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ĐỂ SỞ HỮU TRÍ TUỆ THỰC SỰ 
LÀ ĐỘNG LỰC CHO ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO 

Văn phòng Chính phủ vừa có thông 
báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ 
Đức Đam tại buổi làm việc về tình 
hình hoạt động thời gian qua và định 
hướng phát triển trong thời gian tới 
của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT). 

Thông báo kết luận nêu rõ, hoạt 
động bảo hộ và thực thi quyền SHTT 
ở Việt Nam trong những năm qua đã 
đạt được một số kết quả nhất định. 
Hệ thống pháp luật về SHTT cơ bản 
đã đáp ứng được các chuẩn mực quốc 
tế, tạo cơ sở pháp lý cho  hoạt động 
bảo hộ và thực thi quyền SHTT, góp 
phần quan trọng cải thiện môi trường 
đầu tư và kinh doanh. 

 
Công tác tiếp nhận và xử lý đơn 

đăng ký sở hữu công nghiệp (SHCN) 
được thực hiện với khối lượng đơn 
ngày càng nhiều, thúc đẩy việc xác 
lập quyền SHCN; triển khai có hiệu 
quả hoạt động hỗ trợ quản lý, khai 

thác, sử dụng và phát tri
tuệ; hoạt động đ
truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận 
thức xã hội về SHTT 
tiến bộ; công tác hợp tác v
quốc tế về SHTT 
mở rộng hơn. 

Bên cạnh đó, hoạt động của Cục
SHTT còn một số tồn tại, công tác xử 
lý đơn đăng ký SHCN
xử lý đơn dài, gây b
nghiệp và xã hội. Q
và việc ứng dụng công nghệ thông tin 
trong xử lý công việc c
chậm đổi mới... 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao
cho Bộ Khoa học v
đạo Cục SHTT sửa đổi, điều chỉnh, 
bổ sung các quy định pháp luật về 
SHTT phù hợp với thông lệ quốc tế 
và các điều ước quốc tế m
là thành viên; các quy đ
đến trình tự, thủ tục, điều kiện hoạt 
động trong lĩnh vực 
SHCN; loại bỏ nh
khó khăn, bức xúc cho doanh nghiệp 
và xã hội; tạo điều kiện thúc đẩy hoạt 
động nghiên cứu, đổi mới s
sản xuất, kinh doanh

Về việc xử lý đ
Phó Thủ tướng yêu c
và Công nghệ chỉ đạo Cục 
trung từng bước rút ngắn thời hạn xử 
lý đơn, sớm khắc phục t
đọng đơn. Cải tiến, đ
tục, rút ngắn quy tr
phân cấp trong thẩm định đ
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à phát triển tài sản trí 
ệ; hoạt động đào tạo và tuyên 

ền, phổ biến nhằm nâng cao nhận 
SHTT đạt được nhiều 

ến bộ; công tác hợp tác và hội nhập 
 được chú trọng và 

ạnh đó, hoạt động của Cục 
ột số tồn tại, công tác xử 

SHCN chậm, thời hạn 
ơn dài, gây bức xúc cho doanh 

ội. Quy trình, thủ tục 
ệc ứng dụng công nghệ thông tin 

ử lý công việc còn hạn chế, 

ớng Vũ Đức Đam giao 
ộ Khoa học và Công nghệ chỉ 

ửa đổi, điều chỉnh, 
ổ sung các quy định pháp luật về 

ợp với thông lệ quốc tế 
ớc quốc tế mà Việt Nam 

là thành viên; các quy định liên quan 
ự, thủ tục, điều kiện hoạt 

ộng trong lĩnh vực SHCN dịch vụ 
những quy định gây 

ức xúc cho doanh nghiệp 
ều kiện thúc đẩy hoạt 

ứu, đổi mới sáng tạo và 
ản xuất, kinh doanh. 

ề việc xử lý đơn đăng ký SHCN, 
êu cầu Bộ Khoa học 

ệ chỉ đạo Cục SHTT tập 
ớc rút ngắn thời hạn xử 

ớm khắc phục tình trạng tồn 
ải tiến, đơn giản hóa thủ 

ục, rút ngắn quy trình; đẩy mạnh 
ấp trong thẩm định đơn; hoàn 



                      

SỞ HỮU TRÍ TUỆ- 2 
 

thiện cơ sở dữ liệu và công cụ tra 
cứu. Có cơ chế huy động các cơ sở 
nghiên cứu, giảng dạy tham gia thẩm 
định đơn đăng ký sáng chế, từng 
bước xã hội hóa một số khâu trong 
xác lập quyền SHCN; chia sẻ kết quả 
trong xử lý đơn. Đẩy mạnh đào tạo để 
tăng số lượng và nâng cao chất lượng 
thẩm định viên.  

Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo 
Cục SHTT khẩn trương tổ chức triển 
khai thực hiện Chương trình phát 
triển tài sản trí tuệ 2016-2020, đưa 
quyền SHTT của doanh nghiệp, tổ 
chức thành tài sản trí tuệ đóng góp 
cho sự phát triển của doanh nghiệp và 
nền kinh tế.  Đồng thời, thực hiện tốt 
chức năng quản lý nhà nước và hoạt 
động sự nghiệp trong lĩnh vực 
SHCN; thực hiện dân chủ, công khai, 
minh bạch, tạo sự đoàn kết, nhất trí 
trong các hoạt động nội bộ. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
LỄ KÝ KẾT BẢN GHI NHỚ HỢP 
TÁC VỀ SỞ HỮU CÔNG 
NGHIỆP 

 Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về 
Sở hữu công nghiệp giữa Cục Sở hữu 
trí tuệ (SHTT) - Bộ Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam và Trung tâm SHTT 
quốc gia Belarus đã diễn ra tại Trụ sở 
Cục SHTT. 

Tham dự lễ ký kết, về phía Cục 
SHTT có Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) kiêm Cục 
trưởng Trần Việt Thanh, Phó Cục 

trưởng Lê Ngọc Lâm c
một số đơn vị. Về phía Belarus có sự 
tham dự của ông Petr Baltrukovich, 
Phó Chủ tịch Ủy ban KH&CN 
Belarus và ông Dmitry Gil, Lãnh s
Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam.

Lãnh đạo hai Cơ quan trao đ
đã ký k

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ tr
kiêm Cục trưởng Trần Việt Thanh 
bày tỏ sự vui mừng với việc ký kết 
Bản ghi nhớ hợp tác về Sở hữu công 
nghiệp giữa Cơ quan 
nước, và xem đây là m
đánh dấu với một b
về KH&CN giữa 
và Belarus.  

Thứ trưởng cũng tin t
Bản ghi nhớ hợp tác sẽ thiết lập đ
một cơ chế hợp tác ổn định v
cũng như tạo ra các điều kiện thuận 
lợi để bảo đảm việc bảo hộ v
thi quyền SHTT, c
doanh nghiệp hai nư
phát triển tài sản trí tuệ. 

Bản ghi nhớ hợp tác về 
xây dựng trên cơ s
Lãnh đạo Bộ KH&CN Việt Nam v
Ủy ban KH&CN Belarus trong khuôn 
khổ Khóa họp Ủy ban hợp tác 
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ọc Lâm cùng đại diện 
ị. Về phía Belarus có sự 

ự của ông Petr Baltrukovich, 
ủ tịch Ủy ban KH&CN 

Belarus và ông Dmitry Gil, Lãnh sự 
ại sứ quán Belarus tại Việt Nam. 

 
ơ quan trao đổi Bản ghi nhớ 

ã ký kết 

ểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng 
ởng Trần Việt Thanh đã 

ỏ sự vui mừng với việc ký kết 
ản ghi nhớ hợp tác về Sở hữu công 

ơ quan SHTT của hai 
xem đây là một sự kiện 

ột bước phát triển mới 
 hai nước Việt Nam 

ởng cũng tin tưởng rằng 
ản ghi nhớ hợp tác sẽ thiết lập được 

ế hợp tác ổn định và lâu dài 
ạo ra các điều kiện thuận 

ợi để bảo đảm việc bảo hộ và thực 
, cũng như hỗ trợ 
ai nước trong việc 

ản trí tuệ.  
ản ghi nhớ hợp tác về SHTT được 

ên cơ sở thỏa thuận giữa 
ạo Bộ KH&CN Việt Nam và 

Ủy ban KH&CN Belarus trong khuôn 
ổ Khóa họp Ủy ban hợp tác 
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KH&CN Việt Nam - Belarus tháng 
11/2015. Bản ghi nhớ gồm 10 điều, 
trong đó lĩnh vực hợp tác chính tập 
trung vào các hoạt động trao đổi 
thông tin, kinh nghiệm, thực tiễn bảo 
hộ quyền sở hữu công nghiệp; nâng 
cao nhận thức công chúng trong lĩnh 
vực SHTT; và phát triển nguồn nhân 
lực. 

 (Theo noip.gov.vn) 
 

HỘI NGHỊ VỀ QUẢN LÝ SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ 

Một trong những khâu khiến việc 
xử lý đơn đăng ký sở hữu trí tuệ 
(SHTT) hiện nay bị chậm là do quy 
trình thẩm định đơn còn phức tạp. 
Phải nhanh chóng đơn giản hóa quy 
trình, tăng quyền hơn nữa cho các 
thẩm định viên, là nhiệm vụ quan 
trọng cần được khẩn trương thực 
hiện. 

 
Toàn cảnh hội nghị 

Tại Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị 
về Quản lý (SHTT). Tham dự Hội 
nghị có ông Trần Việt Thanh, Thứ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
kiêm Cục trưởng Cục SHTT; ông Lê 
Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP 

Hải Phòng; đại diện Văn ph
Chính phủ cùng hơn 200 l
chuyên viên các S
tổ chức KH&CN. 

Tại hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận 
đã tập trung làm rõ nh
vướng mắc khiến t
SHTT bị tồn đọng trong thời gian 
qua. Theo ông Lê Ng
Cục trưởng Cục SHTT, năm 2015 
Cục SHTT đã tiếp nhận 93.985 đ
các loại, gồm 50.975 đơn đăng k
lập quyền (tăng 10% so với năm 
2014) và 43.010 đơn khác.

Về việc xử lý đ
xử lý 75.283 đơn các lo
35.360 đơn đăng k
(giảm 8,7% so với năm 2014), trong 
đó: chấp nhận bảo hộ 25.621 đối 
tượng sở hữu công nghiệp (SHCN); 
từ chối bảo hộ 9.739 đối t
SHCN; ngoài ra đ
các loại mặt hàng 
bảo hộ đã cấp: Đã ch
cấp văn bằng bảo hộ 25.337 đối 
tượng SHCN (giảm 6,1% so với năm 
2014)... 

Nêu ý kiến về t
còn chậm, tại hội nghị ông Trần 
Dũng Tiến - Văn ph
và Liên danh đưa ra gi
Theo đó nâng cao ch
như tỉ lệ đội ngũ những ng
diện SHCN - những ng
nối cho Cục SHTT đối với các chủ 
thể đơn. Ông Tiến dẫn số liệu thời 
gian qua có trên 300 ngư
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ại diện Văn phòng 
ùng hơn 200 lãnh đạo, 

chuyên viên các Sở KH&CN và các 
 

ại hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận 
àm rõ những khó khăn, 

ớng mắc khiến tình trạng xử lý đơn 
ị tồn đọng trong thời gian 

Theo ông Lê Ngọc Lâm - Phó 
ởng Cục SHTT, năm 2015 

ếp nhận 93.985 đơn 
0.975 đơn đăng ký xác 

ập quyền (tăng 10% so với năm 
2014) và 43.010 đơn khác. 

ề việc xử lý đơn, Cục SHTT đã 
ơn các loại, trong đó có 

35.360 đơn đăng ký xác lập quyền 
ảm 8,7% so với năm 2014), trong 

ấp nhận bảo hộ 25.621 đối 
ở hữu công nghiệp (SHCN); 

ừ chối bảo hộ 9.739 đối tượng 
SHCN; ngoài ra đã xử lý 39.923 đơn 

àng khác. Số văn bằng 
ã chấp được nhận và 

ấp văn bằng bảo hộ 25.337 đối 
ợng SHCN (giảm 6,1% so với năm 

ình trạng xử lý đơn 
ậm, tại hội nghị ông Trần 

Văn phòng luật sư Phạm 
và Liên danh đưa ra giải pháp cụ thể. 
Theo đó nâng cao chất lượng cũng 

ỉ lệ đội ngũ những người đại 
ững người làm cầu 

ối cho Cục SHTT đối với các chủ 
ến dẫn số liệu thời 

gian qua có trên 300 người thi chứng 
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chỉ hành nghề đại diện SHCN nhưng 
tỉ lệ đạt rất thấp do trượt quá nhiều. 
Cụ thể, năm 2013 có 91 người thi mà 
chỉ có 2,63% người đạt. Năm 2014 
đến nay chưa có kết quả. Theo đó ông 
Tiến kiến nghị nên tách từng lĩnh vực 
để thi.  

Nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động 
quản lý nhà nước về SHTT trong thời 
gian tới, nhiều giải pháp đã được đưa 
ra, trong đó có việc hoàn thiện, trình 
cấp có thẩm quyền ký để ban hành 
Chương trình hành động quốc gia về 
SHTT. Sẽ tập trung hoàn thiện các 
văn bản pháp luật về SHTT, cụ thể: 
xây dựng Kế hoạch sửa đổi Luật 
SHTT và các văn bản pháp luật có 
liên quan; hoàn thiện, trình cấp có 
thẩm quyền ký ban hành các thông tư 
sửa đổi Thông tư 01, Thông tư 22 về 
phí và lệ phí và Thông tư về tài chính 
hướng dẫn thi hành Nghị định về 
sáng kiến. Bên cạnh đó cần tiến hành 
các giải pháp đồng bộ để nâng cao 
tốc độ xử lý đơn đăng ký SHCN, cụ 
thể: triển khai tốt Dự án “Xây dựng 
hệ thống thông tin tích hợp phục vụ 
công tác thẩm định đơn đăng ký 
SHTT”, hoàn thiện Quy định về phân 
cấp trong xử lý đơn, tăng cường đào 
tạo cán bộ và xây dựng hệ thống quản 
lý chất lượng; Tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin vào công tác, đặc 
biệt là công tác quản trị đơn SHCN; 
triển khai việc nộp đơn điện tử trực 
tuyến và giao dịch với người nộp đơn 
qua mạng Internet theo Nghị quyết 

36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của 
Chính phủ. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng 
Trần Việt Thanh khẳng định, thời 
gian qua hoạt động SHTT đã diễn ra 
sôi động trên phạm vi cả nước và đã 
có nhiều đóng góp thiết thực đến sự 
phát triển của nền kinh tế đất nước. 
Cục SHTT và các địa phương đã thực 
hiện nhiều biện pháp nhằm thực hiện 
các mục tiêu phát triển trong lĩnh vực 
này và đã đạt được nhiều kết quả 
đáng ghi nhận. Tuy nhiên, hoạt động 
SHTT trong những năm qua cũng bộc 
lộ những tồn tại, bất cập, chưa đáp 
ứng được yêu cầu quản lý trong tình 
hình mới.  

Để thúc đẩy hoạt động này, Thứ 
trưởng Trần Việt Thanh cho biết, dự 
kiến thời gian tới Bộ KH&CN sẽ vào 
làm việc với Đại học Quốc gia TP 
HCM để đưa Trung tâm về SHTT của 
trường này, hay như trung tâm của 
Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. 
Tại hội nghị, các đại biểu đến từ các 
sở KH&CN cũng chia sẻ những kết 
quả, cũng như những khó khăn trong 
hoạt động quản lý SHTT, đồng thời 
kiến nghị các giải pháp để đẩy mạnh 
hơn nữa hoạt động SHTT thời gian 
tới góp phần thúc đẩy hoạt động sự 
phát triển kinh tế - xã hội. 

 (Tổng hợp) 
 

 
 
 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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BẢO ĐẢM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ CỦA TÊN MIỀN 

Tên miền đang trở thành công cụ 
góp phần nhận biết nguồn gốc 
thương mại của doanh nghiệp, sản 
phẩm, dẫn đến việc xung đột với các 
quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trước khi 
có môi trường in-tơ-nét. Đã có nhiều 
tranh chấp khi tên miền có thể trùng 
lặp, gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu 
đang được bảo hộ.  

Tên miền được đăng ký với nguyên 
tắc là duy nhất, ai đăng ký trước sẽ là 
chủ sở hữu hợp pháp, cho nên đã có 
nhiều người chủ động đăng ký những 
tên miền mà quyền SHTT về tên lại 
thuộc về người khác. Các chủ thể 
quyền mặc dù có những nhãn hiệu, 
sản phẩm nhưng chưa đăng ký tên 
miền thường buộc phải mua lại với 
giá cao, hoặc cá nhân đã sử dụng tên 
miền cho các sản phẩm gây lầm 
tưởng cho người dân.  

Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến 
thực trạng tranh chấp tên miền giữa 
chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại 
và chỉ dẫn địa lý với chủ thể sở hữu 
tên miền. Hàng loạt các tên miền 
như: “sony.vn”, “bkav.vn”… trùng 
tên hoặc tương tự đến mức có thể gây 
nhầm lẫn với các nhãn hiệu đang 
được bảo hộ, được đăng ký, sử dụng 
bởi các cá nhân không phải chủ sở 
hữu nhãn hiệu tương ứng. Những vi 
phạm nếu gây ảnh hưởng đến chủ thể 
quyền thì có thể được xử lý bằng biện 
pháp hành chính, tư pháp hoặc trọng 

tài theo Luật SHTT. Nhưng thời gian 
qua, vi phạm về SHTT về tên miền 
chưa được xử lý triệt để, hầu hết các 
trường hợp vi phạm chưa bị thu hồi. 

 Để tháo gỡ những vướng mắc 
trong xử lý tên miền vi phạm 
SHTT, giúp bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp của chủ sở hữu các đối 
tượng SHTT, Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN), Bộ Thông 
tin và Truyền thông đã ban hành 
Thông tư liên tịch số 
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN 
(TTLT số 14), hướng dẫn trình tự, 
thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi 
phạm pháp luật SHTT. Theo Phó 
Chánh Thanh tra Bộ KH&CN 
Nguyễn Như Quỳnh, TTLT số 14 
quy định về các biện pháp xử lý tên 
miền vi phạm pháp luật về SHTT, 
bao gồm: Biện pháp khắc phục hậu 
quả buộc thay đổi thông tin, trả lại 
tên miền và thu hồi tên miền; trách 
nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ 
chức liên quan trong xử lý tên miền 
vi phạm pháp luật về SHTT.  

Ý kiến từ nhiều chuyên gia cho 
rằng, TTLT số 14 vẫn chưa thể loại 
bỏ hoàn toàn hành vi đăng ký, 
chiếm giữ tên miền vi phạm pháp 
luật SHTT. Các đối tượng có thể 
“lách luật” bằng cách đăng ký tên 
miền trùng tên với nhãn hiệu nổi 
tiếng, nhưng lại quảng cáo, đưa 
thông tin về sản phẩm khác.  

Khi đó, chủ sở hữu vẫn phải mua 
lại hoặc tiếp tục nộp đơn khởi kiện 
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ra tòa án theo quy định. Ngoài ra, 
các đối tượng còn có thể đăng ký 
những tên miền “.com”, “.net”, 
“.org”… ở quốc tế, nhưng hoạt 
động tại Việt Nam thì vẫn chưa có 
hướng để xử lý được. TTLT số 14 
chỉ có thể xử lý các tên miền do 
Việt Nam cấp và quản lý. Đây là 
vấn đề bất bình đẳng giữa tên miền 
quốc tế và Việt Nam có thể gây 
khó khăn cho các chủ thể và việc 
xử lý tranh chấp tên miền, quyền 
SHTT.  

Tuy nhiên, việc ra đời TTLT số 
14 cũng giúp các cơ quan chức 
năng có thể gỡ bỏ những tên miền 
sai phạm, xâm phạm quyền SHTT 
được bảo hộ dễ dàng hơn trước. 
Mặt khác, khi Việt Nam hội nhập 
sâu rộng với thế giới, việc đăng ký, 
sở hữu tên miền sẽ giúp các chủ thể 
không bị thua thiệt, hạn chế các 
tranh chấp và khẳng định giá trị 
thương hiệu trong môi trường quốc 
tế. 

 (Theo baonhandan.com.vn) 
 

TIÊU HỦY GẦN 2.400 SẢN 
PHẨM VI PHẠM VỀ SỞ HỮU 
CÔNG NGHIỆP 

 Thanh tra Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) phối hợp với Đội 
chống hàng giả và xâm phạm sở 
hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế 
(Công an thành phố Hà Nội) đã tổ 
chức tiêu hủy 2.349 sản phẩm là 
tang vật vi phạm hành chính về sở 

hữu công nghiệp. 

Rất nhiều sản phẩm b

Đây là các sản phẩm thời trang các 
loại như túi xách, ví da, dây lưng, 
đồng hồ, vòng đeo tay…
các nhãn hiệu Dior, 
Louis Vuitton… 
sản phẩm trên có 726 túi xách, 1.075 
ví da, 39 dây lưng, 6 đ
19 vòng đeo tay, 290 logo, 210 m
dây lưng và 2 bán thành ph
xách. 

Toàn bộ số tang vật vi phạm h
chính này được tịch thu theo các 
quyết định xử phạt vi phạm h
chính của Chánh Thanh tra bộ Khoa 
học và Công nghệ ban h
hành vi xâm phạm quyền đối
nhãn hiệu (hành vi gi
hiệu) theo quy định tại Nghị định số 
99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 c
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính về sở hữu công nghiệp.

Theo số liệu thống k
năm nay, Thanh tra B
Công nghệ đã tri
thanh tra về sở hữu công nghiệp tr
toàn quốc, phát hiện các c
phạm chủ yếu là v

Số 189 - 11/2016 

ữu công nghiệp.  

 
m bị tiêu hủy là túi xách, ví 

da 

ản phẩm thời trang các 
ư túi xách, ví da, dây lưng, 

đeo tay… đã giả mạo 
ệu Dior, Hermes, H&M, 

 Và trong số 2.349 
có 726 túi xách, 1.075 

ví da, 39 dây lưng, 6 đồng hồ đeo tay, 
tay, 290 logo, 210 mặt 

dây lưng và 2 bán thành phẩm túi 

ộ số tang vật vi phạm hành 
ợc tịch thu theo các 

ết định xử phạt vi phạm hành 
ủa Chánh Thanh tra bộ Khoa 

ệ ban hành để xử lý 
ạm quyền đối với 

ành vi giả mạo nhãn 
ệu) theo quy định tại Nghị định số 

CP ngày 29/8/2013 của 
ủ quy định xử phạt vi phạm 

ề sở hữu công nghiệp. 
ố liệu thống kê 9 tháng của 

năm nay, Thanh tra Bộ Khoa học và 
triển khai 48 cuộc 

ề sở hữu công nghiệp trên 
ốc, phát hiện các cơ sở vi 

à về sáng chế, kiểu 
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dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên 
thương mại, cạnh tranh không lành 
mạnh với tổng số tiền xử phạt trên 
1,4 tỷ đồng; buộc tiêu hủy và loại bỏ 
yếu tố vi phạm đối với 205.444 sản 
phẩm xâm phạm quyền sở hữu công 
nghiệp, giả mạo nhãn hiệu chủ yếu là 
dược phẩm, bánh kẹo, bột chiên giòn, 
nước giải khát, thuốc bảo vệ thực vật, 
sắt thép, sản phẩm thời trang. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 
THỰC HIỆN GIẢI PHÁP ĐỒNG 
BỘ NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ 

Cục sở hữu trí tuệ (SHTT) và Ủy 
ban nhân dân thành phố, Sở Khoa 
học và công nghệ (KH&CN) Hải 
Phòng tổ chức hội nghị toàn quốc về 
SHTT 2016. 

Hội nghị là dịp tổng kết, đánh giá 
kết quả triển khai hoạt động quản lý 
SHTT trên phạm vi cả nước năm 
2015; định hướng kế hoạch hoạt 
động SHTT trong thời gian tới, đặc 
biệt trong bối cảnh Việt Nam ký kết 
một loạt hiệp định thương mại tự do 
bao gồm những nội dung liên quan 
đến SHTT có tác động rất lớn đến sự 
phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. 

Tại hội nghị này, các đại biểu 
cũng sẽ thảo luận, trao đổi kinh 
nghiệm, tiếp thu góp ý, kiến nghị để 
đưa ra được những giải pháp giải 
quyết cho các vướng mắc trong hoạt 
động quản lý SHTT và định hướng 

phát triển hoạt động SHTT trên toàn 
quốc trong thời gian tới. 

(Theo khoahocvaphattrien) 
 
HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO THỂ HIỆN QUA LƯỢNG 
ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ 

 Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã 
phối hợp với Sở Khoa học và Công 
Nghệ (KH&CN) TP.HCM và Hội 
Sáng chế Việt Nam tổ chức Hội 
thảo Đăng ký bảo hộ sáng chế ra 
nước ngoài theo Hiệp ước về hợp 
tác Sáng chế (Patent Cooperation 
Treaty - PCT). 

Mục tiêu chính của hội thảo chính 
là cung cấp các thông tin, hướng 
dẫn cho các doanh nghiệp, cá nhân, 
trường đại học và các viện nghiên 
cứu về những quy trình thực hiện 
khi đăng ký bảo hộ sáng chế cũng 
như cách tận dụng những ưu thế của 
việc nộp đơn bảo hộ sáng chế ra 
nước ngoài thông qua Hiệp ước 
PCT. 

Theo ông Phan Ngân Sơn, Phó 
Cục trưởng Cục SHTT, trước tình 
hình Việt Nam đang tham gia ký kết 
nhiều hiệp định thương mại tự do 
với quốc tế, SHTT là một trong 
những vấn đề được quan tâm hàng 
đầu. Khi tham gia các hiệp định 
thương mại tự do quốc tế, Việt 
Nam sẽ có cơ hội đưa sản phẩm ra 
thị trường nước ngoài để cạnh tranh. 
Lúc này, việc bảo hộ tài sản SHTT, 
trong đó có sáng chế trở nên rất cần 
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thiết. Hiện tại ở Việt Nam có hai 
cách để cá nhân hoặc tổ chức đăng 
ký bảo hộ sáng chế ra nước ngoài. 
Cách thứ nhất là nộp đơn trực tiếp ra 
nước ngoài theo Công ước Paris. 
Cách thứ hai là nộp đơn theo Hiệp 
ước PCT.  

 
Ông Phan Ngân Sơn - Phó Cục trưởng Cục 

SHTT (bìa trái) - phát biểu tại hội thảo 

Theo ông Đào Nguyên, Thẩm 
định viên của Cục SHTT, PCT là hệ 
thống nộp đơn, không phải hệ thống 
cấp văn bằng sáng chế như một số 
người vẫn thường hay hiểu nhầm. 
Ưu điểm của PCT là cho chủ thể 
nộp đơn có thêm thời gian để cân 
nhắc việc nộp đơn ra nước ngoài. 
Bên cạnh đó, việc nộp đơn theo PCT 
còn giúp tiết kiệm chi phí nếu cá 
nhân người nộp đơn là công dân của 
quốc gia, là thành viên của Hiệp ước 
PCT. Người nộp đơn cũng chỉ cần 
làm một mẫu đơn duy nhất nhưng có 
thể nộp vào tất cả các nước thuộc hệ 
thống này.  

Mặc dù có nhiều lợi thế như vậy, 
nhưng số lượng nộp đơn PCT có 
nguồn gốc từ Việt Nam vẫn còn khá 
khiêm tốn. Việt Nam gia nhập PCT 
từ ngày 10/3/1993, tức là đã hơn 20 

năm, nhưng với s
có nguồn gốc Việt Nam theo ghi 
nhận của Cục SHTT tính đến hiện 
tại chỉ mới có 92 đ
đó chưa kể những đ
Việt Nam nộp thẳng ra n
mà chưa thông qua 
thẩm quyền tại Việt Nam.

Hiện tại cả nư
những cơ sở chuy
việc hướng dẫn viết y
chặt chẽ để được cấp bằng bảo hộ. 
Chưa kể do thiếu tra cứu, rất nhiều 
hồ sơ nộp đơn sáng ch
dẫn đến mâu thuẫn

(Theo khampha.vn)
 
NGUỒN TÀI SẢN TRÍ TUỆ LỚN 
CHƯA ĐƯỢC KHAI THÁC 
HIỆU QUẢ 

Việt Nam có nguồn t
rất lớn, đó là các k
sáng chế, giải pháp hữu ích v
lượng không nhỏ sáng chế của các 
nhà khoa học không chuy
nào khai thác hiệu quả nguồn t
này là nội dung chính của hội thảo 
“Thương mại hóa công nghệ”, do Bộ 
KH&CN tổ chức tại TP. Hồ Chí 
Minh. 

Chiến lược phát triển
công nghệ (KH&CN
nhấn mạnh đến những ph
hướng quan trọng, trong đó có nội 
dung “phát triển thị tr
gắn với thực thi pháp luật về 
trí tuệ (SHTT) 

Số 189 - 11/2016 

số lượng đơn PCT 
ồn gốc Việt Nam theo ghi 

ận của Cục SHTT tính đến hiện 
ại chỉ mới có 92 đơn. Con số 

ể những đơn có nguồn gốc 
ệt Nam nộp thẳng ra nước ngoài 

mà chưa thông qua các cơ quan có 
ẩm quyền tại Việt Nam. 

ước vẫn còn thiếu 
ở chuyên phụ trách về 

ớng dẫn viết yêu cầu bảo hộ 
ợc cấp bằng bảo hộ. 

ể do thiếu tra cứu, rất nhiều 
ơn sáng chế bị trùng lặp, 

ẫn đến mâu thuẫn. 
(Theo khampha.vn) 

ẢN TRÍ TUỆ LỚN 
ỢC KHAI THÁC 

ệt Nam có nguồn tài sản trí tuệ 
à các kết quả nghiên cứu, 

ế, giải pháp hữu ích và một 
ợng không nhỏ sáng chế của các 

ọc không chuyên. Làm thế 
ệu quả nguồn tài sản 

ội dung chính của hội thảo 
ại hóa công nghệ”, do Bộ 

ổ chức tại TP. Hồ Chí 

ợc phát triển Khoa học và 
KH&CN) đến 2020 đã 

ấn mạnh đến những phương 
ớng quan trọng, trong đó có nội 

ển thị trường KH&CN 
ắn với thực thi pháp luật về sở hữu 

 nhằm thúc đẩy 
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thương mại hóa các kết quả nghiên 
cứu”. Nhìn lai quá trình phát triển 
thị trường KH&CN đến nay, có thể 
thấy một thực trạng là tỷ lệ thương 
mại hóa thành công các kết quả 
nghiên cứu chưa cao.  

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Trần Văn Tùng, kể từ năm 2000, 
mỗi năm Nhà nước bỏ ra 2,5 đến 3 
tỷ USD để nhập khẩu thiết bị, công 
nghệ. Gần 65% giá trị nhập khẩu 
thiết bị, công nghệ có nguồn gốc từ 
Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, 
Hàn Quốc. Vấn đề đặt ra là trong số 
những thiết bị, công nghệ nhập khẩu 
này, nhiều thiết bị, công nghệ có thể 
chế tạo được ở trong nước. 

Thống kê cho thấy, hàng năm cả 
nước có khoảng 2.000 nhiệm vụ 
KH&CN, 20.000 kết quả nghiên cứu 
từ các Viện, Trung tâm, doanh 
nghiệp và khoảng 16.000 kết quả 
nghiên cứu từ các trường đại học. 
Bên cạnh đó còn có nhiều giải pháp, 
sáng chế, kết quả nghiên cứu từ các 
nhóm đơn lẻ, cá nhân có tiềm năng 
ứng dụng lớn vào thực tiễn, có thể 
khai thác thương mại phục vụ phát 
triển sản xuất. 

Việc ứng dụng công nghệ trong 
nước tạo ra nhiều thuận lợi cho 
doanh nghiệp, thuận lợi rõ rệt nhất 
là chi phí đầu tư chuyển giao công 
nghệ, sửa chữa, thay thế thiết bị, 
thuê chuyên gia nước ngoài… sẽ 
giảm đáng kể so với việc nhập khẩu 
thiết bị, công nghệ nước ngoài. Tuy 

có những ưu điểm nh
việc ứng dụng công nghệ trong n
hay nói cách khác, vi
hóa công nghệ ch
như mong muốn. 

Nguyên nhân c
một phần là do doanh nghi
thông tin về khả năng nghi
của các nhà khoa h
Về phía nhà khoa h
phí để triển khai hoặc thiếu thông tin 
về nhu cầu của doanh nghiệp n
hoạt động nghiên c
nhu cầu thực tế. 

Để giải quyết cho vấn đề n
đại biểu tham dự hội thảo đ
một số giải pháp đ
tại các nước phát triển tr
đồng thời giới thiệu một số ví dụ 
điển hình về thương m
nghệ thành công t
phía Bộ KH&CN, thời gian qua, Bộ 
đã giao cho Cục Phát triển thị 
trường và Doanh nghi
làm đầu mối mời một số doanh 
nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ 
Triển lãm thiết bị công nghiệp 
SuwaMesse tại Nhật Bản với mục 
đích hợp tác, chuyển giao 
và thương mại hóa sản phẩm.

Số 189 - 11/2016 

ểm như vậy nhưng 
ệc ứng dụng công nghệ trong nước 

hay nói cách khác, việc thương mại 
ệ chưa đạt hiệu quả 

 

 
nhân của tình trạng này, 
à do doanh nghiệp thiếu 
ề khả năng nghiên cứu 
à khoa học trong nước. 
à khoa học, do thiếu kinh 

ể triển khai hoặc thiếu thông tin 
ề nhu cầu của doanh nghiệp nên 

ên cứu chưa sát với 

ể giải quyết cho vấn đề này, các 
ại biểu tham dự hội thảo đã đưa ra 
ột số giải pháp đã được áp dụng 

ớc phát triển trên thế giới, 
ồng thời giới thiệu một số ví dụ 

ương mại hóa công 
ành công tại Việt Nam. Về 

ộ KH&CN, thời gian qua, Bộ 
ục Phát triển thị 

à Doanh nghiệp KH&CN 
ầu mối mời một số doanh 

ệp Việt Nam tham gia Hội chợ 
ết bị công nghiệp 

ại Nhật Bản với mục 
ợp tác, chuyển giao công nghệ 

ại hóa sản phẩm. 
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Tại nhiều quốc gia trên thế giới, 
việc thúc đẩy thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu và phát triển công 
nghệ được coi là trọng tâm của các 
chính sách kinh tế. Hoa Kỳ và 
Vương quốc Anh được coi là thiên 
đường cho các doanh nghiệp nhiều 
tiềm năng và sáng tạo bắt đầu khởi 
nghiệp, cũng là những quốc gia đã 
đánh giá đúng tầm quan trọng của 
việc phát triển KH&CN cho thương 
mại và kinht ế. Thung lũng Silicon 
là mô hình rõ rệt nhất về đầu tư cho 
nghiên cứu sáng tạo và thương mại 
hóa công nghệ. Thúc đẩy thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu và phát 
triển công nghệ cũng đươc nhiều 
nước châu Á chú trọng.  

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Trần Văn Tùng bày tỏ 
hy vọng đây là dịp chia sẻ kinh 
nghiệm quốc tế về chính sách, kỹ 
năng, kiến thức về thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu. Trong khuôn 
khổ hội thảo, ông Neill James, Phó 
Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại 
TP. Hồ Chí Minh; ông Masakazu 
Naito, chuyên gia đến từ JICA và 
đại diện một số doanh nghiệp của 
Hàn Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm về 
thương mại hóa công nghệ, đưa ra 
một số gợi ý choViệt Nam. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 
 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO
 Phương pháp đơn gi
chi phí để tạo ra s
lượng 

Nhờ sáng kiến của các công ty nh
Pavegen, ở các th
minh trong tương lai không quá xa, 
vỉa hè có thể tạo ra điện từ b
của chính những ng
đây, các nhà khoa h
Đại học Wisconsin
Madison) đã phát tri
kỹ thuật mới mà nh
nhà tự cấp điện với mức giá chỉ 
tương tự như sàn g

Trong khi gạch Pavegen sử dụng 
cảm ứng điện từ để tạo ra điện, vật 
liệu phát triển bởi nhóm nghi
lại dựa trên hiệu ứng điện ma sát, 
tạo tích điện, thư
tĩnh điện, thông qua ma sát của hai 
vật liệu khi chúng cọ xát v

Nguyên tắc đã 
áp dụng trong y phục hay m
cảm ứng thu điện, v
cứu đặt tên cho phương pháp này là 
phương pháp "thu
đường”. 

Trước đây, Wang đ
một hệ thống tương t

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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ỞNG SÁNG TẠO 
Phương pháp đơn giản, tiết kiệm 

ể tạo ra sàn gỗ thu năng 

ờ sáng kiến của các công ty như 
ở các thành phố thông 

minh trong tương lai không quá xa, 
ể tạo ra điện từ bước đi 

ủa chính những người đi bộ. Mới 
đây, các nhà khoa học thuộc trường 

ại học Wisconsin-Madison (UW- 
ã phát triển thành công 

à nhờ đó, những ngôi 
ự cấp điện với mức giá chỉ 

ư sàn gỗ thông thường. 

 
ạch Pavegen sử dụng 

ảm ứng điện từ để tạo ra điện, vật 
ệu phát triển bởi nhóm nghiên cứu 

ệu ứng điện ma sát, 
ường thấy nhất là 

ĩnh điện, thông qua ma sát của hai 
ật liệu khi chúng cọ xát vào nhau.  

ã được khám phá và 
ụng trong y phục hay màn hình 

ảm ứng thu điện, và nhóm nghiên 
phương pháp này là 

"thu năng lượng bên 

ớc đây, Wang đã thử nghiệm 
ương tự cho phép thu 
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năng lượng từ chuyển động của lốp 
xe ô tô. Trong trường hợp này, điện 
được tạo ra thông qua các sợi nano 
cellulose có độ dày nhỏ hơn 1mm, 
được gắn vào sàn gỗ. Một số sợi 
nano này được xử lý hóa học, và khi 
chúng được đưa vào sát với các sợi 
nano không được xử lý thông qua 
các rung động gây ra bởi tiếng bước 
chân trên bề mặt của vật liệu, chúng 
tạo ra dòng điện. Dòng điện này sau 
đó được thu để thắp sáng đèn, sạc 
pin, hoặc phục vụ các nhu cầu khác 
trong gia đình. Hiệu suất năng lượng 
của hệ thống có thể được tăng lên 
bằng cách tích tụ trong nhiều lớp. 

Nhóm nghiên cứu đang tối ưu hóa 
hệ thống với hy vọng xây dựng một 
nguyên mẫu để đặt tại một vị trí nào 
đó tại các trường đại học để chứng 
minh công nghệ. Hệ thống cũng có 
thể được ứng dụng trong một số loại 
sàn khác. Nghiên cứu được công bố 
trên Tạp chí Nano Energy. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 
 Chất xúc tác có thể biến khí thải 
thành nhiên liệu 

Nhóm nghiên cứu của Mỹ đã tình 
cờ phát hiện ra một chất xúc tác có 
thể biến CO2 thành ethanol để sử 
dụng cho các loại động cơ. 

Các nhà khoa học ở Phòng thí 
nghiệm Quốc gia Oak Ridge, bang 
Tennessee, Mỹ, vừa vô tình phát 
hiện một phương pháp đơn giản biến 
CO2 thành ethanol có thể sử dụng 

làm nhiên liệu, theo báo cáo công 
trên tạp chí ChemistrySelect.
khi cố gắng tìm chu
học phức tạp nhằm biến CO2 th
nhiên liệu có ích, nhóm nghi
nhận ra một chất xúc tác m
vào để thúc đẩy phản ứng lại có thể 
tự thực hiện toàn b

Chất xúc tác đ
cacbon, đồng và nitơ b
các hạt nano đồng
phủ nitơ cao 50–
khi cho dòng điện 1,2 Volt chạy 
qua, chất xúc tác n
CO2 hòa tan trong n
ethanol, hợp chất hữu c
dụng rộng rãi nh
liệu, có hiệu suất l
    Quá trình này mang nhi
hơn các phương pháp bi
nhiên liệu khác. Chất xúc tác đ
tạo ra từ các vật liệu rẻ tiền v
phản ứng ở nhiệt độ ph
cầu về điện thấp, do đó có thể áp 
dụng phương pháp này đ
sản xuất ở quy mô công nghiệp.
Ethanol có thể sử dụng cho máy phát 
điện và xe cộ. Nhóm nghi
định nghiên cứu sâu h
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ệu, theo báo cáo công bố 
ChemistrySelect. Trong 
ìm chuỗi phản ứng hóa 

ọc phức tạp nhằm biến CO2 thành 
ệu có ích, nhóm nghiên cứu 

ận ra một chất xúc tác mà họ đưa 
ể thúc đẩy phản ứng lại có thể 

n toàn bộ quá trình này. 

 
ất xúc tác được tạo ra từ 

à nitơ bằng cách đưa 
ạt nano đồng vào cột cacbon 

–80 nano mét. Sau 
ện 1,2 Volt chạy 

ất xúc tác này có thể biến 
CO2 hòa tan trong nước thành 

ợp chất hữu cơ được sử 
ãi như một loại nhiên 

ệu, có hiệu suất lên tới 63%. 
Quá trình này mang nhiều ưu điểm 

hơn các phương pháp biến CO2 thành 
ệu khác. Chất xúc tác được 

ạo ra từ các vật liệu rẻ tiền và có thể 
ệt độ phòng với yêu 

ầu về điện thấp, do đó có thể áp 
ương pháp này để mở rộng 

ản xuất ở quy mô công nghiệp. 
ể sử dụng cho máy phát 
ộ. Nhóm nghiên cứu dự 
ứu sâu hơn về phản ứng 
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biến CO2 thành ethanol và cố gắng 
làm tăng hiệu suất của nó. 

 (Theo vnexpress.net) 
 

 Phân tử Heme - chìa khóa để cải 
thiện hiệu suất pin 

Trong những năm gần đây, pin 
Lithium-oxy (Li-O2) đã nổi lên như 
loại pin thế hệ mới tiếp sau pin 
lithium-ion, tiêu chuẩn công nghiệp 
cho các thiết bị điện tử tiêu dùng, vì 
pin Li-O2 có tiềm năng tích điện lâu 
hơn rất nhiều.  

Tuy nhiên, trước khi điều đó có thể 
trở thành hiện thực, các nhà nghiên 
cứu cần phải chế tạo được pin Li-O2 
hiệu quả đủ cho ứng dụng thương 
mại và ngăn chặn sự hình thành của 
lithium peroxide, chất kết tủa rắn bao 
phủ bề mặt điện cực oxy của pin.  

 
Phân tử heme đã được chứng minh 

có thể cải thiện chức năng của pin Li-
O2 bằng cách giảm năng lượng cần 
để tăng thời gian của chu kỳ sạc/xả 
sạc của pin. Heme là phân tử tạo 
thành một trong hai phần của 
hemoglobin vận chuyển oxy trong 
máu của động vật. Phân tử này được 
sử dụng trong pin Li-O2, sẽ hòa tan 

thành chất điện phân của pin v
động như chất trung gian oxy hóa 
khử, loại bỏ rào c
thiết để phản ứng điện hóa diễn ra.

Phát hiện nghiên c
giảm khối lượng chất thải động vật 
cần xử lý. Won
nhóm nghiên cứu nhấn mạnh, công 
nghệ mới sử dụng chất thải sinh học 
tái chế làm vật liệu xúc tác n
hiệu quả và vừa đ
phát triển ứng dụng năng l

(Theo vnexpress.net)
 
 Hợp chất mới có thể ti
nhiều loại ung thư

Phân tử S63845 có kh
bỏ nguồn sống của các tế b
thư, làm chậm quá tr
bệnh nhưng không gây tác d
phụ.  

Các nhà khoa h
loại hợp chất mới có tác dụng ức chế 
sự phát triển của nhiều mẫu tế b
ung thư trên tạp chí Natu
19/10, theo Science Alert.
mang tên S63845 ho
cách ngăn cản protein MCL1, 
protein giúp nhiều loại tế b
thư phát triển. Các tế b
chết nếu không có MCL1.
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ất điện phân của pin và hoạt 
ất trung gian oxy hóa 
ào cản năng lượng cần 

ể phản ứng điện hóa diễn ra.  
ên cứu có thể giúp 

ợng chất thải động vật 
Won-Hee Ryu, trưởng 

ứu nhấn mạnh, công 
ệ mới sử dụng chất thải sinh học 

ật liệu xúc tác nên vừa 
ừa được ưu tiên trong 

ển ứng dụng năng lượng xanh. 
(Theo vnexpress.net) 

ợp chất mới có thể tiêu diệt 
ư 

S63845 có khả năng loại 
ỏ nguồn sống của các tế bào ung 

ậm quá trình phát triển 
ưng không gây tác dụng 

 
Các nhà khoa học vừa công bố 
ại hợp chất mới có tác dụng ức chế 

ự phát triển của nhiều mẫu tế bào 
ạp chí Nature hôm 

19/10, theo Science Alert.  Phân tử 
mang tên S63845 hoạt động bằng 

ản protein MCL1, 
ều loại tế bào ung 

ển. Các tế bào ung thư sẽ 
ết nếu không có MCL1. 



                      

SỞ HỮU TRÍ TUỆ- 13 
 

Hệ miễn dịch của con người khó 
tiêu diệt tế bào ung thư do chúng 
phát triển và lan rộng nhanh hơn so 
với tốc độ mà cơ chế bảo vệ của cơ 
thể con người có thể theo kịp. Việc 
dùng thuốc hóa trị hoặc xạ trị có thể 
được xem là phương pháp hiệu quả 
để loại bỏ tế bào ung thư, tuy nhiên 
những kỹ thuật này thường lại tiêu 
diệt luôn cả tế bào khỏe mạnh và 
gây tác dụng phụ là làm suy nhược 
cơ thể. 

Phân tử S63845 là một phương 
pháp đầy triển vọng bởi ngoài việc 
loại bỏ nguồn sống của tế bào ung 
thư, nó có thể được sử dụng với liều 
lượng không gây tổn hại cho tế bào 
thường. Phát hiện này có thể giúp 
các nhà nghiên cứu tìm ra cách 
chống lại các thể ung thư máu. Nó 
cũng có thể hỗ trợ điều trị các khối u 
rắn, gồm u ác tính và ung thư phổi 
hay ung thư vú. Hợp chất này là sản 
phẩm mới nhất trong dòng thuốc 
chống ung thư mới mang tên BH3 
minetics, nhằm vào các protein mà 
tế bào ung thư dựa vào để tránh né 
và chống lại quá trình tự chết được 
lập trình của tế bào.  

Nghiên cứu này chỉ đang ở bước 
cận lâm sàng. Nhóm nghiên cứu sẽ 
tiếp tục phải tiến hành nhiều cuộc 
thử nghiệm phức tạp nữa để trước 
khi phát triển nó thành loại thuốc mà 
bệnh nhân có thể sử dụng một cách 
an toàn. 

(Theo vnexpress.net) 

 Chế tạo thành công thi
dấu vân tay của trẻ s

Với công nghệ n
hướng giải quyết cho nhiều vấn đề x
hội quan trọng, bao gồm quản lý ti
chủng, cung ứng thực phẩm v
lý giấy khai sinh chính xác bằng cách 
xác minh đúng danh tính c
đứa trẻ sơ sinh thông qua d
tay. 

Thiết bị nhỏ gọn có thể d
tay của trẻ s

Công ty NEC c
hợp với Đại học Michigan, Mỹ đ
thành công việc phát triển thiết bị lấy 
dấu vân tay của trẻ s
trên thế giới. Thiết bị đ
rãi tại bang Dayalbagh, Ấn Độ.

Cho đến nay, vi
vân tay trẻ sơ sinh r
kích thước của vân tay quá nhỏ, trong 
khi các thiết bị lấy dấu vân tay d
cho trẻ lại quá lớn. Giả quyết t
trạng này, thiết bị của NEC có kích 
thước nhỏ gọn, trọng l
50 gram và có ph
phù hợp với trẻ nhỏ cũng nh
cầm nắm. Nhờ tính linh hoạt v
nhẹ  nên thiết bị có thể dễ d
dấu vân tay của trẻ s
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ành công thiết bị lấy 
ấu vân tay của trẻ sơ sinh 

ệ này có thể đóng góp 
ớng giải quyết cho nhiều vấn đề xã 

ội quan trọng, bao gồm quản lý tiêm 
ủng, cung ứng thực phẩm và quản 

ấy khai sinh chính xác bằng cách 
xác minh đúng danh tính của những 

ơ sinh thông qua dấu vân 

 
ết bị nhỏ gọn có thể dễ dàng lấy dấu vân 

ủa trẻ sơ sinh. 

Công ty NEC của Nhật Bản kết 
ợp với Đại học Michigan, Mỹ đã trở 

ệc phát triển thiết bị lấy 
ấu vân tay của trẻ sơ sinh đầu tiên 

ế giới. Thiết bị đã trải qua rộng 
ại bang Dayalbagh, Ấn Độ.  

, việc nhận diện dấu 
ơ sinh rất khó khăn bởi 

ớc của vân tay quá nhỏ, trong 
ết bị lấy dấu vân tay dành 

ẻ lại quá lớn. Giả quyết tình 
ết bị của NEC có kích 

ớc nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ hơn 
ram và có phần cạnh tròn, thon, 
ợp với trẻ nhỏ cũng như người 

ầm nắm. Nhờ tính linh hoạt và gọn 
ết bị có thể dễ dàng lấy 

ấu vân tay của trẻ sơ sinh ở mọi vị 
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trí. 
Người dùng chỉ việc đặt ngón tay 

của trẻ sơ sinh lên bề mặt cảm biến, 
sau đó hình ảnh của vân tay sẽ được 
hiện thị trên một thiết bị di động. Mọi 
thao tác chụp và lấy dấu vân tay đều 
được thực hiện rất nhanh gọn và 
không hề làm đau các bé. 

Công ty NEC sẽ tiếp tục quá trình 
nghiên cứu và hoàn thiện thiết bị nay 
trong thời gian tới. Tuy nhiên, hiện 
chưa rõ khi nào NEC sẽ tung sản 
phẩm này ra thị trường. 

 (Theo baochinhphu.vn) 
  
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Ba học sinh THCS thiết kế phần 
mềm sử Việt 

 Xuất phát từ tình trạng học sinh 
khó tiếp thu môn lịch sử, hay nhầm 
lẫn về sự kiện, con số… một nhóm 
học sinh tại Đà Nẵng đã thiết kế ra 
phần mềm sử Việt để giúp các bạn 
học lịch sử tốt hơn. Phần mềm vừa 
đoạt giải Ba - Giải thưởng Sáng tạo 
khoa học công nghệ Việt Nam 2016. 

 
Ba học sinh thiết kế ra phần mềm 

này gồm Dương Nguyên Ánh Hằng, 
Võ Ngọc Đức Thịnh và Huỳnh 
Trung Đức, học sinh lớp 8/2 Trường 

THCS Nguyễn Khuyến, TP. Đ
Nẵng. Giải pháp đ
sử dụng kỹ thuật l
các công nghệ internet phổ biến hiệ
nay để tạo ra một ứng dụng web. 

Theo đó, ứng dụng web hiển thị 
trục thời gian, sắp đặt các thời kỳ, sự 
kiện, nhân vật lịch sử l
gian đó. Xây dựng phần mềm d
hình thức dự án m

Với trục thời gian biểu diễn sự 
kiện lịch sử từ thời
hiện đại, mỗi sự kiện đ
3 phần, gồm: Phần tóm l
phần sự kiện lịch sử v
vật lịch sử. Để giúp ng
nhớ, nhóm ghép h
cho từng thời kỳ, sự kiện, nhân vật 
lịch sử cùng với t
tả tổng quát nhất. Phần sự kiện đ
hiển thị danh sách tất cả các sự kiện 
xảy ra trong thời kỳ.

Sau 6 tháng mi
thành công với ý t
Đề tài này đã đạt giải Khuyến khích 
tại Hội thi Tin học trẻ To
2016 và mới đây l
Sáng tạo khoa học công nghệ Việt 
Nam 2016. 

(Theo 
 
 9x sáng chế ra phân bón hiệu 
quả cao từ cây dã qu

Thấy bố mẹ và các h
địa phương phải sử dụng nguồn phân 
bón đắt tiền, em Trần Ho
(sinh năm 1999)
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ễn Khuyến, TP. Đà 
ải pháp được nhóm chọn là 

ử dụng kỹ thuật làm web cũng như 
ệ internet phổ biến hiện 

ể tạo ra một ứng dụng web.  
ứng dụng web hiển thị 

ục thời gian, sắp đặt các thời kỳ, sự 
ện, nhân vật lịch sử lên trục thời 

ựng phần mềm dưới 
ức dự án mã nguồn mở. 

ới trục thời gian biểu diễn sự 
ện lịch sử từ thời kỳ sơ khai đến 
ện đại, mỗi sự kiện được chia làm 

ần, gồm: Phần tóm lược lịch sử, 
ần sự kiện lịch sử và phần nhân 

ể giúp người học dễ 
ớ, nhóm ghép hình ảnh đại diện 

ừng thời kỳ, sự kiện, nhân vật 
ới tư liệu văn bản mô 

ả tổng quát nhất. Phần sự kiện được 
ển thị danh sách tất cả các sự kiện 

ảy ra trong thời kỳ. 
Sau 6 tháng miệt mài, nhóm đã 

ới ý tưởng của mình. 
ạt giải Khuyến khích 

ại Hội thi Tin học trẻ Toàn quốc 
ới đây là giải Ba cuộc thi 

ạo khoa học công nghệ Việt 

(Theo baochinhphu.vn) 

ế ra phân bón hiệu 
ã quỳ 

à các hộ nông dân ở 
ải sử dụng nguồn phân 

ắt tiền, em Trần Hoàng Quân 
(sinh năm 1999), Trường THPT 
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Trường Chinh (tỉnh Gia Lai) đã 
sáng tạo ra loại phân bón tự chế đơn 
giản, thân thiện môi trường và tiết 
kiệm chi phí từ cây dã quỳ. 

Qua nắm bắt thông tin nhiều 
kênh, có cả từ những bài báo quốc 
tế, Quân xác định hướng đi cho ý 
tưởng của mình từ cây dã quỳ vừa 
có những đặc tính phù hợp. Quân 
chọn dã quỳ mà không phải một 
loại cây nào khác, bởi em nhận thấy 
ở địa bàn Tây Nguyên, đây là một 
loại cây phổ biến, phân bố rất rộng 
và có lượng sinh khối lớn, giàu dinh 
dưỡng cho cây. Vì vậy nếu thành 
công thì mọi người dân ai cũng đều 
có thể tự chế ra và sử dụng đại trà. 

 
Sau 7 tháng từ khi lên ý tưởng, 

sản phẩm mà Quân thu được đem 
lại hiệu quả, năng suất cao hơn hẳn 
so với các nguồn phân chuồng khác. 
Quân cho biết, nếu chỉ tính trồng 
rau trên 1ha, nếu sử dụng lượng 
phân bón từ dã quỳ sẽ tiết kiệm hơn 
nhiều so với việc sử dụng phân 
chuồng tới 10 triệu đồng. Sản phẩm 
phân bón của Quân được công nhận 
về cơ sở khoa học khi đạt được giải 
Nhì ở cả hai cuộc thi khoa học kỹ 

thuật cấp quốc gia v
phía Nam. Ngoài ra, đ
quỳ, Quân còn có th
hạn chế, ngăn ngừa
nhưng không gây đ
và người sử dụng
mang lại nhiều lợi nhuận h
bà con trong việc sử dụng phân bón 
cho cây trồng của m

Hiện Quân đang 
người thân tuyên truy
dân trồng rau. Đặc biệt, ở huyện 
Chư Sê hiện nay hầu hết mọi ng
đều sử dụng loại phân bón n
em và mang lại hiệu quả rất tốt.

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn
 
 Độc đáo với ý t
“biến” bão thành n
hai học sinh nhí 

 Ý tưởng sáng tạo ra chiếc máy 
đặc biệt trên là c
Nguyệt Minh và Đinh Qu
học sinh lớp 5 trư
Phú, thành phố Tam Điệp, Ninh 
Bình. 

Mô hình máy đư
bằng những nguy
và những đồ phế thải nh
cũ, hộp đựng đồ cũ, m

Số 189 - 11/2016 

ốc gia và ở khu vực 
Ngoài ra, đối với cây dã 

có thể chế ra thuốc 
ạn chế, ngăn ngừa được sâu bệnh 

nhưng không gây độc hại cho cây 
ời sử dụng. Điều này đã 
ại nhiều lợi nhuận hơn cho 

ệc sử dụng phân bón 
ồng của mình. 

đang nhờ bạn bè và 
ên truyền với các hộ 

ồng rau. Đặc biệt, ở huyện 
ện nay hầu hết mọi người 

ử dụng loại phân bón này của 
ại hiệu quả rất tốt. 

truyenthongkhoahoc.vn) 

ộc đáo với ý tưởng máy 
ão thành năng lượng của 

 
ởng sáng tạo ra chiếc máy 

ên là của em Đinh Thị 
à Đinh Quỳnh Ngân, 

ường Tiểu học Trần 
ố Tam Điệp, Ninh 

 
được làm hoàn toàn 

ằng những nguyên vật liệu rẻ tiền 
ững đồ phế thải như: ống nước 

ũ, hộp đựng đồ cũ, màu vẽ, giấy, 
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quạt tự chế… tất cả kinh phí chưa 
đến một triệu đồng. Hai em phải 
làm mất hơn 1 tháng mới xong được 
máy cùng với sự giúp sức của thầy 
giáo Phạm Sơn Thu dạy mỹ thuật, 
cuối cùng mô hình máy thu và xử lý 
bão của hai nữ sinh cũng hoàn thiện 
ngoài mong đợi. 

Lý giải về nguyên lý hoạt động 
của máy thu và xử lý bão, Quỳnh 
Ngân cho hay, máy có hai phần 
chính là bộ phận đặt trong lòng đất 
thu - xử lý gió bão và bộ phận đặt 
trên mặt đất để thu sấm chớp. “Khi 
có cơn bão đến, gió bão sẽ được các 
quạt của máy thu vào bên trong 
bình chứa (nén áp suất). Từ đây gió 
được chuyển đến một bộ phận làm 
quay tua-bin phát ra điện, điện sẽ 
được tích ở bộ phận nguồn sau đó 
truyền tải đến cho người dân sử 
dụng.  

 
Mô hình máy thu và xử lý bão trong lòng 
đất của hai em Nguyệt Minh cà Quỳnh 

Ngân 

Lượng gió dư thừa sẽ theo các 
ống dẫn và thoát ra trên mặt đất 
theo kiểm soát của van tự động. 
Việc thu và xử lý nước cũng tương 
tự. Còn bộ phận thu sấm chớp cũng 
sẽ thực hiện thu sấm chớp thông 

qua các cột đặt tr
cũng làm quay tua
thành điện năng”, em Ngân nói.

Giành giải nhất của cuộc thi, 
Nguyệt Minh và Qu
nhận số tiền th
đồng. Hai em đ
phần tiền liên hoan v
trong lớp và mua sách v
bạn học sinh có hoàn c
khăn. 

 
 Hà Lan ra m
ngoài trời lớn nhất thế giới

Chiếc máy lọc không khí hoạt 
động theo cơ ch
công ty Hà Lan ch
800.000m3 khí m
kính 300m. 

Chiếc máy lọc không khí d

 Đây là hệ thống lọc không khí 
lớn nhất thế giới có thể loại bỏ 
những hạt độc hại từ không khí.
thống có thể hút không khí trong 
bán kính 300m và đ
từ mặt đất. Chiếc máy 
để xử lý 800.000m
lọc sạch 100% hạt nhỏ
siêu nhỏ, theo kết quả kiểm nghiệm 
của Trung tâm Nghi
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ột đặt trên mặt đất, sau đó 
àm quay tua-bin biến chúng 

ện năng”, em Ngân nói. 
ải nhất của cuộc thi, 

à Quỳnh Ngân được 
ận số tiền thưởng là 20 triệu 

ồng. Hai em đã cùng trích một 
ên hoan với các bạn 

à mua sách vở tặng các 
có hoàn cảnh khó 

 (Theo dantri.com) 

a mắt máy hút bụi 
ời lớn nhất thế giới 

ếc máy lọc không khí hoạt 
ơ chế hút bụi do một 

công ty Hà Lan chế tạo có thể lọc 
800.000m3 khí mỗi tiếng trong bán 

 
ếc máy lọc không khí dài 8m 

ệ thống lọc không khí 
ớn nhất thế giới có thể loại bỏ 

ững hạt độc hại từ không khí. Hệ 
ống có thể hút không khí trong 

bán kính 300m và độ cao 7km tính 
ừ mặt đất. Chiếc máy được thiết kế 
ể xử lý 800.000m³ khí mỗi tiếng, 
ọc sạch 100% hạt nhỏ và 95% hạt 

ỏ, theo kết quả kiểm nghiệm 
ủa Trung tâm Nghiên cứu Năng 
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lượng Hà Lan (ECN). Trong không 
khí luôn tồn tại những hạt nhỏ do 
khí thải từ việc đốt gỗ và các nhiên 
liệu khác gây ra, cũng như từ quá 
trình đốt công nghiệp. Loại hạt 
được xem như tác nhân gây ung thư 
này tác động có hại cho sức khỏe, 
theo Cơ quan Môi trường châu Âu 
cho biết. 

Khoảng 90% người dân trong Liên 
minh châu Âu tiếp xúc với hạt nhỏ ở 
mức vượt ngưỡng khuyến cáo của Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO). Hạt siêu 
nhỏ sinh ra từ khí thải của các 
phương tiện và máy bay, có thể phá 
hủy hệ thần kinh, bao gồm tế bào não 
và gây nhiễm trùng. 

Một hệ thống lọc không khí khác 
mang tên "Smog Free Tower" do 
nghệ sĩ Hà Lan Daan Roosegaarde 
đề xuất đã được lắp đặt ở Bắc Kinh 
tháng trước. Sử dụng công nghệ ion 
không sinh ozone, hệ thống có thể 
làm sạch 30.000m³ không khí thổi 
qua tháp mỗi tiếng và thu thập hơn 
75% hạt độc hại. 

(Theo VnExpress) 
 
 Chế nước rửa chén từ rác thải 

Chị Trịnh Thị Hồng (Hòa Phú 5, 
phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, 
TP Đà Nẵng) đã đạt được những 
thành công từ sản phẩm nước rửa 
chén, nước lau nhà được chế biến từ 
rác thải.  

 Cách làm khá đơn giản, dùng tất 
cả các loại rác thải từ rau, củ, quả, 

hoa rửa sạch, để ráo cho v
nhựa cùng ba gram đư
với 10 lít nước, đậy kín, đặt n
thoáng mát. Sau 30 ngày mang nư
ra lọc bỏ phần rác, sẽ thu đ
dịch thô mầu vàng. C
dịch này sẽ cho ra đ
phẩm qua quá trình l
lần. Sau đó, trộn với chất hữu c
chiết xuất từ dừa để tạo độ sánh, có 
bọt và mùi thơm. 

Chị Trịnh Thị Hồng ủ nguy
chế phẩm sinh học.

Tuy các quy trình 
giản nhưng những thử nghiệm ban 
đầu, chị thất bại li
đam mê và sự ki
lòng, cuối cùng ch
sản phẩm dung dịch n
lau sàn nhà có ngu
không hóa chất, an to
con người và bảo vệ môi tr

Đầu năm 2016
được lựa chọn làm “h
vườm ươm doanh nghi
với mong muốn đư
hơn, áp dụng công nghệ cao v
trình sản xuất của m

(Theo nhandan
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ạch, để ráo cho vào thùng 
ùng ba gram đường hòa tan 

ớc, đậy kín, đặt nơi 
thoáng mát. Sau 30 ngày mang nước 

ọc bỏ phần rác, sẽ thu được dung 
àng. Cứ 10 lít dung 

ẽ cho ra được 2 lít thành 
ình lọc, chiết nhiều 

ần. Sau đó, trộn với chất hữu cơ 
ết xuất từ dừa để tạo độ sánh, có 

 

 
ị Trịnh Thị Hồng ủ nguyên liệu để tạo ra 

ế phẩm sinh học. 

quy trình thực hiện đơn 
ững thử nghiệm ban 

ị thất bại liên tục. Với lòng 
ự kiên trì không nản 

ùng chị đã thành công với 
ản phẩm dung dịch nước rửa chén, 

lau sàn nhà có nguồn gốc từ thực vật, 
ất, an toàn với sức khỏe 
ảo vệ môi trường. 

ầu năm 2016, mô hình của chị 
àm “hạt giống” cho 

ươm doanh nghiệp Đà Nẵng 
ược đào tạo bài bản 

ụng công nghệ cao vào quy 
ản xuất của mình.  

(Theo nhandan.com.vn) 
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 Nghiên cứu chế tạo thành công 
hệ thống kéo dãn cột sống “made 
in Viet Nam” 

Sau nhiều năm nghiên cứu, bác sĩ 
vật lí trị liệu Lê Phạm Bá Khánh ở 
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Phú 
Yên đã tự chế tạo máy kéo giãn cột 
sống phù hợp với người Việt Nam. 
Đồng thời đáp ứng được các yêu 
cầu như điều trị dễ dàng, an toàn, 
giá thành thấp, dễ sửa chữa và thay 
thế linh kiện khi cần thiết. 

Trong những năm gần đây, số 
lượng người mắc chứng đau cột sống 
cổ, cột sống thắt lưng, thoái hóa cột 
sống… có chiều hướng ngày càng gia 
tăng. Theo nghiên cứu, cứ 5 người thì 
4 người mắc chứng đau cột sống ở 
các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Việc 
điều trị chứng đau cột sống hiệu quả 
đã được chỉ định bằng máy kéo dãn 
cột sống. Tuy nhiên, việc điều trị 
bệnh đau cột sống bằng máy kéo dãn 
cột sống hiện nay còn gặp nhiều khó 
khăn và hạn chế do sự khác biệt về 
sinh lý của người Việt Nam. 

 
Hình ảnh hệ thống máy kéo dãn cột sống 

“made Việt Nam” 

Giải pháp công nghệ mới của anh 
Khánh gồm 2 bộ phận: bộ phận máy 

kéo và bộ phận gi
giường kéo gồm có hai phần: phần cố 
định và phần di động. Mặt
phần cố định có kích th
4cm, cấu tạo bởi đế ván d
mặt trên lót nệm cứng d
bọc simili màu xanh. Đư
lên khung giường; Mặt gi
di động có kích th
cm, cấu tạo bởi đế ván d
mặt trên lót nệm cứng d
bọc simili màu xanh

Bộ phận máy kéo l
hoàn toàn mới, đầy sáng tạo, hiện nay 
trên thị trường Việt Nam ch
Máy kéo hoạt động tạo ra lực kéo do 
trọng lượng tạ rơi t
thống điện để tạo ra tính t
máy kéo. Máy kéo này đ
đủ các tính năng cần có ở một gi
kéo hiện đại. Giải pháp công nghệ 
mới này đảm bảo đầy đủ các tính 
năng cần có ở một gi
đại. Hệ thống kéo d
những chức năng t
giường kéo do Nh
nhưng giá thành ch
khoảng 1/6-1/7 so giư
Bản sản xuất. 

Với hệ thống kéo d
tác giả Lê Phạm Bá Khánh đ
Bệnh viên Y học cổ truyền tỉnh Phú 
Yên đưa vào sử dụng v
những hiệu quả rất tích cực đối với 
những người mắc bệnh li
cột sống của mình.

Số 189 - 11/2016 

ộ phận giường kéo. Mặt 
ờng kéo gồm có hai phần: phần cố 

ần di động. Mặt giường 
ần cố định có kích thước 68 x 60 x 

ấu tạo bởi đế ván dày 1,8cm, 
ệm cứng dày 2,2cm và 

àu xanh. Được định vị 
ờng; Mặt giường phần 

ộng có kích thước 120 x 60x 4 
ấu tạo bởi đế ván dày 1,8cm, 

ệm cứng dày 2,2cm và 
àu xanh. 

ộ phận máy kéo là một thiết kế 
ới, đầy sáng tạo, hiện nay 

ờng Việt Nam chưa hề có. 
ạt động tạo ra lực kéo do 

ơi tự do và một hệ 
ống điện để tạo ra tính tự động cho 

máy kéo. Máy kéo này đảm bảo đầy 
ủ các tính năng cần có ở một giường 

ải pháp công nghệ 
ảm bảo đầy đủ các tính 

ần có ở một giường kéo hiện 
ại. Hệ thống kéo dãn cột sống có 

ững chức năng tương tự với chiếc 
kéo do Nhật Bản sản xuất, 

hỉ 25-30 triệu, bằng 
1/7 so giường kéo Nhật 

ệ thống kéo dãn cột sống của 
ạm Bá Khánh đã được 
ọc cổ truyền tỉnh Phú 
ử dụng và mang lại 

ả rất tích cực đối với 
ời mắc bệnh liên quan về 

ình. 
 (Theo dantri.com) 
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THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ 
TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT 
ĐỘNG CỦA CỤC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ÁP DỤNG TRONG NĂM 
2016 

Ngày 18/5/2016, theo đề nghị của 
Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính 
sự nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính 
ban hành Thông tư quy định chế độ 
tài chính đối với hoạt động của Cục 
Sở hữu trí tuệ (SHTT) áp dụng trong 
năm 2016 có những sửa đổi, bổ sung 
như sau: 

Điều 1. Trong năm 2016, Cục Sở 
hữu trí tuệ tiếp tục áp dụng chế độ tài 
chính theo quy định tại Thông tư 
số 158/2010/TT-BTC ngày 
12/10/2010 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ tài chính đối với Cục 
SHTT và các Điều, Khoản đã được 
sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 
số 152/2013/TT-BTC ngày 
29/10/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư 
số 158/2010/TT-BTC ngày 
12/10/2010 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ tài chính đối với Cục 
SHTT. 

Riêng Khoản 4, Điều 1 Thông tư số 
152/2013/TT-BTC sửa lại như sau: 

“4. Bổ sung điểm e vào Khoản 4, 
Điều 4 như sau: 

e) Việc mua sắm, sửa chữa lớn tài 
sản, trang thiết bị phục vụ công tác từ 

nguồn phí, lệ phí để lại cho đầu tư 
thực hiện theo quy định của Luật Đầu 
tư công và các quy định hiện hành.”. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực 
kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 và áp 
dụng trong năm ngân sách 2016. 

(Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 

HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Khẩn trương thực hiện chương 
trình Phát triển tài sản trí tuệ 2016 
- 2020 

Thông báo số 321/TB-VPCP của 
Văn phòng Chính phủ ghi rõ: Kết 
luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam tại buổi làm việc về tình hình 
hoạt động thời gian qua và định 
hướng phát triển trong thời gian tới 
của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT). 

Thông báo yêu cầu Bộ Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN) chỉ đạo Cục 
SHTT khẩn trương tổ chức thực hiện 
chương trình Phát triển tài sản trí tuệ 
2016-2020, đưa quyền SHTT của 
doanh nghiệp, tổ chức thành tài sản 
trí tuệ; sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung 
các quy định pháp luật về SHTT sao 
cho phù hợp với thông lệ quốc tế và 
các điều ước của quốc tế mà trong khi 
đó Việt Nam là thành viên, chính vì 
vậy nên các quy định liên quan đến 
trình tự, thủ tục, điều kiện hoạt động 
trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 
phải từng bước được rút ngắn thời 
hạn xử lý đơn, khắc phục tình trạng 

TIN HOẠT ĐỘNG  

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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tồn đọng đơn. 
 (Theo khoahocphattrien.vn) 

 
 Hội nhập mang lại nhiều cơ hội 
cho doanh nghiệp Việt Nam vươn 
ra thế giới 

Đó là khẳng định của Tổng lãnh 
sự Liên hiệp Vương quốc Anh và 
Bắc Ireland tại TP.HCM Ian Robert 
Gibbons tại buổi đối thoại chính 
sách với chủ đề “Hội nhập trong nền 
kinh tế toàn cầu thay đổi: Thách 
thức và cơ hội cho nền kinh tế Việt 
Nam và cộng đồng doanh nghiệp” 
do mạng lưới Chevening Vietnam 
Alumni tổ chức ngày 28-10 với sự hỗ 
trợ của Đại sứ quán Anh. 

 
Các diễn giả trao đổi tại buổi hội thảo 

Quan hệ thương mại và đầu tư giữa 
Vương quốc Anh – Bắc Ireland và 
Việt Nam đang trong giai đoạn phát 
triển mạnh. Năm 2015, giá trị thương 
mại song phương đạt gần 4 tỷ bảng 
Anh (gần 5 tỷ USD). Anh cũng là nhà 
đầu tư lớn thứ 5 vào Việt Nam.  

Năm 2015, chính phủ Anh cũng 
thông báo dành 1,3 tỷ bảng Anh cho 
Quỹ Thịnh Vượng trong năm tới, 
nhằm tăng cường cải cách và phát 

triển kinh tế cho các quốc gia đối tác. 
Trong đó có hơn 1 tri
dành cho các dự án tại Việt Nam 
trong năm tài chính 2016
Ông Ian Robert Gibbons kh
đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp phát 
triển kinh tế Việt Nam. Theo đó, hai 
bên đang hợp tác trong các dự án về 
chống tham nhũng, pháp quyền, các 
thị trường vốn v
quyền sở hữu trí tu
diễn giả đã phân tích nh
thách thức cho kinh tế Việt Nam v
cộng đồng doanh nghiệp từ các Hiệp 
định Thương mại tự do m
ký kết gần đây. Ông Phạm Hồng Hải, 
CEO Ngân hàng HSBC Vi
đánh giá Việt Nam đang trong quỹ 
đạo rất hứa hẹn. Việt Nam cũng l
nền kinh tế duy nhất trong ASEAN 
có được năng lực cạnh tranh sản xuất 
trong trung hạn. 

Theo ông Hải, thời gian tới, Việt 
Nam có cơ hội đón d
vụ chất lượng cao chảy v
đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu sang 
EU. Theo đó, GDP đư
tăng thêm 0,5%/năm, tăng xu
cũng sẽ đạt 4-6%/năm.

 (Theo 
 
 Pháp luật về đầu t
tương thích với cam kết TPP

Trung tâm WTO và h
(Phòng Thương m
Việt Nam-VCCI) t
chủ đề Rà soát pháp lu
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ển kinh tế cho các quốc gia đối tác. 
Trong đó có hơn 1 triệu bảng Anh 

ự án tại Việt Nam 
trong năm tài chính 2016-2017. 
Ông Ian Robert Gibbons khẳng định 

ếu tố quan trọng giúp phát 
ển kinh tế Việt Nam. Theo đó, hai 

ợp tác trong các dự án về 
ống tham nhũng, pháp quyền, các 

ốn và thực thi bảo vệ 
tuệ. Tại hội thảo, các 

ã phân tích những cơ hội và 
ức cho kinh tế Việt Nam và 

ộng đồng doanh nghiệp từ các Hiệp 
ại tự do mà Việt Nam 

ết gần đây. Ông Phạm Hồng Hải, 
CEO Ngân hàng HSBC Việt Nam 

ệt Nam đang trong quỹ 
ạo rất hứa hẹn. Việt Nam cũng là 
ền kinh tế duy nhất trong ASEAN 

ợc năng lực cạnh tranh sản xuất 

ải, thời gian tới, Việt 
ội đón dòng FDI và dịch 

ợng cao chảy vào từ EU, 
ời đẩy mạnh xuất khẩu sang 

Theo đó, GDP được kỳ vọng sẽ 
tăng thêm 0,5%/năm, tăng xuất khẩu 

6%/năm. 
(Theo baohaiquan.vn) 

ật về đầu tư cần sự 
ới cam kết TPP 

Trung tâm WTO và hội nhập 
ương mại và Công nghiệp 
VCCI) tổ chức hội thảo với 

à soát pháp luật Việt Nam 
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với cam kết TPP về đầu tư. 
Hội thảo có sự tham gia của đại 

diện một số bộ, ngành, các chuyên 
gia trong lĩnh vực xây dựng pháp luật 
và phản biện; các hiệp hội ngành 
hàng và cộng đồng doanh nghiệp. 

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, giám 
đốc Trung tâm WTO và hội nhập 
nhận định, trong số các hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới của Việt 
Nam, Hiệp định đối tác xuyên Thái 
Bình Dương (TPP) và Hiệp định 
thương mại tự do Việt Nam - Liên 
minh châu Âu (EVFTA) được đánh 
giá là 2 hiệp định có tác động lớn 
nhất tới thể chế và pháp luật Việt 
Nam; trong đó, có các chính sách về 
đầu tư.  

Khi những hiệp định trên chính 
thức có hiệu lực, những cam kết về 
đầu tư trong TPP và EVFTA sẽ làm 
thay đổi đáng kể môi trường chính 
sách về đầu tư ở Việt Nam, do các 
cam kết này được đánh giá là mức 
cam kết cao nhất về đầu tư từ trước 
tới nay. Báo cáo của VCCI cũng cho 
biết, trong quá trình rà soát các khuôn 
khổ pháp luật, về cơ bản đã có sự 
tương thích giữa các quy định pháp 
luật Việt Nam với những cam kết 
quốc tế.  Tuy nhiên, một số nội dung, 
điều khoản và quan điểm thực thi 
pháp luật chưa có sự đồng nhất, dẫn 
tới việc cần phải có sự tập hợp nhiều 
ý kiến hơn nữa từ các cấp, ngành, các 
hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp 
để đề xuất sửa đổi, điều chỉnh luật 

sao cho vừa đảm bảo tuân thủ các 
cam kết TPP, vừa góp phần cải thiện 
môi trường đầu tư, nhưng đồng thời 
vẫn bảo vệ và cân bằng được lợi ích 
giữa các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước, đặc biệt là các nhà đầu tư TPP.  

Cũng theo bà Trang, các nguyên 
tắc về mở cửa thị trường, xóa bỏ rào 
cản, với những nguyên tắc về yêu cầu 
hoạt động, quy định về nhân sự cấp 
cao... hầu hết đều có sự tương thích 
giữa pháp luật Việt Nam và cam kết 
TPP. Chỉ riêng cam kết về việc 
chuyển tài sản ra nước ngoài hay quy 
định về thủ tục tham vấn, hòa giải khi 
xảy ra tranh chấp thì pháp luật Việt 
Nam không có các quy định chi tiết 
như TPP. Đại diện Bộ Kế hoạch và 
Đầu Tư, ông Phạm Mạnh Dũng, 
nguyên Vụ trưởng, Vụ Pháp chế nhận 
định, việc rà soát cam kết quốc tế với 
pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ 
là mối quan tâm đặc biệt của các nhà 
đầu tư đến từ các nước phát triển 
trong khối TPP và EVFTA.  

Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
tạo điều kiện thu hút nhiều hơn dòng 
vốn FDI vào Việt Nam. Do đó, cần 
hoàn thiện hệ thống pháp luật trong 
lĩnh vực này để làm sao phải có tính 
răn đe cao khi có vi phạm. 

 (Theo vietnamplus.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Phát triển tài sản trí tuệ,  doanh 
nghiệp mới có lợi thế cạnh tranh 

Sở Khoa học & Công nghệ 
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(KH&CN) TP.HCM phối hợp với 
Viện khoa học Sở hữu trí tuệ (SHTT) 
và Trung tâm Quốc gia về đào tạo và 
Thông tin sở hữu công nghiệp Nhật 
Bản đã tổ chức buổi hội thảo “Hiệu 
quả thương mại hóa tài sản trí tuệ 
(TSTT)”. 

Đây là dịp để các bên đánh giá lại 
hiện trạng SHTT của nước ta thời 
gian qua. Đồng thời, chia sẻ kinh 
nghiệm của các doanh nghiệp có 
nhiều thành công khi ứng dụng SHTT 
vào trong thực tiễn sản xuất. Phát 
biểu tại hội thảo, ông Trần Việt 
Thanh, Thứ trưởng Bộ KH&CN đánh 
giá, SHTT hiện có vai trò hết sức 
quan trọng, là động lực cho phát triển 
kinh tế xã hội của mỗi đất nước. 
Trong chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội giai đoạn 2011 – 2020, Chính 
phủ cũng đã nêu rõ “phát triển khoa 
học công nghệ thực sự là động lực 
then chốt của quá trình phát triển 
nhanh và bền vững”. Đồng thời, cần 
phải “tập trung phát triển và khai thác 

TSTT”.  

 
Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các 

quản trị viên tài sản trí tuệ 

TSTT là một hàng hóa đặc biệt và 

chủ yếu trong thị tr
Để phát triển TSTT
thiếu hoạt động th
TSTT, và các hoạt động n
thể tách rời hoạt động quản trị 
Không những thế, quản trị 
phải trở thành m
thiếu trong chiến l
gắn liền với hoạt động đổi mới, sáng 
tạo, đầu tư, sản xuất, th
của doanh nghiệp.

Cũng theo ông Trần Việt Thanh, 
trong những năm qua, Bộ KH&CN 
đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp 
nhằm phát triển th
Trong đó, chú trọng tới việc hỗ trợ 
doanh nghiệp tiến h
thương mại hóa TSTT
những hiệu quả cao nhất. Đồng thời, 
thúc đẩy công tác đ
TSTT cho các doanh nghi
KHCN và coi đó là nhi
tính cấp bách, lâu d

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức
chương trình đã trao gi
cho các quản trị vi
khoa học SHTT
thành phố HCM đào t

 
 Cam sành Hà Giang đư
hộ chỉ dẫn địa lý 

Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
KH&CN) đã cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký chỉ dẫn địa lý (CDĐL) số 
00052 cho sản phẩm cam s
Giang. Sở Nông nghiệp v
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ủ yếu trong thị trường KH&CN. 
TSTT thì không thể 

ếu hoạt động thương mại hóa 
ạt động này không 

ể tách rời hoạt động quản trị TSTT. 
ững thế, quản trị TSTT còn 

ành một phần không thể 
ếu trong chiến lược kinh doanh và 

ắn liền với hoạt động đổi mới, sáng 
ản xuất, thương mại... 

ủa doanh nghiệp. 
ũng theo ông Trần Việt Thanh, 

ững năm qua, Bộ KH&CN 
ển khai đồng bộ nhiều giải pháp 

thị trường KH&CN. 
ọng tới việc hỗ trợ 

ệp tiến hành các hoạt động 
TSTT nhằm đạt được 

ững hiệu quả cao nhất. Đồng thời, 
ẩy công tác đào tạo quản trị 
cho các doanh nghiệp, tổ chức 

KHCN và coi đó là nhiệm vụ mang 
ấp bách, lâu dài.   

ũng tại buổi lễ, Ban tổ chức 
ã trao giấy chứng nhận 

ản trị viên TSTT do Viện 
SHTT và Sở KH&CN 

HCM đào tạo năm 2016.  
(Theo khampha.vn) 

Cam sành Hà Giang được bảo 
 

ới đây, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
ấp Giấy chứng nhận 

ỉ dẫn địa lý (CDĐL) số 
ản phẩm cam sành Hà 

ở Nông nghiệp và Phát triển 
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nông thôn Hà Giang là tổ chức quản 
lý CDĐL này. 

Cam sành Hà Giang có dạng tròn 
hơi dẹt, vỏ sần sùi, lớp cùi phía trong 
dày hơn các loại quả khác cùng chi, 
khi chín vỏ quả màu vàng cam (màu 
rất tươi), trọng lượng quả đạt tới 212-
275g, đường kính quả 7,49-8,34 cm, 
chiều cao quả 5,84-6,51 cm. Cam có 
mùi thơm nhẹ, vị ngọt và pha giôn 
giốt chua nhưng rất ngon, tép cam 
mọng nước, màu vàng đỏ, nhiều múi, 
thích hợp để ép lấy nước hoặc có thể 
sử dụng trực tiếp sau khi bóc vỏ. 
Hàm lượng vitamin C trong quả đạt 
19,54-24,61 mg/100 g dịch quả, axit 
hữu cơ tổng số 0,63-0,78%, đường 
tổng số 6,89-8,12%, độ Brix 8,25-
9,60%, hàm lượng nước 87,22-
89,34%... Từ lâu, cam sành Hà Giang 
đã được xem là một trong những loại 
cam ngon vào hàng đặc sản của Việt 
Nam và được đông đảo người dân ưa 
thích. Có được danh tiếng và đặc thù 
như vậy là nhờ cam sành Hà Giang 
được trồng ở khu vực địa lý rất thích 
hợp cho quá trình sinh trưởng phát 
triển của cây và kinh nghiệm tích lũy 
được của người dân trồng cam. 

 

Khu vực địa lý đ
là vùng thuộc phía nam tỉnh H
Giang có khí hậu ôn h
mát về mùa hè và không
về mùa đông. Khu v
lượng mưa cao, nhưng lư
thấp nên đất đai đ
hợp với sự phát triển của cam s

Khu vực địa lý đ
là vùng thuộc phía nam tỉnh H
Giang có khí hậu ôn h
mát về mùa hè và không quá giá l
về mùa đông. Đây là vùng th
lưu vực sông Lô, sông B
Con, độ cao dưới 500
nước biển, có các loại đất phát triển 
trên thềm phù sa c
chính: đất phù sa, đ
thung lũng. Thổ như
giống những vùng khác, thành ph
cơ giới của đất là t
thịt pha sét và cát, pH 3,8
vực địa lý có lượng m
lượng bốc hơi thấp n
giữ ẩm, phù hợp với sự phát triển của 
cam sành. 

Theo quyết định của Cục Sở hữu trí 
tuệ, khu vực được bảo hộ CDĐL của 
cam sành Hà Giang g
Việt Quang, Vĩnh Tuy v
Xuân, Đông Thành, Đ
Tiến, Đồng Yên, B
An, Kim Ngọc, Li
Minh, Tân Quang, Tân Thà
Thượng Bình, Tiên Ki
Việt Hồng, Việt Vinh, Vĩnh Hảo, 
Vĩnh Phúc thuộc huyện Bắc Quang; 
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ực địa lý được bảo hộ CDĐL 
ộc phía nam tỉnh Hà 

ậu ôn hòa, mưa nhiều, 
ùa hè và không quá giá lạnh 

Khu vực địa lý có 
ưa cao, nhưng lượng bốc hơi 

ất đai được giữ ẩm, phù 
ợp với sự phát triển của cam sành. 

ực địa lý được bảo hộ CDĐL 
ộc phía nam tỉnh Hà 

ậu ôn hòa, mưa nhiều, 
mùa hè và không quá giá lạnh 

ùa đông. Đây là vùng thấp thuộc 
ực sông Lô, sông Bạc và sông 

ới 500m so với mực 
ớc biển, có các loại đất phát triển 

ù sa cổ gồm 3 nhóm đất 
ù sa, đất đỏ vàng, đất 

nhưỡng ở đây không 
ùng khác, thành phần 

à từ cát pha thịt đến 
à cát, pH 3,8-4,7. Khu 

ợng mưa cao, nhưng 
ấp nên đất đai được 

ợp với sự phát triển của 

ết định của Cục Sở hữu trí 
ợc bảo hộ CDĐL của 

cam sành Hà Giang gồm: thị trấn 
ệt Quang, Vĩnh Tuy và các xã Đức 

Xuân, Đông Thành, Đồng Tâm, Đồng 
ên, Bằng Hành, Hùng 

ọc, Liên Hiệp, Quang 
Minh, Tân Quang, Tân Thành, 

ình, Tiên Kiều, Vô Điếm, 
ệt Hồng, Việt Vinh, Vĩnh Hảo, 

ĩnh Phúc thuộc huyện Bắc Quang; 
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các xã Yên Bình, Bằng Lang, Hương 
Sơn, Tân Bắc, Tân Trịnh, Tiên Yên, 
Vĩ Thượng, Xuân Giang, Yên Hà, 
Yên Thành thuộc huyện Quang Bình; 
thị trấn Vị Xuyên, Việt Lâm và các 
xã Đạo Đức, Quảng Ngần, Trung 
Thành, Việt Lâm, Ngọc Linh thuộc 
huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 

 (Theo khoahocvaphattrien.vn) 
 

 Phân bón giả, kém chất lượng - 
nỗi ám ảnh đối với nhà nông 

Phân bón giả, kém chất lượng tràn 
lan trên thị trường, nhất là ở khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long đã khiến 
nông dân vô cùng hoang mang. Bởi 
chi phí sản xuất ngày một tăng 
nhưng khi lại vướng phải phân bón 
giả lại gây thêm tác hại đối với các 
loại cây trồng. Vụ lúa đông xuân 
2016 - 2017 bắt đầu diễn ra, nỗi lo 
này lại nhân lên gấp bội.  

 
Phân bón giả, kém chất lượng luôn là mối 

lo của nông dân. 

Cứ chuẩn bị cho vụ mùa mới, anh 
Trần Văn Tây ở xã Mỹ Trà Thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp lại 
luôn canh cánh nỗi lo. Ngoài chuyện 
chuẩn bị tiền bạc, công sức để làm 

vệ sinh đồng ruộng, mua vật t
nghiệp thì anh và nhi
lại lo phải mua nhầm phân bón giả

Ông Nguyễn Minh Toại, giám đốc 
Sở Công Thương TP C
khẳng định, phân bón giả, kém chất 
lượng luôn là mối lo của nông dân 
cũng như với cả 
nghiệp làm ăn chân chính. Trên th
tế, nhiều đại lý v
đã mua sản phẩm của các doanh 
nghiệp sản xuất phân bón kém chất 
lượng với giá thấp, sau đó bán với 
giá cao để kiếm lợi, bất chấp thiệt 
hại, hậu quả mà ngư
phải trực tiếp gánh chịu.

Số liệu từ Cục Quản lý Thị 
trường, Bộ Công Th
đến tháng 8 vừa qua, ng
năng đã tiến hành ki
khoảng gần 800 mẫu phân bón các 
loại. Qua xét nghiệm cho thấy 2/3 số 
mẫu đạt yêu cầu, c
đề như kém chất l

 Theo ông Đỗ Thanh Lam, Phó 
Cục trưởng Cục Quản lý thị tr
đa số các mẫu không đạt r
công ty nhỏ, cơ s
bón chưa có tên tu
Cùng với đó, Cục Quản lý Thị 
trường phối hợp các ng
1.800 cơ sở kinh doanh phân bón, 
vật tư nông nghiệp, phát hiện 421 vụ 
vi phạm, xử phạt khoảng 8 tỷ đồng. 
Điều đáng lo ngại l
xuất phân bón giả ng
khó phát hiện. 
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ệ sinh đồng ruộng, mua vật tư nông 
ì anh và nhiều người dân 

ại lo phải mua nhầm phân bón giả. 
ễn Minh Toại, giám đốc 

ương TP Cần Thơ 
ẳng định, phân bón giả, kém chất 

ối lo của nông dân 
ới cả những doanh 

àm ăn chân chính. Trên thực 
ế, nhiều đại lý vì cái lợi trước mắt 

ản phẩm của các doanh 
ệp sản xuất phân bón kém chất 

ợng với giá thấp, sau đó bán với 
ể kiếm lợi, bất chấp thiệt 

à người nông dân 
ực tiếp gánh chịu. 

ệu từ Cục Quản lý Thị 
ờng, Bộ Công Thương cho thấy, 

ến tháng 8 vừa qua, ngành chức 
ành kiểm tra và lấy 

ảng gần 800 mẫu phân bón các 
ại. Qua xét nghiệm cho thấy 2/3 số 

ầu, còn lại đều có vấn 
ất lượng, hàng giả… 

ỗ Thanh Lam, Phó 
ởng Cục Quản lý thị trường, 

ố các mẫu không đạt rơi vào các 
ơ sở sản xuất phân 

bón chưa có tên tuổi, thương hiệu. 
ới đó, Cục Quản lý Thị 

ờng phối hợp các ngành kiểm tra 
ở kinh doanh phân bón, 

ệp, phát hiện 421 vụ 
ạm, xử phạt khoảng 8 tỷ đồng. 

ều đáng lo ngại là thủ đoạn sản 
ất phân bón giả ngày càng tinh vi, 
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Vấn đề đặt ra cho thấy, việc sử 
dụng phân bón giả, kém chất lượng 
không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến 
năng suất, chất lượng cây trồng, gây 
thiệt hại cho người nông dân mà còn 
gây ô nhiễm môi trường; ảnh hưởng 
lớn đến đất đai, nguồn nước bởi các 
chất độc hại, kim loại nặng có chứa 
trong phân bón. Từ đó dẫn đến sức 
khỏe người tiêu dùng cũng bị ảnh 
hưởng do các chất độc hại còn tồn 
dư. 

 (Theo vov.vn) 
 

 Thu hồi mỹ phẩm do Công ty 
quốc tế Phước Mỹ nhập khẩu 

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa 
có văn bản chính thức thu hồi số 
tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm 
mỹ phẩm của công ty Trách nhiệm 
hữu hạn (TNHH) quốc tế Phước Mỹ 
tại TP HCM. 

 
Sản phẩm mỹ phẩm Chloe - Love Story Eau 

de parfum Nature Spray 

Căn cứ theo kết quả kiểm tra tại 
Công ty TNHH quốc tế Phước Mỹ 
có địa chỉ tại Phòng 105A tầng 1, 
tòa nhà Center Point số 106 Nguyễn 
Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 

Nhuận, TP HCM, Cục Quản lý 
Dược đã quyết định thu hồi 1 số tiếp 
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ 
phẩm Chloe-Love Story Eau 
parfum Natural Spray có s
là 101220/14/CBMP
22/10/2014. 

Theo Cục Quản lý D
nhân thu hồi sản phẩm tr
phẩm nhập khẩu v
công thức sản phẩm ghi tr
không đúng như h

Quyết định trên có hi
ngày ký từ 19/10. Theo đó, Cục 
Quản lý Dược y
Công ty TNHH qu
Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, th
phố trực thuộc Trung 
trách nhiệm thi hành quy

Không chỉ thu hồi Phiếu tiếp nhận 
công bố sản phẩm mỹ phẩm của 
công ty TNHH qu
Cục Quản lý Dư
thông báo đình ch
hồi toàn quốc đối với sản phẩm mỹ 
phẩm Chloe-Love Story Eau de 
parfum Natural Spray có s
là 101220/14/CBMP
22/10/2014. 

Cục Quản lý D
ty TNHH quốc tế Ph
gửi thông báo thu hồi tới những n
phân phối, sử dụng các sản phẩm 
nêu trên đồng thời tiến h
toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp 
ứng quy định. 

Theo đó, 4 sản phẩm tr
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ận, TP HCM, Cục Quản lý 
ết định thu hồi 1 số tiếp 

ận Phiếu công bố sản phẩm mỹ 
Love Story Eau 

Natural Spray có số công bố 
là 101220/14/CBMP-QLD cấp ngày 

ục Quản lý Dược, nguyên 
ồi sản phẩm trên là do mỹ 

ẩm nhập khẩu và lưu thông có 
ức sản phẩm ghi trên nhãn 

không đúng như hồ sơ đã công bố. 
ên có hiệu lực kể từ 

ừ 19/10. Theo đó, Cục 
ợc yêu cầu Giám đốc 

Công ty TNHH quốc tế Phước Mỹ, 
ốc Sở Y tế các tỉnh, thành 

ố trực thuộc Trung ương chịu 
ành quyết định này. 

ỉ thu hồi Phiếu tiếp nhận 
ố sản phẩm mỹ phẩm của 

công ty TNHH quốc tế Phước Mỹ, 
ược còn chính thức 

ình chỉ lưu hành và thu 
ốc đối với sản phẩm mỹ 

Love Story Eau de 
parfum Natural Spray có số công bố 
là 101220/14/CBMP-QLD cấp ngày 

ục Quản lý Dược yêu cầu, Công 
ốc tế Phước Mỹ phải 

ửi thông báo thu hồi tới những nơi 
ử dụng các sản phẩm 

ồng thời tiến hành thu hồi 
ỹ phẩm không đáp 

ản phẩm trên gồm: 
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Sản phẩm Cleansing Gel FOB-
80gam có số lô là 01270116 có hạn 
dùng 27/01/2019; Sản phẩm Sữa 
tắm y khoa Bodymed FOB-150gram 
có số lô 01100116 hạn dùng là 
10/01/2019; Sản phẩm về Dầu gội 
FOB phòng ngừa gàu, rụng tóc-
200gram có số lô là 02070116 hạn 
dùng 07/01/2019; Sản phẩm Sữa 
tắm chống rôm sảy FOB-Baby-
150gram số lô 01020416 hạn dùng 
02/4/2019. 

Và theo yêu cầu của Cục Quản lý 
Dược, trước ngày 30/11 công ty này 
phải gửi toàn bộ báo cáo việc thu 
hồi 4 sản phẩm trên về Cục Dược để 
xem xét xử lý theo đúng quy định. 

 (Theo vietq.vn) 
 

 Vinamilk tiên phong trong sữa 
học đường, vì một Việt Nam vươn 
cao 

Vinamilk, công ty dinh dưỡng 
hàng đầu Việt Nam với gần 10 năm 
tiên phong đi đầu trong việc thực 
hiện chương trình Sữa học đường ở 
các địa phương trên cả nước, nhằm 
đem đến các sản phẩm sữa dinh 
dưỡng mang chất lượng quốc tế cho 
các em học sinh trên mọi miền đất 
nước, giúp các em được phát triển 
toàn diện cả về thể chất và trí lực, vì 
một Việt Nam Vươn Cao. 

Vinamil tổ chức lễ phát động 
chương trình sữa học đường năm 
2016 tại tỉnh Tuyên Quang, đồng 
thời trao tặng 14 tỷ đồng cho học 

sinh của 14 tỉnh khó khăn nhất Việt 
Nam gồm Tuyên Quang, Lai Châu, 
Hà Giang, Điện Bi
Cai, Cao Bằng, Kon Tum, H
Bình, Bắc Kạn, Lạng S
Gia Lai, và Ninh Thu

Cũng trong khuôn khổ ch
trình Sữa Học Đ
Vinamilk vẫn tiếp tục đồng h
cùng 6 tỉnh gồm B
Đồng Nai, Khánh H
Quảng Ngãi, Bắc Ninh triển khai 
chương trình sữa học đ
hỗ trợ cho các em học sinh độ tuổi 
mầm non, tiểu học, ho
đình kinh tế khó khăn, thiếu hụt 
dinh dưỡng để các em có điều kiện 
phát triển thể chất và trí tu

Ông Nguyễn Quốc Khánh
hành vinamilk trao tặng bảng t

tỷ đồng đến trẻ em 

Năm 2016, nhân d
năm, Vinamilk cũng đ
tỷ đồng cho 6 tỉnh đang thực hiện 
chương trình Sữa học
động viên khích l
phương đang thực hiện tốt. Nh
trong năm 2016, Vinamilk đóng góp 
cho chương trình S
20 tỉnh tổng số tiền l
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ủa 14 tỉnh khó khăn nhất Việt 
uyên Quang, Lai Châu, 

ện Biên, Sơn La, Lào 
ằng, Kon Tum, Hòa 

ắc Kạn, Lạng Sơn, Yên Bái, 
Gia Lai, và Ninh Thuận. 

ũng trong khuôn khổ chương 
ữa Học Đường năm 2016, 

ẫn tiếp tục đồng hành 
ỉnh gồm Bà Rịa Vũng Tàu, 

ồng Nai, Khánh Hòa, Đà Nẵng, 
ắc Ninh triển khai 

ữa học đường, nhằm 
ỗ trợ cho các em học sinh độ tuổi 
ầm non, tiểu học, hoàn cảnh gia 

ế khó khăn, thiếu hụt 
ỡng để các em có điều kiện 

t và trí tuệ. 

 
ễn Quốc Khánh-Giám đốc điều 

ặng bảng tượng trưng 1 
ỷ đồng đến trẻ em  

Năm 2016, nhân dịp kỷ niệm 40 
ũng đã dành tặng 6 

ỷ đồng cho 6 tỉnh đang thực hiện 
ữa học đường để 

ên khích lệ những địa 
ực hiện tốt. Như vậy, 

trong năm 2016, Vinamilk đóng góp 
ình Sữa học đường tại 

ỉnh tổng số tiền là 20 tỷ đồng, 
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tương đương với khoảng gần 4 triệu 
hộp sữa cho các em học sinh mầm 
non, tiểu học.  

Và nếu tính từ năm học 2007-
2009, khi Vinamilk bắt đầu phối 
hợp cùng các tỉnh thực hiện chương 
trình thì tổng số lượng học sinh 
được thụ hưởng từ chương trình sẽ 
là 380.000 em học sinh và tổng ngân 
sách trợ giá từ Vinamilk là 92 tỷ 
đồng. Vinamilk phối hợp cùng Sở 
Giáo dục đào tạo các tỉnh Đồng Nai, 
Bắc Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu đã 
chính thức làm lễ phát động Chương 
trình Sữa học đường năm học 2016-
2017 tại các địa phương này. Theo 
đó, khoảng nửa triệu học sinh sẽ 
được uống sữa tại nhà trường ở mỗi 
tỉnh trong suốt năm học, đây là hoạt 
động có ý nghĩa thiết thực nhằm 
hưởng ứng Chương trình Sữa học 
đường Quốc gia vừa mới được 
Chính phủ phê duyệt. 

Với Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh đầu 
tiên thực hiện chương trình sữa học 
đường từ năm 2007, tỷ lệ suy dinh 
dưỡng (SDD) thể nhẹ cân ở trẻ em 
dưới 6 tuổi đã giảm mạnh từ 10% 
năm 2006 xuống còn 1,6% vào năm 
2015 và SDD thể thấp còi giảm từ 
4,7% năm 2012 xuống 2.7% năm 
2015. 

Sữa học đường là một trong 
những chương trình đầy ý nghĩa, 
mang nhiều ước mơ của các bạn 
nhỏ, đồng thời cũng đã góp phần cải 
thiện nhận thức của cộng đồng về 

việc uống sữa đối với sức khỏe và 
sự phát triển của trẻ, giúp phụ 
huynh yên tâm về nguồn gốc và 
chất lượng sữa con uống tại trường, 
giảm bớt gánh nặng chi phí mua sữa 
cho phụ huynh. 

 (Theo dantri.com) 
 
 Hàng Trung Quốc nhái nông 
sản Đà Lạt 

Thời gian gần đây, ở thành phố 
Đà Lạt, mặt hàng nông sản đã bị 
hàng Trung Quốc mạo danh với 
nhiều sản phẩm ở ngoài thị trường 
xuất hiện ngày càng nhiều khiến 
người tiêu dùng vô cùng lo lắng. 

Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng là vùng sản xuất rau lớn nhất 
nước với sản lượng hơn 2 triệu tấn 
mỗi năm. Nhờ chất lượng vượt trội 
và có danh hiệu từ xưa đến nay nên 
rau và nông sản Đà Lạt nói chung 
được người tiêu dùng trong cả nước 
ưa chuộng. 

Gần đây, vì lợi nhuận, nhiều chủ 
vựa tại các huyện Lạc Dương, Đơn 
Dương, Đức Trọng… ở Lâm Đồng 
đã ồ ạt nhập nông sản Trung Quốc 
với giá rất rẻ, chất lượng không 
được quản lý. Sau đó, bằng nhiều 
chiêu trò, họ đánh tráo thành nông 
sản của Đà Lạt rồi đưa ra thị trường. 
Hàng loạt nông sản Trung Quốc 
như bắp cải, bông cải, khoai tây, cà 
rốt, bí đỏ, cà chua… đã được nhập 
về và cạnh tranh với hàng trong 
nước. 
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 Ngay cả nhiều đặc sản của Đà 
Lạt như hồng, dâu tây cũng bị đều 
bị “đụng hàng” với nhãn mác của 
Trung Quốc. Về hình thức, nông sản 
của Đà Lạt và Trung Quốc không hề 
có sự khác biệt lớn nên người tiêu 
dùng khó phân biệt được đâu là 
hàng chính hiệu, đâu là hàng giả 
nhãn mác. 

Nhiều ngày qua, trên địa bàn tỉnh 
Lâm Đồng xảy ra mưa lớn, thủy 
điện lại xả lũ nên gây ngập úng, hư 
hại hàng ngàn hecta hoa màu khiến 
sản lượng giảm mạnh, giá tăng cao. 
Lợi dụng thời cơ này, nhiều chủ cơ 
sở kinh doanh đẩy mạnh nhập hàng 
Trung Quốc về “hô biến” thành 
nông sản Đà Lạt. 

 
Nông sản Đà Lạt cần sớm có thương 

hiệu để khẳng định vị thế trên thị trường 
Mới đây, Chi cục Quản lý thị 

trường tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp 
với cơ quan chức năng huyện Đơn 
Dương đình chỉ hoạt động một trung 
tâm phân phối, bán lẻ nông sản tại 
thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn 
Dương do có hành vi biến hàng 
Trung Quốc thành nông sản Đà Lạt. 
Chủ trung tâm này thừa nhận dù 
chưa được cấp phép kinh doanh 
nhưng từ tháng 9-2016 đã tổ chức 

thu mua nông sản Trung Quốc, b
quân 16 tấn/ngày, đ
gói với nhãn mác “Rau 
đưa ra thị trường ti

Đại diện Công ty Dream 
Incubator, đơn v
Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) 
thuê khảo sát về nông nghiệp Đ
trong 2 năm để l
hợp tác phát triển nông nghiệp với 
Lâm Đồng, nhận định: 
Trung Quốc đang ồ ạt v
Nam, đặt nông sản nội địa v
phải cạnh tranh gay g
trạng này kéo dài s
nghiêm trọng đến th
sản Đà Lạt”.  

Theo vị đại diện n
Trung Quốc đang chiếm h
thị phần đối với một số mặt h
đới - thế mạnh của Đ
đây. Tại một số chợ truyề
TP HCM, 80% khoai tây, 70% hành 
củ, cà rốt và bông c
mặt hàng Trung Qu
hiện nay, người dân cần phối hợp 
chặt chẽ với các c
để tìm ra cách gi
chóng. 

Để bảo vệ nhà nông chân chính, 
người tiêu dùng và thương hi
Đà Lạt, ủy ban nhân dân
Đồng vừa đưa ra l
hết năm 2017, toàn b
Lạt và vùng lân c
xuất xứ trước khi đ

 (Theo nguoilaodong.com.vn)
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ản Trung Quốc, bình 
ày, để sơ chế, đóng 

ãn mác “Rau Đà Lạt” rồi 
ờng tiêu thụ.  

ại diện Công ty Dream 
Incubator, đơn vị được Cơ quan 

ợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) 
ảo sát về nông nghiệp Đà Lạt 

ể làm cơ sở cho sự 
ợp tác phát triển nông nghiệp với 

ồng, nhận định: “Nông sản 
ốc đang ồ ạt vào Việt 

ặt nông sản nội địa vào thế 
ranh gay gắt. Nếu tình 

ày kéo dài sẽ ảnh hưởng 
ọng đến thương hiệu nông 

ị đại diện này, nông sản 
ốc đang chiếm hơn 70% 

ị phần đối với một số mặt hàng ôn 
ế mạnh của Đà Lạt trước 

ại một số chợ truyền thống ở 
TP HCM, 80% khoai tây, 70% hành 

à bông cải xanh là của 
hàng Trung Quốc. Với tình hình 

ời dân cần phối hợp 
ặt chẽ với các cơ quan chức năng 

ìm ra cách giải quyết nhanh 

à nông chân chính, 
tiêu dùng và thương hiệu rau 

ủy ban nhân dân tỉnh Lâm 
ưa ra lộ trình từ nay đến 

àn bộ nông sản Đà 
à vùng lân cận phải gắn nhãn 

ớc khi đưa ra thị trường. 
(Theo nguoilaodong.com.vn) 


