên trong thẩm định đơn và đã có 
một số trường hợp kết quả thẩm 
định không thống nhất. 

Nhìn ra thế giới, Luật sư Lê 
Quang Vinh – Công ty Luật 
TNHH Bross và Cộng sự giới 
thiệu các quy định pháp luật quốc 
tế liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu 
ba chiều và dẫn ra kết luận của 
Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế 
(INTA) liên quan đến vấn đề này 
“INTA trong một nghị quyết ngày 
7/5/1997 về bảo hộ nhãn hiệu 3 
chiều đã thừa nhận rằng không có 
sự đồng thuận ở cấp độ quốc tế về 
việc liệu hình dáng 3 chiều có 
được bảo hộ với tư cách là nhãn 
hiệu hay không”. Trong phần trình 
bày của mình, ông Vinh cũng giới 
thiệu một số vụ việc điển hình của 
Hoa Kỳ để các đại biểu cùng tham 
khảo. 

Ở góc nhìn khác, Luật sư Đoàn 
Hồng Sơn - Công ty luật IPMax 
đã giới thiệu về các quy định pháp 
luật và thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu 
ba chiều ở Liên minh châu Âu. 
Điểm khác biệt nổi bật có thể thấy 
giữa hai hệ thống pháp luật Hoa 

Kỳ và châu Âu liên quan đến chủ 
đề của tọa đàm này là các quy 
định về bảo hộ nhãn hiệu ba chiều 
ở châu Âu được quy định khá rõ 
ràng, có tính hệ thống, từ khái 
niệm, các dạng tồn tại, dấu hiệu 
không được bảo hộ, đến các bước 
đánh giá khả năng bảo hộ nhãn 
hiệu ba chiều. 

Sau phần trình bày của các diễn 
giả, các đại biểu đã trao đổi, thảo 
luận rất sôi nổi nhiều vấn đề như 
dấu hiệu thế nào được coi là nhãn 
hiệu ba chiều; sử dụng dấu hiệu ba 
chiều thế nào được coi là sử dụng 
đúng với chức năng của một nhãn 
hiệu; liệu một đồ chứa đựng với 
hình dáng thông thường trong lĩnh 
vực có liên quan nhưng có gắn 
thành phần phân biệt dưới dạng 
một nhãn hiệu hai chiều thì có 
được coi là một nhãn hiệu ba 
chiều hay không và nếu có thì 
phạm vi bảo hộ của dấu hiệu này 
sẽ thế nào… 

Từ những phân tích, trao đổi 
trong buổi tọa đàm, các đại biểu 
tham dự thống nhất cao rằng cần 
phải đề nghị cấp có thẩm quyền 
sớm có hướng dẫn cụ thể trong 
Quy chế thẩm định nhãn hiệu nội 
dung liên quan đến nhãn hiệu ba 
chiều trên cơ sở nghiên cứu, tham 
khảo, vận dụng có chọn lọc các 
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quy định và thực tiễn ở các nước 
như Hoa Kỳ, EU và hoàn thiện các 
quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ, 
các văn bản dưới luật nội dung 
liên quan đến loại nhãn hiệu này. 
Các đại biểu trong và ngoài Cục 
đều chung mong muốn trong 
tương lai các trao đổi chuyên môn 
tương tự nên được tổ chức thường 
xuyên để kịp thời phát hiện và tìm 
ra hướng tháo gỡ các vướng mắc 
trong quá trình thẩm định nhằm 
nâng cao chất lượng hoạt động xác 
lập quyền SHCN. 

(Theo noip.gov.vn) 
 
 
 

 
CMCN 4.0 VÀ THÁCH THỨC 
TỪ NHỮNG ĐỐI TƯỢNG SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ MỚI  

CMCN 4.0 cùng với sự ra đời 
của các vật liệu mới và các sáng 
chế được tạo ra bằng trí tuệ nhân 
tạo sẽ đặt ra những thách thức 
không nhỏ cho các quốc gia trong 
vấn đề thực thi quyền bảo hộ sở 
hữu trí tuệ đối với các đối tượng 
mới. 

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ Phạm Công Tạc, 
trong thời đại 4.0, sở hữu trí tuệ 
trở thành một trong những công cụ 

được sử dụng để nâng cao sức 
cạnh tranh của doanh nghiệp và cả 
nền kinh tế. Chính vì vậy, mặc dù 
nền móng cho hoạt động sở hữu trí 
tuệ của Việt Nam đã được xây 
dựng một cách tương đối vững 
chắc nhưng hiện trạng của chính 
hệ thống này cũng như mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội Việt 
Nam đang đặt ra những đòi hỏi 
ngày càng cao như phải tạo môi 
trường khuyến khích đổi mới sáng 
tạo, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu 
hội nhập quốc tế. Để thúc đẩy hoạt 
động sở hữu trí tuệ, Chiến lược Sở 
hữu trí tuệ đến năm 2030 đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
theo Quyết định số 1068/QĐ-TTg 
ngày 22/8/2019; Hiệp định Đối tác 
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP) đã được 
Quốc hội phê chuẩn ngày 
12/11/2018. 

 
Trí tuệ nhân tạo sẽ là một đối tượng mới 

đặt ra thách thức lớn cho các quốc gia trong 
vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ. 

Trước đó, vào ngày 14/6/2019, 
Quốc hội đã thông qua Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở 
hữu trí tuệ (Luật SHTT) để thi 
hành các nghĩa vụ theo Hiệp định 
CPTPP. Để tiếp tục hoàn thiện hệ 
thống pháp luật về sở hữu trí tuệ, 
Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề 
nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật SHTT. 

Chia sẻ về tính cấp thiết của 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Sở hữu trí tuệ, Cục Sở 
hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cho 
rằng, thời gian qua nhất là sau khi 
Luật SHTT được ban hành năm 
2005, thì nhận thức của các cá 
nhân, tổ chức, doanh nghiệp của 
Việt Nam đã tăng lên đáng kể. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết 
quả đạt được thì tình hình quản lý, 
thực thi và tuân thủ quyền sở hữu 
trí tuệ trong ngành văn hóa và du 
lịch vẫn còn yếu kém, bất cập 
chưa thể được khỏa lấp. Tình 
trạng vi phạm các quyền sở hữu trí 
tuệ rất tràn lan, phổ biến, phức tạp 
và khó kiểm soát, chủ yếu tập 
trung nhiều vào các nội dung 
quyền tác giả trong sách báo, phim 
ảnh, bản quyền phần mềm máy 
tính,… 

Được biết, Luật SHTT đã được 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam thông qua 
năm 2005 (Luật số 

50/2005/QH11) có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01 tháng 7 năm 
2006, được sửa đổi, bổ sung năm 
2009 (Luật số 36/2009/QH12) và 
năm 2019 (Luật số 
42/2019/QH14) là văn bản pháp 
luật quan trọng, điều chỉnh các 
quan hệ xã hội liên quan đến loại 
tài sản đặc biệt - tài sản trí tuệ. 

Qua thực tiễn hơn 10 năm thi 
hành, Luật SHTT đã phát huy vai 
trò to lớn trong việc tạo hành lang 
pháp lý cho các tổ chức, cá nhân 
xác lập, khai thác và bảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ, tạo môi trường kinh 
doanh lành mạnh cho hoạt động 
sản xuất - kinh doanh, góp phần 
khuyến khích hoạt động sáng tạo, 
đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, 
thu hút đầu tư nước ngoài, thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. Bên cạnh đó, Luật 
SHTT còn là nền tảng đưa hệ 
thống bảo hộ sở hữu trí tuệ của 
Việt Nam đạt chuẩn mực theo 
Hiệp định về các khía cạnh liên 
quan tới thương mại của quyền sở 
hữu trí tuệ (TRIPS) của Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO). 

Tuy nhiên, thực tiễn thi hành 
Luật SHTT cho thấy còn tồn tại 
một số vướng mắc, bất cập nhất 
định cần được sửa đổi, bổ sung 
nhằm đáp ứng yêu cầu của thực 
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tiễn, yêu cầu của cải cách thủ tục 
hành chính cũng như để bảo đảm 
thi hành các cam kết về sở hữu trí 
tuệ trong các Hiệp định thương 
mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã 
và đang đàm phán hoặc ký kết. 

Theo chuyên gia, cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư 
(CMCN 4.0) được xem là cơ hội 
vàng để các nước đang phát triển 
tận dụng thành tựu khoa học công 
nghệ phục vụ phát triển đất nước. 
CMCN 4.0 với internet vạn vật 
(IoT), dữ liệu lớn (big data), trí tuệ 
nhân tạo (AI), công nghệ phần 
mềm, các mô hình kinh doanh 
mới. Đó là các vấn đề liên quan 
tới xác lập quyền trong xử lý đơn 
liên ngành hay ứng dụng AI vào 
xử lý đơn, sử dụng big data cho 
hoạt động của cơ quan sở hữu trí 
tuệ và bảo hộ AI cùng những kết 
quả tạo ra từ AI. 

Nói về điều này, chuyên gia sở 
hữu trí tuệ Nguyễn Minh An 
(Công ty Luật Pacific) cho rằng, 
việc đăng ký bằng sáng chế trong 
thế giới IoT rất có giá trị. Tuy 
nhiên, việc bảo hộ tài sản trí tuệ 
cũng khó khăn hơn và dễ dẫn tới 
nhiều vụ kiện xâm hại bằng sáng 
chế. Bởi thiết bị IoT của các nhà 
sản xuất khác nhau buộc phải có 
khả năng tương thích với nhau. 

Mà mỗi một hệ thống IoT, dù nhỏ 
cũng có thể phải tích hợp hàng 
nghìn sáng chế. Điều này dẫn tới 
việc rất nhiều bằng sáng chế bị 
chồng chéo nhau. 

Ông Đỗ Thiên Hoàng, Phó 
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, 
đào tạo và hỗ trợ, tư vấn, Cục Sở 
hữu trí tuệ, cho biết, Cơ quan sáng 
chế châu Âu thống kê mỗi năm 
nhận hơn 5.000 đơn sáng chế liên 
quan đến IoT và số đơn tăng 54% 
chỉ trong 3 năm. Điều này khẳng 
định, các đơn sáng chế thuộc các 
lĩnh vực công nghệ thông minh sẽ 
gia tăng nhanh chóng cùng với sự 
ra đời của các vật liệu mới và các 
sáng chế được tạo ra bằng trí tuệ 
nhân tạo. Sự phát triển này cũng 
đặt ra thách thức không nhỏ trong 
việc bảo hộ các đối tượng sở hữu 
công nghiệp, ví dụ như bảo hộ 
kiểu dáng công nghiệp cho các sản 
phẩm in bằng công nghệ 3D. 

Để giải quyết vấn đề này, theo 
ông Đỗ Thiên Hoàng, trước hết 
cần hoàn thiện pháp luật về sở hữu 
trí tuệ để giải quyết các đối tượng 
mới phát sinh và tăng cường hợp 
tác quốc tế. Đối với cơ quan quản 
lý, thực thi quyền cần nâng cao 
năng lực ứng dụng công nghệ mới 
vào quản lý, xử lý đơn, chú trọng 
đến đào tạo nguồn nhân lực. Đặc 
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biệt, đối với doanh nghiệp, cần có 
hướng dẫn về quản lý và thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao 
nhận thức về sở hữu trí tuệ. 

(Theo vietq.vn) 
 

PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC 
ĐAM: TĂNG CƯỜNG KẾT 
NỐI NGUỒN LỰC, CÙNG 
THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO 

Phát biểu tại lễ khai mạc 
Techfest 2019 tối 4/12, Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao 
nỗ lực của Bộ KH&CN nhiều năm 
qua có những hoạt động thiết 
thực, trong đó 5 lần tổ chức Ngày 
hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
giúp cộng đồng khởi nghiệp kết 
nối các nguồn lực. 

 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại 

lễ khai mạc. 

Trong bối cảnh phát triển đất 
nước nhanh và bền vững, Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam cho rằng 
không cách nào khác là phải có 
cách làm mới, khác biệt và sáng 
tạo. Nếu cộng đồng sẵn sàng đưa 
ra, cổ vũ những ý tưởng mới, 

chung tay nhau để hiện thực hóa 
thì nhất định sẽ thành công. Cho 
rằng cách mạng 4.0 là "kết nối", 
Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải 
tăng cường hoạt động này để các 
nguồn lực trong nước và quốc 
tế có thể thực hiện một mục đích, 
cùng nhau thúc đẩy hoạt động đổi 
mới sáng tạo. 

Trước đó, theo đánh giá của Bộ 
trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh, 
năm 2019, hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo của Việt Nam tiếp 
tục phát triển. Theo đánh giá của 
các tổ chức quốc tế, Việt Nam 
nằm trong nhóm 03 hệ sinh thái 
khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất 
ASEAN. Trong 10 tháng đầu năm 
2019, lượng vốn thu hút được từ 
29 thương vụ có công bố đã là 751 
triệu USD. Trong đó, thương vụ 
lớn nhất thuộc lĩnh vực công 
nghệ tài chính có giá trị lên tới 
300 triệu đô-la Mỹ, đứng thứ nhất 
trong số các thương vụ đầu tư vào 
các công ty công nghệ tài chính 
khu vực Đông Nam Á.  

Cũng trong năm 2019 vừa qua, 
Techfest không chỉ được tổ chức ở 
cấp các địa phương và quốc gia 
của Việt Nam mà còn từng bước 
được tổ chức ở những quốc gia có 
hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo 
phát triển trên thế giới như Hoa 
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Kỳ, Hàn Quốc, Singapore, thu hút 
sự quan tâm, tham dự của đông 
đảo các quỹ, các nhà đầu tư và các 
nhóm khởi nghiệp trên thế giới. 
Các Techfest quốc tế này còn là cơ 
hội cho các startup của Việt Nam 
tiếp cận với hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo tại các quốc gia 
phát triển cũng như thu hút các 
chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế 
tham gia vào các hoạt động khởi 
nghiệp sáng tạo đang triển khai tại 
Việt Nam. 

Với vai trò cơ quan quản lý nhà 
nước về đổi mới sáng tạo được 
Chính phủ giao, Bộ KH&CN đã 
phối hợp chặt chẽ với các ban, ủy 
ban, bộ, ngành, địa phương triển 
khai các kế hoạch cụ thể để thúc 
đẩy sự hình thành và phát triển 
của Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng 
tạo của Việt Nam. 

(Theo vietq.vn) 
 

TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TẠI SỰ KIỆN TRÌNH DIỄN 
KẾT NỐI CUNG – CẦU 
CÔNG NGHỆ 2019 
(TECHDEMO 2019) 

Sự kiện Trình diễn và kết nối 
cung - cầu công nghệ 2019 
(Techdemo 2019) được Bộ Khoa 
học và Công nghệ phối hợp với 

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức trong 
ba ngày (từ 24 - 26/11) tại quảng 
trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku, 
tỉnh Gia Lai 

 
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát 

biểu tại Lễ Khai mạc TechDemo Gia Lai 2019 

TechDemo là hoạt động được 
tổ chức thường niên, bắt đầu từ 
năm 2011, nhằm thúc đẩy ứng 
dụng, chuyển giao và đổi mới 
công nghệ tại các doanh nghiệp và 
tổ chức ở địa phương, giúp nâng 
cao sức cạnh tranh hàng hóa của 
doanh nghiệp, tạo điều kiện cho 
các nhà khoa học ứng dụng kết 
quả vào sản xuất kinh doanh, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội. 

Sự kiện năm nay với chủ đề 
“Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0” với 
nhiều hoạt động như Hội thảo xúc 
tiến chuyển giao công nghệ và đầu 
tư; Diễn đàn đối thoại doanh 
nghiệp đổi mới công nghệ; Tư vấn 
công nghệ, cải tiến quy trình kỹ 
thuật; Trình diễn, giới thiệu công 
nghệ, thiết bị, sản phẩm công 
nghệ… đã thu hút hơn 2.000 đại 
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biểu trong và ngoài nước tham gia 
cùng với hơn 10.000 lượt khách 
thăm quan.   

Tại sự kiện này, Cục Sở hữu trí 
tuệ tham gia gian hàng tư vấn 
cùng với một số đơn vị trực thuộc 
Bộ KH&CN tại vị trí trung tâm 
của Khu trình diễn, trưng bày sản 
phẩm. Trong đó, các vấn đề về sở 
hữu trí tuệ được đặc biệt quan tâm. 
Các chuyên gia của Cục Sở hữu trí 
tuệ đã cung cấp thông tin về vai 
trò, lợi ích, cách thức bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ cũng như 
cách thức khai thác, sử dụng thông 
tin sở hữu công nghiệp góp phần 
định hướng đúng trong nghiên 
cứu, cách thức bảo vệ và khai thác 
hiệu quả kết quả sáng tạo phục vụ 
hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
Các tổ chức, cá nhân được tư vấn 
đều đánh giá cao sự tham gia của 
Cục Sở hữu trí tuệ tại sự kiện. 

 (Theo noip.gov.vn) 
 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 RADA: Công cụ tìm kiếm 
dịch vụ sửa chữa thiết bị 

Để giải quyết những vấn đề 
vướng mắc trong tìm kiếm đội ngũ 
sửa chữa có uy tín để sửa chữa 
các thiết bị, app Rada trên điện 
thoại di động đã ra đời - một công 
cụ tìm kiếm dịch vụ sửa chữa máy 

móc rất tiện lợi. Đó là sản phẩm 
tâm huyết trên bước đường khởi 
nghiệp của CEO Mã Hoàng Hải 
và đồng sáng lập Tạ Quang Thái. 

 
App Rada trên điện thoại di động 

10 nhóm dịch vụ trên hỗ trợ và 
phục vụ nhu cầu cần thiết trong 
gia đình đã được nhóm nghiên cứu 
tìm hiểu, xây dựng và phát triển 
như sửa chữa thiết bị gia đình, xây 
dựng điện nước, sân bay đường 
dài hoặc các vấn đề về y tế - sức 
khỏe... Tất cả những nhu cầu thiết 
yếu đó đều được tìm kiếm dễ dàng 
trên một giao diện tiện dụng và 
hiện nay, có khoảng 2.000 nhà 
cung cấp cho 10 dịch vụ trên, luôn 
sẵn sàng phục vụ nhu cầu của 
khách hàng ngay khi sử dụng app 
Rada bằng thiết bị điện tử thông 
minh (smartphone, máy tính 
bảng...). Cái tên Rada cũng thể 
hiện hàm ý đó. Chỉ cần bật 1 ứng 
dụng như 1 đầu thu sóng, Rada sẽ 
tìm kiếm giúp khách hàng những 
địa chỉ thực.  

Rada phiên bản hiện nay đã trải 
qua nhiều lần cải tiến kể từ phiên 
bản đầu ra mắt bởi mỗi một phiên 
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bản bên cạnh ưu điểm của nó đều 
có những thiếu sót, (những đơn vị 
cung ứng sửa chữa xe máy lúc bấy 
giờ chưa sẵn sàng, thiếu điều kiện 
cũng như những ràng buộc để 
đồng hành cùng Rada trong việc 
cung cấp, sửa chữa và bảo hành).  

 
Anh Mã Hoàng Hải và Tạ Quang Thái- đồng 

sáng lạ p dự án Rada . 

Đó cũng là những lần thất bại 
của Rada khi mới chỉ nắm được 
nhu cầu của khách hàng mà chưa 
có nguồn cung phù hợp. Rada 
hôm nay thực sự là cánh tay đắc 
lực của các gia đình, đặc biệt là 
cho những người phụ nữ luôn bận 
bịu với công việc trong khi quỹ 
thời gian cho gia đình lại khá 
khiêm tốn. Hơn thế nữa, các đơn 
vị cung cấp dịch vụ cũng có thêm 
một kênh bán hàng thuận tiện và 
hiệu quả cho mình. Để có thể 
được lựa chọn, các đơn vị cung 
cấp dịch vụ phải đáp ứng được rất 
nhiều tiêu chí mà Rada đặt ra như 
có trên 5 năm kinh nghiệm, có trên 
10 kỹ thuật viên và có hậu mãi, 
bảo hành từ 3-6 tháng,... Ngược 
lại, khi sử dụng ứng dụng của 

Rada, các trung tâm dịch vụ ngoài 
việc có thêm nguồn khách hàng 
với chi phí tìm kiếm tối ưu, tiết 
kiệm hơn thì những phản hồi của 
khách hàng cũng giúp cho các đơn 
vị cung ứng điều khiển hoạt động 
kinh doanh của mình để khách 
hàng có những trải nghiệm tuyệt 
vời khi sử dụng dịch vụ tại trung 
tâm dịch vụ cũng như trên ứng 
dụng của Rada. 

Với những tính năng đơn giản 
nhưng hết sức thiết yếu cho cuộc 
sống hôm nay, Rada đã nhận được 
gói hỗ trợ trị giá 40.000 USD với 
các công cụ, dịch vụ miễn phí từ 
Facebook và hơn 30 đối tác của 
Facebook như Amazon, Fni, 
Mailstream... để xây dựng, phát 
triển và gia tăng khách hàng. Hiện 
tại, ứng dụng Rada đã có trên 
200.000 lượt tải về trên IOS và 
Android với 30% lượng người 
dùng đăng ký, gần 20.000 đơn 
hàng giao dịch thành công/tháng 
tập trung vào sửa chữa thiết bị gia 
đình. 

Đặc biệt, năm 2017 ứng dụng 
Rada đã giành giải Nhì trong hệ 
thống sản phẩm công nghệ thông 
tin khởi nghiệp và đổi mới sáng 
tạo của Giải thưởng Nhân tài Đất 
Việt do Hội Khuyến học Việt Nam 
khởi xướng, báo điện tử Dân trí 
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phối hợp với Tập đoàn Bưu chính 
Viễn thông Việt Nam - VNPT 
đồng tổ chức. Mục tiêu của Rada 
trong những năm 2019 và những 
năm tới là triển khai rộng khắp các 
thành phố ở Việt Nam, không chỉ 
là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mà 
còn vươn ra các nước trong khu 
vực châu Á. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Phát hiện sớm bệnh gout nhờ 
vào miếng dán cảm biến trên da  

Một nhóm nghiên cứu bao gồm 
các nhà khoa học tại công ty 
Caltech, các trường đại học Bắc 
Kinh, Santa Clara và California 
đã cùng hợp tác để phát triển 1 
thiết bị cảm biến có thể dính vào 
cơ thể để phát hiện các dấu hiệu 
sớm nhất gây nên bệnh gout dựa 
vào các chất có trong mồ hôi toát 
ra từ cơ thể. 

Khi miếng dán đặc biệt này 
được dính lên da, nó có thể phát 
hiện acid uric và tyrosine - các 
chất là nguyên nhân chính gây nên 
bệnh gout - ở mức rất thấp. Ngoài 
ra thiết bị còn có thể đo lượng mồ 
hôi đổ ra là bao nhiêu, nhiệt độ cơ 
thể, nhịp tim và nhịp thở. Miếng 
dán cảm ứng này được cấu tạo từ 
các kênh dẫn chất lỏng siêu nhỏ 
được khắc bởi tia laser nhằm mục 

đích dẫn mồ hôi chạy đến các bộ 
cảm biến của thiết bị. 

 
Hoạt động đo đạc các chỉ số 

trong mồ hôi cũng được chia ra 
nhiều nhánh riêng biệt để có thể 
đồng loạt đo được các chỉ số trao 
đổi chất và chỉ số bệnh gout bằng 
các hóa chất nhận biết khác nhau. 
Sau khi lấy được các thông số thì 
kết quả sẽ được gửi theo phương 
thức bluetooth đến các thiết bị 
khác. 

Khi quá trình nghiên cứu hoàn 
thành các nhà khoa học hi vọng nó 
sẽ không chỉ đem lại lợi ích cho 
hơn hàng triệu người đang bị căn 
bệnh này mà còn sẽ có thể ứng 
dụng cho các bệnh khác, chưa kể 
nó có thể được các nhà sản xuất 
đồ công nghệ áp dụng vào các 
thiết bị đeo tay trong tương lai. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 Công nghệ phân tích ADN 
mới giúp xác định danh tính với 
chỉ 1 cm sợi tóc 

Thay vì quy trình rườm rà lặp 
lại nhiều lần như trước đây để tìm 
được cấu trúc ADN từ mẫu tóc, 
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với công nghệ phân tích mới hiện 
nay của các nhà khoa học Mỹ, 
chúng ta sẽ chỉ cần làm nóng nang 
tóc trong dung dịch để lấy ra 
protein từ đó. 

 
Dù chuỗi protein khác nhau ở mỗi người 

nhưng vẫn có 1/1 triệu hoặc 1/10 triệu khả 
năng hai người giống nhau chuỗi protein. 

Loại protein này là đặc điểm 
riêng của từng người, không ai 
giống ai. Do đó, cá nhân vi phạm 
luật pháp có thể bị xác định rõ 
ràng. Protein cấu tạo từ các khối 
axit amin kết nối với nhau thành 
một chuỗi đặc biệt. Ở tóc, các 
chuỗi này khác nhau giữa người 
này với người khác. Vì các chuỗi 
này được mã hóa trong gene nên 
đó là đặc điểm danh tính không 
đổi. Tuy nhiên, kỹ thuật phân tích 
tóc hàng đầu hiện nay gồm nhiều 
bước khiến protein bị phá hủy. 
Các phương pháp trước đó đòi hỏi 
phải ngâm nước nhiều lần, nghiền 
và xử lý hóa chất của sợi tóc mới 
lấy được protein. Vì một số 
protein bị mất đi trong từng bước 
nên cần một lượng lớn tóc để đủ 
phân tích. 

Nhóm nghiên cứu tại Viện 
Khoa học và Tiêu chuẩn Quốc gia 
(NIST, Mỹ) phát hiện ra rằng chỉ 
dùng một bước là làm nóng tóc 
trong dung dịch có thuốc tẩy là có 
thể lấy phân tử cần thiết mà không 
phá hủy sợi tóc. Khi đã ở trong 
dung dịch, phân tử protein có thể 
được phân tích và so sánh, cho ra 
kết quả khách quan. Sau khi phân 
tích những gì được lấy ra từ tóc, 
các nhà nghiên cứu thấy họ có thể 
thu được nhiều protein hơn so với 
các kỹ thuật chiết xuất khác. 
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn 
phát hiện ra peptit biến thể gene 
(GVP), một chất cũng khác nhau ở 
mỗi người. Càng có nhiều GVP thì 
càng phân biệt được người này với 
người khác. 

Nhóm nghiên cứu đang phối 
hợp với các nhà gene học tại NIST 
để lập bản đồ biến thể keratin 
(chất sừng) với chuỗi gen để nâng 
độ chính xác. Tức là họ không chỉ 
so sánh mẫu tóc mà còn so sánh 
tóc và mẫu ADN. Nói cách khác, 
nếu tìm thấy tóc tại hiện trường vụ 
án này và vết máu tại một hiện 
trường khác, các điều tra viên có 
thể đánh giá xem hai mẫu đó có 
thuộc về một người hay không. 

Các nhà nghiên cứu tại NIST 
dự định sử dụng phương pháp so 
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sánh tóc để áp dụng vào nghiệp vụ 
điều tra danh tính tội phạm vì các 
bằng chứng ADN dễ hỏng nhanh 
hơn so các thông tin gene được 
lưu trữ trên tóc. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Chế tạo bàn bóng bàn thông 
minh tự cấp năng lượng 

Một nhóm các nhà nghiên cứu 
từ Trung Quốc và Mỹ đã hợp tác 
xây dựng một bàn đánh bóng bàn 
thông minh và tự cấp năng lượng. 
Trong báo cáo được công bố trên 
tạp chí Nature Communications, 
nhóm đã mô tả quá trình xây dựng 
và cơ chế tự vận hành của chiếc 
bàn. 

 
Ai đã từng xem một trận đấu 

bóng bàn đều có thể thấy quả bóng 
chuyển động rất nhanh, thậm chí 
nhanh hơn cả tốc độ mắt thường 
có thể nắm bắt được. Tốc độ bóng 
trong các trận đấu chuyên nghiệp 
hoặc cấp độ Olympic đòi hỏi phải 
sử dụng các cảm biến điện tử có 
thể nhận diện được những chi tiết 
nhỏ nhưng có thể tạo ra khác biệt 
về thế trận mà trọng tài có thể bỏ 

lỡ, chẳng hạn như bóng đập vào 
cạnh bên của bàn.  

Tuy nhiên, các loại cảm biến 
như vậy bắt buộc phải chạy bằng 
pin - không chỉ có tuổi thọ ngắn 
mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới 
môi trường. Mới đây, các nhà 
khoa học đã tìm ra cách mới để 
cấp năng lượng cho các cảm biến 
bằng các máy phát điện nano điện 
ma sát hay TENG (triboelectric 
nanogenerator) gắn vào bề mặt 
bàn đánh bóng, giúp chiếc bàn tự 
tạo nguồn năng lượng. Các cảm 
biến trên chiếc bàn sẽ giúp chuyển 
hóa năng lượng cơ học từ tác động 
của bóng đập lên bàn thành điện 
năng để chạy các cảm biến.  

Các máy phát điện nano điện 
ma sát, hay TENG, không phải là 
phát hiện mới; song điều mới mẻ 
ở đây chính là cách tạo ra chúng. 
Không dùng polyme tổng hợp 
kém thân thiện với môi trường, 
các nhà nghiên cứu đã thay thế 
bằng nguyên liệu phân hủy sinh 
học là gỗ. Các tấm film gỗ được 
chế tạo qua một quy trình hai bước 
rồi được đính vào một khung nằm 
ngay dưới bề mặt bàn. Khi đó, bất 
kể quả bóng đập xuống vị trí nào, 
năng lượng từ quả bóng đều được 
hấp thụ và chuyển hóa thành điện 
năng.  
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Theo nhóm nghiên cứu, chiếc 
bàn thông minh của họ có thể thu 
thập và hiển thị dữ liệu thời gian 
thực về vị trí và tốc độ bóng chạm 
bàn, đồng thời ghi lại đường di 
chuyển của bóng trong suốt trận 
đấu cũng như đọc chỉ số trên cạnh 
bàn. Các nhà nghiên cứu hi vọng 
chiếc bàn này có thể trở thành 
công cụ hỗ trợ đắc lực cho cả 
người chơi, huấn luyện viên và 
các trọng tài trong trận đấu. 

(Theo khoahocphattrrien.vn) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Chế tạo và ứng dụng thành 
công các dung môi sinh học 
trong sản xuất năng lượng mới 

Nguồn kinh phí hỗ trợ của Dự 
án FIRST (Bộ Khoa học và Công 
nghệ - KH&CN) đã giúp Phòng 
Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ 
lọc, hóa dầu (KEYLAB PRT) nâng 
cao năng lực nghiên cứu, thiết kế 
công nghệ chế tạo và ứng dụng 
vật liệu xúc tác dị thể và vật liệu 
nano trong lĩnh vực lọc dầu sinh 
học, sản xuất năng lượng mới vì 
sự phát triển bền vững. 

Theo bà Vũ Thị Thu Hà - Giám 
đốc KEYLAB PRT, dự án thực 
hiện từ tháng 6/2017 đến tháng 
5/2019 với mục tiêu nâng cao 
năng lực nghiên cứu của đơn vị và 

thiết kế công nghệ chế tạo và ứng 
dụng vật liệu xúc tác dị thể trong 
sản xuất dung môi sinh học 
(DMSH) và vật liệu nano trong 
sản xuất pin nhiên liệu sử dụng 
ethanol trực tiếp, đạt trình độ tiên 
tiến trong khu vực và quốc tế, vì 
sự phát triển bền vững. Đây là 
Tiểu dự án thuộc Hợp phần 2a – 
Hỗ trợ chuyển đổi các tổ chức 
KH&CN công lập của Dự án “Đẩy 
mạnh đổi mới sáng tạo thông qua 
nghiên cứu, KH&CN (FIRST), do 
Ngân hàng Thế giới tài trợ và Bộ 
KH&CN là cơ quan quản lý. 

 
Một số sản phẩm của tiểu dự án. 

Sau 2 năm triển khai, đến nay 
KEYLAB PRT đã ươm tạo thành 
công công nghệ chế tạo và ứng 
dụng vật liệu xúc tác dị thể trong 
sản xuất DMSH, đạt trình độ tiên 
tiến trong khu vực và quốc tế, sản 
xuất và thương mại hóa thử 
nghiệm thành công một số sản 
phẩm mẫu DMSH và thiết lập 
được các hợp đồng liên kết triển 
khai công nghệ ở quy mô công 
nghiệp. Đồng thời, KEYLAB PRT 
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đã phát triển thành công công 
nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu 
nano trong sản xuất pin nhiên liệu 
DEFC, thiết kế và làm chủ các 
công nghệ mở rộng khác liên quan 
đến xúc tác dị thể và quá trình lọc 
dầu sinh học, tạo ra những dòng 
sản phẩm mở rộng của Tiểu dự án 
và đã được thương mại hóa thành 
công. 

Đến nay, KEYLAB PRT đã 
đảm bảo được kinh phí cho hoạt 
động của đơn vị từ các nguồn thu, 
thông qua việc trực tiếp sản xuất 
một số sản phẩm thương mại như 
vật liệu xúc tác dị thể, DMSH, phụ 
gia đa năng tiết kiệm nhiên liệu và 
giảm khí thải; liên kết với doanh 
nghiệp triển khai công nghệ, sản 
xuất và thương mại hóa sản phẩm 
của Tiểu dự án và sản phẩm mở 
rộng của Tiểu dự án; thực hiện 
dịch vụ nghiên cứu khoa học, khai 
thác quyền sở hữu trí tuệ về vật 
liệu nano trong pin nhiên liệu 
DEFC. Dự kiến KEYLAB PRT sẽ 
đảm bảo 100% kinh phí hoạt 
động, không phải phụ thuộc vào 
đầu tư của Nhà nước từ năm 2022. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Mô hình máy làm sạch và 
phân loại hạt giống 

Trung tâm Khuyến nông tỉnh 

Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức 
nghiệm thu mô hình máy sàng làm 
sạch và phân loại hạt giống phục 
vụ sản xuất lúa giống tại xã Phong 
Hiền, huyện Phong Điền. 

 
Máy sàng làm sạch và phân loại hạt giống tại 

HTX Nông nghiệp Hiền Lương. 

Từ nguồn hỗ trợ của đề án 
khuyến công tỉnh, HTX Nông 
nghiệp Hiền Lương, xã Phong 
Hiền đã đầu tư kinh phí trang bị 
máy sàng làm sạch và phân loại 
hạt giống phục vụ sản xuất lúa 
giống, góp phần tiết giảm nhân 
công, nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm. 

Đầu năm 2019, sau khi tham 
quan, học tập các mô hình sản 
xuất lúa giống tiên tiến tại các 
tỉnh, thành phố trong nước, HTX 
đã xây dựng đề án khuyến công 
xin hỗ trợ kinh phí để đầu tư máy 
sàng làm sạch và phân loại hạt 
giống. Tháng 6/2019, đề án được 
Sở Công thương tỉnh phê duyệt 
với mức hỗ trợ 88 triệu đồng, 
HTX đầu tư thêm 150 triệu đồng 
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trang bị máy công suất 1,5 tấn/giờ 
và cải tạo lại nhà xưởng đáp ứng 
nhu cầu sản xuất lúa giống số 
lượng lớn phục vụ thị trường. 

Sau khi đưa máy sàng làm sạch 
và phân loại hạt giống tiên tiến 
vào hoạt động, không chỉ năng 
suất tăng gấp 5 lần so với trước 
mà còn giải phóng sức lao động, 
hạn chế ô nhiễm môi trường do 
bụi lúa được ống thổi đưa vào 
phòng kín, chất lượng giống tốt 
hơn, góp phần tiêu thụ sản phẩm 
lúa giống cho bà con nông dân 
trên địa bàn huyện. 

(Theo nongnghiep.vn) 
 
 Chân dung nhà sáng chế 
Trần Đại Nghĩa và chiếc máy 
cấy lúa hữu ích cho nông dân  

Sáng chế máy cấy lúa của anh 
Trần Đại Nghĩa (sinh năm 1970) 
là Hội viên Hội Khuyến học thôn 
Đông Hoàng (xã Đông Hoàng, 
huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 
Bình). Chiếc máy này giúp bà con 
tăng năng suất lao động và bảo vệ 
môi trường.  

Anh Nghĩa tự tìm tòi, nghiên 
cứu, mày mò cho kỳ được đáp án, 
cuối tháng 1/2014, người nông 
dân Thái Bình này đã cho ra sản 
phẩm máy cấy lúa không động cơ. 
Đến hiện tại, khi sản phẩm đã 

khẳng định được chất lượng, cơ sở 
của anh Nghĩa tăng cường số 
lượng, sản xuất thêm các loại máy 
nhiều kích cỡ, phục vụ nhiều loại 
địa hình thổ nhưỡng với giá thành 
giao động từ 3,8-7 triệu đồng.  

 
Các loại máy được anh Nghĩa 

sản xuất là: Máy cấy lúa không 
dùng động cơ loại 4 hàng cấy, 
máy cấy lúa không dùng động cơ 
loại 6 hàng cấy, máy cấy lúa đa 
năng không dùng động cơ có tích 
hợp bón phân tự động và máy cấy 
lúa động cơ điện. 

Mặc dù thị trường giờ tràn 
ngập các loại máy cấy nhập khẩu, 
nhưng máy cấy của Trần Đại 
Nghĩa vẫn là sự lựa chọn đầu tiên 
của nhiều nông dân nhờ có nhiều 
ưu điểm: Phù hợp với trình độ, sức 
khỏe, tập quán sản xuất của bà 
con, địa hình đồng ruộng của các 
vùng, miền; dễ bảo dưỡng, sửa 
chữa mà không tốn kém chi phí; 
máy sử dụng điện không gây ô 
nhiễm môi trường, góp phần 
chống biến đổi khí hậu. 

Không chỉ vậy, sáng chế này 
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còn giúp người nông dân chủ động 
trong việc cấy mang tính thời vụ, 
tăng năng suất lao động, công suất 
cấy gấp 8 - 12 lao động mỗi ngày. 
Sản phẩm cũng dễ sử dụng cho 
nhiều đối tượng lao động kể cả 
người cao tuổi. 

Theo anh Nghĩa chia sẻ, sản 
phẩm máy cấy lúa động cơ điện 
của ông có công suất cấy trung 
bình đạt 900 m² - 1000 m²/giờ. Nó 
cũng giảm chi phí phát sinh tới 
mức tối thiểu, trung bình chi phí 
tiền điện để cấy xong 1000 m²  
khoảng 150 - 200 đồng. Trong khi 
đó, mấy cấy lúa không động cơ 
loại 6 hàng cấy thì trung bình mỗi 
giờ cấy được từ 600 m²  - 800 m² 
ruộng tùy theo từng cỡ máy, bằng 
8 - 10 lần người cấy bằng tay theo 
truyền thống. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 
 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ 
ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 
SỐ 39/2015/TT-BTC NGÀY 25 
THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA BỘ 
TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
QUY ĐỊNH VỀ TRỊ GIÁ HẢI 
QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA 
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 
(Tiếp theo) 

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, 
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng 
Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng Bộ 
Tài chính ban hành Thông tư sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 39/2015/TT-BTC 
ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về 
trị giá hải quan đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu. Với các 
điều sau: 

4. Điều 5 được sửa đổi, bổ 
sung như sau: 

“Điều 5. Nguyên tắc và phương 
pháp xác định trị giá hải quan đối 
với hàng hóa nhập khẩu 

1. Nguyên tắc: 
a) Trị giá hải quan của hàng 

hóa nhập khẩu là giá thực tế phải 
trả tính đến cửa khẩu nhập đầu 
tiên được xác định bằng cách áp 
dụng tuần tự các phương pháp từ 
điểm a đến điểm e khoản 2 Điều 
này và dừng lại ở phương pháp 
xác định được trị giá hải quan; 

b) Trường hợp người khai hải 
quan đề nghị bằng văn bản thì 
trình tự áp dụng phương pháp trị 
giá khấu trừ và phương pháp trị 
giá tính toán có thể hoán đổi cho 
nhau; 

c) Việc xác định trị giá hải 
quan phải căn cứ vào chứng từ, tài 
liệu, số liệu khách quan, định 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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lượng được. 
2. Các phương pháp xác định 

trị giá hải quan của hàng hóa nhập 
khẩu: 

a) Phương pháp trị giá giao 
dịch của hàng hóa nhập khẩu; 

b) Phương pháp trị giá giao 
dịch của hàng hóa nhập khẩu 
giống hệt; 

c) Phương pháp trị giá giao 
dịch của hàng hóa nhập khẩu 
tương tự; 

d) Phương pháp trị giá khấu 
trừ; 

đ) Phương pháp trị giá tính 
toán; 

e) Phương pháp suy luận.” 
5. Điều 6 được sửa đổi, bổ 

sung như sau: 
“Điều 6. Phương pháp trị giá 

giao dịch của hàng hóa nhập khẩu 
1. Trị giá hải quan của hàng 

hóa nhập khẩu được xác định theo 
phương pháp này là trị giá giao 
dịch của hàng hóa nhập khẩu. 

2. Trị giá giao dịch của hàng 
hóa nhập khẩu là giá thực tế mà 
người mua đã thanh toán hay sẽ 
phải thanh toán cho người bán để 
mua và nhập khẩu hàng hóa sau 
khi đã được điều chỉnh theo quy 
định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 
15 Thông tư này. 

3. Giá thực tế đã thanh toán 

hay sẽ phải thanh toán cho hàng 
hóa nhập khẩu là tổng số tiền mà 
người mua đã thanh toán hoặc sẽ 
phải thanh toán, theo hình thức 
thanh toán trực tiếp hoặc thanh 
toán gián tiếp cho người bán để 
mua hàng hóa nhập khẩu, bao gồm 
các khoản sau đây: 

a) Giá mua ghi trên hóa đơn 
thương mại; 

b) Các khoản người mua phải 
thanh toán nhưng chưa tính vào 
giá mua ghi trên hóa đơn thương 
mại, bao gồm: 

b.1) Các khoản đã thanh toán 
hoặc sẽ phải thanh toán (ví dụ: 
tiền trả trước, tiền ứng trước cho 
hàng hóa, tiền đặt cọc cho việc sản 
xuất, mua bán, vận chuyển, bảo 
hiểm hàng hóa); 

b.2) Các khoản thanh toán gián 
tiếp cho người bán. 

c) Các khoản điều chỉnh cộng 
và các khoản điều chỉnh trừ theo 
quy định tại Điều 13, Điều 14 và 
Điều 15 Thông tư này. 

4. Trị giá giao dịch được áp 
dụng nếu thỏa mãn đủ các điều 
kiện sau: 

a) Người mua không bị hạn chế 
quyền định đoạt hoặc sử dụng 
hàng hóa sau khi nhập khẩu, trừ 
các hạn chế dưới đây: 

a.1) Hạn chế do pháp luật Việt 
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Nam quy định như: Các quy định 
về việc hàng hóa nhập khẩu phải 
dán nhãn mác bằng tiếng Việt, 
hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, 
hoặc hàng hóa nhập khẩu phải 
chịu một hình thức kiểm tra trước 
khi được thông quan; 

a.2) Hạn chế về nơi tiêu thụ 
hàng hóa; 

a.3) Hạn chế khác không ảnh 
hưởng đến trị giá của hàng hóa. 
Những hạn chế này là một hoặc 
nhiều yếu tố có liên quan trực tiếp 
hay gián tiếp đến hàng hóa nhập 
khẩu, nhưng không làm tăng hoặc 
giảm giá thực tế đã thanh toán hay 
sẽ phải thanh toán cho hàng hóa 
đó. 

Ví dụ: Người bán ô tô yêu cầu 
người mua ô tô không được bán 
hoặc trưng bày ô tô nhập khẩu 
trước thời điểm giới thiệu mẫu ô 
tô này ra thị trường. 

b) Giá cả hoặc việc bán hàng 
không phụ thuộc vào những điều 
kiện hay các khoản thanh toán mà 
vì chúng không xác định được trị 
giá của hàng hóa cần xác định trị 
giá hải quan. 

Ví dụ: Người bán định giá bán 
hàng hóa nhập khẩu với điều kiện 
là người mua cũng sẽ mua một số 
lượng nhất định các hàng hóa khác 
nữa; Giá cả của hàng hóa nhập 

khẩu phụ thuộc vào giá của hàng 
hóa khác mua cùng hàng hóa nhập 
khẩu. 

Trường hợp việc mua bán hàng 
hóa hay giá cả của hàng hóa phụ 
thuộc vào một hay một số điều 
kiện, nhưng người mua có tài liệu 
khách quan để xác định mức độ 
ảnh hưởng bằng tiền của sự phụ 
thuộc đó thì vẫn được xem là đã 
đáp ứng điều kiện này; khi xác 
định trị giá hải quan phải điều 
chỉnh khoản tiền do ảnh hưởng 
của sự phụ thuộc đó vào trị giá 
giao dịch. 

c) Sau khi bán lại, chuyển 
nhượng hoặc sử dụng hàng hóa 
nhập khẩu, trừ khoản phải cộng 
quy định tại điểm e khoản 2 Điều 
13 Thông tư này, người mua 
không phải thanh toán thêm bất kỳ 
khoản tiền nào từ số tiền thu được 
do việc định đoạt hàng hóa nhập 
khẩu mang lại. 

d) Người mua và người bán 
không có mối quan hệ đặc biệt 
hoặc nếu có thì mối quan hệ đặc 
biệt đó không ảnh hưởng đến trị 
giá giao dịch theo quy định tại 
Điều 7 Thông tư này. 

5. Trường hợp hàng hóa nhập 
khẩu là máy móc thiết bị có phần 
mềm điều khiển, vận hành nhập 
khẩu kèm theo: trị giá hải quan là 
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trị giá giao dịch của máy móc thiết 
bị và phần mềm điều khiển, vận 
hành nhập khẩu. 

a) Trường hợp phần mềm điều 
khiển, vận hành được ghi, lưu trữ 
trong phương tiện trung gian để 
cài đặt vào máy móc thiết bị sau 
khi nhập khẩu: 

a.1) Trường hợp trị giá của 
phần mềm điều khiển, vận hành 
tách riêng với trị giá của phương 
tiện trung gian thì trị giá hải quan 
là trị giá giao dịch của máy móc 
thiết bị và phần mềm điều khiển, 
vận hành nhập khẩu, không bao 
gồm trị giá của phương tiện trung 
gian. Cách xác định trị giá của 
phương tiện trung gian thực hiện 
theo quy định tại khoản 6 Điều 
này; 

a.2) Trường hợp trị giá của 
phần mềm điều khiển, vận hành 
không tách riêng với trị giá của 
phương tiện trung gian thì trị giá 
hải quan là trị giá giao dịch của 
máy móc thiết bị và phần mềm 
điều khiển, vận hành nhập khẩu, 
bao gồm cả trị giá của phương tiện 
trung gian. 

b) Các trường hợp không cộng 
trị giá phần mềm điều khiển, vận 
hành nhập khẩu vào trị giá hải 
quan của máy móc thiết bị: 

b.1) Phần mềm điều khiển, vận 

hành nhập khẩu để nâng cấp, thay 
thế phần mềm điều khiển, vận 
hành nhập khẩu lần đầu đã được 
cộng vào trị giá của máy móc thiết 
bị nhập khẩu; 

b.2) Phần mềm điều khiển, vận 
hành sản xuất tại Việt Nam để cài 
đặt vào máy móc thiết bị nhập 
khẩu. 

c) Trường hợp người mua phải 
thanh toán chi phí về quyền sử 
dụng phần mềm điều khiển, vận 
hành để cài đặt và vận hành máy 
móc thiết bị thì số tiền thực tế 
thanh toán cho quyền sử dụng 
phần mềm điều khiển, vận hành 
phải được tính vào trị giá của máy 
móc thiết bị nhập khẩu. 

d) Thủ tục khai báo, kiểm tra: 
d.1) Trường hợp phần mềm 

điều khiển, vận hành nhập khẩu 
cùng máy móc thiết bị: 

d.1.1) Người khai hải quan xác 
định và khai báo trị giá hải quan 
của máy móc thiết bị, bao gồm cả 
trị giá phần mềm điều khiển, vận 
hành; xác định và khai báo trị giá 
hải quan của phương tiện trung 
gian (nếu có) trên tờ khai hải quan 
nhập khẩu máy móc thiết bị hoặc 
tờ khai trị giá hải quan (nếu có); 

d.1.2) Cơ quan hải quan kiểm 
tra và xử lý kết quả kiểm tra theo 
quy định tại Thông tư quy định về 
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thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát 
hải quan; thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu và quản lý thuế đối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

d.2) Trường hợp phần mềm 
điều khiển, vận hành không nhập 
khẩu cùng máy móc thiết bị: 

d.2.1) Người khai hải quan 
thực hiện như sau: 

d.2.1.1) Trường hợp phần mềm 
điều khiển, vận hành được nhập 
khẩu trước khi nhập khẩu máy 
móc thiết bị, người khai hải quan 
khai báo, xác định trị giá phần 
mềm điều khiển, vận hành nhập 
khẩu theo quy định tại điểm a 
khoản này, trong đó tại ô “Mô tả 
hàng hóa” phải khai báo phần 
mềm điều khiển, vận hành dùng 
cho máy móc thiết bị dự kiến nhập 
khẩu; tại ô “Mã số hàng hóa” phải 
khai báo mã số hàng hóa của máy 
móc thiết bị dự kiến nhập khẩu; 
xác định và khai báo trị giá hải 
quan của phương tiện trung gian 
(nếu có) trên tờ khai nhập khẩu 
phần mềm điều khiển, vận hành. 
Khi nhập khẩu máy móc thiết bị, 
tại ô “Chi tiết khai trị giá” của tờ 
khai nhập khẩu máy móc thiết bị, 
người khai hải quan phải ghi rõ số 
tờ khai nhập khẩu phần mềm điều 
khiển, vận hành; 

d.2.1.2) Trường hợp phần mềm 

điều khiển, vận hành được nhập 
khẩu sau khi nhập khẩu máy móc 
thiết bị, người khai hải quan khai 
báo mã số, trị giá hải quan của 
phần mềm điều khiển, vận hành, 
phương tiện trung gian (nếu có) 
như quy định tại điểm d.2.1.1; tại 
ô “Chi tiết khai trị giá”, người 
khai hải quan ghi rõ số tờ khai 
nhập khẩu máy móc thiết bị. 

d.2.2) Cơ quan hải quan kiểm 
tra các chứng từ, tài liệu có liên 
quan đến trị giá phần mềm điều 
khiển, vận hành nhập khẩu, 
phương tiện trung gian (nếu có), 
khai báo của người khai hải quan 
và xử lý như sau: 

d.2.2.1) Trường hợp người khai 
hải quan khai báo không đúng 
theo quy định tại điểm d.2.1, cơ 
quan hải quan yêu cầu người khai 
hải quan khai báo bổ sung, xử lý 
vi phạm theo quy định. Nếu người 
khai hải quan không khai báo bổ 
sung trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được yêu cầu 
khai bổ sung, cơ quan hải quan 
xác định trị giá hải quan, ấn định 
thuế, thu đủ số tiền thuế, tiền 
chậm nộp, xử lý vi phạm theo quy 
định; 

d.2.2.2) Trường hợp người khai 
hải quan khai báo và xác định trị 
giá theo đúng quy định tại điểm 
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d.2.1, cơ quan hải quan chấp nhận 
trị giá hải quan do người khai hải 
quan tự xác định, tự kê khai. 

6. Trường hợp hàng hóa nhập 
khẩu là phương tiện trung gian 
(carrier media) chứa đựng phần 
mềm ứng dụng dùng cho các thiết 
bị xử lý dữ liệu (software for data 
processing equipment), trị giá hải 
quan là giá thực tế đã thanh toán 
hay sẽ phải thanh toán của phương 
tiện trung gian, không bao gồm trị 
giá của phần mềm ứng dụng nếu 
trên hóa đơn thương mại, trị giá 
của phần mềm ứng dụng được 
tách riêng với trị giá của phương 
tiện trung gian. 

7. Chứng từ, tài liệu để xác 
định trị giá hải quan theo phương 
pháp này bao gồm (mỗi chứng từ 
01 bản chụp): 

a) Hợp đồng mua bán hàng 
hóa, hóa đơn thương mại; 

b) Chứng từ, tài liệu thể hiện 
mối quan hệ đặc biệt không ảnh 
hưởng đến trị giá giao dịch theo 
quy định tại điểm a.2 khoản 4 
Điều 7 Thông tư này khi cơ quan 
hải quan yêu cầu; 

c) Chứng từ, tài liệu liên quan 
đến các khoản tiền người mua 
phải trả nhưng chưa tính vào giá 
mua ghi trên hóa đơn thương mại 
(nếu có khoản tiền này); 

d) Chứng từ, tài liệu liên quan 
đến các khoản điều chỉnh cộng 
(nếu có khoản điều chỉnh cộng); 

đ) Chứng từ, tài liệu liên quan 
đến các khoản điều chỉnh trừ (nếu 
có khoản điều chỉnh trừ); 

e) Chứng từ, tài liệu khác liên 
quan đến trị giá hải quan do người 
khai hải quan tự kê khai, tự xác 
định. 

7. Khoản 4 Điều 7 được sửa 
đổi, bổ sung như sau: 

“4. Thủ tục khai báo, kiểm tra: 
a) Người khai hải quan: 
a.1) Tại thời điểm đăng ký tờ 

khai hải quan, trường hợp người 
mua và người bán có mối quan hệ 
đặc biệt nhưng không ảnh hưởng 
đến trị giá giao dịch thì người khai 
hải quan phải khai trên tờ khai 
hàng hóa nhập khẩu và tờ khai trị 
giá hải quan (nếu có); 

a.2) Cung cấp chứng từ, tài liệu 
thể hiện mối quan hệ đặc biệt 
không ảnh hưởng trị giá giao dịch 
khi cơ quan hải quan yêu cầu, cụ 
thể: 

a.2.1) Chứng từ, tài liệu thể 
hiện giao dịch mua bán được tiến 
hành như giao dịch mua bán giữa 
những người không có mối quan 
hệ đặc biệt (nếu có); 

a.2.2) Chứng từ, tài liệu thể 
hiện trị giá giao dịch của hàng hóa 
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đang được xác định trị giá hải 
quan, xấp xỉ hoặc bằng với trị giá 
giao dịch của hàng hóa giống hệt 
hoặc tương tự được mua bán giữa 
các bên không có mối quan hệ đặc 
biệt (nếu có); 

a.2.3) Các chứng từ, tài liệu 
khác có liên quan thể hiện mối 
quan hệ đặc biệt không ảnh hưởng 
đến trị giá giao dịch (nếu có). 

b) Cơ quan hải quan kiểm tra 
và xử lý như sau: 

b.1) Trường hợp người mua và 
người bán có mối quan hệ đặc biệt 
nhưng người khai hải quan không 
khai trên tờ khai hải quan, tờ khai 
trị giá hải quan (nếu có) thì cơ 
quan hải quan yêu cầu người khai 
hải quan khai bổ sung theo quy 
định tại Điều 29 Luật Hải quan, xử 
phạt vi phạm hành chính theo quy 
định; 

b.2) Trường hợp nghi ngờ 
mối quan hệ đặc biệt giữa người 
mua và người bán có ảnh hưởng 
đến trị giá giao dịch của hàng hóa 
nhập khẩu, cơ quan hải quan phải 
so sánh trị giá giao dịch của hàng 
hóa nhập khẩu với các trị giá quy 
định tại điểm b khoản 2 Điều này. 

b.2.1) Nếu trị giá giao dịch 
thỏa mãn điều kiện nêu tại điểm b 
khoản 2 Điều này thì cơ quan hải 
quan chấp nhận mối quan hệ đặc 

biệt không ảnh hưởng đến trị giá 
giao dịch; 

b.2.2) Nếu trị giá giao dịch 
không thỏa mãn điều kiện nêu tại 
điểm b khoản 2 Điều này, cơ quan 
hải quan yêu cầu người khai hải 
quan cung cấp thông tin, tài liệu 
nêu tại điểm a.2 khoản này để 
chứng minh. 

b.2.2.1) Nếu có đủ thông tin, 
tài liệu xác định mối quan hệ đặc 
biệt không ảnh hưởng đến trị giá 
giao dịch hoặc không có đủ cơ sở 
xác định mối quan hệ đặc biệt ảnh 
hưởng đến trị giá giao dịch thì 
chấp nhận trị giá hải quan do của 
người khai hải quan tự xác định, 
tự kê khai; 

b.2.2.2) Nếu có đủ chứng từ, tài 
liệu xác định mối quan hệ đặc biệt 
ảnh hưởng đến trị giá giao dịch thì 
bác bỏ trị giá hải quan do người 
khai hải quan tự xác định, tự kê 
khai; xác định trị giá hải quan theo 
nguyên tắc, trình tự các phương 
pháp quy định tại Thông tư này. 

b.3) Cơ quan hải quan không 
xác định mối quan hệ đặc biệt có 
ảnh hưởng đến trị giá giao dịch 
nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

b.3.1) Cơ quan hải quan đã 
kiểm tra và chấp nhận mối quan 
hệ đặc biệt không ảnh hưởng đến 
trị giá giao dịch; 
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b.3.2) Trị giá giao dịch của 
hàng hóa nhập khẩu đang được 
kiểm tra trị giá không thay đổi so 
với trị giá giao dịch của hàng hóa 
nhập khẩu giống hệt đã được kiểm 
tra và chấp nhận trị giá giao dịch 
trước đó.” 

7. Điều 12 được sửa đổi, bổ 
sung như sau: 

“Điều 12. Phương pháp suy 
luận 

1. Trường hợp áp dụng: Nếu 
không xác định được trị giá hải 
quan theo các phương pháp quy 
định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9, 
Điều 10, Điều 11 Thông tư này thì 
trị giá hải quan được xác định theo 
phương pháp suy luận, căn cứ vào 
các tài liệu, số liệu có sẵn tại thời 
điểm xác định trị giá hải quan. 

2. Trị giá hải quan theo phương 
pháp suy luận được xác định bằng 
cách áp dụng tuần tự và vận dụng 
các phương pháp xác định trị giá 
hải quan quy định tại Điều 6, Điều 
8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông 
tư này và dừng ngay tại phương 
pháp xác định được trị giá hải 
quan, với điều kiện việc áp dụng 
phù hợp với các quy định tại 
khoản 3 Điều này... (Còn nữa) 

 (Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 

HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Số lượng nhãn hiệu của Việt 
Nam bảo hộ tại nước ngoài 
thông qua Hệ thống Madrid 
tăng cao  

Tại hội thảo "Đăng ký bảo hộ 
nhãn hiệu tại nước ngoài thông 
qua Hệ thống Madrid", các 
chuyên gia nhận định doanh 
nghiệp Việt Nam đã nhận thức 
được vai trò và tầm quan trọng 
của việc bảo hộ nhãn hiệu ra nước 
ngoài. 

 
Số lượng nhãn hiệu của Việt Nam bảo hộ 

tại nước ngoài thông qua Hệ thống Madrid 
tăng cao 

Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, nhãn hiệu được đăng 
ký, bảo hộ theo nguyên tắc lãnh 
thổ (trừ một số trường hợp ngoại 
lệ như nhãn hiệu Benelux, nhãn 
hiệu cộng đồng chung châu 
Âu…). Đồng thời, việc chiếm đoạt 
nhãn hiệu trên thực tế diễn ra ngày 
càng phổ biến, tinh vi hơn tại 
nhiều nước trên thế giới nói chung 
và tại Việt Nam nói riêng. Vì vậy, 
khi hàng hóa được xuất khẩu hoặc 
dự định xuất khẩu hoặc khi muốn 
tiến hành các dịch vụ của mình tại TIN HOẠT ĐỘNG  
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nước ngoài, chủ sở hữu nhãn hiệu 
cần phải tiến hành đăng ký kịp 
thời nhãn hiệu của mình tại nước 
đó. Việc đăng ký nhãn hiệu tại 
nước ngoài sẽ giúp doanh nghiệp 
xâm nhập, tạo lập, giữ vững và 
phát triển thị trường xuất khẩu, 
chống lại mọi hành vi vi phạm, 
cạnh tranh không lành mạnh hoặc 
chiếm đoạt của đối thủ cạnh tranh 
hoặc những kẻ trục lợi. Để đăng 
ký nhãn hiệu ra nước ngoài có hai 
cách phổ biến, đó là đăng ký trực 
tiếp tại từng quốc gia và đăng ký 
nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống 
Madrid. 

Hệ thống Madrid là một hệ 
thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu 
do Văn phòng quốc tế thuộc Tổ 
chức sở hữu trí tuệ thế giới 
(WIPO) quản lý, ra đời để tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc đăng ký 
nhãn hiệu cùng một lúc tại nhiều 
quốc gia trên thế giới. Hệ thống 
này được điều chỉnh bởi hai văn 
bản pháp lý chính: Thỏa ước 
Madrid và Nghị định thư Madrid. 
Việt Nam đã tham gia Thỏa ước 
Madrid và Nghị định thư Madrid 
nên các doanh nghiệp Việt Nam 
có thể nộp đơn vào các quốc gia là 
thành viên của cả hai văn kiện 
trên. 

Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ đã 

tổ chức Hội thảo "Đăng ký bảo hộ 
nhãn hiệu tại nước ngoài thông 
qua Hệ thống Madrid" tại thành 
phố Hồ Chí Minh.  

Hội thảo được tổ chức nhằm 
nâng cao nhận thức cho các cá 
nhân, doanh nghiệp về tầm quan 
trọng và những lợi ích của việc 
đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài 
theo Hệ thống Madrid, đồng thời 
hướng dẫn quy trình, cách thức 
nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có 
nguồn gốc Việt Nam thông qua hệ 
thống này một cách hiệu quả. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Phát triển tài sản trí tuệ, từ 
nghiên cứu đến thương mại hóa 
sản phẩm 

Đối với nhà khoa học, vừa phải 
thực hiện nhiệm vụ chính là 
nghiên cứu khoa học, vừa phải 
thực hiện các khâu trong đăng ký 
sở hữu trí tuệ, chuyển giao công 
nghệ thì sẽ gặp rất nhiều khó 
khăn. Do đó, sự hỗ trợ của các cơ 
quan chuyên môn trong việc đăng 
ký sở hữu trí tuệ và chuyển giao 
công nghệ là rất cần thiết. 

Ngày 29/11/2019, Đại học Huế 
phối hợp với Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế 
tổ chức Hội thảo khoa học với chủ 
đề "Phát triển tài sản trí tuệ, từ 
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nghiên cứu đến thương mại hóa 
sản phẩm". Trong thời gian qua, 
Đại học Huế nói riêng và tỉnh 
Thừa Thiên Huế nói chung đã tập 
trung thực hiện nhiều giải pháp 
đẩy mạnh nghiên cứu, thử nghiệm, 
phát triển và ứng dụng tiến bộ 
khoa học công nghệ trên nhiều 
lĩnh vực để phục vụ sự phát triển 
kinh tế xã hội.  

 
Hội thảo Phát triển tài sản trí tuệ, từ nghiên 

cứu đến thương mại hóa sản phẩm 

Theo đánh giá của Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên 
Huế, các nhiệm vụ khoa học công 
nghệ trên địa bàn Tỉnh đã đáp ứng 
được yêu cầu thực tiễn, từng bước 
nâng cao giá trị đóng góp của 
khoa học công nghệ vào sự phát 
triển kinh tế xã hội của địa 
phương. Các kết quả nghiên cứu 
đã góp phần không nhỏ trong việc 
nâng cao trình độ công nghệ, tạo 
sự chuyển biến về năng suất, chất 
lượng, hiệu quả trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; gia 
tăng hàm lượng khoa học công 
nghệ trong các sản phẩm chủ lực 
của Tỉnh, từ đó góp phần nâng cao 

sức cạnh tranh các sản phẩm của 
Tỉnh trên thị trường trong và ngoài 
nước. Tuy nhiên, bên cạnh những 
kết quả tích cực đạt được trên lĩnh 
vực khoa học công nghệ thì công 
tác sở hữu trí tuệ, chuyển giao các 
sản phẩm nghiên cứu còn gặp 
nhiều khó khăn như: Nhận thức về 
sở hữu trí tuệ của cộng đồng còn 
hạn chế; doanh nghiệp, nhà nghiên 
cứu chưa quan tâm đến hoạt động 
tạo lập, bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ; chính sách hỗ trợ phát triển tài 
sản trí tuệ của địa phương còn 
chậm, thiếu các giải pháp đồng bộ; 
tính chủ động của doanh nghiệp 
trong xây dựng và phát triển 
thương hiệu còn hạn chế... 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã 
nghe các tham luận về: Xác lập 
quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt 
động nghiên cứu và triển khai của 
các trường đại học: Thực trạng và 
những giải pháp nhằm hỗ trợ đẩy 
mạnh hoạt động xác lập quyền đối 
với các kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển trí tuệ; Tổng 
quan về phát triển thị trường khoa 
học và công nghệ Việt Nam và 
một số định hướng trong thời gian 
tới; Một số giải pháp thúc đẩy 
đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại 
các trường đại học thuộc Đại học 
Huế; Thương mại hóa sản phẩm 
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khoa học công nghệ tại Đại học 
Huế - Thực trạng và giải pháp; 
Những khó khăn, vướng mắc 
trong việc đăng ký bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ các kết quả nghiên 
cứu tại các trường đại học; Đẩy 
mạnh hoạt động nghiên cứu ứng 
dụng hướng đến thương mại hóa 
sản phẩm tại Trường Đại học 
Khoa học, Đại học Huế.... 

Các đại biểu đã có nhiều ý kiến 
trao đổi, chia sẻ cụ thể về việc 
triển khai đăng ký sở hữu trí tuệ 
và chuyển giao công nghệ như: 
Quy trình đăng ký sở hữu trí tuệ 
cho sản phẩm nghiên cứu; sự phân 
chia lợi nhuận trong chuyển giao 
công nghệ; nguồn kinh phí để thực 
hiện đăng ký sáng chế, sở hữu trí 
tuệ; vấn đề bảo mật thông tin 
trong đăng ký sở hữu trí tuệ; sự 
bảo hộ sản phẩm sở hữu trí tuệ;… 

(Theo noip.gov.vn) 
 

 Vùng bưởi Sông Xoài chờ 
"hốt bạc" vụ Tết 

Hàng ngàn tấn bưởi da xanh 
Sông Xoài nức tiếng đang được 
nông dân chăm sóc kỹ càng, 
chuẩn bị tung ra bán mùa Tết. Có 
người sẽ thu về trên dưới 2 tỷ 
đồng.  

Những ngày này, vườn bưởi da 
xanh của anh Hồ Hoàng Kha (ấp 

Phước Bình, xã Sông Xoài, 
TX.Phú Mỹ) lúc lỉu quả, ước 
chừng trọng lượng đạt 1-
1,5kg/trái. Vườn bưởi của anh 
Kha có hơn 2.500 cây. Anh Kha 
xử lý khoảng 1.500 cây cho vụ Tết 
Nguyên đán Canh Tý 2020. Anh 
Kha cho biết, trồng bưởi Tết phải 
tính chính xác thời điểm cho ra 
bông, đậu trái. Nếu tính sai sẽ làm 
“lệch” việc thu hoạch, bưởi chín 
quá hay non quá đều không được. 
Vườn bưởi này được anh tuốt lá, 
bón phân và tưới nước từ tháng 
4/2019. Theo tính toán của anh 
Kha, trung bình mỗi năm, vườn 
bưởi đạt năng suất 60 tấn, trong đó 
vụ Tết đạt hơn 30 tấn, giá bán từ 
60.000-70.000 đồng/kg, anh thu 
về khoảng 1,5 - 1,8 tỷ đồng. 

 
Vườn bưởi của gia đình anh Hồ Hoàng Kha 

ước đạt khoảng hơn 30 tấn  

Hiện nay, bà con trồng bưởi ở 
Sông Xoài rất có kinh nghiệm xử 
lý bưởi trái vụ. Nhờ vậy nhà vườn 
có thể thu hoạch bưởi quanh năm. 
Riêng vụ Tết có giá bán cao hơn 
hẳn so với các vụ trong năm từ 20-
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30%, do vậy người trồng bưởi có 
thể thu tiền tỷ. 

Sông Xoài là một trong những 
địa phương có diện tích bưởi da 
xanh lớn nhất tỉnh. Theo ông 
Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Hội 
Nông dân xã Sông Xoài, từ một 
vài hộ trồng đơn lẻ, đến nay diện 
tích trồng bưởi đã tăng lên hơn 
160ha, trong đó trọng điểm là ấp 
Phước Bình với 150ha, còn lại là 
các ấp Sông Xoài 1, Sông Xoài 2, 
Cầu Ri, Cầu Mới, ấp 3. Diện tích 
đang cho thu hoạch khoảng 60ha. 
Trái bưởi da xanh Sông Xoài được 
nhận xét chất lượng ngon, vị ngọt 
thanh, tép bưởi to, màu hồng đậm, 
khô ráo. Hiện bưởi da xanh rất 
được ưa chuộng trên thị trường. 

Theo ước tính vụ Tết Nguyên 
đán Canh Tý 2020, xã Sông Xoài 
sẽ cung cấp cho thị trường 1.000-
1.500 tấn, riêng HTX Bưởi da 
xanh Sông Xoài khoảng 250-300 
tấn bưởi. Ông Hồ Văn Kiệt, Chủ 
tịch Hội đồng quản trị HTX Bưởi 
da xanh Sông Xoài cho biết: Hiện 
HTX bưởi Sông Xoài có 135 
thành viên với hơn 180ha diện 
tích. Với mô hình VietGAP, nông 
dân quen dần với hình thức ghi 
chép trong sản xuất, sử dụng phân, 
thuốc theo đúng thời gian, liều 
lượng nhằm đảm bảo an toàn cho 

sản phẩm sau khi thu hoạch. Hiện 
nay, sản phẩm bưởi da xanh Sông 
Xoài đã đạt được 4 tiêu chí theo 
tiêu chuẩn VietGAP đề ra gồm: 
tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất; an 
toàn thực phẩm; môi trường làm 
việc an toàn; truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm.  

Nhờ vậy HTX nhận được nhiều 
đơn đặt hàng ngoài nước, tuy 
nhiên sản lượng còn ít nên HTX 
đang có kế hoạch mở rộng số 
lượng thành viên sản xuất bưởi 
VietGAP để nâng tổng diện tích 
trồng bưởi theo chuẩn an toàn lên 
cao hơn nữa. Khi đó, sản lượng 
bưởi của HTX mới đủ cung cấp 
cho thị trường trong nước và xuất 
khẩu. Đây là nền tảng giúp bưởi 
Sông Xoài có thể vươn xa ra thị 
trường trong và ngoài nước. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
Tăng cường quản lý thị 
trường vào dịp cuối năm 

Tết Dương lịch 2020 và Tết 
Nguyên đán Canh Tý chỉ cách 
nhau 25 ngày, là những thời điểm 
nhu cầu mua sắm của người dân 
tăng cao, thị trường hàng hóa có 
nhiều biến động và diễn biến phức 
tạp. Đây cũng là thời điểm các đối 
tượng xấu lợi dụng cơ hội để trà 
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trộn hàng kém chất lượng, hàng 
gian, hàng giả để trục lợi. 

Hiện nay, vấn nạn hàng giả, 
hàng xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ, hàng kém chất lượng và hàng 
không rõ nguồn gốc xuất xứ bày 
bán tràn lan trên thị trường, ảnh 
hưởng tiêu cực tới tâm lý mua sắm 
của người dân. Theo số liệu từ 
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, từ đầu 
năm đến nay, các cơ quan và lực 
lượng chức năng đã xử lý 149.502 
vụ việc vi phạm, thu nộp ngân 
sách nhà nước hơn 12.389 tỷ 
đồng, khởi tố 1.635 vụ, với 1.908 
đối tượng. Lực lượng quản lý thị 
trường (QLTT) các địa phương 
cũng đã phát hiện, xử lý 82.300 vụ 
vi phạm, thu nộp ngân sách 430 tỷ 
đồng; trị giá hàng tịch thu chưa 
bán gần 150 tỷ đồng; chuyển 107 
vụ cho cơ quan công an, trong đó 
có 26 vụ việc đã khởi tố, 54 vụ 
việc đang điều tra. Riêng đối với 
hàng giả, hàng xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ, trong 10 tháng đầu 
năm, lực lượng QLTT đã kiểm tra, 
xử lý 6.597 vụ vi phạm, thu nộp 
ngân sách hơn 19 tỷ đồng. Tình 
trạng hàng giả, hàng nhái, hàng 
kém chất lượng hiện có mặt ở 
nhiều phân khúc thị trường, từ các 
cửa hàng tạp hóa bày bán ở các 
chợ vùng sâu, vùng xa, đến các 

cửa hàng bán lẻ trên các vỉa hè tại 
các đô thị; thậm chí còn len lỏi, trà 
trộn vào những siêu thị mini, siêu 
thị cao cấp… Trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa –Vũng Tàu, thời gian vừa qua, 
lực lượng Quản lý thị trường 
(QLTT) đã phát hiện 136 vụ vi 
phạm liên quan đến buôn lậu, sản 
xuất hàng giả, hàng nhái, kinh 
doanh hàng cấm, hàng không rõ 
nguồn gốc, xuất xứ; với số tiền xử 
lý vi phạm hành chính gần 3,3 tỷ 
đồng. 

Thực tế những năm qua cho 
thấy, vào những tháng cuối năm, 
khi nhu cầu mua sắm Tết của 
người dân tăng cao, thì thị trường 
hàng hóa các loại và tại nhiều 
phân khúc thị trường sẽ có nhiều 
biến động và diễn biến phức tạp. 
Bên cạnh phương thức kinh doanh 
truyền thống, sự phát triển của các 
loại hình kinh doanh thông qua 
internet (các ứng dụng bán hàng 
trực tuyến, thương mại điện tử, 
các website…) càng khiến cho 
công tác quản lý, kiểm soát và 
phòng chống hàng giả, hàng 
không rõ nguồn gốc, xuất xứ thêm 
nhiều khó khăn. Cùng với sự kiểm 
soát của các cơ quan quản lý nhà 
nước và các cơ quan chức năng 
QLTT, thì các doanh nghiệp và 
người tiêu dùng cũng chính là 



                                          Số 226 – 12/2019 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 31 
 

những kênh kiểm soát chặt chẽ, 
sâu rộng nhất để ngăn chặn các 
đối tượng buôn bán lợi dụng cơ 
hội “đục nước béo cò”. Theo đó, 
cần phải có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa 3 nhà, gồm: Nhà nước, nhà 
sản xuất và nhà tiêu dùng. Ngoài 
ra, cần có sự phối hợp đồng bộ của 
các tổ chức xã hội, địa phương, 
khu phố cùng các tầng lớp xã hội 
để đẩy lùi vấn nạn hàng gian, hàng 
giả, hàng kém chất lượng vào dịp 
trước, trong và sau Tết. 

Nhằm ổn định thị trường, ổn 
định sản xuất, kinh doanh và bảo 
đảm quyền lợi của người tiêu dùng 
từ nay cho đến cuối năm, các lực 
lượng QLTT cần tập trung nhân 
lực, tăng cường kiểm tra, kiểm 
soát đối với những mặt hàng thiết 
yếu, có nhu cầu tiêu dùng lớn 
trong dịp cuối năm 2019 và Tết 
Nguyên đán Canh Tý, như: Quần 
áo, giày dép, lương thực, thực 
phẩm, bánh kẹo, đường, hoa quả, 
rượu bia, nước giải khát, động vật 
và sản phẩm chế biến từ động vật, 
hàng điện tử, điện lạnh, thuốc lá… 
Ngăn chặn kịp thời các hành vi 
đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái 
pháp luật nhằm bảo đảm ổn định 
thị trường phục vụ nhu cầu mua 
sắm Tết của người dân.  

Đồng thời, kiểm tra, kiểm soát 

chặt chẽ về an toàn vệ sinh thực 
phẩm, chú trọng ở các khu vực 
chợ, siêu thị, kho chứa hàng đông 
lạnh, các đơn vị nhập khẩu và kinh 
doanh thực phẩm đông lạnh; đặc 
biệt là các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm đường phố. 
Kiểm tra và xử lý kịp thời các 
hành vi vận chuyển, buôn bán 
hàng cấm, vật liệu nổ, pháo nổ, 
pháo hoa, hàng hóa xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ… Bên cạnh 
đó, cần phối hợp với các cơ quan, 
các cấp chính quyền địa phương 
tăng cường công tác truyền thông 
sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân 
nhằm nâng cao ý thức chống các 
mặt hàng kém chất lượng cũng 
như mức độ nguy hại của nạn 
hàng giả, hàng nhái tới sự phát 
triển của các doanh nghiệp sản 
xuất, cũng như của chính người 
tiêu dùng. 

 (Theo baobariavungtau.com.vn) 
 
 Siết truy xuất nguồn gốc đối 
với nông sản Việt là yêu cầu tất 
yếu  

Việc siết chặt về truy xuất 
nguồn gốc đối với nông sản Việt 
là lời cảnh báo khi không chỉ thị 
trường Trung Quốc mà các thị 
trường khác trên thế giới đều đặt 
ra yêu cầu ngày càng cao đối với 
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hàng hóa của Việt Nam. 

 
"Siết" truy xuất nguồn gốc đối với nông sản 

Việt là yêu cầu tất yếu của thị trường. 

Theo số liệu từ Tổng cục Hải 
quan, 9 tháng đầu năm 2019, kim 
ngạch xuất khẩu nông sản với các 
mặt hàng rau quả, hạt điều, hạt 
tiêu, chè, cà phê, gạo, sắn và sản 
phẩm sắn, cao su, đạt 12,54 tỷ 
USD, giảm 7,9% so với cùng kỳ 
năm 2018. Thị trường nhập khẩu 
hàng nông sản chủ yếu của nước 
ta là Trung Quốc với giá trị 4,25 
tỷ USD, giảm 10,6% so với cùng 
kỳ năm ngoái. Cụ thể như mặt 
hàng rau quả xuất khẩu sang thị 
trường Trung Quốc giảm tới 
13,5% so với cùng kỳ năm 2018, 
chỉ đạt 1,9 tỷ USD. Việc sụt giảm 
của mặt hàng nông sản xuất khẩu 
sang Trung Quốc đã cho thấy thị 
trường này có nhiều thay đổi. 

Bình luận về sự thay đổi của thị 
trường Trung Quốc trong thời gian 
vừa qua, ông Nguyễn Đức Kiên, 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế 
cho rằng việc chuyển đổi chính 
sách nhập khẩu của Trung Quốc là 
điều tất yếu, đây là xu thế phát 

triển của một nền kinh tế khi họ đã 
vượt ngưỡng thu nhập 10.000 
USD/người. Theo ông Kiên, thời 
gian qua, về cơ bản chỉ có những 
doanh nghiệp lớn, có tiềm lực về 
kinh tế, có khả năng phân tích thị 
trường mới tiếp cận và tiếp cận 
thành công thị trường Trung 
Quốc. Còn những doanh nghiệp 
vẫn tự hào với phương thức sản 
xuất của hộ nông dân, hộ bán lẻ 
chắc chắn vào thị trường Trung 
Quốc rất khó. 

Đồng quan điểm, bà Mai Thị 
Ánh Tuyết, Ủy viên Ủy ban Kinh 
tế của Quốc hội cho biết: Trước 
đây, chúng ta nghĩ thị trường 
Trung Quốc dễ tính nhưng chỉ 9 
tháng đầu năm, kim ngạch xuất 
khẩu nông sản đã sụt giảm khi 
Trung Quốc siết lại tiêu chuẩn truy 
xuất nguồn gốc. Việc siết chặt các 
tiêu chuẩn này cũng là cảnh 
báo cho Việt Nam, khi không chỉ 
thị trường Trung Quốc mà các thị 
trường khác đều đặt ra đối với 
hàng hóa của chúng ta. 

Bên cạnh đó, chính sách của 
chúng ta khá dàn trải, cần phải 
đánh giá lại khi xuất sang thị 
trường khó tính thì khâu nào là 
khâu quyết định và phải tập trung 
vào hỗ trợ. Vì vậy cần có chính 
sách thực sự đi vào cuộc sống để 
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góp phần tích cực vào vấn đề xuất 
khẩu sang Trung Quốc nói riêng 
và các thị trường khác nói chung 
trong thời gian tới. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Năm 2020: 90 - 100% cơ sở 
kinh doanh tại các địa bàn nổi 
cộm không kinh doanh hàng 
giả, giải pháp để ngăn chặn 

Trước thực trạng hàng giả, 
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, 
hàng xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ bày bán công khai tại một số 
địa bàn, tụ điểm vẫn tiếp tục diễn 
ra, gây bức xúc cho người dân và 
doanh nghiệp làm ăn chân chính, 
ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường 
đầu tư, kinh doanh.  

 
Mục tiêu đến hết năm 2020: 90 - 100% cơ sở 

kinh doanh tại các địa bàn nổi cộm không 
kinh doanh hàng giả 

Mặc dù các cơ quan chức năng 
đã triển khai nhiều hoạt động đấu 
tranh phòng chống vi phạm nhưng 
nhiều địa bàn, tụ điểm nổi cộm, 
tình trạng vi phạm vẫn tái diễn, 
tồn tại trong thời gian dài nhưng 
chưa được giải quyết triệt để. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công 
Thương, Tổng cục QLTT triển 
khai Kế hoạch đấu tranh phòng 
ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm tại 
các địa bàn, tụ điểm nổi cộm về 
hàng giả, hàng không rõ nguồn 
gốc xuất xứ và hàng xâm phạm 
quyền SHTT bắt đầu từ tháng 
12/2019 đến hết tháng 12/2020. 

Trong kế hoạch, Tổng cục 
Quản lý thị trường (QLTT) đã 
công khai hàng trăm tụ điểm kinh 
doanh buôn bán hàng giả, hàng 
nhái nổi cộm tại 20 tỉnh, thành 
phố. Cụ thể, tại Hà Nội bao gồm 
các địa bàn nổi cộm là: Chợ Đồng 
Xuân, chợ, trung tâm thương mại 
tại Ninh Hiệp; các tuyến phố Hàng 
Bài, Phố Huế, Bà Triệu, Tràng 
Thi, Hàng Khay, Hàng Đào, Hàng 
Ngang, Hàng Buồm, Hàng Đường, 
Đồng Xuân, Hàng Giấy, Hàng 
Khoai, Hàng Gai, Hàng Bông, 
Đinh Liệt…; xã Tam Hiệp, La 
Phù… Tại Thành phố Hồ Chí 
Minh là chợ, trung tâm thương 
mại Saigon Square, Bến Thành, 
An Đông, Kim Biên, Bình Tây, 
Tân bình, và các tuyến đường 
xung quanh, Lucky Plaza; các 
tuyến đường Lê Văn Sỹ, Cách 
Mạng Tháng 8… 

Ngoài ra, Tổng cục QLTT còn 
công khai các tụ điểm nổi cộm tại 
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các tỉnh như Đà Nẵng (Chợ Cồn, 
chợ Hàn, Hòa Khánh, Hùng 
Vương, tuyến phố Lê Văn Duẩn); 
Tỉnh Khánh Hòa (thành phố Nha 
Trang, các tuyến đường Nguyễn 
Trãi, Ngô Gia Tự…). Các tụ điểm 
kinh doanh buôn bán hàng 
giả, hàng nhái tại Quảng Ninh, Hải 
Phòng, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Bắc 
Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, 
Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, 
Quảng Nam, Tây Ninh, Bình 
Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, 
Cần Thơ, Kiên Giang cũng nằm 
trong kế hạch đấu tranh, kiểm tra, 
xử lý.  

 
Hiện nay hàng giả, hàng nhái, 

hàng kém chất lượng có mặt ở 
nhiều phân khúc của thị trường, từ 
các cửa hàng tạp hóa trên các 
phiên chợ vùng sâu, vùng xa đến 
hè phố các đô thị, thậm chí len lỏi, 
trà trộn vào cả những siêu thị cao 
cấp ở những đô thị lớn như Hà 
Nội, TPHCM. Một số mặt hàng 
nổi cộm trong thời gian qua bao 
gồm thực phẩm, vật tư nông 
nghiệp, mỹ phẩm, phụ tùng ô tô xe 

máy, mặt hàng tiêu dùng, thời 
trang… 

Theo ông Nguyễn Thành Danh, 
Phó Trưởng Ban 389 Bình Dương, 
Kiểm soát viên chính thị trường - 
Cục Quản lý thị trường Bình 
Dương, hiện nay nhiều doanh 
nghiệp sản xuất, nhà phân phối 
chính hãng đang phải đối mặt với 
những phương thức tinh vi, phức 
tạp từ nạn hàng giả. Bên cạnh 
phương thức kinh doanh truyền 
thống, sự phát triển của các loại 
hình kinh doanh thông qua 
Internet càng khiến cho công tác 
quản lý kiểm soát và phòng chống 
hàng giả, hàng không rõ nguồn 
gốc xuất xứ thêm khó khăn. 

Bên cạnh đó, phối hợp với các 
cơ quan, địa phương để tuyên 
truyền cho mọi tầng lớp nhân dân 
về ý thức chống hàng giả cũng 
như mức độ nguy hại của nạn 
hàng giả, hàng nhái tới sự phát 
triển chung của xã hội cũng như 
của chính người tiêu dùng. Đồng 
thời, tổ chức treo tờ rơi tại các khu 
chợ truyền thống hay trung tâm 
thương mại, siêu thị để người tiêu 
dùng tiếp nhận những kiến thức 
hay thông tin nhất định về hàng 
giả. Đặc biệt, Đội quản lý thị 
trường trên cả nước phối hợp cùng 
với các doanh nghiệp tổ chức các 
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cuộc điều tra, kiểm soát bất 
thường cũng như thường xuyên tại 
các kênh mua bán để tìm ra hàng 
giả và có biện pháp xử lý kịp thời. 

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch 
nhằm đến hết tháng 3/2020, 100% 
số cơ sở kinh doanh tại các địa bàn 
nổi cộm được tuyên truyền, vận 
động, phổ biến pháp luật, ký cam 
kết không kinh doanh hàng giả, 
không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm 
phạm quyền SHTT và không tái 
phạm; 100% số cơ quan, chính 
quyền, ban quản lý chợ, trung tâm 
thương mại, tuyến phố, phường, 
xã, thôn, xóm... tại các địa bàn nổi 
cộm được tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật, ký cam kết, quy chế 
phối hợp không để hàng giả, hàng 
không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm 
phạm quyền SHTT bày bán công 
khai, vi phạm tái diễn.  

Đến hết tháng 6/2020: 50% số 
cơ sở kinh doanh tại các địa bàn 
nổi cộm không còn kinh doanh 
hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất 
xứ, xâm phạm quyền SHTT;  70% 
số cơ sở kinh doanh đã bị xử phạt 
vi phạm hành chính không tái 
phạm. Đến hết tháng 
12/2020: 90% đến 100% số cơ sở 
kinh doanh tại các địa bàn nổi cộm 
không còn kinh doanh hàng giả, 
không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm 

phạm quyền SHTT; 90% đến 
100% số cơ sở kinh doanh tại các 
địa bàn nổi cộm đã bị xử phạt vi 
phạm hành chính không tái phạm.  

(Tổng hợp) 
 

Chống hàng giả: Doanh 
nghiệp tự cứu mình bằng công 
nghệ  

Trong 10 tháng đầu năm 2019, 
Tổng cục Quản lý thị trường đã xử 
lý gần 7.000 vụ hàng giả, hàng 
xâm phạm sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, 
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ 
giả mạo nhãn hàng Việt Nam để 
lừa người tiêu dùng ngày càng gia 
tăng. 

 
Trưng bày hàng thật và hàng giả tại Diễn đàn 

Tại Diễn đàn “Hàng giả, hàng 
không rõ nguồn gốc xuất cứ và 
vấn đề an toàn sức khỏe cho người 
tiêu dùng” do Văn phòng đại diện 
Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tại 
TPHCM phối hợp với Công ty 
Vina CHG tổ chức ngày 27/11 tại 
TPHCH, ông Trần Văn Dũng, 
Tổng cục Quản lý thị trường cho 
biết, hiện nay, vấn nạn hàng giả, 
hàng xâm phạm SHTT ngày càng 
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gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh 
vi và khó xử lý. Trong đó, nổi lên 
vấn đề hàng nhập lậu, không rõ 
nguồn gốc được gắn nhãn mác 
trong nước, thương hiệu để dễ bán 
và bán với giá cao, hàng Trung 
Quốc “đội lốt” Việt Nam để xuất 
sang Mỹ,… Đặc biệt, khi xảy ra 
chiến tranh thương mại giữa Mỹ - 
Trung Quốc thì có cả hàng của Mỹ 
nhưng giả xuất xứ Việt Nam để 
xuất sang Trung Quốc nhằm lẩn 
tránh thuế. 

Trước thủ đoạn tinh vi của vấn 
nạn hàng giả, hàng không rõ xuất 
xứ, Tổng cục Quản lý thị trường 
đã triển khai nhiều giải pháp mới 
nhằm hạn chế tình trạng này xảy 
ra. Đó là triển khai báo cáo điện tử 
nhằm cập nhật nhanh chóng tình 
hình kiểm tra thị trường để lãnh 
đạo Tổng cục nắm bắt kịp thời 
thông tin. Từ đó phân tích mặt 
hàng nào hiện bị xâm phạm nhiều 
nhất và đưa ra những biện pháp 
quản lý, phòng chống kịp thời. 
Ngoài ra, Tổng cục Quản lý thị 
trường còn mở diễn đàn trên 
internet nhằm tăng cường kết nối 
giữa người tiêu dùng, doanh 
nghiệp và Tổng cục Quản lý thị 
trường để tuyên truyền nâng cao 
nhận thức cho người dân, doanh 
nghiệp trong công tác phòng 

chống hàng xâm phạm,… 
Ông Nguyễn Thành Danh, Cục 

Quản lý thị trường Bình Dương thì 
nhấn mạnh, để giải quyết căn cơ 
các vấn đề hàng giả, hàng xâm 
phạm quyền, cần phải có sự phối 
hợp chặt chẽ giữa người tiêu dùng, 
doanh nghiệp và các cơ quan quản 
lý nhà nước. Tại Bình Dương, sự 
phối hợp này được thực hiện ngay 
từ công tác tuyên truyền cho 
người tiêu dùng cách nhận biết 
hàng thật, hàng giả và nhận được 
sự tham gia đông đảo của người 
dân và doanh nghiệp. Nhờ vậy, 
nhiều vụ hàng giả, hàng không rõ 
nguồn gốc đã được người tiêu 
dùng phát hiện và báo cho cơ quan 
chức năng hay doanh nghiệp biết 
để xử lý. 

Ông Lý Thành Công, Trưởng 
phòng kỹ thuật Công ty BITEX, 
thì cho biết, hàng giả, hàng nhái 
bán qua mạng online cũng ngày 
càng phổ biến. Thời gian qua, 
Công ty đã phát hiện hơn 1.000 
sản phẩm máy tính điện tử làm 
nhái, làm giả thương hiệu Casino 
mà công ty độc quyền phân phối 
trên thị trường. Công ty đã phải 
phối hợp với ngành chức năng bảo 
để vệ thương hiệu, tem chống giả 
cho người tiêu dùng. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 


