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ển, đến nay ASEAN bao gồm 
ự thay đổi 

ình 
ộng đồng kinh tế ASEAN 

ợp tác 
ực trong lĩnh vực 

SHTT, thông qua Nhóm Công tác về 
ớc ASEAN 

ành công các 
ộng của ASEAN 

ạn nhằm đạt 
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được các mục tiêu đề ra trong Kế 
hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng 
Kinh tế ASEAN 2015. Trong thập kỷ 
tới, để xây dựng Cộng đồng kinh tế 
ASEAN 2025 và đạt được các mục 
tiêu đã đề ra trong Kế hoạch tổng thể 
xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 
2025, AWGIPC đã hoàn tất việc xây 
dựng và bắt đầu triển khai Chương 
trình hành động của ASEAN về 
SHTT giai đoạn 2016 - 2025. Thứ 
trưởng Trần Việt Thanh hy vọng 
Chương trình hành động của ASEAN 
về SHTT giai đoạn 2016 - 2025 sẽ 
được triển khai một cách hiệu quả, 
góp phần cải thiện môi trường đầu tư 
và kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh của khu vực và nâng cao 
hơn nữa vị thế của ASEAN trên thế 
giới. 

Tại cuộc họp lần này cũng diễn ra 
Lễ khởi động ASEAN PatentScope - 
một công cụ tra cứu và là cơ sở dữ 
liệu về sáng chế của các nước 
ASEAN. Thông qua cơ sở dữ liệu 
này, công dân của bất kỳ nước 
ASEAN nào cũng đều có thể truy cập 
và tìm hiểu được hiện trạng, vấn đề 
SHTT mà mình quan tâm hiện nay 
phát triển ở các nước ASEAN như 
thế nào.  

Có thể nêu một số Chương trình, 
Kế hoạch hợp tác ASEAN trong lĩnh 
SHTT đã và đang triển khai như: 
Chương trình Hành động giai đoạn 
1996-1998; Ch¬ương trình Hành 
động Hà Nội (phần về SHTT) giai 

đoạn 1998-2004; Chương trình Hành 
động Viên Chăn (phần về SHTT) giai 
đoạn 2004-2010; Kế hoạch tổng thể 
Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 
(ASEAN Blueprint 2015); và Kế 
hoạch tổng thể Cộng đồng kinh tế 
ASEAN 2025 (ASEAN Blueprint 
2025). 

Các Chương trình, Kế hoạch này 
đã đặt ra những mục tiêu tổng quát 
cho từng giai đoạn phát triển trong 
lĩnh vực SHTT của các nước 
ASEAN. Các hoạt động nhằm đạt 
được các mục tiêu đó bao gồm: hoàn 
thiện khung pháp luật; đào tạo nguồn 
nhân lực; nâng cao nhận thức công 
chúng; trao đổi thông tin, kinh 
nghiệm và quan điểm về các vấn đề 
chuyên môn; tăng cường mối quan hệ 
và tạo điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp trong việc đăng ký và 
thực thi quyền; tham gia các điều ước 
quốc tế về SHTT liên quan đến thủ 
tục đăng ký quốc tế các quyền SHTT 
như Nghị định thư Madrid về đăng ký 
quốc tế nhãn hiệu, Thỏa ước La Hay 
về đăng ký quốc tế kiểu dáng công 
nghiệp, Hiệp ước Hợp tác Bằng sáng 
chế (PCT) nhằm đơn giản hóa thủ tục 
và tạo thuận lợi cho việc xác lập 
quyền sở hữu công nghiệp; đẩy mạnh 
các hoạt động hợp tác với các đối tác 
của ASEAN về SHTT, như Tổ chức 
SHTT thế giới (WIPO), EU, Nhật 
Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, 
Ôxtrâylia,… và hợp tác chặt chẽ 
trong việc đàm phán nội dung SHTT 
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Để có sự phát triển vượt bậc trong 
lĩnh vực SHTT thì không phải chỉ có 
chiến lược SHTT Quốc gia, tuy nhiên 
việc xây dựng Chiến lược này sẽ góp 
phần đặt nền móng cho lĩnh vực 
SHTT trong thời gian tới.  

Ông Đinh Hữu Phí cũng bày tỏ hi 
vọng với hội thảo này các chuyên gia 
quốc tế và Việt Nam sẽ tìm ra điểm 
chung trong quá trình đưa ra những 
quan điểm thống nhất trong việc xây 
dựng Chiến lược trong thời gian tới. 
Đồng thời, ông Đinh Hữu Phí cũng 
gửi lời cảm ơn tổ chức SHTT thế giới 
đã hỗ trợ cho Việt Nam tổ chức buổi 
hội thảo này và trong suốt quá trình 
xây dựng Chiến lược. 

Theo ông Ye Min Than, chuyên gia 
cao cấp, Văn phòng khu vực Châu Á 
Thái Bình Dương cho biết: Chúng tôi 
luôn sẵn sàng hỗ trợ Bộ KH&CN và 
Cục Sở hữu trí tuệ về mặt kĩ thuật để 
Việt Nam sử dụng các công cụ một 
cách tốt nhất trong quá trình xây 
dựng Chiến lược Quốc gia. Bên cạnh 
đó, ôngYe Min Than cho biết thêm, 
chúng tôi sẽ chia sẻ thêm kinh 
nghiệm của các nước đã thành công 
trong việc xây dựng Chiến lược Quốc 
gia để các bạn xây dựng Chiến lược 
phù hợp với bối cảnh của Việt Nam. 

Trong quá trình triển khai hai bên 
sẽ đưa ra cụ thể những công việc cần 
triển khai trong thời gian tới, xây 
dựng một lộ trình phù hợp để cuối 
năm trình Chính phủ Dự thảo chiến 
lược quốc gia về SHTT. Để thực hiện 

được điều này, ông Ye Min Than bày 
tỏ mong muốn, cần có sự tham gia 
của các bộ ngành, doanh nghiệp, nhà 
nghiên cứu,… 

(Theo noip.gov.vn) 
 
 
 

 
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ: CÔNG 
TÁC XỬ LÝ ĐƠN VÀ CẤP VĂN 
BẰNG BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG 
NGHIỆP TĂNG MẠNH SO VỚI 
CÙNG NĂM 2016 

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) Đinh Hữu Phí khẳng định tại 
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu 
năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2017 của Cục SHTT ngày 
24/7/2017, tại Hà Nội. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí 
Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN); 
đồng chí Đinh Hữu Phí, Cục trưởng 
Cục SHTT và các cán bộ chủ chốt 
của Cục SHTT.  

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lê Ngọc 
Lâm, Phó Cục trưởng Cục SHTT cho 
biết, tính đến hết ngày 30/6/2017, 
Cục đã xử lý 40.281 đơn các loại 
(tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 
2016), gồm: 19.692 đơn đăng ký xác 
lập quyền sở hữu công nghiệp (tăng 
14,6% so với cùng kỳ năm 2016); 
chấp nhận bảo hộ 15.195 đối tượng 
sở hữu công nghiệp (SHCN), bao 
gồm: 1.110 sáng chế, 85 giải pháp 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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hữu ích, 1.134 kiểu dáng công 
nghiệp, 12.863 nhãn hiệu, 01 chỉ dẫn 
địa lý, 02 thiết kế bố trí mạch tích 
hợp; từ chối bảo hộ 4.497 đối tượng 
SHCN.  Cục đã cấp 13.491 văn bằng 
bảo hộ SHCN (tăng 12,8% so với 
cùng kỳ năm 2016), bao gồm: 722 
Bằng độc quyền sáng chế, 61 Bằng 
độc quyền giải pháp hữu ích, 927 
Bằng độc quyền kiểu dáng công 
nghiệp, 11.778 Giấy chứng nhận 
đăng ký nhãn hiệu, 01 Giấy chứng 
nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và 02 
Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố 
trí mạch tích hợp. 

Công tác xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống chính sách, pháp luật về 
SHTT tiếp tục được triển khai nhằm 
đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước, đồng thời đảm bảo yêu cầu của 
tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 
ngày càng sâu rộng. Trong 6 tháng 
đầu năm, Cục đã tham góp ý kiến về 
nội dung SHTT của các dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật, bao gồm 8 
luật, 4 Nghị định, 6 Thông tư, 1 Nghị 
quyết và 3 Quyết định. Cục đã tổ 
chức các hội nghị lấy ý kiến các bộ, 
ngành, địa phương và chuyên gia để 
xây dựng báo cáo Tổng kết 10 năm 
thi hành Luật SHTT; xây dựng kế 
hoạch chi tiết sửa đổi Luật SHTT để 
trình Chính phủ vào tháng 6/2018; 
xây dựng và triển khai kế hoạch xây 
dựng Chiến lược SHTT quốc gia…  

Cục cũng đã xây dựng phương án 

đàm phán và tiếp tục tham gia đàm 
phán một loạt các hiệp định song 
phương và đa phương về SHTT như: 
Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện 
khu vực (RCEP) giữa ASEAN và 6 
nước Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Úc và Niu Di-lân; thực 
hiện rà soát pháp lý nội dung SHTT 
trong các Hiệp định Thương mại tự 
do Việt Nam – EU(EVFTA), Hiệp 
định Thương mại tự do Việt Nam – 
EFTA. Tiếp tục triển khai các hoạt 
động hợp tác quốc tế về SHTT trong 
khuôn khổ các tổ chức đa phương 
như WTO, APEC, ASEAN. Đẩy 
mạnh hợp tác song phương giữa Việt 
Nam và WIPO, đồng thời nâng cao 
nhận thức của xã hội về SHTT, tranh 
thủ sự hỗ trợ của WIPO xây dựng 
Chiến lược SHTT quốc gia.  

Chương trình hỗ trợ phát triển tài 
sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 vẫn 
tiếp tục được thực hiện khẩn trương 
theo kế hoạch, đã phê duyệt Danh 
mục gồm 58 dự án thuộc các lĩnh 
vực: truyền thông, đào tạo về SHTT, 
hỗ trợ tăng cường thực thi và thông 
tin SHTT…   

Bên cạnh đó, công tác quản lý và 
phát triển hoạt động sáng tạo, công 
tác nghiên cứu, đào tạo và tuyên 
truyền về SHTT, công tác thực thi và 
giải quyết khiếu nại, công tác thông 
tin SHCN…cũng được Cục chú 
trọng, triển khai.   

Tuy nhiên, bên cạnh những thành 
tựu đạt được, Báo cáo cũng thẳng 
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thông 
Đại học Bath, Anh, nói.

 
PHÁT MINH SÁNG CH
 Thanh niên 9x sáng ch
trồng nghệ

Anh Tr
1990) 
Kuăng, huy
thành công máy tr
kiệm chi phí lao động, tăng năng suất 
cây tr

Từng tốt nghiệp Tr
Công nghi
thuật ôtô, anh Hảo dễ d
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Khách hàng mua 
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khay theo m
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Sản phẩm n
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Ngày 18 tháng 05 năm 2017, Xét 
đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ, Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chiến lược phát triển khoa 
học và công nghệ giai đoạn 2011 – 
2020 có những điều sau: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển 
Hệ tri thức Việt số hóa” (gọi tắt là Đề 
án) với những nội dung chính sau 
đây: 

Không dân tộc nào, quốc gia nào 
có thể phát triển bền vững nếu không 
chú trọng tới khoa học và công nghệ, 
không phát huy hiệu quả năng lực 
sáng tạo dựa trên nền tảng tri thức 
vững chắc của người dân. 

Để đất nước phát triển nhanh hơn, 
bền vững hơn trong bối cảnh thế giới 
đang bước vào cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4, nhất thiết phải tăng 
cường nghiên cứu khoa học, phát 
triển công nghệ, nâng cao năng lực 
đổi mới sáng tạo của mỗi người dân, 
mỗi tổ chức ở tất cả các ngành, các 
lĩnh vực. 

Việc xây dựng và triển khai Đề án 
“Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” sẽ 
góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện để 
mọi người dân học tập suốt đời, làm 
chủ tri thức; tăng cường sáng tạo 
nghiên cứu, ứng dụng khoa học công 
nghệ; phát huy sức mạnh trí tuệ của 
toàn dân, thúc đẩy quá trình phát triển 
đất nước. 

I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 
1. Xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa 

thông qua việc tổng hợp, hệ thống 

hóa, việt hóa, số hóa, lưu trữ và phổ 
biến tri thức trong mọi lĩnh vực, trước 
hết là hỗ trợ cho giáo dục đào tạo, đổi 
mới sáng tạo và các lĩnh vực liên 
quan trực tiếp đến đời sống của người 
dân như pháp luật, y tế, kỹ thuật sản 
xuất,... 

2. Tạo môi trường thuận lợi thu hút 
mọi người dân và doanh nghiệp tham 
gia, với vai trò vừa khai thác vừa 
đóng góp để làm giàu các tài nguyên 
tri thức số hóa của Việt Nam. 

3. Khơi dậy, lan tỏa niềm đam mê 
khoa học và công nghệ, khát vọng 
sáng tạo, cống hiến của mọi người, 
mọi doanh nghiệp, đặc biệt là thế hệ 
trẻ, đội ngũ trí thức và các doanh 
nghiệp công nghệ thông tin trong việc 
tạo lập, làm giàu và phổ biến tri thức. 

4. Từng bước góp phần phát triển 
công nghiệp nội dung số của Việt 
Nam, định hướng việc sử dụng tri 
thức của người dùng trên môi trường 
mạng. 

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI 
PHÁP 

1. Nhà nước tạo cơ chế huy động 
các doanh nghiệp tham gia thiết lập 
hạ tầng để lưu trữ, chia sẻ tri thức, 
phát triển các ứng dụng đồng thời 
vừa khai thác vừa làm giàu Hệ tri 
thức Việt số hóa. 

Các doanh nghiệp lớn có tiềm lực 
về công nghệ thông tin và hạ tầng 
mạng, có khát vọng và nhiệt huyết 
đóng vai trò nòng cốt trong việc phát 
triển hạ tầng với các công cụ quản lý, 
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lưu trữ, tìm kiếm, chia sẻ thông tin, 
tri thức làm nền tảng của Hệ tri thức 
Việt số hóa. 

2. Huy động tất cả các nguồn lực, 
đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh 
viên, trí thức trẻ tham gia việt hóa, 
tổng hợp, thống kê, số hóa các nguồn 
tri thức chung, tri thức cơ bản từ các 
hệ tri thức của Việt Nam kết hợp với 
hệ tri thức của nhân loại như các bách 
khoa toàn thư, Wikipedia,...thông qua 
hình thức tổ chức các cuộc thi tìm 
hiểu kiến thức, các đợt phát động, các 
hoạt động vinh danh cá nhân, tổ chức 
và cộng đồng. Từng bước đẩy mạnh 
các hoạt động này thành phong trào 
toàn dân. 

3. Tổ chức hệ thống hỏi đáp, hệ 
chuyên gia, trí khôn nhân tạo... để thu 
thập nhu cầu thiết thực về tri thức của 
người dân, đồng thời tạo ra những 
kiến thức đã được kiểm chứng hoặc 
cần được kiểm chứng. 

4. Tổng hợp và số hóa các tri thức 
cơ bản sẵn có và tri thức cộng đồng, 
tạo thành nội dung của Hệ tri thức 
Việt số hóa. 

Nguồn tri thức cơ bản sẵn có gồm: 
Pháp luật, chính sách Nhà nước, 
thông tin công bố công khai của các 
cơ quan nhà nước; các tri thức trong 
lĩnh vực giáo dục như sách giáo khoa, 
giáo trình, bài giảng, tài liệu tham 
khảo, các khóa học khoa học, công 
nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), 
học liệu điện tử; các tri thức từ các đề 
tài, dự án nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ, bài báo khoa 
học, kết quả nghiên cứu và sáng chế, 
thông tin sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, 
đo lường, chất lượng; các kỹ thuật, 
công nghệ hữu ích, các bài học về 
ứng dụng thành công khoa học và 
công nghệ trong sản xuất và đời 
sống... 

Nguồn tri thức cộng đồng được thu 
thập và liên tục cập nhật gồm: các tri 
thức khoa học thường thức trong đời 
sống xã hội như chăm sóc sức khỏe, y 
tế, phòng chống bệnh dịch, trồng trọt, 
chăn nuôi, thủy lợi, công nghệ bảo 
quản, chế biến, công nghệ sạch, vệ 
sinh an toàn thực phẩm, khoa học đời 
sống,.... 

5. Chuẩn hóa tri thức trong một số 
lĩnh vực quan trọng như pháp luật, 
sức khỏe,... để bảo đảm chính xác, tin 
cậy, trong đó huy động sự vào cuộc 
của các Bộ, ngành, Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các 
tổ chức đoàn thể, các hội, hiệp hội 
ngành nghề. 

6. Tạo điều kiện cho mọi doanh 
nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo (startup) được 
chủ động sử dụng các dữ liệu và công 
cụ của Hệ tri thức Việt số hóa để phát 
triển các ứng dụng đa dạng và tổ 
chức các ứng dụng một cách khoa 
học, dễ khai thác, dễ sử dụng. 

7. Thúc đẩy và hỗ trợ các doanh 
nghiệp sử dụng Hệ tri thức Việt số 
hóa để phát triển các công cụ tìm 
kiếm, dịch thuật, khai phá dữ liệu, 
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ẩy mạnh biện pháp t
ực thi quyền sở hữu trí tuệ 

ạng xâm phạm quyền sở hữu 
(SHTT) 

ến phức tạp, ảnh h
ến các nhà đầu t
ến đời sống kinh tế, x
ực thi quyền 

ến cho rằng cần đẩy mạnh thực 
ện biện pháp t
Theo ông Lê Ng
ởng Cục Sở hữu trí tuệ, bất cập lớn 
ất hiện nay trong thực thi 

ồn nhân lực c

ợc Sở hữu trí tuệ Quốc gia 
ệt Nam đặt ra mục ti

ẽ đưa h
ụ chủ lực thúc đẩy hoạt 

ộng sáng tạo, nhằm tạo ra t
ệ của Việt Nam, góp phần đáp ứng 

ầu đối với sản phẩm mới v
ạo, đặc biệt l
ể phát triển các ng

ệp, góp phần thúc đẩy phát triển 
ội của 

ề đột phá hiệu quả của hoạt động 
ảo vệ quyền SHTT, sẽ kiện to
ức bộ máy và ho

ền SHTT vận hành theo đúng b
ất của các cơ ch

ự để đạt hiệu quả cao 
ệc chống xâm phạm quyền 

ệt là ch

ẩy mạnh biện pháp t
ực thi quyền sở hữu trí tuệ 

ạng xâm phạm quyền sở hữu 
(SHTT) ở nư

ến phức tạp, ảnh h
ầu tư, tác đ

ến đời sống kinh tế, x
ực thi quyền SHTT

ến cho rằng cần đẩy mạnh thực 
ện biện pháp tư pháp.
Theo ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục 
ởng Cục Sở hữu trí tuệ, bất cập lớn 
ất hiện nay trong thực thi 

ồn nhân lực c

ợc Sở hữu trí tuệ Quốc gia 
ệt Nam đặt ra mục tiêu c

ưa hệ thống SHTT trở 
ủ lực thúc đẩy hoạt 

ộng sáng tạo, nhằm tạo ra t
ệ của Việt Nam, góp phần đáp ứng 

ầu đối với sản phẩm mới v
ạo, đặc biệt là công ngh
ể phát triển các ng

ệp, góp phần thúc đẩy phát triển 
ội của Việt Nam.

ề đột phá hiệu quả của hoạt động 
ảo vệ quyền SHTT, sẽ kiện to

à hoạt động bảo vệ 
ành theo đúng b

ơ chế dân sự, h
ự để đạt hiệu quả cao 

ệc chống xâm phạm quyền 
à chống giả mạo về 

(Theo vietq.vn)

ẩy mạnh biện pháp t
ực thi quyền sở hữu trí tuệ 

ạng xâm phạm quyền sở hữu 
ước ta đang diễn 

ến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ 
ư, tác đ

ến đời sống kinh tế, xã h
SHTT hiệu quả, nhiều 

ến cho rằng cần đẩy mạnh thực 
ư pháp. 

ọc Lâm, Phó Cục 
ởng Cục Sở hữu trí tuệ, bất cập lớn 
ất hiện nay trong thực thi 

S

ồn nhân lực c

ợc Sở hữu trí tuệ Quốc gia 
êu cụ thể đến 

ệ thống SHTT trở 
ủ lực thúc đẩy hoạt 

ộng sáng tạo, nhằm tạo ra t
ệ của Việt Nam, góp phần đáp ứng 

ầu đối với sản phẩm mới v
à công ngh

ể phát triển các ngành công 
ệp, góp phần thúc đẩy phát triển 

ệt Nam.
ề đột phá hiệu quả của hoạt động 

ảo vệ quyền SHTT, sẽ kiện to
ạt động bảo vệ 

ành theo đúng b
ế dân sự, h

ự để đạt hiệu quả cao 
ệc chống xâm phạm quyền 

ống giả mạo về 

(Theo vietq.vn)

ẩy mạnh biện pháp t
ực thi quyền sở hữu trí tuệ 

ạng xâm phạm quyền sở hữu 
ớc ta đang diễn 

ởng không nhỏ 
ư, tác động ti

ã hội. Để việc 
ệu quả, nhiều 

ến cho rằng cần đẩy mạnh thực 
 

ọc Lâm, Phó Cục 
ởng Cục Sở hữu trí tuệ, bất cập lớn 
ất hiện nay trong thực thi 

SỞ H

ồn nhân lực còn h

ợc Sở hữu trí tuệ Quốc gia 
ụ thể đến 

ệ thống SHTT trở 
ủ lực thúc đẩy hoạt 

ộng sáng tạo, nhằm tạo ra tài sản trí 
ệ của Việt Nam, góp phần đáp ứng 

ầu đối với sản phẩm mới v
à công nghệ nội 

ành công 
ệp, góp phần thúc đẩy phát triển 

ệt Nam. 
ề đột phá hiệu quả của hoạt động 

ảo vệ quyền SHTT, sẽ kiện toàn t
ạt động bảo vệ 

ành theo đúng b
ế dân sự, h

ự để đạt hiệu quả cao 
ệc chống xâm phạm quyền 

ống giả mạo về 

(Theo vietq.vn)

ẩy mạnh biện pháp tư pháp 
ực thi quyền sở hữu trí tuệ 

ạng xâm phạm quyền sở hữu 
ớc ta đang diễn 

ởng không nhỏ 
ộng tiêu c

ội. Để việc 
ệu quả, nhiều 

ến cho rằng cần đẩy mạnh thực 

ọc Lâm, Phó Cục 
ởng Cục Sở hữu trí tuệ, bất cập lớn 
ất hiện nay trong thực thi SHTT

HỮU 

òn hạn 

ợc Sở hữu trí tuệ Quốc gia 
ụ thể đến 

ệ thống SHTT trở 
ủ lực thúc đẩy hoạt 

ản trí 
ệ của Việt Nam, góp phần đáp ứng 

ầu đối với sản phẩm mới và 
ệ nội 

ành công 
ệp, góp phần thúc đẩy phát triển 

ề đột phá hiệu quả của hoạt động 
àn tổ 

ạt động bảo vệ 
ành theo đúng bản 

ế dân sự, hành 
ự để đạt hiệu quả cao 

ệc chống xâm phạm quyền 
ống giả mạo về 

(Theo vietq.vn)

ư pháp 
ực thi quyền sở hữu trí tuệ  

ạng xâm phạm quyền sở hữu 
ớc ta đang diễn 

ởng không nhỏ 
êu cực 

ội. Để việc 
ệu quả, nhiều 

ến cho rằng cần đẩy mạnh thực 

ọc Lâm, Phó Cục 
ởng Cục Sở hữu trí tuệ, bất cập lớn 

SHTT là 

 TRÍ 
 

ạn 

ợc Sở hữu trí tuệ Quốc gia 
ụ thể đến 

ệ thống SHTT trở 
ủ lực thúc đẩy hoạt 

ản trí 
ệ của Việt Nam, góp phần đáp ứng 

à 
ệ nội 

ành công 
ệp, góp phần thúc đẩy phát triển 

ề đột phá hiệu quả của hoạt động 
ổ 

ạt động bảo vệ 
ản 

ành 
ự để đạt hiệu quả cao 

ệc chống xâm phạm quyền 
ống giả mạo về 

(Theo vietq.vn) 

ư pháp 

ạng xâm phạm quyền sở hữu 
ớc ta đang diễn 

ởng không nhỏ 
ực 

ội. Để việc 
ệu quả, nhiều 

ến cho rằng cần đẩy mạnh thực 

ọc Lâm, Phó Cục 
ởng Cục Sở hữu trí tuệ, bất cập lớn 

là 

 TUỆ

mối quan hệ, phối hợp giữa các c
quan liên quan chưa th
dẫn tới sự mâu thuẫn, chồng chéo. 
Ông Lê Ng
định của Nghị định 71/2014/NĐ
về xử lý vi
vực cạnh tranh trái với Luật 
chồng chéo với Nghị định số 
99/2013/NĐ
hành chính trong l
công nghi
tư số 13/2015/TT
chính v
làm th
xuất khẩu, nhập khẩu có y
vệ quyền 
định có li
và trái v

Nâng cao ho
biện pháp hữu hiệu bảo vệ ng

Nhi
và địa ph
trong ba bi
chính, hình s
thi quy
ta, thì bi
vai trò ch
hoặc h
không phát huy đư
phân đ
biện pháp h

Ệ - 19

ối quan hệ, phối hợp giữa các c
quan liên quan chưa th
ẫn tới sự mâu thuẫn, chồng chéo. 

Ông Lê Ng
ịnh của Nghị định 71/2014/NĐ
ề xử lý vi
ực cạnh tranh trái với Luật 
ồng chéo với Nghị định số 

99/2013/NĐ
hành chính trong l
công nghi

ố 13/2015/TT
chính về kiểm tra, giám sát, 
làm thủ tục hải quan đối với h

ất khẩu, nhập khẩu có y
ệ quyền 
ịnh có li

và trái với Luật Hải quan… 

Nâng cao ho
ện pháp hữu hiệu bảo vệ ng

Nhiều c
ịa ph

trong ba bi
chính, hình s
thi quyền sở hữu công nghiệp ở n
ta, thì bi
vai trò ch

ặc hình
không phát huy đư
phân định ranh giới giữa áp dụng 

ện pháp h

19 

ối quan hệ, phối hợp giữa các c
quan liên quan chưa th
ẫn tới sự mâu thuẫn, chồng chéo. 

Ông Lê Ngọc Lâm n
ịnh của Nghị định 71/2014/NĐ
ề xử lý vi ph
ực cạnh tranh trái với Luật 
ồng chéo với Nghị định số 

99/2013/NĐ-CP v
hành chính trong l
công nghiệp; hoặc quy định tại Thông 

ố 13/2015/TT
ề kiểm tra, giám sát, 

ủ tục hải quan đối với h
ất khẩu, nhập khẩu có y

ệ quyền SHTT
ịnh có liên quan trong Lu

ới Luật Hải quan… 

Nâng cao hoạt động thực thi quyền 
ện pháp hữu hiệu bảo vệ ng

ều cơ quan, b
ịa phương có chung nh

trong ba biện pháp (dân sự, h
chính, hình sự) đ

ền sở hữu công nghiệp ở n
ta, thì biện pháp h
vai trò chủ đạo. Các chế t

ình sự rất ít đ
không phát huy đư

ịnh ranh giới giữa áp dụng 
ện pháp hình s

ối quan hệ, phối hợp giữa các c
quan liên quan chưa th
ẫn tới sự mâu thuẫn, chồng chéo. 

ọc Lâm n
ịnh của Nghị định 71/2014/NĐ

phạm pháp luật trong lĩnh 
ực cạnh tranh trái với Luật 
ồng chéo với Nghị định số 

CP v
hành chính trong l

ệp; hoặc quy định tại Thông 
ố 13/2015/TT

ề kiểm tra, giám sát, 
ủ tục hải quan đối với h

ất khẩu, nhập khẩu có y
SHTT mâu thu
ên quan trong Lu

ới Luật Hải quan… 

ạt động thực thi quyền 
ện pháp hữu hiệu bảo vệ ng

ơ quan, b
ương có chung nh

ện pháp (dân sự, h
ự) đư

ền sở hữu công nghiệp ở n
ện pháp h
ủ đạo. Các chế t

ự rất ít đ
không phát huy đư

ịnh ranh giới giữa áp dụng 
ình sự v

Số 197 

ối quan hệ, phối hợp giữa các c
quan liên quan chưa th
ẫn tới sự mâu thuẫn, chồng chéo. 

ọc Lâm n
ịnh của Nghị định 71/2014/NĐ

ạm pháp luật trong lĩnh 
ực cạnh tranh trái với Luật 
ồng chéo với Nghị định số 

CP về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực sở hữu 

ệp; hoặc quy định tại Thông 
ố 13/2015/TT-BTC c

ề kiểm tra, giám sát, 
ủ tục hải quan đối với h

ất khẩu, nhập khẩu có y
mâu thu

ên quan trong Lu
ới Luật Hải quan… 

ạt động thực thi quyền 
ện pháp hữu hiệu bảo vệ ng

ơ quan, bộ, ng
ương có chung nh

ện pháp (dân sự, h
ược áp dụng để thực 

ền sở hữu công nghiệp ở n
ện pháp hành chính chi
ủ đạo. Các chế t

ự rất ít đư
không phát huy được hiệu quả. Việc 

ịnh ranh giới giữa áp dụng 
ự và bi

ố 197 

ối quan hệ, phối hợp giữa các c
quan liên quan chưa thực sự chặt chẽ, 
ẫn tới sự mâu thuẫn, chồng chéo. 

ọc Lâm nêu ví d
ịnh của Nghị định 71/2014/NĐ

ạm pháp luật trong lĩnh 
ực cạnh tranh trái với Luật 
ồng chéo với Nghị định số 

ề xử phạt vi phạm 
ĩnh vực sở hữu 

ệp; hoặc quy định tại Thông 
BTC của Bộ T

ề kiểm tra, giám sát, 
ủ tục hải quan đối với h

ất khẩu, nhập khẩu có yêu c
mâu thuẫn với quy 

ên quan trong Lu
ới Luật Hải quan… 

ạt động thực thi quyền 
ện pháp hữu hiệu bảo vệ người ti

ộ, ngành, t
ương có chung nh

ện pháp (dân sự, h
ợc áp dụng để thực 

ền sở hữu công nghiệp ở n
ành chính chi

ủ đạo. Các chế t
ược áp dụng v

ợc hiệu quả. Việc 
ịnh ranh giới giữa áp dụng 

à biện pháp h

ố 197 - 7/2017

ối quan hệ, phối hợp giữa các c
ực sự chặt chẽ, 

ẫn tới sự mâu thuẫn, chồng chéo. 
êu ví dụ: Quy 

ịnh của Nghị định 71/2014/NĐ
ạm pháp luật trong lĩnh 

ực cạnh tranh trái với Luật SHTT
ồng chéo với Nghị định số 

ề xử phạt vi phạm 
ĩnh vực sở hữu 

ệp; hoặc quy định tại Thông 
ủa Bộ T

ề kiểm tra, giám sát, tạm dừng 
ủ tục hải quan đối với hàng hóa 

êu cầu bảo 
ẫn với quy 

ên quan trong Luật SHTT
ới Luật Hải quan…  

ạt động thực thi quyền SHTT
ời tiêu dùng.

ành, tổ chức 
ương có chung nhận định l

ện pháp (dân sự, h
ợc áp dụng để thực 

ền sở hữu công nghiệp ở n
ành chính chi

ủ đạo. Các chế tài dân s
ợc áp dụng v

ợc hiệu quả. Việc 
ịnh ranh giới giữa áp dụng 

ện pháp h

7/2017

ối quan hệ, phối hợp giữa các c
ực sự chặt chẽ, 

ẫn tới sự mâu thuẫn, chồng chéo. 
ụ: Quy 

ịnh của Nghị định 71/2014/NĐ-CP 
ạm pháp luật trong lĩnh 

SHTT và 
ồng chéo với Nghị định số 

ề xử phạt vi phạm 
ĩnh vực sở hữu 

ệp; hoặc quy định tại Thông 
ủa Bộ Tài 

ạm dừng 
àng hóa 
ầu bảo 

ẫn với quy 
SHTT

 
SHTT là 
u dùng.

ổ chức 
ận định l

ện pháp (dân sự, hành 
ợc áp dụng để thực 

ền sở hữu công nghiệp ở nước 
ành chính chiếm 

ài dân s
ợc áp dụng v

ợc hiệu quả. Việc 
ịnh ranh giới giữa áp dụng 

ện pháp hành 

7/2017 

ối quan hệ, phối hợp giữa các cơ 
ực sự chặt chẽ, 

ẫn tới sự mâu thuẫn, chồng chéo. 
ụ: Quy 

CP 
ạm pháp luật trong lĩnh 

và 
ồng chéo với Nghị định số 

ề xử phạt vi phạm 
ĩnh vực sở hữu 

ệp; hoặc quy định tại Thông 
ài 

ạm dừng 
àng hóa 
ầu bảo 

ẫn với quy 
SHTT 

là 
u dùng. 

ổ chức 
ận định là 

ành 
ợc áp dụng để thực 

ớc 
ếm 

ài dân sự 
ợc áp dụng và 

ợc hiệu quả. Việc 
ịnh ranh giới giữa áp dụng 

ành 



Số 197 - 7/2017 
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chính chưa rõ ràng, dẫn đến tình 
trạng: Có những vụ xâm phạm quyền 
ở mức độ rất nghiêm trọng, giá trị 
hàng hóa xâm phạm lên tới trên 500 
triệu đồng, ảnh hướng xấu đến trật tự 
xã hội, môi trường kinh doanh, nhưng 
vẫn chỉ bị xử phạt hành chính. Trong 
khi đó, đối với biện pháp hình sự, giá 
trị hàng hóa vi phạm chỉ từ 50 triệu 
đồng cũng có thể bị xử lý về hình sự. 
Trong 10 năm qua, chỉ có khoảng 40 
vụ xử lý dân sự và 5 vụ án hình sự 
được đưa ra xét xử với 4 vụ phạt tiền, 
và 1 vụ phạt tù nhưng với mức án 
thấp. 

Trong các vụ tranh chấp, xâm 
phạm quyền mang tính chất phức tạp, 
các chủ thể quyền thường có xu 
hướng chọn biện pháp hành chính khi 
yêu cầu xử lý xâm phạm. Họ ngại 
khởi kiện ra tòa án do thủ tục tại tòa 
phức tạp, kéo dài, tốn kém, đồng thời 
họ cũng chưa thực sự tin tưởng vào 
kinh nghiệm của tòa án trong việc xử 
lý các tranh chấp, xâm phạm quyền 
SHTT. 

Liên quan đến dịch vụ giám định 
sở hữu công nghiệp, mặc dù cơ sở 
pháp lý cho việc xã hội hóa đối với 
hoạt động này đã tương đối đầy đủ, 
đồng bộ, song hiện nay cả nước mới 
chỉ có duy nhất một tổ chức giám 
định sở hữu công nghiệp là Viện 
Khoa học SHTT (Bộ KH-CN) và mới 
có bốn giám định viên sở hữu công 
nghiệp. Đây là một vấn đề lớn, bởi 
phần lớn các cơ quan thực thi khi xử 

lý xâm phạm quyền SHTT còn phải 
phụ thuộc quá nhiều vào ý kiến của tổ 
chức giám định, ý kiến chuyên môn 
của Cục SHTT, làm ảnh hưởng 
không nhỏ đến hiệu quả của công tác 
thực thi quyền SHTT. 

Để có thể chuyển dần việc xử lý 
xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 
từ biện pháp hành chính sang biện 
pháp dân sự, bà Đỗ Thị Minh Thủy, 
Trưởng phòng Thanh tra, Bộ KH-CN 
đưa ra một số giải pháp theo hướng 
nâng cao năng lực tòa án, tiến tới 
thành lập tòa chuyên trách về sở hữu 
trí tuệ, tạo lập cơ chế “một cửa” trong 
xử lý hành chính.  

Theo bà Minh Thủy, cần phải sửa 
Luật SHTT và các văn bản pháp lý 
liên quan nhằm bảo đảm sự thống 
nhất và hiệu quả trong hoạt động thực 
thi và giải quyết tranh chấp quyền 
SHTT. Đồng thời cần có quy định 
chế định pháp lý riêng về giải quyết 
tranh chấp quyền SHTT trong Luật 
SHTT.  

Có thể thấy, năng lực thực thi của 
các cơ quan liên quan là yếu tố quan 
trọng, cả về hạ tầng kỹ thuật, thượng 
tầng thông tin và đội ngũ cán bộ. 
Trong đó đặc biệt chú trọng đến cải 
thiện khả năng tự quyết của các cơ 
quan thực thi hành chính thông qua 
việc đào tạo nâng cao năng lực, giảm 
sự lệ thuộc vào ý kiến chuyên môn về 
xâm phạm quyền SHTT từ cơ quan 
quản lý chuyên ngành.  

(Theo hanoimoi.com.vn) 
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ội; khả năng áp dụng ở quy mô 
ệp, sản phẩm dễ chế tạo, 
ật liệu dễ kiếm, thay thế 

ập ngoại... Ban tổ chức cho biết sẽ 
ởng đối với các 

ợc áp dụng 
ùng sâu, 
; khuyến 

ởng tối đa cho các lĩnh 
ệu đồng, các chủ nhiệm 

ợc Ban tổ chức 
ớng Chính phủ tặng 

ệp Hội KHKT H
ừ tháng 7 cho tới 

ửi tới Ban tổ chức 

7/2017 

ệp Hội KHKT 
ửi tới Ban tổ chức Giải 

ệt Nam 8 
3 công 

ợc trao giải nhất (2 trong 
ởng của Tổ chức Sở 

ạt 

ởng tập trung 
ự động 

ử và 
ễn thông; công nghệ sinh học phục 

ời sống; công nghệ 
ật liệu; công nghệ nhằm ứng phó 

ờng 
ài nguyên thiên 

ợc xét 
ới, sáng tạo, 

ợc áp dụng tại Việt 
ệu quả kinh tế, kỹ thuật và 

ội; khả năng áp dụng ở quy mô 
ệp, sản phẩm dễ chế tạo, 
ật liệu dễ kiếm, thay thế 

ập ngoại... Ban tổ chức cho biết sẽ 
ởng đối với các 

ợc áp dụng 
ùng sâu, 

ến 

ởng tối đa cho các lĩnh 
ệu đồng, các chủ nhiệm 

ợc Ban tổ chức 
ớng Chính phủ tặng 

ệp Hội KHKT Hà 
ừ tháng 7 cho tới 

ửi tới Ban tổ chức 
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Thu

định số 194 /QĐ
02 năm 2012 v
nh
cho s
ban nhân dân t
quan qu
Thu

Ninh Thu
nho, nho tr
hương v
tiêu dùng trong c
Nho Ninh Thu
ưa chu
ch
với các loại nho khác.

có hàm lư
87,43%, đư
9,11%, t
- 
tổng chất rắn ho
23,87 
Thu

Giải th
tháng 10

 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ninh 
Thuận” cho sản phẩm nho 

Cục Sở hữu trí tuệ đ
ịnh số 194 /QĐ

02 năm 2012 v
nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00030 
cho sản phẩm nho Ninh Thuận. Ủy 
ban nhân dân t
quan qu
Thuận”.

Cây nho thu
Ninh Thu
nho, nho tr
hương v
tiêu dùng trong c
Nho Ninh Thu
ưa chu
chất, chất l

ới các loại nho khác.

Về chất l
có hàm lư
87,43%, đư
9,11%, t
 16,53%, đ
ổng chất rắn ho

23,87 
Thuận có h

ải thưởng KH
tháng 10-2017.

ảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ninh 
ận” cho sản phẩm nho 
ục Sở hữu trí tuệ đ

ịnh số 194 /QĐ
02 năm 2012 v

ận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00030 
ản phẩm nho Ninh Thuận. Ủy 

ban nhân dân t
quan quản lý chỉ dẫn địa lý “Ninh 

ận”. 
Cây nho thu

Ninh Thuận l
nho, nho tr
hương vị đặc tr
tiêu dùng trong c
Nho Ninh Thu
ưa chuộng như v

ất, chất l
ới các loại nho khác.

ề chất l
có hàm lư
87,43%, đư
9,11%, tổng chất rắn ho

16,53%, đ
ổng chất rắn ho

23,87 - 53,98; nho NH01
ận có h

ởng KH
2017. 

(Theo hanoimoi.com.vn)

ảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ninh 
ận” cho sản phẩm nho 
ục Sở hữu trí tuệ đ

ịnh số 194 /QĐ
02 năm 2012 về việc cấp Giấy chứng 

ận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00030 
ản phẩm nho Ninh Thuận. Ủy 

ban nhân dân t
ản lý chỉ dẫn địa lý “Ninh 

Cây nho thu
ận là nơi n

nho, nho trồng ở Ninh Thuận có 
ị đặc tr

tiêu dùng trong c
Nho Ninh Thu

g như v
ất, chất lượng đặc th

ới các loại nho khác.

ề chất lượng:
có hàm lượng n
87,43%, đường tổng số từ 6,78

ổng chất rắn ho
16,53%, độ chua từ 0,32 

ổng chất rắn ho
53,98; nho NH01

ận có hàm lư

ởng KH-CN Vi
 

(Theo hanoimoi.com.vn)

ảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ninh 
ận” cho sản phẩm nho 
ục Sở hữu trí tuệ đ

ịnh số 194 /QĐ-SHTT, ngày 7 tháng 
ề việc cấp Giấy chứng 

ận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00030 
ản phẩm nho Ninh Thuận. Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận l
ản lý chỉ dẫn địa lý “Ninh 

Cây nho thuộc họ Vitaceae. Tỉnh 
à nơi n

ồng ở Ninh Thuận có 
ị đặc trưng riêng đư

tiêu dùng trong cả n
Nho Ninh Thuận đ

g như vậy l
ợng đặc th

ới các loại nho khác.

ợng: nho đ
ợng nư
ờng tổng số từ 6,78

ổng chất rắn ho
ộ chua từ 0,32 

ổng chất rắn hoà tan/đ
53,98; nho NH01

àm lượng n

CN Vi

(Theo hanoimoi.com.vn)

ảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ninh 
ận” cho sản phẩm nho 
ục Sở hữu trí tuệ đ

SHTT, ngày 7 tháng 
ề việc cấp Giấy chứng 

ận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00030 
ản phẩm nho Ninh Thuận. Ủy 

ỉnh Ninh Thuận l
ản lý chỉ dẫn địa lý “Ninh 

ộc họ Vitaceae. Tỉnh 
à nơi nổi tiếng về trồng 

ồng ở Ninh Thuận có 
ưng riêng đư

ả nước 
ận được nhiều ng

ậy là nh
ợng đặc thù, khác bi

ới các loại nho khác. 

nho đỏ Ninh Thuận 
ước từ 82,09 

ờng tổng số từ 6,78
ổng chất rắn hoà tan t

ộ chua từ 0,32 
à tan/đ

53,98; nho NH01
ợng nư

S

CN Việt Nam v

(Theo hanoimoi.com.vn)

ảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ninh 
ận” cho sản phẩm nho 
ục Sở hữu trí tuệ đã ra Quy

SHTT, ngày 7 tháng 
ề việc cấp Giấy chứng 

ận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00030 
ản phẩm nho Ninh Thuận. Ủy 

ỉnh Ninh Thuận l
ản lý chỉ dẫn địa lý “Ninh 

ộc họ Vitaceae. Tỉnh 
ổi tiếng về trồng 

ồng ở Ninh Thuận có 
ưng riêng đư

ớc ưa chu
ợc nhiều ng

à nhờ có các tính 
ù, khác bi

ỏ Ninh Thuận 
ớc từ 82,09 

ờng tổng số từ 6,78
à tan t

ộ chua từ 0,32 
à tan/độ chua từ 

53,98; nho NH01-
ước từ

SỞ H

ệt Nam v

(Theo hanoimoi.com.vn)

ảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ninh 
ận” cho sản phẩm nho  

ã ra Quy
SHTT, ngày 7 tháng 

ề việc cấp Giấy chứng 
ận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00030 

ản phẩm nho Ninh Thuận. Ủy 
ỉnh Ninh Thuận l

ản lý chỉ dẫn địa lý “Ninh 

ộc họ Vitaceae. Tỉnh 
ổi tiếng về trồng 

ồng ở Ninh Thuận có 
ưng riêng được ng

ưa chu
ợc nhiều ng

ờ có các tính 
ù, khác biệt so 

 
ỏ Ninh Thuận 

ớc từ 82,09 
ờng tổng số từ 6,78

à tan từ 15,15 
ộ chua từ 0,32 - 0,53%, 

ộ chua từ 
-48 Ninh 

ớc từ 85,14 

HỮU 

ệt Nam vào 

(Theo hanoimoi.com.vn)

ảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ninh 

ã ra Quyết 
SHTT, ngày 7 tháng 

ề việc cấp Giấy chứng 
ận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00030 

ản phẩm nho Ninh Thuận. Ủy 
ỉnh Ninh Thuận là cơ 

ản lý chỉ dẫn địa lý “Ninh 

ộc họ Vitaceae. Tỉnh 
ổi tiếng về trồng 

ồng ở Ninh Thuận có 
ợc người 

ưa chuộng.
ợc nhiều người 

ờ có các tính 
ệt so 

 
ỏ Ninh Thuận 

ớc từ 82,09 -
ờng tổng số từ 6,78-

ừ 15,15 
0,53%, 

ộ chua từ 
48 Ninh 

85,14 -

 TRÍ 
 

ào 

(Theo hanoimoi.com.vn) 

ảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ninh 

ết 
SHTT, ngày 7 tháng 

ề việc cấp Giấy chứng 
ận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00030 

ản phẩm nho Ninh Thuận. Ủy 
cơ 

ản lý chỉ dẫn địa lý “Ninh 

ộc họ Vitaceae. Tỉnh 
ổi tiếng về trồng 

ồng ở Ninh Thuận có 
ời 

ộng. 
ời 

ờ có các tính 
ệt so 

ỏ Ninh Thuận 
- 
-

ừ 15,15 
0,53%, 

ộ chua từ 
48 Ninh 

- 

 TUỆ

88,16%, đư
11,15%, t
11,97 
0,52%, t
từ 23,72 

Nh
thù c
do đi
phù h
phát tri
khô h
thấp nhất cả n
bình hàng n
lượng m
phù h
sinh tr
trung bình n
30oC, cao nh
nhất không d
bình t
trình tích l
quả nho; số giờ nắng cao, h
giao đ
được trồng tr
nhóm đ
đất ph
đất xám nâu v
giới nhẹ v
bán khô h

Bên c
nhiên, tính ch
của nho Ninh Thuận có đ
bàn tay chăm sóc c
đây. C
giống nho đỏ Ninh Thuận v
nho NH 01
trồng với mật độ 2

Ệ - 23

88,16%, đư
11,15%, t
11,97 - 13,42%, đ
0,52%, tổng chất rắn ho
ừ 23,72 -

Những tính chất, chất l
thù của nho Ninh Thuận có đ
do điều kiện tự nhi
phù hợp cho cây nho sinh tr
phát triển
khô hạn; Ninh Thuận có l

ấp nhất cả n
bình hàng n

ợng mưa trong các tháng phân b
phù hợp theo các giai đoạn v
sinh trưởng của cây nho; nhiệt độ 
trung bình n
30oC, cao nh

ất không d
bình từ 70 
trình tích l

ả nho; số giờ nắng cao, h
giao động từ 2.800 

ợc trồng tr
nhóm đất ph
ất phù sa ít chua, cơ gi
ất xám nâu v
ới nhẹ v

bán khô h
Bên cạnh đặc th

nhiên, tính ch
ủa nho Ninh Thuận có đ

bàn tay chăm sóc c
đây. Cụ thể: giống đ

ống nho đỏ Ninh Thuận v
nho NH 01

ồng với mật độ 2

23 

88,16%, đường tổng số từ 7,77 
11,15%, tổng chất rắn ho

13,42%, đ
ổng chất rắn ho
- 33,72.

ững tính chất, chất l
ủa nho Ninh Thuận có đ
ều kiện tự nhi
ợp cho cây nho sinh tr

ển, có khí h
ạn; Ninh Thuận có l

ấp nhất cả n
bình hàng n

ưa trong các tháng phân b
ợp theo các giai đoạn v

ởng của cây nho; nhiệt độ 
trung bình n
30oC, cao nhất không quá 40oC, thấp 

ất không d
ừ 70 - 

trình tích lũy n
ả nho; số giờ nắng cao, h

ộng từ 2.800 
ợc trồng tr

ất phù sa ít chua, cơ gi
ù sa ít chua, cơ gi

ất xám nâu v
ới nhẹ và nhóm đ

bán khô hạn điển h
ạnh đặc th

nhiên, tính ch
ủa nho Ninh Thuận có đ

bàn tay chăm sóc c
ụ thể: giống đ

ống nho đỏ Ninh Thuận v
nho NH 01-48 Ninh Thu

ồng với mật độ 2

ờng tổng số từ 7,77 
ổng chất rắn ho

13,42%, đ
ổng chất rắn ho

33,72. 
ững tính chất, chất l
ủa nho Ninh Thuận có đ
ều kiện tự nhi
ợp cho cây nho sinh tr

có khí h
ạn; Ninh Thuận có l

ấp nhất cả nước, l
bình hàng năm t

ưa trong các tháng phân b
ợp theo các giai đoạn v

ởng của cây nho; nhiệt độ 
trung bình năm giao đ

ất không quá 40oC, thấp 
ất không dưới 15oC; độ ẩm trung 

 77% thu
ũy nước v

ả nho; số giờ nắng cao, h
ộng từ 2.800 

ợc trồng trên các lo
ù sa ít chua, cơ gi

ù sa ít chua, cơ gi
ất xám nâu vùng bán khô h

à nhóm đ
ạn điển h

ạnh đặc th
nhiên, tính chất, chất l
ủa nho Ninh Thuận có đ

bàn tay chăm sóc c
ụ thể: giống đ

ống nho đỏ Ninh Thuận v
48 Ninh Thu

ồng với mật độ 2

Số 197 

ờng tổng số từ 7,77 
ổng chất rắn ho

13,42%, độ chua từ 0,39 
ổng chất rắn ho

ững tính chất, chất l
ủa nho Ninh Thuận có đ
ều kiện tự nhiên vùng 
ợp cho cây nho sinh tr

có khí hậu đặc tr
ạn; Ninh Thuận có l

ớc, lượng m
ăm từ 650

ưa trong các tháng phân b
ợp theo các giai đoạn v

ởng của cây nho; nhiệt độ 
ăm giao đ
ất không quá 40oC, thấp 

ới 15oC; độ ẩm trung 
77% thuận lợi cho quá 

ớc v
ả nho; số giờ nắng cao, h

ộng từ 2.800 - 
ên các lo

ù sa ít chua, cơ gi
ù sa ít chua, cơ gi

ùng bán khô h
à nhóm đất xám nâu v

ạn điển hình, nghèo h
ạnh đặc thù v

ất, chất l
ủa nho Ninh Thuận có đ

bàn tay chăm sóc của ng
ụ thể: giống đ

ống nho đỏ Ninh Thuận v
48 Ninh Thu

ồng với mật độ 2000 cây/ha; giàn 

ố 197 

ờng tổng số từ 7,77 
ổng chất rắn ho

ộ chua từ 0,39 
ổng chất rắn hoà tan/đ

ững tính chất, chất l
ủa nho Ninh Thuận có đ

ên vùng 
ợp cho cây nho sinh tr

ậu đặc tr
ạn; Ninh Thuận có l

ợng m
ừ 650-

ưa trong các tháng phân b
ợp theo các giai đoạn v

ởng của cây nho; nhiệt độ 
ăm giao động từ 27 
ất không quá 40oC, thấp 

ới 15oC; độ ẩm trung 
ận lợi cho quá 

ớc và đư
ả nho; số giờ nắng cao, h

 2.900 gi
ên các loại đất thuộc 

ù sa ít chua, cơ gi
ù sa ít chua, cơ giới trung b

ùng bán khô h
ất xám nâu v

ình, nghèo h
ù về điều kiện tự 

ất, chất lượng đặc th
ủa nho Ninh Thuận có đư

ủa ngư
ụ thể: giống được chọn l

ống nho đỏ Ninh Thuận v
48 Ninh Thuận; nho đ

000 cây/ha; giàn 

ố 197 - 7/2017

ờng tổng số từ 7,77 
ổng chất rắn hoà tan t

ộ chua từ 0,39 
à tan/độ chua 

ững tính chất, chất lượng đặc 
ủa nho Ninh Thuận có đư

ên vùng đất n
ợp cho cây nho sinh trưởng v

ậu đặc trưng bán 
ạn; Ninh Thuận có lượng m

ợng mưa trung 
-750 mm, 

ưa trong các tháng phân b
ợp theo các giai đoạn và th

ởng của cây nho; nhiệt độ 
ộng từ 27 

ất không quá 40oC, thấp 
ới 15oC; độ ẩm trung 

ận lợi cho quá 
à đường trong 

ả nho; số giờ nắng cao, hàng năm 
2.900 giờ; nho 

ại đất thuộc 
ù sa ít chua, cơ giới nhẹ; 

ới trung b
ùng bán khô hạn, c

ất xám nâu v
ình, nghèo hữu c

ề điều kiện tự 
ợng đặc th
ược c
ười dân n
ợc chọn l

ống nho đỏ Ninh Thuận và gi
ận; nho đ

000 cây/ha; giàn 

7/2017

ờng tổng số từ 7,77 
à tan t

ộ chua từ 0,39 
ộ chua 

ợng đặc 
ược l
ất này 
ởng v

ưng bán 
ợng mưa 
ưa trung 

750 mm, 
ưa trong các tháng phân b

à thời kỳ 
ởng của cây nho; nhiệt độ 

ộng từ 27 
ất không quá 40oC, thấp 

ới 15oC; độ ẩm trung 
ận lợi cho quá 

ờng trong 
àng năm 

ờ; nho 
ại đất thuộc 

ới nhẹ; 
ới trung bình; 

ạn, c
ất xám nâu vùng 

ữu cơ.
ề điều kiện tự 

ợng đặc th
ợc còn do 
ời dân nơi 

ợc chọn l
à giống 

ận; nho được 
000 cây/ha; giàn 

7/2017 

ờng tổng số từ 7,77 - 
à tan từ 

ộ chua từ 0,39 - 
ộ chua 

ợng đặc 
ợc là 

ày 
ởng và 

ưng bán 
ưa 

ưa trung 
750 mm, 

ưa trong các tháng phân bổ 
ời kỳ 

ởng của cây nho; nhiệt độ 
ộng từ 27 - 

ất không quá 40oC, thấp 
ới 15oC; độ ẩm trung 

ận lợi cho quá 
ờng trong 

àng năm 
ờ; nho 

ại đất thuộc 
ới nhẹ; 

ình; 
ạn, cơ 

ùng 
ơ. 

ề điều kiện tự 
ợng đặc thù 

òn do 
ơi 

ợc chọn là 
ống 

ợc 
000 cây/ha; giàn 
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cho nho được làm bằng dây thép cao 
từ 1,8 - 2,0m; khi cắt tỉa nho phải 
chọn ngọn nho khỏe nhất cho leo lên 
giàn, cắt bỏ hết các ngọn phụ. Khi 
ngọn chính đã lên tới giàn, ngắt búp 
sinh trưởng để các cành cấp 1 phát 
triển, gọi là tay, một gốc nho chỉ để 
lại từ 2 - 4 tay. Khi tay mọc dài từ 1- 
1,2m lại bấm ngọn để lại trên mỗi cây 
một số cành cấp 2, gọi là cành quả.; 
cây nho được trồng vào cuối mùa 
mưa, từ tháng 12 đến tháng 1. Có 3 
vụ cắt ra trái là đông xuân (tháng 12 
đến tháng 1), xuân hè (tháng 4 đến 
tháng 5), thu đông (tháng 9 đến tháng 
10). Người trồng nho phải có kinh 
nghiệm để chọn đúng thời điểm cắt 
cành.  

Khu vực địa lý: Thị trấn Phước 
Dân, xã Phước Thuận, xã Phước Sơn, 
xã Phước Hữu thuộc huyện Ninh 
Phước và xã Phước Nam thuộc huyện 
Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Cơ hội phát triển mới cho sản 
phẩm gà Thanh Chương  

Sản phẩm gà Thanh Chương (Nghệ 
An) vừa được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu tập thể.  

Đây không những là cơ hội để địa 
phương nâng cao danh tiếng, uy tín, 
tăng khả năng cạnh tranh của sản 
phẩm gà Thanh Chương trên thị 
trường mà còn thúc đẩy việc ứng 

dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
trong sản xuất, chế biến, nâng cao 
năng suất, chất lượng của sản phẩm. 

Gà ri phân bố chủ yếu ở các tỉnh 
miền Trung Việt Nam, nổi tiếng thơm 
ngon, chất lượng. Vùng đất Thanh 
Chương, Nghệ An hội tụ nhiều đặc 
điểm về khí hậu, thổ nhưỡng để cho 
ra đời những con gà ri thơm ngon. Để 
kích thích sản xuất phát triển, từ năm 
2012 huyện Thanh Chương đã có chủ 
trương xây dựng thương hiệu cho đàn 
gà nhằm tuyển chọn, bảo tồn nguồn 
gen một giống gà nổi tiếng, gắn với 
chăn nuôi an toàn sinh học, liên kết 
bao tiêu đầu ra. Ngày 15/9/2015, 
UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định 
số 2280/QĐ-UBND phê duyệt Dự án 
Xây dựng phát triển thương hiệu tập 
thể gà Thanh Chương. Dự án tập 
trung vào 3 tiêu chí gồm lựa chọn con 
giống là gà cỏ địa phương; nuôi theo 
hình thức gà thả vườn; chăn nuôi theo 
hướng an toàn sinh học.  

Năm 2014, tổng đàn gia cầm của 
huyện có 1.466 nghìn con, chiếm 
10,3% tổng đàn gia cầm toàn tỉnh, là 
huyện có số gà đứng thứ 2 toàn tỉnh 
(sau huyện Yên Thành). Hiện, huyện 
có 30 gia trại, trang trại với quy mô 
từ 700-2.000 con/lứa tập trung ở các 
xã Thanh lâm, Thanh Xuân, Thanh 
Thủy, Thanh Thịnh, Thanh Hương, 
Thanh Đức, Thanh Mỹ, Hạnh Lâm, 
Thanh Hòa, Phong Thịnh,… Giống 
gà chủ yếu là gà cỏ, gà ri, gà cồ và gà 
lai. 
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-01/17
18/04/2017 và việc cấp tem hợp quy 

ểu loại đạp điện FUJI CAP
ày 6/7/2017, yêu c

ạm dừng việc đưa
xe FUJI CAP-A2 có các vi ph

ới Kiểu dáng công nghiệp xe đạp 
ược bảo hộ của công ty 

Tuy nhiên, theo kh
ủa FUJI vẫn đang quảng 

cáo, bày bán công khai s
ạp điện FUJI CAP

ạm Bằng độc quyền kiểu dáng 
ệp của PEGA. Đáng báo 

ầu hết các xe đạp điện n
ược dán tem hợp quy.

ể bảo vệ quyền lợi của cả ng
tiêu dùng và các D
ạo, mới đây Công ty PEGA đ

ới Bộ 
Thương và Cục Quản lý Thị tr

ới mong muốn có đ
ớc và các cơ quan ch

năng liên quan để đảm bảo sự cạnh 
ạnh trong thị tr

ện, giúp đỡ, hỗ trợ v
oanh nghi

ến chống hàng gi
ệ lợi ích người ti

ền lợi chính đáng của 
ất, kinh doanh chân chính.

 (Theo baohaiquan.vn

Số 197 

ã ra thông
VAQ ngày 6/7/2017 x

ạm của FUJI bằng cách tạm 
ỉ hiệu lực giấy chứng nhận số 

01/17-00 ngày 
ệc cấp tem hợp quy 

ểu loại đạp điện FUJI CAP
ày 6/7/2017, yêu c

ưa ra th
A2 có các vi ph

ới Kiểu dáng công nghiệp xe đạp 
ợc bảo hộ của công ty 

Tuy nhiên, theo khảo sát, hệ thống 
ủa FUJI vẫn đang quảng 

cáo, bày bán công khai s
ạp điện FUJI CAP-A2 có ki

ạm Bằng độc quyền kiểu dáng 
ệp của PEGA. Đáng báo 

ầu hết các xe đạp điện n
ợc dán tem hợp quy.

ể bảo vệ quyền lợi của cả ng
tiêu dùng và các Doanh nghi
ạo, mới đây Công ty PEGA đ

ới Bộ trư
ục Quản lý Thị tr

ới mong muốn có đư
à các cơ quan ch
ể đảm bảo sự cạnh 

ạnh trong thị tr
ện, giúp đỡ, hỗ trợ v

oanh nghiệp 
àng giả, h

ời tiêu dùng; b
ền lợi chính đáng của 

ất, kinh doanh chân chính.
(Theo baohaiquan.vn

ố 197 

ã ra thông 
VAQ ngày 6/7/2017 x

ạm của FUJI bằng cách tạm 
ỉ hiệu lực giấy chứng nhận số 

00 ngày 
ệc cấp tem hợp quy 

ểu loại đạp điện FUJI CAP
ày 6/7/2017, yêu c

ra thị tr
A2 có các vi ph

ới Kiểu dáng công nghiệp xe đạp 
ợc bảo hộ của công ty 

ảo sát, hệ thống 
ủa FUJI vẫn đang quảng 

cáo, bày bán công khai sản phẩm xe 
A2 có ki

ạm Bằng độc quyền kiểu dáng 
ệp của PEGA. Đáng báo 

ầu hết các xe đạp điện n
ợc dán tem hợp quy.

ể bảo vệ quyền lợi của cả ng
oanh nghi

ạo, mới đây Công ty PEGA đ
trưởng Bộ Công 

ục Quản lý Thị tr
ược sự giúp đỡ 

à các cơ quan ch
ể đảm bảo sự cạnh 

ạnh trong thị tr
ện, giúp đỡ, hỗ trợ và cùng chung 

ệp trong cu
ả, hàng nhái; b
êu dùng; b

ền lợi chính đáng của 
ất, kinh doanh chân chính.

(Theo baohaiquan.vn

ố 197 - 7/2017

 báo s
VAQ ngày 6/7/2017 x

ạm của FUJI bằng cách tạm 
ỉ hiệu lực giấy chứng nhận số 

00 ngày 
ệc cấp tem hợp quy 

ểu loại đạp điện FUJI CAP
ày 6/7/2017, yêu cầu FUJI 

ị trường các 
A2 có các vi ph

ới Kiểu dáng công nghiệp xe đạp 
ợc bảo hộ của công ty 

ảo sát, hệ thống 
ủa FUJI vẫn đang quảng 

ản phẩm xe 
A2 có kiểu

ạm Bằng độc quyền kiểu dáng 
ệp của PEGA. Đáng báo 

ầu hết các xe đạp điện n
ợc dán tem hợp quy.

ể bảo vệ quyền lợi của cả ng
oanh nghiệp

ạo, mới đây Công ty PEGA đ
ởng Bộ Công 

ục Quản lý Thị tr
ợc sự giúp đỡ 

à các cơ quan ch
ể đảm bảo sự cạnh 

ạnh trong thị trường xe 
à cùng chung 

trong cu
àng nhái; b

êu dùng; b
ền lợi chính đáng của DN

ất, kinh doanh chân chính. 
(Theo baohaiquan.vn

7/2017

báo s
VAQ ngày 6/7/2017 x

ạm của FUJI bằng cách tạm 
ỉ hiệu lực giấy chứng nhận số 

00 ngày 
ệc cấp tem hợp quy 

ểu loại đạp điện FUJI CAP-A2 
ầu FUJI 
ờng các 

ạm so 
ới Kiểu dáng công nghiệp xe đạp 

ợc bảo hộ của công ty 

ảo sát, hệ thống 
ủa FUJI vẫn đang quảng 

ản phẩm xe 
ểu dáng 

ạm Bằng độc quyền kiểu dáng 
ệp của PEGA. Đáng báo 

ầu hết các xe đạp điện này 
ợc dán tem hợp quy. 

ể bảo vệ quyền lợi của cả người 
ệp sáng 

ạo, mới đây Công ty PEGA đã gửi 
ởng Bộ Công 

ục Quản lý Thị trường, 
ợc sự giúp đỡ 

à các cơ quan chức 
ể đảm bảo sự cạnh 

ờng xe 
à cùng chung 

trong cuộc 
àng nhái; bảo 

êu dùng; bảo vệ 
DN sản 

(Theo baohaiquan.vn

7/2017 

báo số 
VAQ ngày 6/7/2017 xử 

ạm của FUJI bằng cách tạm 
ỉ hiệu lực giấy chứng nhận số 

00 ngày 
ệc cấp tem hợp quy 

A2 
ầu FUJI 
ờng các 

ạm so 
ới Kiểu dáng công nghiệp xe đạp 

ợc bảo hộ của công ty 

ảo sát, hệ thống 
ủa FUJI vẫn đang quảng 

ản phẩm xe 
dáng 

ạm Bằng độc quyền kiểu dáng 
ệp của PEGA. Đáng báo 

ày 

ời 
sáng 

ửi 
ởng Bộ Công 

ờng, 
ợc sự giúp đỡ 

ức 
ể đảm bảo sự cạnh 

ờng xe 
à cùng chung 

ộc 
ảo 

ảo vệ 
ản 

(Theo baohaiquan.vn) 


