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VIỆT  NAM THAM DỰ CUỘC 
HỌP LẦN THỨ 2 LÃNH ĐẠO 
CƠ QUAN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
CÁC NƯỚC ASEAN – HÀN 
QUỐC VÀ CÁC SỰ KIỆN 
LIÊN QUAN 

Từ ngày 25 đến ngày 
27/11/2019, tại Seoul, Hàn Quốc 
đã diễn ra Cuộc họp lần thứ 2 
Lãnh đạo Cơ quan Sở hữu trí tuệ 
các nước ASEAN – Hàn Quốc và 
các sự kiện liên quan với sự tham 
dự của Lãnh đạo Cơ quan Sở hữu 
trí tuệ 10 nước thành viên ASEAN, 
Cơ quan Sáng chế Hàn Quốc 
(KIPO) và Ban Thư ký ASEAN. 
Đoàn Việt Nam do ông Đinh Hữu 
Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí 
tuệ dẫn đầu. 

Cuộc họp lần thứ 2 Lãnh đạo 
Cơ quan Sở hữu trí tuệ các nước 
ASEAN – Hàn Quốc được tổ chức 
với chủ đề “Đổi mới sáng tạo cho 
thịnh vượng, thịnh vượng vì con 
người” (Innovation for Prosperity, 
Prosperity for People). Cuộc họp 
là sự kiện quy tụ lãnh đạo cơ quan 
sở hữu trí tuệ quốc gia của tất cả 
các quốc gia thành viên ASEAN 
cũng như của Hàn Quốc, là dịp tốt 
để lãnh đạo cơ quan sở hữu trí tuệ 

các nước ASEAN và Cơ quan Sở 
hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) cùng 
nhau thúc đẩy hơn nữa các mối 
quan hệ hợp tác đa phương và 
song phương trong lĩnh vực sở 
hữu trí tuệ. 

Tại Cuộc họp, thay mặt các 
nước ASEAN, Việt Nam – với tư 
cách Chủ tịch Nhóm Công tác về 
Hợp tác sở hữu trí tuệ các nước 
ASEAN (AWGIPC) ghi nhận việc 
Cuộc họp lần này được tổ chức 
nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh 
đặc biệt ASEAN – Hàn Quốc kỷ 
niệm 30 năm ngày thiết lập quan 
hệ đối thoại ASEAN – Hàn Quốc 
và mong muốn thắt chặt hơn nữa 
mối quan hệ hợp tác giữa các nước 
ASEAN và Hàn Quốc trong lĩnh 
vực sở hữu trí tuệ. 

Sau đó, các bên đã cùng nhau 
rà soát các công việc triển khai kế 
hoạch hợp tác trong thời gian qua; 
thảo luận và thông qua kế hoạch 
hợp tác trong thời gian tới, trong 
đó bao gồm các lĩnh vực: 

- Phát triển nguồn nhân lực về 
sở hữu trí tuệ; 

- Hợp tác trong lĩnh vực sáng 
chế. 

Cuộc họp cũng đã thảo luận và 
thông qua Tuyên bố chung của 
Cuộc họp lần này nhằm thúc đẩy 
phát triển hơn nữa mối quan hệ 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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hợp tác giữa các quốc gia thành 
viên ASEAN và Hàn Quốc trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 

Bên lề Cuộc họp lần thứ 2 
Lãnh đạo Cơ quan Sở hữu trí tuệ 
các nước ASEAN – Hàn Quốc đã 
diễn ra Hội nghị về Công nghệ 
phù hợp (AT) do KIPO phối hợp 
với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
(WIPO) và Hiệp hội thúc đẩy sáng 
chế Hàn Quốc (KIPA) tổ chức. 

Đây là sự kiện được tổ chức 
nhân dịp kỷ niệm 10 năm triển 
khai Dự án chia sẻ sở hữu trí tuệ 
(IP) toàn cầu (IP Sharing Project) 
của Hàn Quốc. Tham dự Hội nghị 
có các quan chức cấp cao của 
WIPO, lãnh đạo cơ quan sở hữu trí 
tuệ các nước ASEAN, lãnh đạo 
một số trung tâm công nghệ phù 
hợp, các nước thụ hưởng từ Dự 
án, đại diện một số công ty của 
Hàn Quốc và của các nước thành 
viên ASEAN.  

Tại Hội nghị, Cục trưởng Đinh 
Hữu Phí đã có bài phát biểu chào 
mừng với tư cách Chủ tịch Nhóm 
AWGIPC; và Cục Sở hữu trí tuệ 
đã có bài phát biểu giới thiệu về 
Dự án Lụa Mã Châu – một ví dụ 
thành công của Dự án chia sẻ Sở 
hữu trí tuệ toàn cầu. Tiếp theo sự 
kiện Hội nghị về Công nghệ phù 
hợp, Lãnh đạo Cơ quan Sở hữu trí 

tuệ các nước ASEAN và Hàn 
Quốc còn tham dự Hội chợ 
chuyển giao và chuyển nhượng 
quyền sở hữu trí tuệ ASEAN – 
Hàn Quốc (TnT Fair). Sự kiện là 
cầu nối cho các giao dịch công 
nghệ giữa Hàn Quốc và các quốc 
gia thành viên ASEAN, là diễn 
đàn tốt để thương mại hóa công 
nghệ dựa trên quyền sở hữu trí 
tuệ.  

 (Theo most.gov.vn) 
 

ĐỔI MỚI TƯ DUY TRONG 
QUẢN LÝ KHCN 

Đổi mới tư duy trong quản lý 
khoa học công nghệ (KHCN) và 
đổi mới sáng tạo (ĐMST) theo 
hướng lấy doanh nghiệp làm trung 
tâm và trường đại học là chủ thể 
nghiên cứu mạnh; khơi thông các 
nguồn lực, tăng cường huy động 
nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa 
học, công nghệ và ĐMST... là 
những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được 
ngành KH&CN triển khai trong 
năm 2020. 
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Ngày 3/1, Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã tổ chức Hội nghị 
triển khai công tác ngành KH&CN 
năm 2020. Phó Thủ tướng Chính 
phủ Vũ Đức Đam tham dự và phát 
biểu chỉ đạo Hội nghị “Dấu ấn” 
KH&CN trong nhiều lĩnh vực. 

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Trần Văn 
Tùng cho biết, Bộ KH&CN thực 
hiện nhiệm vụ đầu mối đôn đốc 
các bộ, ngành triển khai có hiệu 
quả Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về nâng cao 
năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4; chủ trì triển 
khai Đề án phát triển Hệ tri thức 
Việt số hóa, hiện, các dự án khác 
thuộc Đề án Hệ tri thức Việt số 
hóa về nông nghiệp, lưu trữ, nhận 
dạng tiếng nói đang được triển 
khai theo đúng tiến độ. 

Bộ KH&CN cũng được giao 
nhiệm vụ đầu mối theo dõi Bộ chỉ 
số đổi mới sáng tạo (GII) của Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
(WIPO) và Nhóm chỉ số công 
nghệ và đổi mới sáng tạo theo 
đánh giá mức độ sẵn sàng cho sản 
xuất tương lai của Diễn đàn Kinh 
thế thế giới (WEF). Thứ trưởng 
Trần Văn Tùng cho biết, với các 
nỗ lực của cả hệ thống, chỉ số đổi 
mới sáng tạo năm 2019 của Việt 

Nam tiếp tục tăng 3 bậc so với 
năm 2018, đứng ở vị trí 42/129 
quốc gia/nền kinh tế và đứng thứ 
nhất trong nhóm 26 quốc gia thu 
nhập trung bình thấp, đứng thứ 3 
trong ASEAN, sau Singapore và 
Malaysia. 

Đáng chú ý, năm 2019 là năm 
Bộ KH&N thực hiện nhiều giải 
pháp thúc đẩy sự phát triển của hệ 
sinh thái khởi nghiệp sáng tạo 
quốc gia, tiếp cận với hệ sinh thái 
khởi nghiệp quốc tế. Năm 2019, 
ngoài Techfest quốc gia, lần đầu 
tiên Bộ KH&CN tổ chức các kỳ 
Techfest quốc tế tại Hoa Kỳ, Hàn 
Quốc và Singapore để quảng bá 
các startup và hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt 
Nam với thế giới. 

Đặc biệt, Bộ KH&CN đã triển 
khai, áp dụng và quản lý hệ thống 
truy xuất nguồn gốc để công khai, 
minh bạch các thông tin truy xuất 
nguồn gốc của sản phẩm, hàng 
hóa trên thị trường phục vụ hội 
nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý nhà nước, bảo 
đảm chất lượng, sự an toàn của 
sản phẩm, hàng hóa; quy hoạch 
phát triển, ứng dụng năng lượng 
nguyên tử trong các ngành, lĩnh 
vực. 

Thời gian qua, Bộ KH&CN đã 
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chủ động phối hợp với các Bộ, 
ngành triển khai nhiệm vụ trọng 
tâm, phục vụ mục tiêu phát triển 
của các ngành, lĩnh vực và phát 
triển kinh tế xã hội của địa phương 
và có sự đóng góp ngày càng cụ 
thể. 

Có thể kể đến trong lĩnh vực 
nông nghiệp, KH&CN đã góp 
phần vào thành công của Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
Nông thôn mới; tích cực tham gia 
hỗ trợ theo chuỗi giá trị cho các 
sản phẩm quốc gia, chủ lực, sản 
phẩm trọng điểm của địa phương 
(OCOP). Chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, áp dụng các quy trình sản 
xuất tiên tiến. Chăn nuôi đã có sự 
chuyển biến rõ nét về tổ chức sản 
xuất, tập trung theo chuỗi khép 
kín, ứng dụng khoa học kỹ thuật 
tiên tiến, công nghệ cao; nhiều mô 
hình chăn nuôi hữu cơ được nhân 
rộng. 

Trong lĩnh vực sản xuất công 
nghiệp, hạ tầng, bước đầu đã 
hướng dẫn các dự án thí điểm áp 
dụng mô hình thông tin công trình 
(BIM) và chuyển đổi số trong hoạt 
động xây dựng và quản lý vận 
hành công trình xây dựng. 

Những thành tựu KH&CN 
trong lĩnh vực y tế cũng rất đáng 
ghi nhận, lần đầu tiên thực hiện 

thành công tách một lá gan từ 
người cho chết não ghép cho hai 
bệnh nhân, đánh dấu một bước đột 
phá về kỹ thuật ghép tạng của Việt 
Nam. Đồng thời, nghiên cứu, sản 
xuất thành công vaccine cúm mùa 
tam giá dạng mảnh bất hoạt 
(IVACFLU-S), vaccin cúm đầu 
tiên do Việt Nam tự sản xuất, có 
khả năng ngăn ngừa ba chủng 
virus cúm thông thường gồm 
A/H1N1/09; A/H3N2 và cúm B. 

Bộ KH&CN cũng triển khai 
hiệu quả Chiến lược Sở hữu trí tuệ 
đến năm 2030; Đề án triển khai, 
áp dụng và quản lý hệ thống truy 
xuất nguồn gốc; Đề án Tăng 
cường, đổi mới hoạt động đo 
lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt 
Nam nâng cao năng lực cạnh tranh 
và hội nhập quốc tế giai đoạn đến 
năm 2025, định hướng đến năm 
2030. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
 
 

 
TIẾP TỤC TRIỂN KHAI 
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT 
TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ 
GIAI ĐOẠN 2021-2025 

Tại buổi tổng kết năm 2019, 
phương hướng nhiệm vụ 2020, 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, Cục 
đang xây dựng trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình 
Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 
2021 – 2025 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành. 

Bên cạnh đó tích cực tham gia 
triển khai Chương trình Mỗi xã 
phường một sản phẩm; tích cực 
tham gia triển khai các hoạt động 
liên quan đến SHTT trong các 
Chương trình của Trung ương, Bộ, 
ngành và địa phương; hoàn thành 
việc đăng ký bảo hộ CDĐL các 
sản phẩm vải thiều Lục Ngạn, 
thanh long Bình Thuận và cà phê 
Buôn Ma Thuột tại Nhật Bản. 

Song song với việc xây dựng 
Chương trình cho giai đoạn tiếp 
theo, Chương trình Phát triển tài 
sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 đã 
và đang có những thành tựu nổi 
bật đáng ghi nhận. Cục cũng tổ 
chức ký kết Hợp đồng và cấp kinh 
phí cho 22 dự án để thực hiện 
trong năm 2019, tập trung hỗ trợ 
cho các sản phẩm chủ lực của địa 
phương như cam Cao Phong (Hòa 
Bình), cam Hà Giang, cà phê 
Buôn Ma Thuột, bưởi năm roi 
Vĩnh Long; hỗ trợ doanh nghiệp 
xây dựng chiến lược SHTT, quản 
trị tài sản trí tuệ cho Công ty 
DABACO, Nhà máy đóng tàu Hạ 

Long, Nhà máy đóng tàu Bạch 
Đằng và hỗ trợ áp dụng các sáng 
chế của Viện KH&CN Việt Nam, 
Trường Đại học Bách khoa Hà 
Nội, Trường Đại học Công nghệ - 
Đại học Quốc gia Hà Nội, v.v.. 
Cục cũng xem xét đặt hàng nhiệm 
vụ hỗ trợ cho các sản phẩm tôm sú 
Cà Mau, sâm Ngọc Linh và  quế 
Trà Bồng theo chỉ đạo của Lãnh 
đạo Bộ; hỗ trợ đăng ký bảo hộ tại 
Nhật Bản cho 3 chỉ dẫn địa lý 
Thanh long Bình Thuận, Cafe 
Buôn Ma Thuột và Vải thiều Lục 
Ngạn. Ngoài ra, Cục đang nghiên 
cứu, xúc tiến các thủ tục để hỗ trợ 
đăng ký chỉ dẫn địa lý sâm Ngọc 
Linh ra nước ngoài. 

Trong khuôn khổ các hoạt động 
chung của Chương trình, Cục đã 
tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân 
tiến hành các thủ tục đăng ký bảo 
hộ sáng chế ra nước ngoài; tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền về 
Chương trình trên báo in, báo điện 
tử, truyền hình, cũng như duy trì, 
cập nhật Trang tin điện tử của 
Chương trình; tổ chức các đoàn 
khảo sát, học tập kinh nghiệm hoạt 
động bảo hộ, quản lý và phát triển 
tài sản trí tuệ cho các sản phẩm 
đặc thù của địa phương và một số 
hội thảo chuyên đề về phát triển 
tài sản trí tuệ; tổ chức kiểm tra 
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18/22 dự án và chuẩn bị nghiệm 
thu 05 dự án hoàn thành triển khai 
trong năm 2019. 

Triển khai Quyết định số 
2454/QĐ-BKHCN ngày 
23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ 
KH&CN về tái cơ cấu Chương 
trình KH&CN quốc gia giai đoạn 
sau năm 2020, Cục SHTT đã 
nghiên cứu, đề xuất nội dung 
Chương trình Phát triển tài sản trí 
tuệ giai đoạn 2021-2015 để Lãnh 
đạo Bộ xem xét, trước khi trình 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  

Bên cạnh đó, Cục đã tích cực 
tham gia vào các hoạt động phát 
triển tài sản trí tuệ của địa phương 
thông qua triển khai Quy chế phối 
hợp giữa Bộ KH&CN, Bộ Công 
Thương và Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về xây dựng 
quản lý chỉ dẫn địa lý; tham gia 
triển khai Chương trình Mỗi xã 
phường một sản phẩm (OCOP); 
triển khai việc xây dựng Biểu 
tượng chỉ dẫn địa lý quốc gia; tích 
cực tham gia các hoạt động của 
Chương trình Thương hiệu quốc 
gia, xây dựng thương hiệu cho các 
sản phẩm chủ lực quốc gia (gạo, 
tôm, sâm, v.v.); hướng dẫn xây 
dựng và thương hiệu cho các sản 
phẩm chủ lực các địa phương.  

Bên cạnh đó, các Văn phòng 

đại diện đã tích cực tổ chức các 
hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển 
tài sản trí tuệ cho các tổ chức, cá 
nhân và các địa phương trong khu 
vực; thực hiện cung cấp thông tin 
cho các cơ quan hữu quan; tổ chức 
đào tạo, tuyên truyền và phổ biến 
kiến thức về SHTT; phối hợp với 
các Sở KH&CN và các cơ quan 
chức năng trong triển khai các 
hoạt động quản lý nhà nước về 
SHTT, thúc đẩy và phát triển hoạt 
động sáng kiến và sáng tạo của địa 
phương. 

 (Theo vietq.vn) 
 
NĂM 2019, SỐ LƯỢNG ĐƠN 
XÁC LẬP QUYỀN SÁNG CHẾ 
TĂNG 22,5% 

 Năm 2019, lượng đơn xác lập 
quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) 
nộp vào Cục tăng rất cao (18%), 
trong đó đơn sáng chế tăng 
22,5%, kiểu dáng công nghiệp 
tăng 19,5% và nhãn hiệu tăng 
17,3%... 

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục 
trưởng Cục SHTT Phan Ngân Sơn 
cho biết, năm 2019 lượng đơn xác 
lập quyền sở hữu công nghiệp 
(SHCN) nộp vào Cục tăng rất cao 
(18%), trong đó đơn sáng chế tăng 
22,5%, kiểu dáng công nghiệp 
tăng 19,5% và nhãn hiệu tăng 
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17,3%. Đơn sáng chế của người 
Việt Nam vượt mốc một nghìn 
đơn (đạt 1.128, tăng 42% so với 
cùng kỳ năm 2018). 

Lượng đơn SHCN được xử lý 
tăng đột biến (46,9 % so với cùng 
kỳ năm 2018), trong đó kết quả xử 
lý đơn nhãn hiệu tăng 51,3% và 
sáng chế tăng 45,8%; kết quả xử 
lý các loại đơn/yêu cầu liên quan 
đến văn bằng bảo hộ cũng tăng 
cao so với cùng kỳ năm 2018 
(khoảng 45%). 

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc 

phát biểu tại Hội nghị. 

Liên quan đến công tác xây 
dựng chính sách, pháp luật về 
SHTT, Cục đã chủ trì xây dựng 
thành công Chiến lược Sở hữu trí 
tuệ đến năm 2030, tham gia xây 
dựng thành công Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Kinh 
doanh bảo hiểm và Luật SHTT để 
thi hành Hiệp định CPTPP, hoàn 
thành Đề nghị xây dựng Luật sửa 
đổi, bổ sung Luật SHTT và Thông 
tư về cơ chế tài chính của Chương 
trình Phát triển tài sản trí tuệ. 

Công tác hội nhập và hợp 
tác quốc tế về SHTT được đẩy 
mạnh, đóng góp tích cực vào thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, đối ngoại 
của đất nước, của Bộ KH&CN nói 
chung và của Cục SHTT nói riêng. 
Năm qua, Việt Nam đã đảm nhiệm 
thành công vị trí Chủ tịch Đại hội 
đồng WIPO và vị trí Chủ tịch 
Nhóm công tác về SHTT của 
ASEAN; hoàn thành việc phê 
chuẩn Nghị định thư La-hay về 
đăng ký quốc tế kiểu dáng công 
nghiệp; được bầu làm thành viên 
quan trọng của WIPO như Ủy ban 
Điều phối và Ủy ban Kế hoạch và 
Ngân sách. Cục cũng đã chủ động, 
tích cực trong đàm phán nội dụng 
về SHTT trong các Hiệp định 
thương mại quốc tế. 

Công tác đào tạo, tập huấn và 
tuyên truyền phổ biến pháp luật cơ 
bản đáp ứng yêu cầu. Cục đã tổ 
chức thành công nhiều sự kiện lớn 
như Chuỗi sự kiện chào mừng 
Ngày SHTT thế giới, Cuộc thi 
Sáng chế và Hội nghị toàn quốc về 
SHTT. 

Công tác thông tin SHCN được 
bảo đảm thông qua việc cung cấp 
thông tin qua Thư viện điện tử 
SHCN, Thư viện số về bằng sáng 
chế, Công báo SHCN đã phục vụ 
hoạt động nghiên cứu khoa học, 
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phát triển công nghệ và đổi mới 
sáng tạo của xã hội. 

Dù đã đạt được những kết quả 
tích cực, nhưng Cục vẫn còn có 
những khó khăn, tồn tại do lượng 
đơn nộp SHCN nộp vào Cục tăng 
cao trong khi hạ tầng về công 
nghệ thông tin, cơ sở vật chất, kỹ 
thuật chưa đáp ứng được yêu cầu. 
Công tác hỗ trợ, tư vấn, phát triển 
và thương mại hóa tài sản trí tuệ 
chưa được quan tâm và triển khai 
đúng mức,... 

Để giải quyết những bất cập 
trên, Phó Cục trưởng Phan Ngân 
Sơn cho biết, năm 2020 Cục 
SHTT sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển 
khai các công tác trọng tâm của 
Cục như xây dựng dự án Luật sửa 
đổi, bổ sung Luật SHTT sau khi 
Quốc hội đưa vào Chương trình 
xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 
2021; tổ chức triển khai có hiệu 
quả Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến 
năm 2030; đẩy mạnh công tác xử 
lý đơn SHCN; chủ động tham gia 
đàm phán và triển khai có hiệu 
quả nội dung SHTT trong các 
Hiệp thương mại quốc tế và triển 
khai thành công các dự án CNTT 
và xây dựng cơ sở vật chất, hạ 
tầng của Cục để đáp ứng được yêu 
cầu công việc. 

Tuy vậy, Thứ trưởng nêu ra 

những thách thức đối với hoạt 
động SHTT khi nhiều chính sách 
vĩ mô của đất nước đang thay đổi 
và sẽ tác động trực tiếp đến hoạt 
động của Cục SHTT. Do vậy, Cục 
cần xác định rõ nhiệm vụ trong 
thời gian tới, đặc biệt Cục cần cải 
tổ, đổi mới hoạt động của bộ máy 
cho phù hợp với sự thay đổi trong 
chính sách chung đất nước. Bên 
cạnh đó, Cục SHTT cũng cần tăng 
cường trang thiết bị CNTT và cơ 
sở hạ tầng để phục vụ tốt hơn nhu 
cầu của công việc. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, 
Cục trưởng Đinh Hữu Phí cho 
biết, năm 2019 Cục đã thực hiện 
một khối lượng công việc lớn, cơ 
bản hoàn thành các mục tiêu và 
nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ 
KH&CN giao. Hoạt động của Cục 
SHTT ngày càng trở nên gắn kết 
với hoạt động chung của Chính 
phủ, Bộ KH&CN, các Bộ/ngành 
và địa phương trên mọi góc độ. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ: ĐƠN 
ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU 
CÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI 
VIỆT NAM TĂNG ĐỘT BIẾN 

Số lượng đơn đăng ký quyền sở 
hữu công nghiệp nộp vào Cục Sở 
hữu trí tuệ của chủ đơn người Việt 
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Nam năm 2019 đã tăng đột biến, 
đạt 1.128 đơn, tăng 42% so với 
cùng kỳ năm ngoái. 

 
Thứ trưởng Phạm Công Tạc phát biểu 

 trong hội nghị.  

Trong Hội nghị tổng kết công 
tác năm 2019 do Cục Sở hữu trí 
tuệ (SHTT) tổ chức vào ngày 
25/6, ông Phan Ngân Sơn, Phó 
Cục trưởng Cục SHTT cho biết số 
lượng đơn đăng ký quyền sở hữu 
công nghiệp nộp vào đã tăng đột 
biến so với cùng kỳ năm 2018. 

Cụ thể, tính đến hết ngày 
30/11/2019, số lượng đơn đăng ký 
quyền sở hữu công nghiệp tăng 
18% so với cùng kỳ năm ngoái, 
trong đó đơn sáng chế tăng 22,5%, 
kiểu dáng công nghiệp tăng 19,5% 
và nhãn hiệu tăng 17,3%. 

Một điều đáng chú ý là số 
lượng đơn đăng ký quyền sở hữu 
công nghiệp nộp vào Cục SHTT 
của chủ đơn người Việt Nam đã 
tăng mạnh, đạt 1.128, tăng 42% so 
với cùng kỳ năm 2018. 

Tuy nhiên, theo báo cáo, mặc 
dù số lượng đơn được xử lý tăng 
cao song tình trạng tồn đọng đơn 

đăng ký sở hữu công nghiệp vẫn 
còn nhiều, thậm chí còn có xu 
hướng gia tăng khi số lượng đơn 
xử lý hàng năm thấp hơn số lượng 
đơn tiếp nhận. Theo ông Phan 
Ngân Sơn, ngoài lý do khách quan 
là số lượng đơn tăng đột biến, việc 
triển khai các hoạt động ứng dụng 
công nghệ thông tin chậm đã làm 
ảnh hưởng đến tiến độ và chất 
lượng công việc xử lý đơn. 

Phát biểu trong Hội nghị, Thứ 
trưởng Phạm Công Tạc ghi nhận 
và đánh giá cao những kết quả đạt 
được của Cục SHTT trong năm 
2019, từ việc xử lý đơn, hoàn 
thiện Chiến lược SHTT đến năm 
2030 và đã trình Thủ tướng Chính 
phủ ký ban hành vào tháng 
8/2019; triển khai các chương 
trình hợp tác quốc tế, tham gia 
Thỏa ước Lahay,... Trước tình 
trạng còn nhiều đơn tồn đọng, Thứ 
trưởng nhận định, Cục SHTT cần 
có giải pháp xử lý thông qua việc 
tăng cường triển khai ứng dụng 
công nghệ thông tin và đào tạo 
năng lực chuyên môn cho các 
thẩm định viên. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
  Vật liệu có khả năng "thu 
giữ" carbon dioxide và biến 
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thành vật chất hữu cơ 
Các nhà khoa học vừa đưa ra 

phương án chung giải quyết vấn 
đề lượng carbon dioxide khổng lồ 
đang bơm vào không khí hàng 
ngày và cụ thể sẽ biến carbon 
dioxide… thành các loại polymer 
hữu cơ hữu ích. 

 
Vật liệu này có áp lực cao với các phân tử 
CO2 và có thể chuyển đổi nhanh chóng. 

Phương pháp mới được cho có 
khả năng… hút các phân tử carbon 
dioxide (CO2) ra khỏi không khí 
mà không tiêu tốn nhiều năng 
lượng trong quá trình này. 

Vũ khí bí mật là một polymer 
phối hợp (PCP) được tạo thành từ 
các ion kim loại. Các ion mới này 
được thu giữ chọn lọc các phân tử 
CO2 với hiệu suất cao gấp 10 lần 
so với các PCP khác. Hơn nữa, vật 
liệu này còn có thể tái sử dụng và 
vẫn hoạt động với hiệu suất tối đa 
sau 10 chu kỳ phản ứng. 

Phân tích cấu trúc tia X, các nhà 
nghiên cứu nhận thấy rằng khi các 
phân tử CO2 tiếp cận với PCP, 
cấu trúc phân tử của nó sẽ quay và 
sắp xếp lại, cho phép carbon 

dioxide bị giữ lại trong vật liệu. 
PCP về cơ bản hoạt động như một 
loại “sàng” phân tử, có thể nhận ra 
các phân tử theo kích thước và 
hình dạng.  

Khi vật liệu đã hoàn thành công 
việc hút CO2, nó có thể được tái 
sử dụng hoặc tái chế dưới dạng 
polymer hữu cơ. Polymer hữu cơ 
có thể được biến thành 
polyurethane, được sử dụng trong 
quần áo, bao bì, đồ gia dụng và 
một loạt các lĩnh vực khác. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 
 
 Thiết bị chiếu sáng không cần 
điện của Việt Nam nộp đơn 
đăng ký sáng chế tại Mỹ 

Sáng chế đề cập đến việc sử 
dụng các tổ hợp khác nhau của 
nhiều thấu kính kết nối sợi quang 
nhằm chế tạo các thiết bị hội tụ 
ánh sáng mặt trời từ các phương 
khác nhau để tạo thành chùm sáng 
tương đối song song ở đầu ra các 
sợi quang, cho các mục đích 
truyền dẫn và chiếu sáng tự nhiên. 

Một nhóm nhà khoa học Việt 
Nam vừa được công bố đơn đăng 
ký sáng chế tại Mỹ cho nghiên 
cứu liên quan đến thiết bị chiếu 
sáng không cần điện như một giải 
pháp tiết kiệm trong việc chiếu 
sáng cho các công trình xây dựng, 
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đặc biệt là những ngôi nhà ống, 
với số công bố đơn 
US2018094786 (A1) ngày 2018-
04-05. 

Nhóm tác giả đứng tên trong 
đơn đăng ký sáng chế bao gồm 
TS. Nguyễn Trần Thuật – Trung 
tâm Nano và Năng lượng, TS. 
Hoàng Chí Hiếu – Khoa Vật lý, 
Nguyễn Quang Quân và Hồ Đức 
Quân – cựu sinh viên lớp Cử nhân 
khoa học Tài năng Vật lý K58, 
Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại 
học Quốc gia Hà Nội, và PGS.TS. 
Nguyễn Hoàng Hải – Đại học 
Quốc gia Hà Nội. 

Nội dung chính của sáng chế là 
đề xuất một thiết kế thấu kính 
được kết nối đơn giản với sợi 
quang. Thấu kính này có dạng 
tương tự như thấu kính nhựa sử 
dụng trong các đèn LED chiếu 
sáng, khác biệt ở chỗ thay vì tối 
ưu ánh sáng đi ra từ bóng LED 
thành các chùm gần song song, 
thấu kính tối ưu ánh sáng đi vào 
và chuyển thành các chùm gần 
song song để được dẫn bằng sợi 
quang. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp kết nối đơn giản 
giữa sợi quang và loại thấu kính 
có một khe cắm. 

Cuối cùng, sáng chế đề cập đến 
việc sử dụng các tổ hợp khác nhau 

của nhiều thấu kính kết nối sợi 
quang nhằm chế tạo các thiết bị 
hội tụ ánh sáng mặt trời từ các 
phương khác nhau để tạo thành 
chùm sáng tương đối song song ở 
đầu ra các sợi quang, cho các mục 
đích truyền dẫn và chiếu sáng tự 
nhiên. Thiết bị được đăng ký bảo 
hộ sáng chế nói trên có thể được 
lắp đặt trên mái nhà, và nhờ cơ 
chế hội tụ ánh sáng mặt trời, nó sẽ 
giúp chiếu sáng ngôi nhà mà 
không cần sử dụng điện. Đồng 
thời, với cơ chế truyền dẫn, ánh 
sáng hội tụ sẽ được đưa đến tất cả 
các tầng nhà thông qua các thiết bị 
trong cùng hệ thống. 

Nhóm nghiên cứu nhìn nhận, 
để được dùng rộng rãi, sản phẩm 
hội tụ, truyền dẫn và chiếu sáng tự 
nhiên sẽ gặp phải các khó khăn 
như: chỉ có thể dùng được vào ban 
ngày, và cần phải tuân theo các 
tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng. 
Khó khăn thứ nhất có thể giải 
quyết bằng cách tích hợp bộ phận 
tán xạ với đèn điện, trong khi khó 
khăn thứ hai đòi hỏi nhiều thời 
gian thử nghiệm và kết hợp. 

Ngoài những khó khăn nêu trên 
thì nhóm nhận định tiềm năng ứng 
dụng của sáng chế tại Việt Nam là 
rất lớn. Về cơ bản, các dạng nhà 
hình ống thông dụng tại Việt Nam 
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được chiếu sáng tự nhiên rất kém, 
do đó một giải pháp tiết kiệm 
trong việc chiếu sáng có thể được 
ứng dụng tới từng nhà.  

(Theo most.gov.vn) 
 
 Thiết bị giúp giảm lãng phí 
khi xét nghiệm vi lượng hóa sinh 

Thiết bị vi dòng gắn vi mẫu lên 
cảm biến sinh học sử dụng lực li 
tâm do các nhà khoa học trường 
Đại học Bách khoa Hà Nội tạo ra 
có khả năng giúp rút ngắn quá 
trình xét nghiệm vi lượng hóa sinh 
trong các mẫu bệnh phẩm hoặc 
môi trường và tiết kiệm hóa chất 
hàng trăm lần so với cách làm 
thông thường. 

 
Thiết bị vi dòng đặt trên máy quay li tâm đưa 

chất lỏng vào buồng phản ứng. 

Ngày nay, cảm biến sinh học 
(biosensor) đang được ứng dụng 
rộng rãi trong nhiều ngành nghề, 
từ y tế, môi trường, công nghệ 
sinh học đến tương tác người-máy. 
Trên cảm biến sinh học có các 
‘đầu bắt sinh học’ để dò tìm chất 
thông qua tương tác đặc hiệu, ví 
dụ: kháng thể bắt cặp đặc hiệu với 

kháng nguyên để chỉ điểm ra vị trí 
khối u ung thư, enzyme glucose 
oxidase phản ứng với đường 
glucose trong máu tạo ra 
H2O2 đặc trưng để xét nghiệm 
tiểu đường… 

Tuy nhiên, các đầu bắt sinh học 
này thường có giá thành cao, đòi 
hỏi điều kiện bảo quản khắt khe và 
dễ bị mất hoạt tính sinh học khi sử 
dụng các chất hóa học để cố định 
trên bề mặt điện cực. Thông 
thường, để gắn đầu bắt sinh học 
lên bề mặt cảm biến có diện tích 
1cm2, cần 1-5ml dung dịch chứa 
đầu bắt (reagent solution), trong 
đó 80-90% lượng chất lỏng này 
thường bị rửa trôi đi bởi các đầu 
bắt không liên kết được hoặc liên 
kết yếu với bề mặt điện cực. 

Để hạn chế lãng phí trên, từ 
năm 2017, các nhà nghiên cứu của 
Viện Vật lý Kỹ thuật, trường ĐH 
Bách khoa Hà Nội (SEP-HUST) 
đã hợp tác với một lab nghiên cứu 
tại trường Đại học Yamanashi 
(Nhật Bản) để thiết kế một thiết bị 
sử dụng vi dòng kết hợp quay ly 
tâm nhằm giải quyết vấn đề giảm 
lượng chất lãng phí khi gắn các 
đầu bắt sinh học lên bề mặt cảm 
biến. Hiệu quả của thiết bị vi dòng 
dùng lực li tâm này đã được kiểm 
chứng bằng cách so sánh 3 cách 
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gắn mẫu sinh học lên cảm biến: 
Gắn thủ công bằng ống hút Pipet, 
gắn bằng phương pháp vi dòng 
dùng vi bơm, và gắn bằng thiết bị 
vi dòng lắp vào máy ly tâm. Kết 
quả cho thấy phương pháp thứ ba 
chỉ sử dụng 1/20 lượng mẫu cần 
thiết và bằng 1/100 so với lượng 
dùng nếu làm thủ công; thời gian 
mỗi lượt gắn dưới 0,2 phút (so với 
20-28 phút theo cách thông 
thường). Điều này càng có ý nghĩa 
trong thời kì khuyến khích những 
mô hình kinh tế tuần hoàn để giảm 
thiểu áp lực lên nguồn tài nguyên 
đang ngày càng khan hiếm, đồng 
thời giảm nguy cơ ô nhiễm môi 
trường do hóa chất. 

Thiết bị và phương pháp gắn 
mẫu này đã được Cục Sở hữu Trí 
tuệ (Bộ KH&CN) cấp bằng sáng 
chế độc quyền số 21439 vào tháng 
8/2019 và trường Đại học Bách 
khoa đang tìm kiếm đối tác để 
chuyển giao tài sản trí tuệ này. Nói 
về tiềm năng nhân rộng, TS. Liên 
cho biết thiết bị có thể dùng trên 
các máy quay li tâm cỡ nhỏ sẵn có 
trong nhiều phòng thí nghiệm hiện 
nay.  

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Phát minh khoa học mới giúp 
sản xuất điện năng từ nước biển 

Các nhà khoa học Australia và 
Mỹ phát minh tấm màng mới có 
độ rắn chắc như xương và phù 
hợp cho việc vận chuyển ion như 
sụn, có thể thu được năng lượng 
từ đại dương. 

 
Các nhà khoa học Australia và 

Mỹ đã phát minh một tấm màng, 
được lấy ý tưởng từ xương và sụn 
trong cơ thể con người, có thể sản 
xuất điện năng từ nước mặn. Năng 
lượng đại dương là loại năng 
lượng được tạo ra nhờ sóng biển, 
thủy triều, độ mặn và sự chênh 
lệch về nhiệt độ đại dương. 

Các nhà nghiên cứu đã bắt đầu 
tạo ra các mô của các sinh vật 
sống. Họ lưu ý rằng các mô liên 
kết mềm dẻo như sụn trong cơ thể 
con người cho phép các ion dễ 
dàng đi qua, song lại yếu và mỏng 
manh. Ngược lại, xương có ưu 
điểm đặc biệt chắc khỏe, nhưng 
không có lợi ích trong việc vận 
chuyển ion hiệu quả. Do đó, các 
nhà nghiên cứu đã tìm ra cách "kết 
hợp" hai loại vật liệu này để có 
được cả hai ưu điểm cùng một lúc. 
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Theo đó, họ đã kết hợp các sợi 
nano aramid tạo ra các vật liệu sợi 
linh hoạt tương tự như sụn với 
boron nitride tạo ra tiểu cầu tương 
tự như xương. Tiếp đó, họ liên tục 
rửa tấm màng này bằng nước muối 
để theo dõi sự ổn định của nó và 
nhận thấy rằng nó vẫn tiếp tục 
hoạt động tối ưu sau 200 giờ. 

Năng lượng đại dương cũng có 
nhiều tiềm năng hơn năng lượng 
gió vì nước có tỷ trọng cao hơn 
không khí. Công nghệ sản xuất 
điện từ đại dương được chia thành 
2 dạng chính là năng lượng thủy 
triều và năng lượng sóng./. 

 (Theo vietnamplus) 
 

 Máy gia tốc hạt trên một vi 
chip  

Các cỗ máy gia tốc hạt thường 
rất cồng kềnh, chẳng hạn Large 
Hadron Collider (LHC) ở châu Âu 
có đường kính lên đến 17 dặm 
(hơn 27 km). 

 
Cấu tạo thiết bị gia tốc trên một vi chip của 

Đại học Stanford  

Nhưng nay, một nhóm nghiên 

cứu tại Đại học Stanford vừa chế 
tạo thành công một chip silicon 
với chiều dài chỉ khoảng 30 micro 
mét (tương đương độ dày của một 
sợi tóc) và có thể hoạt động giống 
như một máy gia tốc mini. Theo lý 
thuyết, máy gia tốc thường được 
sử dụng để làm tăng tốc chùm hạt 
mang điện tích trong trường điện 
từ (electromagnetic field). Cỗ máy 
tí hon của Stanford, về cơ bản có 
cấu tạo bao gồm một ống dẫn kích 
thước siêu nhỏ (thang nano) làm 
bằng silicon, bên trong là chân 
không, và nhờ đó có khả năng gia 
tốc các electron bằng xung laser 
hồng ngoại. 

Trong khi thiết bị này mới chỉ 
đang ở dạng nguyên mẫu, nhóm 
nghiên cứu kỳ vọng những thiết kế 
tương tự trong tương lai sẽ mở 
đường cho sự ra đời của các cỗ 
máy gia tốc thậm chí còn nhỏ hơn 
nữa cho mục đích thí nghiệm, và 
giảm bớt sự phụ thuộc vào những 
cơ sở lớn, tốn kém như LHC. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Sáng chế hữu ích: Cận cảnh 
máy sấy tiêu của anh nông dân 
Trần Quang Sơn 

Chiếc máy sấy tiêu của anh 
nông dân Trần Quang Sơn ngày 
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càng được phổ biến và giúp bà 
con nông dân nâng cao giá trị hồ 
tiêu. Sản phẩm này giải quyết 
được bài toán ổn định đầu ra cho 
bà con nông dân địa phương. 

 Người dân ở thôn 1, xã Nam 
Yang, huyện Đak Đoa (Gia Lai) 
đã không còn quá xa lạ với chiếc 
máy sấy hồ tiêu sạch của anh nông 
dân Trần Quang Sơn. Với niềm 
đam mê sáng chế của mình, anh 
Sơn đã nghiên cứu và sáng chế 
thành công máy sấy hồ tiêu sạch 
bằng tia hồng ngoại. Chiếc máy 
này đã giúp nâng cao chất lượng 
sản phẩm tiêu sạch đang được 
trồng tại địa phương. 

Qua hơn 6 năm ròng rã với cả 
trăm lần thử nghiệm, cuối cùng 
anh cũng thu được “quả ngọt”. 
Đầu tháng 4/2018, chiếc máy sấy 
hồ tiêu bằng tia hồng ngoại lần 
đầu tiên xuất hiện tại Hội thảo liên 
kết sản xuất hồ tiêu theo hướng an 
toàn, bền vững do Hội Nông dân 
xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) tổ 
chức đã khiến nhiều người trầm 
trồ khen ngợi. 

Được biết, kết cấu máy sấy tiêu 
sạch không quá phức tạp: bên 
ngoài chiếc máy được thiết kế 
bằng những tấm sắt chống gỉ cùng 
bộ cảm biến nhiệt độ, bên trong có 
8 ngăn chứa các khay dùng để 

đựng hạt hồ tiêu và hơn 10 bóng 
đèn được chiếu sáng bằng tia hồng 
ngoại. Đối với hồ tiêu bán hữu cơ, 
máy có thể sấy được tối đa 20 kg 
hồ tiêu/lần trong thời gian 8-10 
tiếng đồng hồ. Còn đối với hồ tiêu 
hữu cơ, máy chỉ “dung nạp” 
khoảng 3 kg/lần, trong khi thời 
gian sấy sẽ kéo dài đến 14 tiếng. 
Qua công nghệ sấy này, hạt hồ 
tiêu vẫn giữ màu sắc ban đầu nên 
khá bắt mắt, giá cũng cao gấp 5 
lần sản phẩm hồ tiêu khô ngoài thị 
trường. 

 
Anh Trần Quang Sơn (trái) 

 bên máy sấy hồ tiêu. 
Ưu điểm của sản phẩm này là 

vừa tiết kiệm tiền đầu tư cho 
người nông dân lại dễ sử dụng, giữ 
nguyên mùi vị, màu sắc, tinh dầu 
trong từng hạt tiêu góp phần nâng 
cao chất lượng, đưa tiêu sạch ra thị 
trường trong và ngoài nước. Nhận 
thấy thành công từ vườn tiêu hữu 
cơ của gia đình anh Sơn cùng 
chiếc máy sấy bằng tia hồng ngoại 
tiện dụng, nông dân xã Nam Yang 
cũng đã chuyển đổi sang trồng tiêu 
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theo hướng hữu cơ. 
Tổ liên kết hơn 50 hộ nông dân 

trồng hồ tiêu sạch theo hướng hữu 
cơ, tưới nhỏ giọt, tưới phun béc, 
bón phân vi sinh hữu cơ… họ tự 
tìm hướng đi cho mình và bước 
đầu cơ bản thành công vì giá tiêu 
sạch bán ra thị trường có giá từ 
200-500.000 đồng/kg, so với giá 
tiêu thường bán ra thị trường có 
giá từ 50-70.000 đồng/kg. 

Với việc thành lập tổ liên kết 
kinh doanh, cộng với việc nghiên 
cứu, sáng chế thành công chiếc 
máy sấy tiêu bằng tia hồng ngoại 
của anh Trần Quang Sơn, chắc 
chắn sản phẩm tiêu sạch của Gia 
Lai sẽ giải quyết được bài toán ổn 
định đầu ra cho bà con nông dân 
địa phương. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 

 
 Sáng chế sinh viên giúp mở 
rộng thị trường lụa tơ sen Việt 
Nam 

Với mong muốn mở rộng thị 
trường cho các sản phẩm lụa từ tơ 
sen Việt Nam, nhóm sinh viên 
trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
đã sáng chế ra hệ thống lấy tơ sen 
công nghiệp và giành được giải 
nhất cuộc thi 'Sáng tạo trẻ Bách 
khoa' năm 2019. 

"Máy lấy tơ sen" thay cho sức 

lao động thủ công là sản phẩm 
sáng tạo đến từ nhóm sinh viên 
BKCIM bao gồm các thành viên 
Ngô Trần Minh Đức, Nguyễn Văn 
Thắng, Trần Quốc Đạt, Cao Anh 
Tú (cùng Trường ĐH Bách Khoa 
Hà Nội) và Lương Đức Trung 
(Trường ĐH Ngoại thương). 

 
Đội BKCIM với đề án “Máy lấy tơ sen” giành 

giải Nhất “Sáng tạo trẻ Bách khoa 2019” 

Nhóm sinh viên của trường Đại 
học Bách khoa đã quyết định 
nghiên cứu ra hệ thống lấy tơ sen 
để mang các sản phẩm lụa từ tơ 
sen tới với nhiều đối tượng khách 
hàng hơn nữa và giúp các thợ làm 
nghề giảm được thời gian gia công 
hiện nay.  

Hệ thống vận hành máy được 
xây dựng mô phỏng theo các quá 
trình thực hiện lấy tơ sen thủ công 
của các nghệ nhân. Tính tới 
thời điểm hiện tại, máy lấy tơ sen 
do nhóm sinh viên phát triển đã có 
thể miết thành công sợi sen với 
hiệu suất gấp 5 - 7 lần so với làm 
thủ công, nhưng tỉ lệ miết chưa 
cao do nguyên liệu đầu vào không 
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có tính đồng đều như nguyên liệu 
mẫu. 

Hướng phát triển của nhóm là 
thời gian tới sẽ tiếp tục tính tới 
làm thêm hệ thống cấp phôi tự 
động, tức là chỉ cần đặt một bó sen 
với đủ kích cỡ các loại thân sen thì 
máy có thể tiếp nhận được hết. 
Cùng đó sẽ hoàn thiện bộ phận 
xoắn và miết tơ. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Sáng chế giải pháp xử lý hạt 
ngô giống bằng dung dịch nano 
kim loại 

Để tăng năng suất ngô, loại 
cây “thoát nghèo” và đồng thời 
góp phần giảm gánh nặng nhập 
khẩu tới 50% lượng ngô hằng 
năm, các nhà khoa học tại Viện 
Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam đã tạo ra chế 
phẩm nano kim loại giúp tăng 
năng suất ngô lên tới 20%. 

 
Nhóm nghiên cứu của PGS. 

Hoàng Anh Sơn, Viện Khoa học 
vật liệu - Viện Hàn lâm KH&CN 
Việt Nam đã xây dựng thành công 

hệ thống thiết bị và quy trình công 
nghệ chế tạo cho cả ba loại hạt 
nano kim loại là sắt, đồng và 
côban giúp tăng khả năng chống 
chịu, kích thích sinh trưởng và 
tăng năng suất cho cây ngô. 

Hạt nano kim loại chế tạo bằng 
phương pháp hoàn nguyên từ các 
oxit, hydroxit của kim loại có kích 
thước trung bình 40 - 50 nm, độ 
tinh khiết trên 99%. Trong số các 
loại nano kim loại được nghiên 
cứu thử nghiệm thì nano đồng cho 
thấy khả năng tác động nhất đến 
quá trình sinh trưởng và phát triển 
của cây ngô, đặc biệt tác động tích 
cực đến một số enzyme giúp tăng 
khả năng chống chịu của cây và 
tăng năng suất thu hoạch cao nhất 
đến trên 20%, các nano sắt và 
coban cho khả năng tăng năng suất 
thấp hơn tuy nhiên sản phẩm ngô 
hạt thu hoạch được lại có hàm 
lượng tinh bột cao hơn đáng kể. 

Các chế phẩm này đã được 
nhóm nghiên cứu triển khai thử 
nghiệm ứng dụng và theo dõi sát 
sao những đợt gieo trồng thực tế 
tại các vùng khác nhau như tại xã 
Chiềng Sung, Mai Sơn, Sơn La; 
xã Tổng Cọt, Thuận Châu, Sơn La 
và đặc biệt là một số xã thuộc 
vùng cao Lục Khu huyện Hà 
Quảng, Cao Bằng... trong 3 năm 
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liên tiếp ở các thời vụ khác nhau.   
Theo kết quả nhóm nghiên cứu 

ghi nhận, các chế phẩm đã 
tạo được nhiều tác động tích cực 
đáng kể như: ngô tăng năng suất, 
tăng khả năng chịu hạn vượt xa so 
với nhóm đối chứng. 

 (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: 

3. Khi xác định trị giá hải quan 
theo phương pháp này, người khai 
hải quan và cơ quan hải quan 

không được sử dụng các trị giá 
dưới đây để xác định trị giá hải 
quan: 

a) Giá bán trên thị trường nội 
địa Việt Nam của mặt hàng cùng 
loại được sản xuất tại Việt Nam; 

b) Giá bán hàng hóa ở thị 
trường nội địa nước xuất khẩu; 

c) Giá bán hàng hóa để xuất 
khẩu đến nước khác, không phải 
Việt Nam; 

d) Chi phí sản xuất hàng hóa, 
trừ trường hợp sử dụng các chi phí 
sản xuất hàng hóa nhập khẩu để 
xác định trị giá tính toán trong 
phương pháp trị giá tính toán; 

đ) Giá tham chiếu trong Danh 
mục hàng hóa nhập khẩu có rủi ro 
về trị giá hải quan; 

e) Trị giá do người khai hải 
quan khai báo khi chưa có hoạt 
động mua bán hàng hóa để nhập 
khẩu hàng hóa vào Việt Nam; 

g) Sử dụng trị giá cao hơn 
trong hai trị giá thay thế để làm trị 
giá hải quan. 

4. Phương pháp suy luận được 
xác định như sau: 

a) Vận dụng phương pháp trị 
giá giao dịch của hàng hóa nhập 
khẩu: Trường hợp không xác định 
trị giá hải quan cho hàng hóa theo 
phương pháp trị giá giao dịch của 
hàng hóa nhập khẩu do không có 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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chứng từ, tài liệu, số liệu định 
lượng về khoản điều chỉnh cộng 
hoặc khoản điều chỉnh trừ theo 
quy định tại Điều 13, Điều 15 
Thông tư này thì sử dụng số liệu 
về khoản đó do người cung cấp 
xác nhận bằng văn bản cho người 
khai hải quan. 

b) Vận dụng phương pháp trị 
giá giao dịch của hàng hóa nhập 
khẩu giống hệt hoặc hàng hóa 
nhập khẩu tương tự. Nếu không có 
hàng hóa nhập khẩu giống hệt 
hoặc hàng hóa nhập khẩu tương tự 
được xuất khẩu đến Việt Nam vào 
cùng ngày hoặc trong khoảng thời 
gian 60 ngày trước hoặc 60 ngày 
sau ngày xuất khẩu của lô hàng 
nhập khẩu đang được xác định trị 
giá hải quan thì lựa chọn những 
hàng hóa nhập khẩu giống hệt 
hoặc hàng hóa nhập khẩu tương tự 
được xuất khẩu trong khoảng thời 
gian dài hơn, nhưng không quá 90 
ngày trước hoặc 90 ngày sau ngày 
xuất khẩu của lô hàng đang được 
xác định trị giá hải quan. 

c) Vận dụng phương pháp xác 
định trị giá hải quan theo phương 
pháp trị giá khấu trừ bằng một 
trong các cách sau đây: 

c.1) Trong vòng 90 ngày kể từ 
ngày nhập khẩu mà không xác 
định được đơn giá dùng để khấu 

trừ thì lựa chọn đơn giá được bán 
ra với số lượng lũy kế lớn nhất 
trong vòng 120 ngày kể từ ngày 
nhập khẩu của lô hàng được lựa 
chọn để khấu trừ; 

c.2) Nếu không có đơn giá bán 
lại của chính hàng hóa nhập khẩu 
hoặc hàng hóa nhập khẩu giống 
hệt hay hàng hóa nhập khẩu tương 
tự cho người không có quan hệ 
đặc biệt với người nhập khẩu thì 
lựa chọn đơn giá bán lại hàng hóa 
cho người mua có quan hệ đặc biệt 
với người nhập khẩu, với điều 
kiện mối quan hệ đặc biệt không 
ảnh hưởng đến đơn giá bán lại. 

d) Trị giá hải quan của hàng 
hóa nhập khẩu được xác định bằng 
trị giá hải quan của hàng hóa nhập 
khẩu giống hệt đã được xác định 
theo phương pháp trị giá khấu trừ 
hoặc phương pháp trị giá tính 
toán. 

đ) Trị giá hải quan của hàng 
hóa nhập khẩu được xác định bằng 
trị giá hải quan của hàng hóa nhập 
khẩu tương tự đã được xác định 
theo phương pháp trị giá khấu trừ 
hoặc phương pháp trị giá tính 
toán. 

e) Trường hợp không xác định 
được trị giá theo quy định từ điểm 
a đến điểm đ khoản này, việc vận 
dụng các phương pháp xác định trị 
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giá hải quan được thực hiện dựa 
vào cơ sở dữ liệu trị giá hải quan, 
nhưng không được vi phạm quy 
định tại khoản 3 Điều này. 

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

a) Chứng từ, tài liệu do người 
cung cấp xác nhận khoản điều 
chỉnh đối với trường hợp vận dụng 
phương pháp trị giá giao dịch của 
hàng hóa nhập khẩu; 

b) Tờ khai hải quan của hàng 
hóa nhập khẩu giống hệt hoặc 
tương tự đối với trường hợp vận 
dụng phương pháp trị giá giao 
dịch của hàng hóa nhập khẩu 
giống hệt hoặc hàng hóa nhập 
khẩu tương tự; 

c) Hóa đơn bán hàng của người 
nhập khẩu đối với trường hợp vận 
dụng phương pháp trị giá khấu 
trừ; 

đ) Các chứng từ, tài liệu khác 
có liên quan đến việc xác định trị 
giá hải quan theo phương pháp 
này (nếu có).” 

6. Điều 14 được sửa đổi, 
bổ sung như sau: 

“Điều 14. Phí bản quyền, phí 
giấy phép 

1. Phí bản quyền là khoản tiền 
mà người mua phải thanh toán 

trực tiếp hoặc thanh toán gián tiếp 
cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, 
để được chuyển giao quyền sử 
dụng các đối tượng quyền sở hữu 
trí tuệ. 

a) Quyền sở hữu trí tuệ là 
quyền của tổ chức, cá nhân đối với 
tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác 
giả, quyền liên quan đến quyền tác 
giả, quyền sở hữu công nghiệp và 
quyền đối với giống cây trồng; 

a.1) Quyền tác giả là quyền của 
tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm 
do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu; 

a.2) Quyền liên quan đến 
quyền tác giả là quyền của tổ 
chức, cá nhân đối với cuộc biểu 
diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương 
trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh 
mang chương trình được mã hóa; 

a.3) Quyền sở hữu công nghiệp 
là quyền của tổ chức, cá nhân đối 
với sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích 
hợp bán dẫn, nhãn hiệu, 
tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí 
mật kinh doanh do mình sáng tạo 
ra hoặc sở hữu và quyền chống 
cạnh tranh không lành mạnh; 

a.4) Quyền đối với giống cây 
trồng là quyền của tổ chức, cá 
nhân đối với giống cây trồng mới 
do mình tạo hoặc phát hiện và 
phát triển hoặc được hưởng quyền 
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sở hữu. 
Nội dung các quyền thực hiện 

theo quy định của Luật Sở hữu trí 
tuệ. 

b) Chủ thể quyền sở hữu trí 
tuệ: Là chủ sở hữu quyền sở hữu 
trí tuệ hoặc tổ chức, cá nhân được 
chủ sở hữu chuyển giao quyền sở 
hữu trí tuệ. 

2. Phí giấy phép là khoản tiền 
mà người mua phải thanh toán 
trực tiếp hoặc thanh toán gián tiếp 
cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ 
để được thực hiện một số hoạt 
động nằm trong các quyền thuộc 
quyền sở hữu công nghiệp… (Còn 
nữa). 

 (Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 
2020: Đổi mới sáng tạo vì một 
tương lai xanh  

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
(WIPO) vừa có thông điệp xoay 
quanh sự kiện Ngày Sở hữu trí tuệ 
thế giới 2020 với chủ đề 'Đổi mới 
sáng tạo vì một tương lai xanh'.  

Ngày 26/4 hằng năm, chúng ta 
đều kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ 
thế giới để tìm hiểu về vai trò của 
quyền sở hữu trí tuệ trong việc 

khuyến khích đổi mới và sáng tạo. 
Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020 
đặt đổi mới sáng tạo và các quyền 
sở hữu trí tuệ hỗ trợ đổi mới sáng 
tạo là trung tâm của những nỗ lực 
tạo ra một tương lai xanh. Tại sao? 
Bởi vì những lựa chọn chúng ta 
đưa ra hôm nay sẽ định hình tương 
lai của chúng ta mai sau. Trái đất 
là nhà của chúng ta. Chúng ta cần 
quan tâm đến Trái đất. 

 
Ngày Sở hữu trí tuệ 2020 sẽ có chủ đề "Đổi 

mới sáng tạo vì một tương lai xanh". 

Xác định một lộ trình đến 
tương lai xanh là một yêu cầu cấp 
bách hiện nay. Tất cả chúng ta đều 
chia sẻ thử thách này và mỗi 
người có một vai trò trong việc 
xây dựng một tương lai xanh. 
Điều này đòi hỏi nỗ lực lớn lao và 
đa chiều, nhưng như nhà tự nhiên 
học nổi tiếng David Attenborough 
đã lưu ý “với tư cách là một giống 
loài, chúng ta là những chuyên gia 
giải quyết vấn đề”. Chúng ta có 
thể tạo ra một tương lai xanh. 

Chúng ta có trí tuệ, sự khéo léo 
và khả năng sáng tạo tập thể để 
đưa ra những cách thức mới, hiệu 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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quả hơn nhằm định hình một 
tương lai ít carbon. Nhưng chúng 
ta phải hành động ngay! 

Chiến dịch cũng tôn vinh nhiều 
nhà sáng chế và sáng tạo truyền 
cảm hứng trên khắp thế giới đang 
đánh cược vào một tương lai xanh. 
Họ những phụ nữ, nam giới và 
những người trẻ tuổi đang làm các 
công việc nhằm tạo ra sự thay thế 
sạch hơn cho các công nghệ dựa 
trên nhiên liệu hóa thạch, các hệ 
thống kiểm soát các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên và thực phẩm 
hiệu quả và bền vững hơn và cả 
những người đang sử dụng hệ 
thống sở hữu trí tuệ để hỗ trợ công 
việc của họ cũng như tiếp thu và 
sử dụng trong cộng đồng. 

Chúng ta khám phá cách thức 
mà một hệ thống sở hữu trí tuệ cân 
bằng và mạnh mẽ có thể thúc đẩy 
sự xuất hiện của một nền kinh tế 
xanh cùng cộng sinh với các hệ 
thống hỗ trợ sự sống của Trái đất. 
Chúng ta xem xét cách thức mà hệ 
thống bảo hộ bằng độc quyền sáng 
chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo, 
phát triển và phổ biến các công 
nghệ thân thiện với môi trường, 
cho phép chúng ta giải quyết 
khủng hoảng khí hậu và xây dựng 
một tương lai xanh;… 

Cam kết của chúng ta, những 

lựa chọn mà chúng ta thực hiện 
mỗi ngày, những sản phẩm chúng 
ta mua, những nghiên cứu chúng 
ta tài trợ, những công ty chúng ta 
hỗ trợ và những chính sách và luật 
pháp chúng ta thiết lập sẽ quyết 
định tương lai của chúng ta xanh 
như thế nào. Với tư duy đổi mới 
sáng tạo cùng chiến lược sử dụng 
quyền sở hữu trí tuệ, phát triển 
bền vững là trong tầm tay. 

Hãy cùng chúng tôi khám phá 
vai trò của đổi mới sáng tạo và 
quyền sở hữu trí tuệ trong việc mở 
ra một con đường dẫn đến một 
tương lai xanh. Chia sẻ những 
thành quả đổi mới sáng tạo xanh 
yêu thích của bạn và cho chúng tôi 
biết bạn sẽ thúc đẩy năng lực xanh 
của mình như thế nào. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Đã có tiêu chí xác định dự án 
ứng dụng công nghệ cao trong 
nông nghiệp 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình 
Dũng vừa ký Quyết định quy định 
tiêu chí xác định dự án, phương 
án sản xuất kinh doanh ứng dụng 
công nghệ cao trong nông nghiệp 
và bổ sung Danh mục công nghệ 
cao được ưu tiên đầu tư phát triển 
ban hành kèm theo Quyết định số 
66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 
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của Thủ tướng Chính phủ. 

 
Theo đó, Dự án, phương án sản 

xuất kinh doanh ứng dụng công 
nghệ cao trong nông nghiệp là dự 
án, phương án sản xuất kinh doanh 
phải đáp ứng đồng thời các tiêu 
chí sau: 

Công nghệ ứng dụng trong dự 
án, phương án sản xuất kinh doanh 
ứng dụng công nghệ cao trong 
nông nghiệp có nguồn gốc xuất xứ 
rõ ràng, thuộc Danh mục công 
nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát 
triển quy định tại Điều 4 Quyết 
định này và Danh mục công nghệ 
cao được ưu tiên đầu tư phát triển 
ban hành kèm theo Quyết định số 
66/2014/QĐ-TTg và Quyết 
định số 13/2017/QĐ-TTg ngày 
28/4/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh 
mục công nghệ cao được ưu tiên 
đầu tư phát triển và Danh mục sản 
phẩm công nghệ cao được khuyến 
khích phát triển ban hành kèm 
theo Quyết định số 66/2014/QĐ-
TTg ngày 25/11/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Sản phẩm được tạo ra của dự 
án, phương án sản xuất kinh doanh 
ứng dụng công nghệ cao trong 
nông nghiệp phù hợp tiêu chuẩn 
quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế 
về chất lượng sản phẩm. 

Được cấp chứng nhận hoặc 
cam kết công bố áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng cho dự 
án, phương án sản xuất kinh doanh 
ứng dụng công nghệ cao trong 
nông nghiệp theo một trong các 
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, 
GAP, GMP hoặc tiêu chuẩn quốc 
tế tương đương về hệ thống quản 
lý chất lượng. 

Dự án, phương án sản xuất 
kinh doanh ứng dụng công nghệ 
cao trong nông nghiệp phải đáp 
ứng tiêu chuẩn quốc gia, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường; trường hợp chưa có tiêu 
chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia thì thực hiện theo 
quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường. 

Quyết định cũng bổ sung Danh 
mục công nghệ cao được ưu tiên 
đầu tư phát triển như: 

Công nghệ thông tin: Trong sản 
xuất và truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm nông lâm thủy sản; trong dự 
báo, tích trữ, khai thác nguồn 
nước; trong thu, trữ nước để cung 
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cấp nước ổn định, hiệu quả phục 
vụ sản xuất nông nghiệp đa mục 
tiêu. 

Công nghệ vệ tinh, viễn 
thám và hệ thống thông tin địa lý 
phục vụ quản lý, điều hành: Công 
trình thủy lợi, khai thác nguồn lợi 
hải sản, chăn nuôi, nuôi trồng thủy 
sản, giám sát và đánh giá mùa 
màng, giám sát phòng chống cháy 
rừng, quản lý tài nguyên rừng, xói 
lở bờ biển, phòng chống dịch hại 
cây trồng nông lâm nghiệp. 

Công nghệ lai tạo giống kết 
hợp công nghệ sinh học phân tử: 
 để tạo ra các giống cây trồng, 
giống vật nuôi, giống thủy sản 
mới có đặc tính ưu việt (năng suất 
cao, chất lượng tốt, có khả năng 
chống chịu bệnh, thích ứng với 
biến đổi khí hậu). 

(Theo Infornet.vn) 
 
 Ứng dụng sáng chế CheckVN 
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 
và người tiêu dùng  

Việc truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm đã trở thành yếu tố quan 
trọng trong quy trình sản xuất và 
phân phối thực phẩm. Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Bộ Y tế cũng lần lượt ban hành 
các Thông tư quy định về truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm. 

Ngày 19/1/2019 Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định số 
100/QĐ-TTg về việc ban hành Đề 
án triển khai, áp dụng và quản lý 
hệ thống truy xuất nguồn gốc. 

Trong hai năm 2014 và 2015 
Trung tâm Doanh nghiệp Hội 
nhập và Phát triển (IDE) - Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam, đã phát minh sáng chế thành 
công “Quy trình xác thực chống 
hàng giả” (Bằng độc quyền sáng 
chế số 16036 cấp theo Quyết định 
số 61711/QĐ-SHTT của Cục 
SHTT cấp cho Trung tâm IDE 
ngày 30/9/2019 –Khi đưa vào ứng 
dụng số hóa doanh nghiệp và truy 
xuất nguồn gốc, IDE đặt tên 
thương mại cho công nghệ là 
CheckVN); 

 
CheckVN đã trở thành phần mềm không thể 

thiếu để truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
CheckVN là công nghệ của 

người Việt Nam dùng để thiết lập, 
lưu giữ, số hóa, theo dõi, kiểm 
soát, bảo mật, xác thực thông tin 
về sản phẩm hàng hóa trên mạng 
internet; kết nối nhà sản xuất, nhà 
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quản lý với người tiêu dùng thông 
qua mã phản hồi nhanh QRcode 
và phần mềm ứng dụng trên 
smartphone. 

Đặc biệt với hệ thống các 
modul được thiết lập theo các tầng 
quản trị, quản lý gắn quá trình sản 
xuất và hình thành sản phẩm, 
CheckVN không chỉ kết nối trực 
tiếp nhà quản lý, nhà sản xuất và 
người tiêu dùng mà còn cho phép 
hiển thị thông tin truy xuất sản 
phẩm cả về chiều sâu và chiều 
rộng. 

Đặc biệt CheckVN còn cho 
phép xác thực lại thông tin truy 
xuất có chính xác hay không bằng 
cơ chế khóa linh hoạt cộng với các 
thuật toán bảo mật đã được bảo hộ 
độc quyền về sở hữu trí tuệ; thiết 
lập một phương thức quản trị sản 
xuất 4.0 bằng việc số hóa tới từng 
sản phẩm hàng hóa, cập nhật nhật 
ký sản xuất, minh bạch thông tin 
truy xuất nguồn gốc điện tử tại 
Việt Nam. 

Trong khi đó, công nghệ bảo 
mật của IDE khắc phục được các 
nhược điểm bị làm giả hàng loạt 
của công nghệ in và được các cơ 
quan chuyên môn của Bộ Công 
An thẩm định; các nhà khoa học 
của Viện nghiên cứu và Phát triển 
Logistics Việt Nam công nhận đây 

là một giải pháp chống giả, bảo 
mật tuyệt đối và là giải pháp an 
ninh thương mại điện tử, an ninh 
logistics chưa từng được phổ biến 
tại nước ta.  

CheckVN giúp tăng hiệu quả 
truyền thông và kinh doanh bảo vệ 
được sản phẩm, kiểm soát được 
thị trường, kiểm soát chất lượng 
sản phẩm, chống hàng giả, bảo vệ 
thương hiệu, thống kê về lịch sử 
xác thực của người tiêu dùng, hỗ 
trợ xử lý khi có vấn đề phát sinh 
(kịp thời xác định, thu hồi, xử lý 
thực phẩm không an toàn, khiếu 
nại)…  

Thông qua đó, người tiêu dùng 
cũng có thể kiểm tra được thông 
tin về nguồn gốc sản phẩm, chất 
lượng, an toàn thực phẩm đối với 
sản phẩm nhanh gọn và hiệu quả, 
giúp người tiêu dùng nhận biết rõ 
về thực phẩm sử dụng, chủ động 
truy xuất bằng chính mã số trên 
mỗi sản phẩm, thao tác đơn giản, 
trả lời tức thì tại thời điểm xác 
thực, miễn phí xác thực chống giả. 

Trong khi đó, nhà quản lý cũng 
kiểm soát được sản phẩm, theo dõi 
được thị trường, kiểm soát chất 
lượng, điều kiện đảm bảo an toàn 
thực phẩm của các cơ sở sản xuất 
kinh doanh, hỗ trợ xử lý khi có 
vấn đề phát sinh (truy xuất nguồn 
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gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm 
nông lâm sản không bảo đảm an 
toàn; giải quyết khiếu nại,…) 

 (Theo vietq.vn) 
 

 Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý 'Cao 
Lãnh' cho sản phẩm xoài  

Cục Sở hữu trí tuệ vừa quyết 
định cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký chỉ dẫn địa lý số 00078 cho sản 
phẩm xoài Cao Lãnh. Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
tỉnh Đồng Tháp là tổ chức quản lý 
chỉ dẫn địa lý này. 

 
Cục Sở hữu trí tuệ vừa quyết định cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản 

phẩm xoài Cao Lãnh. 

Xoài Cao Lãnh từ lâu đã là 
thương hiệu quen thuộc, uy tín đối 
với người tiêu dùng trong và ngoài 
nước. Xoài Cao Lãnh nổi tiếng bởi 
xoài cát chu và xoài cát. Xoài cát 
chu (tên khoa học là Mangifera 
indica L) là giống xoài truyền 
thống tại Đồng Tháp từ bao đời 
nay. Quả xoài cát chu Cao Lãnh 
ngắn, tròn mình, hơi chu ra ở phần 
đuôi quả. Thịt quả xoài cát chu 

Cao Lãnh dày, độ chắc thịt cao, 
thịt quả mịn, hơi dai và ít xơ, vị 
quả ngọt dịu pha lẫn với vị hơi 
chua, mùi thơm dịu đặc trưng. Đặc 
điểm cảm quan của xoài cát chu 
Cao Lãnh được cụ thể qua các chỉ 
tiêu chất lượng: chiều cao quả từ 
105 - 135mm, quả có đường kính 
từ 70 - 90mm, vỏ quả dày từ 0,8 - 
1,4mm, trọng lượng quả từ 280 - 
455g, tỷ lệ thịt quả từ 75 - 85%, 
quả có độ Brix từ 14 - 18%, độ 
Axit từ 0,1 - 0,3%, tỉ số Brix/Axit 
từ 80 - 120, tỉ lệ chất xơ từ 0,4 -  
0,6%, hàm lượng Axit Ascorbic 
(vitamin C) từ 100 - 150mg/kg. 

So với xoài cát chu Cao Lãnh, 
quả xoài cát Cao Lãnh có hình 
dáng thuôn dài. Quả tròn mình, eo 
rốn rõ, đỉnh nhọn, bầu tròn gần 
cuống, vỏ quả mỏng và khi chín 
có màu vàng tươi, bề mặt vỏ phủ 
lớp phấn trắng mịn, có những đốm 
nhỏ li ti màu nâu, thịt quả khi chín 
có màu vàng tươi, thịt quả dày, độ 
chắc thịt cao, mịn, dẻo, ít nước, ít 
xơ, vị quả ngọt đậm, mùi thơm dịu 
đặc trưng. 

Xoài cát Cao Lãnh có chiều 
cao quả từ 120 - 162mm, đường 
kính quả từ 75 - 92mm, vỏ quả 
dày từ 0,8 - 1,3mm, quả có trọng 
lượng từ 365 - 580g, tỉ lệ thịt quả 
75 - 87%, độ Brix từ 17 - 22%, độ 
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Axit từ 0,02 - 0,4%, tỉ số 
Brix/Axit từ 150 - 200, tỉ lệ chất 
xơ từ 0,5 - 0,7%, hàm lượng Axit 
Ascorbic từ 200 - 350mg/kg. 

Tính chất, chất lượng đặc thù 
của xoài Cao Lãnh nêu trên có 
được là do mối quan hệ giữa điều 
kiện địa lý tự nhiên và kỹ thuật 
canh tác của các nhà vườn tại Cao 
Lãnh. Khu vực địa lý sản phẩm 
xoài Cao Lãnh: Xã Hòa An, xã 
Tân Thuận Đông, xã Tịnh Thới, 
xã Tân Thuận Tây, xã Mỹ Trà, xã 
Mỹ Tân, xã Mỹ Ngãi, phường 6 và 
phường 11 thuộc thành phố Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; xã Mỹ 
Xương, xã Mỹ Hội, xã Bình Hàng 
Trung, xã Bình Hàng Tây, xã Mỹ 
Long, xã Mỹ Hiệp, xã Bình 
Thạnh, xã An Bình, xã Mỹ Thọ và 
thị trấn Mỹ Thọ thuộc huyện Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Huyện Côn Đảo: Có 6 mặt 
hàng đặc sản  

Theo UBND huyện Côn Đảo, 
trên địa bàn hiện có 6 mặt hàng 
đặc sản được nuôi trồng, đánh 
bắt, sản xuất tại địa phương gồm: 
ngọc trai, yến sào (sản lượng 
60kg/năm), đông trùng hạ thảo 
(sản lượng 720kg tươi/năm), mứt 
hạt bàng (15 tấn/năm), cá thu một 

nắng (100 tấn/năm) và mực một 
nắng (100 tấn/năm). 

Trong đó, từ năm 2018, sản 
phẩm cá thu một nắng và mực một 
nắng đã được Cục Sở hữu trí tuệ 
(Bộ KH-CN) cấp nhãn hiệu chứng 
nhận, có logo nhận diện gắn trên 
bao bì sản phẩm.  

Hiện nay, tất cả các mặt hàng 
trên đều bày bán tại chợ, cửa hàng 
lưu niệm trên địa bàn phục vụ nhu 
cầu mua sắm đặc sản làm quà của 
du khách. Tuy nhiên, hai mặt hàng 
yến sào và đông trùng hạ thảo sản 
lượng ít, chỉ đủ cung ứng một 
phần nhỏ cho thị trường nội địa.  

(Theo baobariavungtau.com.vn) 
 
Bến Tre: Công bố nhãn hiệu 
chứng nhận 'Heo Mỏ Cày Nam' 

Mới đây, Sở Khoa học và Công 
nghệ Bến Tre phối hợp cùng 
UBND huyện Mỏ Cày Nam tổ 
chức lễ công bố và trao văn bằng 
bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận 
"Heo Mỏ Cày Nam". Đây được 
xem là cơ hội để tìm kiếm đầu ra 
ổn định cho sản phẩm. 

 Nhãn hiệu chứng nhận "Heo 
Mỏ Cày Nam" được Cục Sở hữu 
trí tuệ (Bộ Khoa học và Công 
nghệ) cấp chứng nhận đăng ký 
3/2019 và có hiệu lực trong vòng 
10 năm. Chủ sở hữu đăng ký nhãn 
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hiệu "Heo Mỏ Cày Nam" là 
UBND huyện Mỏ Cày Nam và 
giao cho Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn huyện là đơn 
vị chịu trách nhiệm tổ chức quản 
lý nhãn hiệu chứng nhận. 

 
Bến Tre: Công bố nhãn hiệu chứng nhận 'Heo 

Mỏ Cày Nam' 
Đây được xem là một bước tiến 

mới cho sản phẩm heo thịt và heo 
giống của huyện Mỏ Cày Nam. 
Heo Mỏ Cày Nam là sản phẩm thế 
mạnh của địa phương, đã nổi tiếng 
trên thị trường, nay lại được chứng 
nhận bảo hộ độc quyền, góp phần 
bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm, 
bảo vệ tài sản của người chăn 
nuôi. 

Sản phẩm mang nhãn hiệu 
chứng nhận “Bò Ba Tri” bao gồm: 
bò giống; bò thịt; thịt bò đã chế 
biến, thực phẩm làm từ thịt bò. Bò 
giống hướng thịt được mang nhãn 
hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri” là 
bò cái F1 được tạo ra từ bò vàng 
địa phương đã được Sind hóa (bò 
cái nền) sau đó được gieo tinh bò 
Sind hoặc Brahman nhập nội, 
được nuôi tại tất cả các xã trên địa 

bàn huyện Ba Tri. 
Việc sản phẩm Bò Ba Tri được 

Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng 
bảo hộ là điều kiện, cơ hội tốt cho 
huyện Ba Tri thực hiện giới thiệu, 
quảng bá sản phẩm Bò Ba Tri ra 
thị trường và có ý nghĩa quan 
trọng trong việc thúc đẩy hoạt 
động chăn nuôi theo quy hoạch, 
mang lại hiệu quả cao cho các hộ 
dân chăn nuôi; bảo vệ lợi ích 
người tiêu dùng.  

Đồng thời đây là cơ hội tập hợp 
được các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ 
thành một khối thống nhất có 
quyền lợi chung nhằm phát huy 
sức mạnh tập thể, nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm, xác lập 
giá trị gia tăng cũng như mở rộng 
thị trường, qua đó góp phần tích 
cực vào sự phát triển kinh tế-xã 
hội của huyện Ba Tri nói riêng và 
của tỉnh Bến Tre nói chung. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 ‘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 
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ra yêu cầu ngày càng cao đối với 
hàng hóa của Việt Nam. 

 
Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy 

ban Kinh tế Quốc hội. 

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. 

Vì thế, ông Kiên nhấn mạnh, 
doanh nghiệp phải nhìn nhận lại 
mình, nhìn nhận lại thị trường mà 
chúng ta định hướng tới, để sau đó 
có những thay đổi. Điều đáng lưu 
ý, những thay đổi này sẽ đào thải 
một loạt nông dân khi mà họ thờ ơ 
với sản xuất, khi họ không có ý 
chí vươn lên thì thị trường sẽ đào 
thải. 

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 
góp phần tích cực vào vấn đề xuất 
khẩu sang Trung Quốc nói riêng 
và các thị trường khác nói chung 
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trong thời gian tới. 
 (Theo vietq.vn) 

 
 Thanh tra Bộ KH&CN vạch 
mặt chiêu trò vi phạm sở hữu trí 
tuệ 

Theo Thanh tra Bộ KH&CN, 
tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ 
thời gian qua diễn biến phức tạp, 
các đối tượng thực hiện nhiều 
chiêu trò, thủ đoạn tinh vi nhằm 
qua mắt cơ quan chức năng. 

Theo đánh giá của Thanh tra 
Bộ KH&CN, hiện nay, sở hữu trí 
tuệ (SHTT) là một trong những 
nội dung quan trọng được đề cập 
tại các diễn đàn kinh tế quốc 
tế cũng như trong các hiệp định 
thương mại tự do trên thế giới. 
Trong đó phải kể đến hai hiệp 
định thương mại tự do rất quan 
trọng gần đây mà Việt Nam tham 
gia ký kết là Hiệp định CPTPP và 
Hiệp định EVFTA thì vấn đề liên 
quan đến SHTT là một trong 
những nội dung được quan tâm và 
mang ra thảo luận. 

Tại Việt Nam, Đảng và Nhà 
nước đã rất quan tâm đến vấn đề 
này kể từ khi Bộ Luật Dân sự 
được ban hành năm 1995 trong đó 
SHTT đã là một chương trong Bộ 
luật Dân sự. Với sự phát triển 
nhanh chóng của kinh tế - xã hội, 

đặc biệt kể từ khi Đảng và Nhà 
nước ta xóa bỏ cơ chế tập trung 
quan liêu bao cấp chuyển sang cơ 
chế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, năm 2005 Luật SHTT 
đã được tách ra thành một đạo luật 
riêng. Mới đây, ngày 22/8/2019, 
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết 
định số 1068/QĐ-TTg phê duyệt 
Chiến lược SHTT đến năm 2030 
cho thấy, sự quan tâm của Đảng 
và Nhà nước đối với sự phát triển 
của lĩnh vực SHTT. 

Phát triển hệ thống SHTT phải 
đồng bộ ở tất cả các khâu như 
sáng tạo, xác lập quyền, khai thác 
và bảo vệ quyền SHTT. Trong đó, 
việc khai thác và bảo vệ quyền 
SHTT đang là vấn đề ngày càng 
“nóng”, mang tính thời sự không 
chỉ ở Việt Nam mà là vấn đề của 
quốc tế. 

Điển hình như tranh chấp 
thương mại Mỹ - Trung hiện nay 
đang làm nền kinh tế thế giới chao 
đảo, bất ổn định cũng có một phần 
nguyên nhân xuất phát từ tranh 
chấp về SHTT. Không những thế, 
những sự kiện gần đây ở Việt 
Nam trong gian lận thương mại 
thuộc lĩnh vực hàng hóa điện tử 
như vụ việc Asanzo cũng có dấu 
hiệu của vi phạm liên quan đến 
SHTT. 
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Cũng theo Thanh tra Bộ 
KH&CN, riêng đối với việc nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực sở hữu công 
nghiệp (SHCN), trong nhiều năm 
qua, ngành Khoa học và Công 
nghệ đã có nhiều nỗ lực trong xây 
dựng, đổi mới cơ chế, chính sách 
và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả việc 
thực thi pháp luật về SHCN. Tuy 
nhiên, nhiệm vụ thực thi pháp luật 
về SHCN nói chung và hoạt động 
thực thi quyền SHCN nói riêng 
đang tồn tại rất nhiều khó khăn, 
thách thức đối với lực lượng thực 
thi quyền SHTT. 

Thực tế hiện nay cho thấy, các 
hành vi sản xuất, nhập khẩu, tiếp 
thị, mua bán các hàng hóa giả 
mạo, hàng hóa xâm phạm quyền 
SHCN tại Việt Nam đang có chiều 
hướng gia tăng, diễn biến phức 
tạp. Các mặt hàng giả mạo, hàng 
hóa xâm phạm quyền SHTT ngày 
càng đa dạng về chủng loại và tinh 
vi về hình thức. Trong khi nhận 
thức của người tiêu dùng chưa thật 
sự đầy đủ, việc phân biệt hàng thật 
– hàng giả đang trở nên khó khăn 
đối với người tiêu dùng. 

Các lực lượng chức năng chưa 
đủ mạnh ngang tầm nhiệm vụ 
được giao trong công tác đấu tranh 
bảo vệ quyền SHTT. Hơn nữa, 

phương thức sản xuất, nhập khẩu, 
tiếp thị, mua bán các mặt hàng vi 
phạm về SHCN ngày càng trở nên 
tinh vi, có tổ chức liên tỉnh, liên 
vùng, liên quốc gia và đa dạng, 
phong phú về hình thưc, chủng 
loại nên rất khó phát hiện, xử lý. 

Về phương thức vi phạm, trong 
những năm gần đây, các đối tượng 
vi phạm có xu hướng chuyển dịch 
từ tiếp thị, phân phối theo phương 
thức truyền thống sang hình thức 
thương mại điện tử (thông qua các 
trang bán hàng trực tuyến, website 
bán hàng và đặc biệt là các trang 
mạng xã hội Facebook, Zalo). Vi 
phạm trên internet là “không có 
biên giới, không có rào cản địa 
lý”. 

Do đó, việc phát hiện và xử lý 
các đối tượng vi phạm trở nên hết 
sức khó khăn, đòi hỏi đội ngũ 
công chức, thanh tra viên làm 
công tác, thanh tra, kiểm tra xử lý 
vi phạm phải không ngừng tăng 
cường về số lượng, nâng cao về 
nghiệp vụ, trình độ chuyên môn, 
kỹ năng và kinh nghiệm cũng như 
đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, vào 
cuộc đồng bộ, thống nhất của liên 
ngành từ Trung ương đến địa 
phương. 

Thực tế trong những năm gần 
đây cho thấy, Thanh tra Bộ 
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KH&CN chịu sức ép rất lớn về 
các việc xâm phạm quyền SHTT 
mà các cơ quan chức năng, thậm 
chí các lực lượng chức năng 
(Quản lý thị trường, Công an,…) ở 
Trung ương và địa phương hầu 
như chưa có khả năng nắm bắt và 
xử lý các vi phạm về SHTT như: 
xâm phạm về sáng chế, tên miền, 
tên doanh nghiệp và trên môi 
trường mạng (Internet). 

Năm 2018, Thanh tra Bộ đã 
thanh tra, xử lý đối với 40 đối 
tượng vi phạm về SHCN, tổng số 
tiền phạt là 366,2 triệu đồng. Tính 
đến 09 tháng đầu năm 2019, số 
lượng đơn Thanh tra Bộ KH&CN 
đã tiếp nhận khoảng hơn 90 đơn 
trong khi đó đã giải quyết được 72 
đơn đề nghị xử lý vi phạm về 
SHCN. Trong đó đã tiến hành 46 
cuộc thanh tra, xử phạt vi phạm 
hành chính 20 đối tượng vi phạm 
với tổng số tiền phạt 730,4 triệu 
đồng. 

Theo Thanh tra Bộ KH&CN, 
với chức năng, nhiệm vụ là cơ 
quan giúp Chính phủ quản lý nhà 
nước về SHTT tại Việt Nam, Bộ 
KH&CN nói chung và Thanh tra 
Bộ nói riêng dành sự quan tâm đặc 
biệt cho việc nghiên cứu, phân 
tích để kiến nghị Chính phủ, Quốc 
hội và các cơ quan khác sửa đổi, 

bổ sung cơ chế, chính sách pháp 
luật và các giải pháp hiệu quả 
trong công tác phòng, chống xâm 
phạm quyền SHTT tại Việt Nam. 

Thanh tra Bộ cũng là một trong 
những cơ quan tham gia mưu giúp 
Bộ trưởng trình Chính phủ thông 
qua Chiến lược SHTT đến năm 
2030. Tháng 3/2019, Thanh tra Bộ 
là cơ quan đầu mối, chủ trì đã 
trình Bộ trưởng Bộ KH&CN ký 
kết Chương trình phối hợp phòng 
chống xâm phạm quyền SHTT 
giai đoạn III (2019-2023) và hiện 
đang tiếp tục triển khai việc ký kết 
tại 8 Bộ, ngành thành viên. Sau 
khi ký kết sẽ thống nhất hướng 
dẫn, triển khai tại các Sở, ngành 
tại địa phương. Ngoài ra, Thanh 
tra Bộ KH&CN cũng có đóng góp 
tích cực vào một số định hướng 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 
bảo vệ quyền SHTT trong Chiến 
lược SHTT đến năm 2030. 

Trong thời gian tới, theo khẳng 
định từ Thanh tra Bộ KH&CN, cơ 
quan này sẽ thường xuyên rà soát, 
đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả và 
sự phù hợp của các biện pháp bảo 
vệ quyền SHTT theo hướng bảo 
đảm tính chất dân sự của quyền 
SHTT, dần dần tiến tới xóa bỏ tình 
trạng hành chính hóa các quan hệ 
dân sự về SHTT; 
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Nghiên cứu việc thành lập tòa 
án chuyên trách về SHTT; xây 
dựng đội ngũ thẩm phán chuyên 
xét xử các vụ việc về SHTT; 
Khuyến khích giải quyết các tranh 
chấp sở hữu trí tuệ bằng hình thức 
trọng tài; đẩy mạnh và tăng cường 
hoạt động hòa giải các tranh chấp 
về sở hữu trí tuệ; 

Mở rộng xã hội hóa đi đôi với 
nâng cao chất lượng hoạt động bổ 
trợ tư pháp về SHTT; rà soát, bổ 
sung và củng cố đội ngũ giám 
định viên tư pháp về SHTT; 
khuyến khích việc tham gia cung 
ứng, đồng thời tăng cường kiểm 
soát chất lượng dịch vụ giám định 
chuyên môn theo yêu cầu cũng 
như dịch vụ tư vấn pháp luật phục 
vụ hoạt động bảo vệ quyền SHTT. 

Từ thực tế công tác và định 
hướng chiến lược, Thanh tra Bộ 
KH&CN cũng nhận định, công tác 
phối hợp giữa các cơ quan liên 
quan và giữa Trung ương với địa 
phương là một trong những chìa 
khóa quan trọng trong thực hiện 
tốt nhiệm vụ nâng cao năng lực 
thực thi quyền SHTT tại Việt 
Nam, giúp phát huy sức mạnh, 
nguồn lực của tập thể toàn lực 
lượng. 

Vì vậy, địa phương cần phải 
quan tâm bố trí nguồn lực (kinh 

phí, nhân lực), thời gian cho 
nhiệm vụ thực thi quyền SHCN, 
cử cán bộ tham gia các khóa, lớp 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng 
lực. Về phần Trung ương cũng cần 
tăng cường công tác đào tạo, bồi 
dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, đặc 
biệt cầm tay, chỉ việc trong các vụ 
việc cụ thể; thông tin liên lạc giữa 
các ngành, giữa Trung ương và địa 
phương cần thường xuyên và 
thông suốt hơn.  

(Theo vietq.vn) 
 

  Cao điểm phòng, chống gian 
lận, giả mạo xuất xứ 

Tổng cục Hải quan vừa ban 
hành Chỉ thị số 7988/CT-TCHQ 
yêu cầu các đơn vị trực thuộc 
triển khai chiến dịch cao điểm về 
phòng chống gian lận, giả mạo 
xuất xứ, ghi nhãn không đúng 
quy định, xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ và chuyển tải bất hợp 
pháp đến hết năm 2020. 

 



                                          Số 227 – 1/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 34 
 

Theo đánh giá của Tổng cục 
Hải quan, hiện nay, tình hình 
kinh tế thế giới có nhiều diễn 
biến phức tạp, một số quốc gia 
đang có những thay đổi lớn về 
chính sách thương mại theo xu 
hướng bảo hộ mậu dịch và tăng 
cường sử dụng các biện pháp 
phòng vệ thương mại như áp 
dụng thuế chống bán phá giá, 
thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ... 
với mức thuế rất cao nhằm hạn 
chế nhập khẩu, bảo hộ sản xuất 
trong nước. 

Trong khi đó, Việt Nam đã 
tham gia ký kết, đàm phán 17 
Hiệp định thương mại tự do 
(FTA) và hàng hóa có xuất xứ từ 
Việt Nam khi xuất khẩu vào các 
thị trường đối tác sẽ được áp 
dụng ưu đãi thuế quan theo đúng 
cam kết nếu đáp ứng quy tắc 
xuất xứ theo quy định. Đặc biệt 
cuộc chiến tranh thương mại Mỹ 
- Trung Quốc có tác động rất lớn 
đến nền kinh tế Việt Nam. 

Trước tình hình đó, thời gian 
qua, Tổng cục Hải quan đã chỉ 
đạo quyết liệt áp dụng các biện 
pháp nghiệp vụ như kiểm tra, 
điều tra, xác minh làm rõ đối với 
các trường hợp gian lận, giả mạo 
xuất xứ, ghi nhãn không đúng 
quy định, xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp 
pháp, bước đầu đã phát hiện, bắt 
giữ, xử lý nghiêm đối với hành 
vi vi phạm. 

Cơ quan Hải quan cũng vạch 
trần hành vi giả mạo xuất xứ để 
xuất khẩu nhằm lẩn tránh các 
biện pháp phòng vệ thương mại 
của nước nhập khẩu với các 
phương thức, thủ đoạn như: 
Hàng hóa không đáp ứng tiêu 
chí xuất xứ, chỉ thực hiện công 
đoạn gia công, sản xuất, lắp ráp 
đơn giản nhưng khai xuất xứ 
Việt Nam trên tờ khai xuất khẩu 
và trên bao bì, sản phẩm in dòng 
chữ Made in Vietnam, trộn lẫn 
hàng hóa có nguồn gốc nhập 
khẩu với hàng hóa được sản xuất 
trong nước để xuất khẩu nhưng 
trên bao bì hàng hóa ghi xuất xứ 
Việt Nam... tập trung vào một số 
nhóm mặt hàng trọng điểm như 
gỗ dán, gỗ ván ép, xe đạp, xe 
đạp điện, nồi cơm điện, đồ gia 
dụng, giày thể thao, quần áo... 

Tuy nhiên, theo nhận định 
của cơ quan Hải quan số vụ việc 
phát hiện, bắt giữ chưa tương 
xứng với tình hình thực tế, một 
số hành vi chưa được phát hiện 
và xử lý nghiêm theo quy định. 

Chính vì vậy, nhằm tăng 
cường quản lý nhà nước về hải 
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quan, chủ động phát hiện, ngăn 
chặn và xử lý hành vi 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, bảo vệ 
các nhà sản xuất Việt Nam, thu 
hút dịch chuyển luồng đầu tư 
vào Việt Nam sản xuất sản phẩm 
xuất khẩu đáp ứng tiêu chí xuất 
xứ Việt Nam, tại Chỉ thị 
7988/CT-TCHQ, Tổng cục 
trưởng Tổng cục Hải quan yêu 
cầu các đơn vị phải xác định 
phòng chống 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 
khẩu, nhập khẩu nhằm trốn thuế, 
đánh lừa người tiêu dùng là 
nhiệm vụ trọng tâm, thường 
xuyên và cấp bách của ngành 
Hải quan. 

Đơn vị nào để xảy ra tình 
trạng bỏ lọt hành vi vi phạm, 
không phát hiện các vụ việc gian 
lận, giả mạo xuất xứ, giả mạo 
nhãn hàng hóa, chuyển tải bất 
hợp pháp qua địa bàn quản lý thì 
thủ trưởng đơn vị đó phải chịu 
trách nhiệm trước Tổng cục Hải 
quan. 

Đồng thời, thực hiện thu thập 

thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu 
về hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu, doanh nghiệp có rủi ro cao 
về gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi 
nhãn hàng hóa không đúng quy 
định, hàng hóa bị xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ, chuyển tải 
bất hợp pháp để áp dụng các 
biện pháp đấu tranh, điều tra, 
xác minh làm rõ hành vi vi 
phạm. 

Triển khai chiến dịch cao 
điểm về phòng chống gian lận, 
giả mạo xuất xứ, ghi nhãn không 
đúng quy định, xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ và chuyển tải bất 
hợp pháp đến hết năm 2020: 
Kiểm soát chặt chẽ tại khâu 
thông quan, tập trung lực lượng 
tiến hành kiểm tra sau thông 
quan, thanh tra chuyên ngành, 
điều tra, xác minh làm rõ các 
hành vi vi phạm. 

Đặc biệt đối với các mặt hàng 
xuất khẩu có kim ngạch xuất 
khẩu từ Việt Nam tăng đột biến 
sang Hoa Kỳ, hàng hóa nhập 
khẩu có thuế suất cao, kim 
ngạch nhập khẩu lớn, tần suất 
nhập khẩu nhiều và những mặt 
hàng được bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ cần tập trung kiểm tra kỹ 
và xử lý nghiêm các vụ việc vi 
phạm được phát hiện. Chuyển 
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luồng kiểm tra 100% hoặc lấy 
mẫu để xác minh đối với các lô 
hàng xuất khẩu đi Hoa Kỳ có rủi 
ro cao về gian lận xuất xứ, ghi 
nhãn không đúng quy định, xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ, 
chuyển tải bất hợp pháp. 

Tuy nhiên chỉ trong một thời 
gian ngắn, lực lượng quản lý thị 
trường các tỉnh đã liên tiếp bắt 
giữ nhiều tấn hàng hóa tiêu dùng 
trong dịp Tết Nguyên đán Canh 
Tý 2020, không đảm bảo an toàn 
thực phẩm, không rõ nguồn gốc 
xuất xứ và không hề có hóa đơn 
chứng từ. Bên cạnh đó, các loại 
thực phẩm phục vụ tết như: thịt 
gà, giò, thịt lợn, phủ tạng... “3 
không” (không nhãn mác, không 
xuất xứ, không hạn sử dụng) 
được bày bán tràn lan trên thị 
trường trong những ngày cận Tết 
Dương lịch và Âm lịch 2020. 

Theo một cán bộ Trạm chăn 
nuôi và thú ý quận Tây Hồ, ghi 
nhận cảm quan tất cả không đảm 
bảo vệ sinh, bao bì, điều kiện 
bảo quản. Qua khai nhận, số vịt, 
trứng non này được thu mua ở 
Quảng Ninh và chuyển về tập 
kết tại kho rồi bán cho các nhà 
hàng. Không chỉ vậy, tại các khu 
chợ, bánh kẹo, mứt, ô mai, hạt 
dưa, hạt dẻ cười, hạt điều cho 

đến các loại thịt bò khô, gà 
khô… được bày bán tràn lan và 
đều có đặc điểm chung “3 
không”: Không nhãn mác, 
không nguồn gốc xuất xứ, không 
hạn sử dụng. Mỗi sản phẩm 
được đóng trong túi ni lông to và 
không có bất kỳ thông tin gì, 
ngoài mấy chữ: Mứt bí, mứt dừa, 
hạt dẻ, ô mai…  

Để hạn chế và từng bước đẩy 
lùi nguy cơ mất an toàn, vệ sinh 
thực phẩm, ngoài nâng cao ý 
thức của người sản xuất, kinh 
doanh, người tiêu dùng, phải có 
sự vào cuộc đồng bộ, trách 
nhiệm của tất cả các cấp, các 
ngành, các tổ chức, cơ quan 
truyền thông và chính quyền địa 
phương trong công tác thanh tra, 
kiểm tra, xử lý các hành vi vi 
phạm.  

Cùng với việc kiểm soát chất 
lượng thực phẩm, cần tăng 
cường thanh tra chuyên ngành 
an toàn thực phẩm theo kế hoạch 
và đột xuất, tập trung vào các 
nhóm đối tượng có nguy cơ cao. 
Về phía người dân, kiên quyết 
nói không với thực phẩm bẩn, 
đồng thời nâng cao ý thức đấu 
tranh, dũng cảm tố giác các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh vi phạm. 

(Tổng hợp) 


