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VIỆN KHOA HỌC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ TỔ CHỨC ĐOÀN 
THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI 
CÁC CƠ QUAN SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ CỦA PHÁP  

Ngày 09-15/02/2020, Viện 
Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI) 
cùng với các đơn vị thuộc Bộ (Vụ 
Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ, 
Cục Phát triển thị trường và 
Doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ, Quỹ Phát triển Khoa học và 
Công nghệ Quốc gia) tổ chức 
Đoàn thăm, làm việc với các cơ 
quan sở hữu trí tuệ Pháp gồm: 
Viện Sở hữu trí tuệ Pháp (INPI), 
Trung tâm Đào tạo sở hữu trí tuệ 
quốc tế thuộc Đại học Strasbourg 
(CEIPI) và Viện Doanh nghiệp và 
Sở hữu trí tuệ Châu Âu (IEEPI). 

Mục đích của Đoàn là học tập, 
trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm 
khả năng hợp tác với bạn về tổ 
chức và triển khai các hoạt động 
tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở 
hữu trí tuệ và đào tạo về quản trị 
tài sản trí tuệ. Tại buổi làm việc 
của Đoàn với INPI, hai bên đã 
giới thiệu chức năng, nhiệm vụ 
của mình và thảo luận khả năng 
hợp tác, hỗ trợ trong xây dựng 

công cụ khai thác thông tin sở hữu 
công nghiệp, trao đổi chuyên gia 
tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở 
hữu trí tuệ, đào tạo cán bộ cung 
cấp dịch vụ về sở hữu trí tuệ và tổ 
chức các sự kiện liên quan đến sở 
hữu trí tuệ. 

 
Đoàn làm việc với Viện Sở hữu trí tuệ 

Pháp - INPI. 
Tại buổi làm việc của Đoàn với 

CEIPI, ông Yann BASIRE – Giám 
đốc CEIPI và các Giám đốc Ban, 
Bộ phận trực thuộc đã gặp gỡ, giới 
thiệu, chia sẻ chương trình, kinh 
nghiệm về hoạt động đào tạo về sở 
hữu trí tuệ, đặc biệt là đào tạo về 
quản trị tài sản trí tuệ và thảo luận 
về khả năng hợp tác trong đào tạo 
nguồn nhân lực về quản trị tài sản 
trí tuệ. 

Đoàn đã làm việc với Văn 
phòng đại diện của INPI tại 
Strasbourg phụ trách vùng Alsace 
của Pháp để tìm hiểu kinh nghiệm 
thực tế của INPI trong việc tư vấn, 
hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí 
tuệ. Đoàn cũng đã gặp gỡ, làm 
việc với IEEPI để tìm hiểu và trao 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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đổi về khả năng hợp tác về nội 
dung chương trình và tổ chức các 
lớp đào tạo về sở hữu trí tuệ. 

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ 
xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và 
đại diện các cơ quan sở hữu trí tuệ 
của Pháp đã tiếp đón chân tình, 
chia sẻ kinh nhiệm cụ thể, thể hiện 
sự quan tâm, cam kết sẵn sàng hỗ 
trợ VIPRI  trong việc triển khai 
các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh 
nghiệp về sở hữu trí tuệ, đào tạo 
về quản trị tài sản trí tuệ trong thời 
gian tới./. 

 (Theo most.gov.vn) 
 
KỲ VỌNG SỰ CHUYỂN 
MÌNH MẠNH MẼ CỦA VIỆN 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
VIỆT NAM – HÀN QUỐC 
NĂM 2020 

Năm 2019 ghi nhận sự hình 
thành rõ nét hơn về cơ sở vật chất 
và hoạt động chuyên môn của 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam - Hàn Quốc (VKIST) – đúng 
như mục tiêu đã đặt ra thì năm 
2020 sẽ là năm bản lề để hoạt 
động của VKIST chính thức đi vào 
hoạt động bài bản. 

Hoạt động theo mô hình của 
Viện Khoa học và Công nghệ Hàn 
Quốc (KIST), VKIST được kỳ 
vọng trở thành nhà cung cấp công 

nghệ, giải pháp cho các doanh 
nghiệp chiếm lĩnh thị trường tại 
Việt Nam. Đây là dự án viện trợ 
không hoàn lại lớn nhất của Hàn 
Quốc dành cho Việt Nam nhằm 
thúc đẩy mối quan hệ hợp tác khoa 
học và công nghệ giữa hai nước.  

 
Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) , TS. Kum 

Dongwha phát biểu 
Nhận thức được tầm quan 

trọng, ý nghĩa của dự án VKIST, 
Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã rất sát sao, quan tâm chỉ 
đạo điều hành để dự án đươc triển 
khai đúng tiến độ và yêu cầu đã 
đặt ra. Sự quyết tâm này đã đem 
lại nhiều kết quả đáng khích lệ 
trong năm 2019. Ông Kum 
Dongwha – Viện trưởng VKITS 
cho biết, nhiều hoạt động đã được 
VKIST tập trung triển khai, trong 
đó tập trung vào các chính sách ưu 
đãi cho các nhà khoa học, nghiên 
cứu viên làm việc tại VKIST. Các 
hoạt động R&D cũng được triển 
khai đồng bộ. 

Ngày 27/9/2019, đã tổ chức 
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khai trương Phòng thí nghiệm 
“VKIST on site Laboratory” tại 
Viện KIST tại Gangneung, Hàn 
Quốc. Đây là hoạt động quan 
trọng nhằm tạo lập hạ tầng cần 
thiết phục vụ các hoạt động theo 
các hướng trọng tâm đã được 
VKIST xác định từ những ngày 
đầu cũng như phục vụ hoạt động 
đào tạo của Viện. 

Viện cũng đã tuyển dụng được 
các nghiên cứu viên xuất sắc vào 
vị trí trưởng các nhóm nghiên cứu 
theo các hướng trọng tâm của 
Viện. Tòa nhà của Viện cũng đang 
được triển khai đúng kế hoạch, dự 
kiến sẽ khai trương vào tháng 11 
năm 2020 tại Khu Công nghệ cao 
Hòa Lạc với sự chứng kiến của 
Lãnh đạo hai nước. Việt Nam và 
Hàn Quốc cũng đang trao đổi để 
sớm thống nhất kế hoạch triển 
khai sớm giai đoạn 2 của dự án 
VKIST. 

Đặt biệt, năm 2019 ghi nhận về 
mặt thu hút nhân sự cho VKIST 
bằng cách thức tổ chức, tuyển 
dụng, thu hút được các nhà khoa 
học, nghiên cứu viên xuất sắc, từ 
nước ngoài trở về làm trưởng 
nhóm. Bên cạnh đó, các hướng 
nghiên cứu đều là các hoạt động 
nghiên cứu nền tảng, theo xu 
hướng của các nước tiên tiến và 

gắn với sản xuất công nghiệp, tạo 
điều kiện cho Viện tiếp tục tuyển 
dụng nghiên cứu viên trong năm 
nay. 

VKIST hoạt động theo mô 
hình, phương thức mới, cũng là cơ 
hội thử nghiệm chính sách quản lý 
khoa học và công nghệ từ các 
quốc gia đã thành công để vận 
dụng linh hoạt cho Việt Nam. Thứ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ Bùi Thế Duy nhấn mạnh: 
Thành công của VKIST không chỉ 
dừng lại ở Viện mà là thành công 
của mô hình quản lý khoa học và 
công nghệ chung cho Việt Nam. 

Có thể nhắc đến vấn đề đầu tư 
và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất 
dùng cho nghiên cứu. Theo đó có 
đề xuất chia sẻ hoặc thuê phòng 
thí nghiệm của các đơn vị nghiên 
cứu khác, tạo mạng lưới các 
phòng thí nghiệm để cùng tận 
dụng cơ sở vật chất này. Hay như 
nhắc đến vấn đề lâu nay vẫn là nỗi 
trăn trở của nhiều nhà khoa học đó 
là vấn đề lương. Được biết, năm 
2019, Bộ Khoa học và Công nghệ 
đã thành lập tổ công tác để làm 
việc với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính 
về vấn đề này. Quan điểm của 
VKIST là sẽ nỗ lực để có thể chi 
trả mức thu nhập cho nhà khoa 
học ngang với doanh nghiệp và 
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mặt bằng chung của thế giới 
nhưng phải tôn trọng quy định 
pháp luật Việt Nam. 

Để hoàn thành kế hoạch năm 
2020 của VKIST, nhiều thách thức 
đang đặt ra đối với một mô hình 
đầy mới mẻ như VKIST. Với 
quyết tâm của Lãnh đạo Bộ Khoa 
học và Công nghệ, sự hỗ trợ, đồng 
thuận các bộ, ban ngành và của 
Chính phủ 2 nước, hy vọng rằng, 
năm 2020 sẽ là năm khởi sắc ghi 
nhận nhiều dấu ấn khoa học và 
công nghệ cho VKIST nói riêng 
và ngành Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam nói chung. 

(Theo most.gov.vn) 
 

 
 

 
ĐƯA KHOA HỌC, CÔNG 
NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO TRỞ THÀNH ĐỘNG 
LỰC MỚI CHO TĂNG 
TRƯỞNG, TÁI CƠ CÂU NỀN 
KINH TẾ  

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ Bùi Thế Duy, trong 
năm 2020 sẽ có nhiều giải pháp 
được triển khai để Khoa học và 
Công nghệ đáp ứng yêu cầu phát 
triển của thực tiễn. Các giải pháp 
đều hướng tới mục tiêu đưa khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo thực sự trở thành động lực 
mới cho tăng trưởng, tái cơ cấu 
nền kinh tế và hội nhập quốc tế. 
Do đó, các nhiệm vụ nghiên cứu 
phải bám sát thực tế, giải quyết 
các bài toán đang đặt ra ở các 
ngành. 

 
Nội dung này được thông báo 

tại Họp báo thường kỳ quý 
IV/2019 do Bộ Khoa học và Công 
nghệ tổ chức ngày 20/01/2020 tại 
Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ Bùi Thế Duy chủ trì 
buổi họp báo. Tham dự buổi họp 
báo có đại diện lãnh đạo một số 
đơn vị chức năng của Bộ; các đơn 
vị báo chí thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ cùng đại diện các cơ 
quan thông tấn, báo chí. 

Về công tác xây dựng cơ chế, 
chính sách pháp luật, trong quý 
IV/2019, Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã hoàn thành và trình Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn 
bản: Đề nghị xây dựng Luật Sở 
hữu trí tuệ (sửa đổi); Quyết định 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án phát triển Trung tâm 
Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và 
mạng lưới kết nối khởi nghiệp 
quốc gia. 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
tiến hành tổng hợp ý kiến của các 
Bộ, ngành, địa phương và đơn vị 
liên quan đối với các dự thảo: 
Nghị quyết của Chính phủ ban 
hành chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW 
ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị; 
Quyết định của Thủ tướng ban 
hành Kế hoạch triển khai kết luận 
số 52-KL/TW của Ban Bí thư. 
Hoàn thành Báo cáo Chính phủ về 
đánh giá tác động dự án Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Sở hữu trí tuệ và Tờ trình Thủ 
tướng Chính phủ về việc tham gia 
Thỏa ước La Haye về đăng ký 
quốc tế kiểu dáng công nghiệp; 
Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết 
của Chính phủ ban hành Chương 
trình hành động thực hiện Kết luận 
số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của 
Ban Bí thư; Hoàn thiện dự thảo 
Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Kế hoạch hành động 
của Chính phủ thực hiện Kết luận 
số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của 
Ban Bí thư. 

Tiếp thu, giải trình các ý kiến 

và tiếp tục hoàn thiện dự thảo: 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
40/2014/NĐ-CP và Nghị định số 
87/2014/NĐ-CP; Nghị quyết của 
Chính phủ ban hành Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết 
số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về 
một số chủ trương, chính sách chủ 
động tham gia cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư; Đề án 
"Hoàn thiện hệ thống thể chế để 
thu hút nguồn lực xã hội đầu tư 
cho khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo, nhất là từ doanh 
nghiệp; Đề án Phát triển mạng 
lưới, nâng cao năng lực cung cấp 
dịch vụ hỗ trợ và kết nối nguồn 
lực cho khởi nghiệp sáng tạo đến 
năm 2030; Phối hợp với Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch giải 
trình, tiếp thu các ý kiến TVCP 
nhằm hoàn thiện Hồ sơ đề nghị 
sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ; Hoàn 
thiện Dự thảo Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 
Nâng cao năng lực nghiên cứu về 
dân số và phát triển đến năm 2030. 

Bên cạnh công tác xây dựng cơ 
chế, chính sách, pháp luật, Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã tổ 
chức nhiều sự kiện quan trọng 
được các báo/đài quan tâm như: 
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ 
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và đón nhận Huân chương Độc lập 
hạng Nhất. Lễ kỷ niệm là dịp để 
tri ân và biểu dương những đóng 
góp của các thế hệ cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động 
của Bộ Khoa học và Công nghệ 
qua các thời kỳ, đồng thời điểm lại 
những trang sử vẻ vang đã qua, 
thể hiện quyết tâm đoàn kết, đưa 
nền Khoa học và Công nghệ của 
nước nhà phát triển mạnh mẽ, 
đóng góp ngày càng nhiều hơn 
vào việc nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 
của nền kinh tế, nâng cao đời sống 
nhân dân. 

Đối với các hoạt động hợp tác 
quốc tế, Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã tham gia Hội nghị Bộ 
trưởng Khoa học và Công nghệ 
ASEAN lần thứ 10 và Hội nghị 
Ủy ban Khoa học và Công nghệ 
ASEAN lần thứ 77 tại Singapore. 
Trong khuôn khổ chuyến thăm và 
làm việc tại Hàn Quốc của Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng Khoa 
học và Công nghệ đã hội đàm và 
ký kết Biên bản ghi nhớ, Thỏa 
thuận đồng tài trợ các đề tài hợp 
tác nghiên cứu chung giai đoạn 
2019-2022 với một số Bộ/ngành 
của Hàn Quốc; tổ chức làm việc 
cấp Bộ trưởng với Bộ Công 
Thương để thống nhất cách thức 

làm việc, chia sẻ thông tin cũng 
như công tác phối hợp để tìm ra 
giải pháp hiệu quả nhất trong cuộc 
chiến chống gian lận thương mại, 
hàng giả, hàng nhái, hàng kém 
chất lượng, hàng vi phạm sở hữu 
trí tuệ. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 
 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH 
ĐỘNG CỦA BỘ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020:  
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HOẠT 
ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH 
NGHIỆP  

Vấn đề nâng cao năng suất 
chất lượng, cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia tiếp tục được 
Bộ Khoa học và Công nghệ đưa 
vào Chương trình hành động năm 
2020. 

Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ Chu Ngọc Anh mới 
đây đã ký ban hành Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết 
số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 
của Chính phủ về nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 
phát triển kinh tế – xã hội và Dự 
toán ngân sách nhà nước năm 
2020 (Nghị quyết 01) và Nghị 
quyết số 02/NQ-CP ngày 
01/01/2020 của Chính phủ về tiếp 
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tục thực hiện những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 
(Nghị quyết 02).  

 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  Chu 

Ngọc Anh.  
Theo đó, thực hiện Nghị quyết 

02, Bộ Khoa học và Công nghệ 
tập trung vào các nhiệm vụ và giải 
pháp trọng yếu, trong đó, đẩy 
mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn 
với đổi mới mô hình tăng trưởng, 
nâng cao năng suất, chất lượng và 
sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng 
hóa gắn với đổi mới sáng tạo và 
phát triển, ứng dụng khoa học 
công nghệ hiện đại; Tiếp tục thực 
hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia năm 2020. Cụ thể: 

Nâng cao năng suất, chất 
lượng gắn với đổi mới sáng tạo 

Phát triển hệ thống đổi mới 
sáng tạo quốc gia, thành lập các 
trung tâm nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ (R&D), trung 
tâm đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, 

định hướng phát triển, mở rộng 
mạng lưới các trung tâm đổi mới 
sáng tạo của Việt Nam. 

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ 
trợ doanh nghiệp để bảo đảm lấy 
doanh nghiệp làm trung tâm của 
phát triển khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo. Xây dựng và 
triển khai các giải pháp hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng lực 
hấp thụ, làm chủ công nghệ, đổi 
mới công nghệ; kiểm soát chặt chẽ 
việc nhập khẩu công nghệ, nhất là 
công nghệ đã qua sử dụng, khuyến 
khích nhập khẩu công nghệ cao. 

Hoàn thiện hành lang pháp lý 
phát triển toàn diện hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc 
gia, kết nối các mạng lưới đổi mới 
sáng tạo trong và ngoài nước, ưu 
tiên kết nối với các nhà khoa học, 
chuyên gia Việt Nam ở nước 
ngoài. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo có điều kiện thuận 
lợi thâm nhập thị trường. 

Thực thi có hiệu quả chính 
sách đào tạo, thu hút và trọng 
dụng cán bộ Khoa học và Công 
nghệ từ các nguồn sinh viên xuất 
sắc, cán bộ khoa học trẻ, các nhà 
nghiên cứu, nhà khoa học uy tín ở 
nước ngoài. 

Phát triển thị trường Khoa học 
và Công nghệ, phát triển thị 
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trường các sản phẩm, dịch vụ ứng 
dụng thành tựu khoa học và công 
nghệ tiên tiến, kinh tế chia sẻ, kinh 
tế số… theo hướng tạo điều kiện 
thuận lợi cho doanh nghiệp triển 
khai công nghệ, mô hình kinh 
doanh mới. 

Tái cơ cấu các Chương trình 
Khoa học và Công nghệ Quốc gia 
theo hướng lấy doanh nghiệp làm 
trung tâm, phục vụ thiết thực các 
mục tiêu phát triển kinh tế – xã 
hội. Chú trọng nghiên cứu cơ bản, 
tăng cường hoạt động nghiên cứu 
trong lĩnh vực khoa học xã hội và 
nhân văn phục vụ thiết thực quản 
lý và phát triển kinh tế – xã hội. 

Nâng cao tiềm lực khoa học và 
công nghệ, tập trung triển khai các 
hướng nghiên cứu, phát triển công 
nghệ mới, nhất là các công nghệ 
chủ chốt của cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư; xây dựng 
Chiến lược trí tuệ nhân tạo của 
quốc gia; xây dựng danh mục 
công nghệ chủ chốt của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư. Tạo 
điều kiện thuận lợi, có cơ chế 
chính sách đột phá để thu hút các 
dự án công nghệ cao. Tiếp tục 
triển khai mạnh mẽ, toàn diện Đề 
án “Phát triển Hệ tri thức Việt số 
hóa”. 

Đẩy mạnh xây dựng CSDL 

Quốc gia về khoa học và công 
nghệ phục vụ công khai, minh 
bạch thông tin về hoạt động khoa 
học và công nghệ; tăng cường 
công tác thống kê khoa học và 
công nghệ và đổi mới sáng tạo 
phục vụ thiết thực công tác quản 
lý và hoạch định chính sách; phát 
triển nguồn tin khoa học và công 
nghệ. 

Bảo hộ sở hữu trí tuệ, phát triển 
và khai thác tài sản trí tuệ phục vụ 
phát triển kinh tế và hội nhập kinh 
tế quốc tế. Thực hiện hiệu quả các 
giải pháp hỗ trợ, xác lập, quản lý 
và phát triển tài sản trí tuệ cho 
doanh nghiệp. 

Tiếp tục xây dựng hệ 
thống tiêu chuẩn quốc gia hài hòa 
với khu vực và quốc tế; phối hợp 
với Tổ chức năng suất châu Á xây 
dựng Kế hoạch tổng thể quốc gia 
về năng suất hướng đến phát triển 
dựa trên đổi mới sáng tạo; thành 
lập Trung tâm xuất sắc về đổi mới 
sáng tạo thúc đẩy năng suất 

Phát triển, ứng dụng năng 
lượng nguyên tử vì mục đích hòa 
bình. 

Tăng cường xã hội hóa đầu tư 
cho khoa học và công nghệ và đổi 
mới sáng tạo, nhất là từ doanh 
nghiệp. Tập trung thực hiện đồng 
bộ các giải pháp về kinh tế, 
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thương mại, đầu tư và cải thiện 
môi trường kinh doanh để kích 
cầu công nghệ và nhu cầu đổi mới 
sáng tạo từ khu vực doanh nghiệp, 
phát huy Quỹ đổi mới công nghệ 
quốc gia và quỹ phát triển khoa 
học và công nghệ của doanh 
nghiệp để hỗ trợ đổi mới công 
nghệ trong doanh nghiệp. 

Tập trung ứng dụng khoa học, 
công nghệ phát triển những ngành 
kinh tế mũi nhọn, có tiềm năng, 
lợi thế, giá trị gia tăng cao; các 
ngành chế biến, chế tạo; các ngành 
công nghiệp hỗ trợ. Thúc đẩy phát 
triển nông nghiệp công nghệ cao, 
sản xuất hàng hóa theo hướng hiện 
đại, hiệu quả cao với quy mô phù 
hợp theo từng ngành hàng, sản 
phẩm và thị trường. 

Khơi dậy sức sáng tạo mạnh 
mẽ trong toàn xã hội, khuyến 
khích mọi hình thức sáng tạo, tôn 
vinh khoa học, tôn vinh sáng tạo. 
Quyết liệt đổi mới mô hình tăng 
trưởng theo chiều sâu trên cơ sở 
tăng cường ứng dụng khoa học và 
công nghệ. 

Cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia năm 2020 

Tuyên truyền, cung cấp thông 
tin về hệ thống đổi mới sáng tạo 
quốc gia; kết quả đánh giá năng 

lực đổi mới sáng tạo, hệ thống đổi 
mới sáng tạo theo các bộ chỉ số 
của quốc tế. 

Thực hiện nhiệm vụ đầu mối 
theo dõi bộ chỉ số Đổi mới sáng 
tạo (GII) của Tổ chức Sở hữu trí 
tuệ thế giới (WIPO) và nhóm chỉ 
số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 
theo đánh giá Mức độ sẵn sàng 
cho sản xuất tương lai của Diễn 
đàn Kinh tế thế giới (WEF). Chủ 
trì, phối hợp với các bộ, ngành, 
địa phương tiếp tục tập trung cải 
thiện các chỉ số thành phần để cải 
thiện chỉ số Đổi mới sáng tạo theo 
xếp hạng của WIPO và WEF. 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch rà 
soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn 
giản hóa các điều kiện kinh doanh 
không rõ ràng, không cụ thể, 
không khả thi. Cập nhật và công 
bố, công khai các thủ tục hành 
chính liên quan đến việc cấp các 
loại giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh đã được đơn giản hóa 
trong năm 2018, 2019; công khai 
bảng so sánh các điều kiện kinh 
doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn 
giản hóa; hoàn thành trong tháng 
01/2020. Với các thủ tục hành 
chính liên quan đến cấp các loại 
giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh được đơn giản hóa từ năm 
2020 trở đi, thực hiện nghiêm việc 
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công bố công khai theo quy định 
về kiểm soát thủ tục hành chính. 

Đến hết năm 2020, thực hiện 
đầy đủ các cải cách về quản lý, 
kiểm tra chuyên ngành. Hoàn 
thành rà soát, cắt giảm thực chất 
50% số mặt hàng thuộc danh mục 
mặt hàng kiểm tra chuyên ngành. 
Trong quý I năm 2020 công bố 
công khai, đầy đủ trên Trang 
thông tin điện tử của Bộ về danh 
mục mã HS tương ứng kèm theo 
bảng so sánh danh mục mặt hàng 
quản lý, kiểm tra chuyên ngành 
trước và sau khi cắt giảm. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
các nhiệm vụ được giao tại Quyết 
định số 1254/QĐ-TTg ngày 
26/9/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Kế hoạch 
hành động thúc đẩy Cơ chế một 
cửa quốc gia, Cơ chế một cửa 
ASEAN, cải cách công tác kiểm 
tra chuyên ngành đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận 
lợi thương mại giai đoạn 2018-
2020. 

Thực thi đầy đủ trách nhiệm 
được phân công về kiểm tra 
chuyên ngành theo quy định tại 
Nghị định số 85/2019/NĐ-CP 
ngày 14/11/2019 của Chính phủ 
quy định thực hiện thủ tục hành 
chính theo Cơ chế một cửa quốc 

gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải 
cách công tác kiểm tra chuyên 
ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu. 

Tăng cường thực hiện cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Bộ ở 
cấp độ 4; đẩy mạnh phương thức 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch 
vụ bưu chính công ích. Rà soát, đề 
xuất dịch vụ công tích hợp lên 
Cổng dịch vụ công quốc gia, gửi 
Văn phòng Chính phủ tổng hợp 
trong năm 2020. 

 (Theo most.gov.vn) 
 
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO SẼ TÁC 
ĐỘNG ĐẾN CUỘC SỐNG 
NHƯ THẾ NÀO? 

Trong xu hướng phát triển 
mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) 
hiện nay, các nhà lãnh đạo công 
nghệ như Microsoft, IBM, Huawei 
và Google đang tập trung và dành 
nguồn lực để xây dựng các giải 
pháp AI tốt nhất. 

Không thể phủ nhận tác động 
mạnh mẽ của công nghệ AI trong 
cuộc sống hàng ngày, đặc biệt khi 
cuộc sống ngày càng tiến bộ thì 
công nghệ đã giúp ích cho con 
người ngay cả trong những tình 
huống khó khăn nhất.  
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1. Hỗ trợ người khuyết tật 
Hiện nay có hơn 1 tỷ người bị 

khuyết tật trên toàn thế giới. Trí 
tuệ nhân tạo có thể được sử dụng 
để giúp họ cải thiện các hoạt động 
trong cuộc sống. Nó cũng có thể 
tạo việc làm, cải thiện cuộc sống 
hàng ngày và giúp những người 
khuyết tật giao tiếp. 

Ứng dụng công nghệ AI có thể 
mở ra thế giới sách cho trẻ em 
khiếm thính và gia đình của 
chúng, giúp để đọc sách cho trẻ 
em và dịch chúng sang ngôn ngữ 
ký hiệu, tạo ra một trải nghiệm 
đọc xác thực và giúp các gia đình 
có trẻ em khiếm thính có thể tận 
hưởng thời gian kể chuyện phong 
phú. Các ứng dụng và công cụ 
được cung cấp bởi trí tuệ nhân tạo 
đang cải thiện khả năng tiếp cận 
với thế giới của họ. 

2. Giúp cải thiện tình trạng 
biến đổi khí hậu, ứng dụng 
trong bảo tồn sinh học và vấn đề 
môi trường 

Một trong những vấn đề rắc rối 
và cấp bách nhất mà hành tinh 
phải đối mặt ngày nay là biến đổi 
khí hậu. Các nhà đổi mới trong 
lĩnh vực AI đang phát triển bằng 
nhiều cách khác nhau để công 
nghệ được áp dụng nhằm giúp cải 
thiện vấn đề biến đổi khí hậu từ 

mô phỏng đến giám sát, đo lường 
và quản lý tài nguyên. 

Ngoài ra, AI đã được triển khai 
trong bảo tồn sinh học. Các công 
cụ AI giúp giám sát động vật 
hoang dã chính xác và hiệu quả 
hơn và phân tích dữ liệu được sắp 
xếp hợp lý. Máy bay không người 
lái cũng được sử dụng để theo dõi 
các quần thể động vật hoang dã và 
đếm động vật cũng như bắt những 
kẻ săn trộm. 

3. Cải thiện nạn đói trên thế 
giới 

Để nuôi sống dân số thế giới 
vào năm 2050, Liên Hợp quốc ước 
tính chúng ta sẽ cần tăng 70% sản 
lượng lương thực của thế giới. 
Nhiệm vụ khổng lồ này có vẻ hợp 
lý hơn với sự hỗ trợ của AI. Ngoài 
việc phát triển hạt giống tốt, AI có 
thể được sử dụng để tự động hóa 
các nhiệm vụ đơn giản, phát hiện 
bệnh, áp dụng chính xác thuốc diệt 
cỏ và nói chung là tối đa hóa sản 
xuất cây trồng. 

4.Cải thiện quyền con người 
AI làm cho nhiệm vụ xác định 

các vi phạm nhân quyền như buôn 
người nhanh hơn và toàn diện hơn. 
Sử dụng công nghệ nhận dạng 
khuôn mặt được cung cấp bởi hình 
ảnh AI có thể được phân tích để 
tìm người mất tích và hình ảnh có 
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thể được xem xét để phát hiện các 
vi phạm nhân quyền khác.  

5. Chống tin giả 
Mặc dù AI tạo ra rất nhiều 

chiến dịch không rõ ràng và nội 
dung tin tức giả nhưng nó cũng có 
thể được sử dụng để chống lại tin 
tức giả. AI có thể được sử dụng để 
xác minh sự thật của các bài báo. 
Vì lượng nội dung được tạo ra 
hàng ngày là quá nhiều để con 
người giám sát một cách hiệu quả, 
AI cung cấp một giải pháp giúp 
xác định tin tức giả. Việc sử dụng 
AI trong cuộc chiến chống lại tin 
tức giả là một bước đi đúng 
hướng. 

6. Cải thiện chất lượng giáo 
dục 

Áp lực ngày càng gia tăng cho 
các nhà giáo trong việc đào tạo 
học sinh nhằm giúp cho học sinh 
đạt được kết quả cao, AI cung cấp 
các công cụ có giá trị để có thể hỗ 
trợ việc học của học sinh cả trong 
và ngoài giờ lên lớp. Ở cấp độ 
tổng thể, AI có thể giúp xử lý số 
liệu thống kê giáo dục để cho phép 
ra quyết định cho các nhà hoạch 
định chính sách và lãnh đạo giáo 
dục. 

7. Hỗ trợ trong lĩnh vực chăm 
sóc sức khỏe 

AI đã cách mạng hóa ngành 

chăm sóc sức khỏe, giúp hỗ trợ 
chẩn đoán và phát hiện bệnh trước 
khi có sự tham gia của các chuyên 
gia y tế cũng như hỗ trợ nhân viên 
y tế một khi bệnh nhân được chăm 
sóc. Các hệ thống chăm sóc sức 
khỏe tạo ra khối lượng dữ liệu sẽ 
không được sử dụng nếu không có 
sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và 
học máy. AI không chỉ được sử 
dụng để phát triển các liệu pháp 
thuốc tân tiến mà robot cũng ngày 
càng được sử dụng để hỗ trợ phẫu 
thuật. 

8. Giúp giảm thiểu thiệt hại 
do thiên tai gây ra 

AI không chỉ đóng vai trò quan 
trọng trong việc phát hiện, theo 
dõi và tìm hiểu về các thảm họa 
thiên nhiên như bão và động đất, 
mà còn thúc đẩy nghiên cứu để 
làm cho xã hội của chúng ta trở 
nên kiên cường hơn khi gặp thảm 
họa. Các nhà nghiên cứu hiện 
đang sử dụng AI để tìm ra các giải 
pháp giúp cho cơ sở hạ tầng ít bị 
ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong 
mọi trường hợp, AI đều có thể 
chạy nhiều kịch bản và mô hình 
máy tính khác nhau để xác định 
các giải pháp tốt nhất cho các vấn 
đề xảy ra. 

Không thiếu những thách thức 
cần phải giải quyết hôm nay để tạo 
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ra một ngày mai tốt đẹp hơn cho 
hành tinh, văn hóa và xã hội của 
chúng ta. Khi con người hợp tác 
với AI sẽ cung cấp những giải 
pháp sáng tạo để giải quyết những 
vấn đề cực kỳ thách thức đồng 
thời cung cấp những giải pháp 
nhằm cải thiện đáng kể cuộc sống 
của chúng ta. 

 (Theo vietq.vn) 
 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Pháp chế tạo thành công sợi 
chỉ y khoa làm từ “da người”  

Các nhà khoa học Pháp đã cắt 
những mảng tế bào da người 
thành dạng sợi mảnh. Những sợi 
tế bào này phù hợp với mọi hình 
thức và kỹ thuật phẫu thuật như 
khâu, đan hoặc nối móc vết 
thương. 

 
Hiện nay, chủ yếu các chất liệu 

khâu phẫu thuật là sợi tổng hợp, 
có thể tự phân hủy trong cơ thể 
người hoặc cần được các bác sĩ 
phẫu thuật loại bỏ sau khi vết 
thương lành lại vì cơ thể không 
tiếp nhận. Có hai loại là chỉ khâu 

tự tiêu và chỉ không tiêu, bao gồm 
các chất polyme hóa học, cụ thể 
như axit polyglycolic hay các chất 
không hấp thụ phổ biến nhất là 
nylon, polyester. 

Việc sử dụng chỉ khâu hiện nay 
có thể gây ra phản ứng bất lợi cho 
mô và làm quá trình chữa bệnh trở 
nên phức tạp hơn. Do đó, cần có 
một loại chỉ khâu mới, loại bỏ 
những nhược điểm trên và phù 
hợp hơn với cơ chế hồi phục của 
con người. Do đó, sáng chế sợi chỉ 
da người đã ra đời giúp việc khâu 
các vết thương hở và chữa trị các 
phần nội tạng bị hư hại.  

Theo nghiên cứu, loại chỉ da 
người mới có thể làm giảm nguy 
cơ bị hệ thống miễn dịch phản 
ứng. Bởi đây là loại vật liệu phẫu 
thuật tương thích nhất với cơ thể 
con người. Kết quả nghiên cứu về 
chỉ da người đã được xuất bản trên 
tạp chí khoa học Acta 
Biomaterialia. Tuy nhiên, các nhà 
khoa học mới chỉ đang thử nghiệm 
loại chỉ y tế này trên chuột và sắp 
tới sẽ tiến hành khâu thử động 
mạch bị vỡ cho cừu. 

Đây là một phương án thay thế 
rất tốt cho loại chỉ khâu hiện tại, 
giúp tránh được thủ tục tiểu phẫu 
“rút chỉ” sau khi phẫu thuật cho 
các bệnh nhân. Đồng thời bảo vệ 
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được các mô đang bị thương tổn 
khỏi phản ứng cực đoan của chính 
hệ thống miễn dịch người bệnh. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Mỹ phát triển thành công cơ 
chế tỏa nhiệt bằng cách 'thoát 
mồ hôi' cho robot 

Nhóm nghiên cứu từ ĐH 
Cornell (New York, Mỹ) bước đầu 
phát triển thành công cơ chế tỏa 
nhiệt bằng phương pháp thoát mồ 
hôi như ở người, qua đó hứa hẹn 
tạo được loại robot có thể hoạt 
động tốt trong môi trường nhiệt độ 
cao. Cơ chế này cũng giúp các 
nhà khoa học giải bài toán khi các 
phương pháp tản nhiệt cho hệ 
thống robot kim loại không phù 
hợp với các hệ thống robot bằng 
nhựa dẻo. 

Robot làm từ nhựa tỏng hợp 
đang là lĩnh vực mới nhận được 
nhiều hứng thú từ giới nghiên cứu 
do chúng đạt được sự linh hoạt, ít 
bị hư hại khi gặp ma sát và có thể 
tiến gần hơn với các đặc tính hoạt 
động của con người. Tuy nhiên, 
bất lợi của robot mềm nằm chỗ khi 
nhiệt độ cao, vật liệu sẽ cứng, dù 
bản chất chúng chịu được nhiệt tốt 
hơn kim loại. Nhóm nghiên cứu 
ĐH Cornell nghĩ đến một cơ chế 
để tối ưu hóa khả năng làm việc 

của loại robot mềm. 
Do đó,  nhóm nghiên cứu từ 

ĐH Cornell  đã thiết kế ra một loại 
robot mềm được cấu tạo từ các 
ngạnh, làm bằng nhiều loại vật 
liệu khác nhau có thể thay đổi 
hình dạng khi nhiệt độ tăng. Cụ 
thể, một phần của ngạnh được làm 
bằng loại polymer PNIPA, có khả 
năng co lại khi nhiệt độ đạt đến 
40oC. Ở cấu trúc phía đối diện, 
nhóm dùng chất acrylamide có thể 
nở ra khi nhiệt độ tăng, nhờ đó mở 
ra các lỗ trống rộng khoảng 
0,2mm. 

Cấu tạo này giúp cánh tay 
robot có thể phồng lên và cong về 
một hướng khi nhiệt độ cao, đồng 
thời tiết nước lấy từ hệ thống dẫn 
ra ngoài lỗ thở giúp thoát nhiệt. 
Để cho thấy lợi thế, nhóm nghiên 
cứu thực hiện thí nghiệm giữa 2 
loại robot mềm giống nhau, một 
có thể tiết "mồ hôi", một không. 
Cả 2 robot được yêu cầu gắp một 
vật thể nóng. Kết quả, thiết bị có 
thể tỏa nhiệt hoàn thành nhiệm vụ 
nhanh gấp 6 lần so với đối thủ. 
Laschi cũng nhận xét, robot thoát 
mồ hôi là bước đột phá so với các 
thế hệ robot kỹ thuật trước đây. 
Với khả năng cầm nắm, các robot 
dạng mềm có rất nhiều lợi thế, 
nhất là trong những trường hợp 
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phải tiếp xúc trực tiếp với cơ thể 
người. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Giải pháp tạo khuôn phân tử 
cho cảm biến sinh học  

Nhóm nghiên cứu của Trường 
Đại học Bách khoa Hà Nội đã tạo 
ra quy trình cho phép chế tạo đầu 
thu sinh học nhân tạo MIP trên 
nền điện cực mực in carbon 
(SPCE) được phủ một lớp hạt 
nano vàng (AuNPs) phân tán trên 
bề mặt. 

Nhóm nghiên cứu đã phát triển 
được một quy trình sản xuất đầu 
thu nhân tạo dành cho cảm biến 
sinh học dựa trên công nghệ 
polyme in phân tử (Molecularly 
Imprinted Polymers - MIP) nhằm 
tạo ra các “khuôn” vừa khớp với 
hình dạng, kích thước và các 
nhóm chức của chất cần nhận biết. 
Tại một số vị trí của “khuôn” có 
đính các liên kết có tính chọn lọc 
tương tự như đầu thu sinh học tự 
nhiên như kháng nguyên, kháng 
thể hoặc enzyme. Thiết kế này có 
thể ứng dụng chế tạo cảm biến 
sinh học sử dụng các lĩnh vực 
khác nhau trong đời sống như 
trong kiểm tra an toàn thực phẩm 
hay chẩn đoán bệnh sớm. 

Đầu thu nhân tạo MIP có ưu 

điểm là tạo ra các khoang bổ trợ 
có ái lực liên kết mạnh hơn so với 
các cảm biến miễn dịch sử dụng 
phân tử tự nhiên, đồng thời lớp 
polyme bên trong cho phép sử 
dụng ở các môi trường khắc nghiệt 
về pH, nhiệt độ hoặc áp suất. Thiết 
kế của đầu thu cũng cho phép sử 
dụng được trong nhiều tháng với 
yêu cầu bảo quản đơn giản hơn so 
với sử dụng cảm biến có chất sinh 
học tự nhiên mà không làm giảm 
hiệu quả sử dụng. 

Giải thích về cơ chế của đầu 
thu nhân tạo này, PGS.TS. Trương 
Thị Ngọc Liên, Trưởng nhóm 
nghiên cứu thuộc Viện Vật lý Kỹ 
thuật, trường ĐH Bách khoa Hà 
Nội, cho biết: “Quy trình này sử 
dụng cơ chế bắt chước (mimic) 
các đối tượng cần đo đạc giúp 
giảm được rất nhiều chi phí mua 
kháng nguyên tự nhiên cho các 
cảm biến sinh học mà vẫn có thể 
tạo ra hàng ngàn bản sao sử dụng 
được lâu dài.” Do vậy, quy trình 
này có thể giúp quá trình xét 
nghiệm các loại bệnh tật, thực 
phẩm và môi trường trở nên rẻ 
hơn, dễ dàng và phổ biến hơn. 

Một mặt, khả năng tương thích 
của các mẫu tự nhiên không bền 
với các điều kiện tạo ra MIP. Mặt 
khác, vẫn còn khó khăn trong việc 
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phân bổ các khuôn in đồng nhất để 
khắc phục tình trạng nhiều phân tử 
bị quấn rối hoặc cùng bám vào 
một chỗ làm giảm khả năng tương 
tác đặc hiệu, hay quá trình polyme 
hóa ngẫu nhiên có thể làm xê dịch 
phân bổ các khuôn in trong mạng 
polyme.   

Nhóm nghiên cứu đã cố gắng 
khắc phục những khó khăn trên. 
Họ tạo ra quy trình cho phép chế 
tạo đầu thu sinh học nhân tạo MIP 
trên nền điện cực mực in carbon 
(SPCE) được phủ một lớp hạt 
nano vàng (AuNPs) phân tán trên 
bề mặt. Để giảm chi phí phù hợp 
với điều kiện Việt Nam, các nhà 
nghiên cứu đã phải nghĩ đến việc 
sử dụng điện cực in carbon thay vì 
sử dụng điện cực kim loại, dùng 
các hạt nano vàng thay vì phủ một 
lớp vàng mỏng.  

Một trong những điểm nổi bật 
nhất của nghiên cứu là thành công 
trong việc phủ đều được hạt nano 
vàng lên điện cực carbon vốn dẫn 
điện kém và khoanh vùng các 
điểm để các đầu thu sinh học bám 
lên đó có thể phân tán đồng nhất. 
Bề mặt phủ nano vàng lên tới 
80%. PGS.TS. Trương Thị Ngọc 
Liên đã từng được mời đến nhiều 
hội thảo quốc tế quan trọng để 
chia sẻ về phương pháp này.  

Trong phòng thí nghiệm, nhóm 
nghiên cứu đã chế tạo thử nghiệm 
một số dạng đầu thu MIP phát 
hiện kháng sinh nhóm 
Quinolinone Norfloxacin (NOR), 
kháng nguyên Enrofloxacin và 
enzyme HRP - chất nhận biết 
H2O2. Các cảm biến có thể tái sử 
dụng tới 5 lần và chi phí chế tạo 
khoảng 4-7 USD/chiếc. 

 (Theo khoahocvaphattrien.vn) 
 
 Phương pháp mới ngăn ngừa 
sẹo trên da 

Trong một nghiên cứu mới 
được công bố trên tạp chí Burns & 
Trauma, các nhà nghiên cứu tại 
trường Đại học Shimane, Nhật 
Bản tiết lộ những phương thức 
mới triển vọng để ngăn ngừa sẹo 
để lại trên da sau chấn thương. 

Nghiên cứu mới xem xét các 
chiến lược để điều trị sẹo phì đại. 
Chữa lành vết thương ngoài da là 
quá trình bao gồm ba giai đoạn: 
viêm, tăng sinh và tái tạo. Sự hình 
thành sẹo phì đại có thể xảy ra do 
sự bất thường trong các quá trình 
này. Tần suất để lại loại sẹo này 
dao động từ 40% đến 94% sau 
phẫu thuật và từ 30% đến 91% sau 
khi bị bỏng. Các yếu tố nguy cơ 
chính của sự hình thành sẹo phì 
đại bao gồm giới tính, tuổi tác, 
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khuynh hướng di truyền, kích 
thước và độ sâu vết thương, vị trí 
giải phẫu và căng cơ trên vết 
thương. Sẹo gây cản trở chức năng 
bình thường và rõ ràng gây ra các 
vấn đề nghiêm trọng về thể chất, 
tâm lý và thẩm mỹ cho bệnh nhân. 

Thời gian lành vết thương là 
yếu tố quan trọng nhất để dự đoán 
sự phát triển của sẹo phì đại. Chỉ 
1/3 vết thương đã phát triển mô 
sẹo nếu quá trình hàn gắn vết 
thương xảy ra trong khoảng từ 14 
- 21 ngày. Khoảng 78% vị trí phát 
dẫn đến sẹo nghiêm trọng nếu vết 
thương lành sau 21 ngày. 
Các liệu pháp đã được đưa ra để 
ngăn ngừa sẹo nghiêm trọng trên 
da bao gồm trị liệu bằng áp suất, 
từ lâu đã được coi là phương pháp 
điều trị không xâm lấn chủ yếu 
trong điều trị sẹo phì đại. Phương 
pháp này được sử dụng rộng rãi 
trên toàn thế giới và hiệu quả của 
nó đã được chứng minh. Sẽ hiệu 
quả hơn nếu phương pháp được áp 
dụng trong vòng 2 tháng sau chấn 
thương ban đầu. 

Thuốc độc tố botulinum A 
(btxA) được sử dụng rộng rãi cho 
mục đích thẩm mỹ, cũng như điều 
trị đau đầu và đau ở bộ phận khác. 
Nó cũng thường được sử dụng để 
điều trị sẹo phì đại. Các nhà 

nghiên cứu nhấn mạnh dù btxA 
xem ra có tác dụng tích cực, 
nhưng họ vẫn chưa quyết định 
nồng độ tối ưu của thuốc điều trị 
sẹo. Nó có thể phụ thuộc vào kích 
thước hoặc mức độ nghiêm trọng 
của vết thương. Nghiên cứu đưa ra 
kết luận loại thuốc này có triển 
vọng và đáng để nghiên cứu thêm. 

Triển vọng quản lý trong tương 
lai đối với trị liệu sẹo phì đại bao 
gồm liệu pháp chống tạo mạch, ức 
chế sự phát triển của các mạch 
máu mới, ghép mỡ và trị liệu tế 
bào gốc. Một số nghiên cứu thử 
nghiệm về hiệu quả của các liệu 
pháp này làm giảm sự hình thành 
mô bất thường. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 

 Sử dụng vật liệu nano và ánh 
nắng mặt trời để xử lý nước ô 
nhiễm thuốc trừ sâu  

Hai nhóm nghiên cứu tại Viện 
Nghiên cứu khoa học quốc gia 
(INRS) đã phối hợp phát triển một 
quy trình sinh thái mới để khử 
atrazine. Atrazine là một trong 
những loại thuốc trừ sâu phổ biến 
ở Bắc Mỹ. Các giáo sư My Ali El 
Khakani và Patrick Drogui tại 
INRS đã đưa ra một phương pháp 
mới để làm suy giảm atrazine 
bằng cách kết hợp vật liệu cấu 
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trúc nano mới và ánh nắng mặt 
trời. 

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng 
quy trình hiện có, được gọi là xúc 
tác quang điện tử hoặc PEC, mà 
họ đã tối ưu hóa để khử atrazine. 
Quá trình này hoạt động với hai 
quang điện cực (điện cực nhạy 
sáng) của các điện tích trái dấu. 
Quá trình này sử dụng hiệu ứng 
của ánh sáng và điện thế để tạo ra 
các gốc tự do trên bề mặt của các 
quang điện cực. Các gốc đó tương 
tác với các phân tử atrazine và làm 
suy giảm chúng.  

Khi sử dụng các mẫu nước 
thực tế, ban đầu chỉ có 8% 
atrazine phân rã. Tỷ lệ phân rã 
thấp là do sự có mặt của các hạt lơ 
lửng ngăn không cho nhiều ánh 
sáng chiếu vào quang điện cực. 
Ngoài ra, các loài và hạt có trong 
dung dịch có thể bám vào điện cực 
làm giảm diện tích hoạt động của 
nó. Dựa vào chuyên môn trong xử 
lý nước ô nhiễm, nhóm nghiên 
cứu đã tiến hành tiền xử lý dựa 
vào sự đông tụ và lọc một số loài 
trước khi áp dụng phương pháp 
PEC một lần nữa. Và nhóm 
nghiên cứu đã thành công trong 
việc khử 38 đến 40% atrazine có 
mặt trong các mẫu nước thực. 

Hiệu quả xử lý vẫn còn tương 

đối thấp vì nước thực tế có chứa 
bicacbonat và phốt phát bẫy các 
gốc tự do và ngăn chúng phản ứng 
với atrazine. Theo các nhà nghiên 
cứu, quy trình PEC tối ưu hóa có 
thể được sử dụng. 

Theo các nhà nghiên cứu, quy 
trình PEC được tối ưu hóa có thể 
được sử dụng như một phương 
pháp xử lý thứ ba, sau khi loại bỏ 
các hạt lơ lửng và các loài có thể 
gây đông tụ. Tuy nhiên, giai đoạn 
trình diễn tiền công nghiệp là cần 
thiết trước khi nghĩ đến việc sử 
dụng trên quy mô lớn. Cuối cùng, 
PEC đã được sử dụng để khử 
atrazine, nhưng hai nhóm nghiên 
cứu tiếp tục hợp tác để xử lý các 
chất ô nhiễm mới và dư lượng 
kháng sinh trong nước. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
 Sản xuất “thịt chay” thân 
thiện môi trường bằng công 
nghệ in 3D  

Giuseppe Scionti đã cho ra mắt 
công ty thịt nhân tạo Nova Meat 
dù công nghệ "in thịt" 3D mới ở 
giai đoạn thử nghiệm. Tuy nhiên 
công ty đã có một số tín hiệu khả 
quan, như việc tạo ra một miếng 
thịt bò nhân tạo có kết cấu giống 
hệt thịt bò bình thường. 

Ở thời điểm hiện tại, việc in 
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100g thịt bằng công nghệ in 3D 
tốn chi phí khoảng 3$, tức vẫn khá 
cao so với giá thịt thông thường 
ngoài siêu thị. Tuy nhiên theo lời 
Scionti, khi công nghệ này đạt đến 
độ hoàn thiện để có thể áp dụng 
vào sản xuất đại trà, giá thành cho 
việc in thịt sẽ giảm đi đáng kể. Từ 
đó, thịt 3D có thể trở thành mặt 
hàng cạnh tranh với các loại thịt 
truyền thống trên thị trường. 

 
Loại thịt nhân tạo này được tạo 

ra từ các amino axit trong các loại 
đậu, hoặc các nguồn nguyên liệu 
từ thực vật. Tuy nhiên sản phẩm 
cuối cùng vẫn mang giá trị dinh 
dưỡng như một miếng thịt bò thật. 
Việc "in thịt" như thế này hết sức 
thân thiện với môi trường, bởi 
ngành công nghiệp chăn nuôi 
"đóng góp" tới 1/5 lượng khí thải 
gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu 
đồng thời làm ô nhiễm nước và 
gây ảnh hưởng hệ sinh thái. 

Tuy nhiên, loại thịt 3D này 
cũng có nhược điểm đi kèm chưa 
khắc phục được. Một miếng thịt 
được in 3D sẽ có hương vị và giá 
trị dinh dưỡng giống hệt thịt tự 

nhiên, nhưng điểm khác biệt lớn 
nhất nằm ở kết cấu của nó. Một 
miếng thịt 3D hiện nay không có 
độ dai và chắc chắn giống thịt thật. 
Ngược lại, thịt 3D mới chỉ mang 
đến cảm giác bở mềm giống như 
ăn thịt xay nhuyễn vậy. 

Để khắc phục nhược điểm này, 
Giuseppe Scionti đang gấp rút làm 
việc cùng các đầu bếp, nghiên cứu 
và hoàn thiện sản phẩm. Tuy chưa 
thực sự thay thế được thịt thật, 
nhưng đây cũng là tín hiệu đáng 
mừng cho ngành công nghiệp sản 
xuất thức ăn nói chung và sản xuất 
thịt nói riêng.  

(Theo sohuutritue.net.vn) 
  
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Chế tạo gạch ốp lát và men 
gốm sứ giá rẻ từ tro xỉ nhiệt điện  

Ngoài việc đáp ứng được tiêu 
chuẩn tương tự như các sản phẩm 
gạch, men gốm sứ thông thường 
trên thị trường, các sản phẩm chế 
tạo này còn có giá thành thấp hơn 
do tận dụng được nguồn tro xỉ của 
các nhà máy nhiệt điện. 

Các nhà nghiên cứu ở trường 
Đại học Bách khoa Hà Nội đã chế 
tạo thành công sản phẩm gạch ốp 
lát và men gốm sứ giá thành rẻ từ 
nguồn thải tro xỉ của các nhà máy 
nhiệt điện, góp phần xử lý triệt để 
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vấn đề ô nhiễm môi trường do các 
nhà máy nhiệt điện gây ra. 

Trước thực tế trên, TS. Vũ 
Hoàng Tùng, Viện Kỹ thuật hóa 
học, Đại học Bách khoa Hà Nội 
cùng cộng sự đã tìm ra cách chế 
tạo gạch ốp lát và men gốm sứ từ 
tro xỉ thải ra của các nhà máy 
nhiệt điện. Ngoài việc đáp ứng 
được tiêu chuẩn tương tự như các 
sản phẩm gạch, men gốm sứ thông 
thường trên thị trường, các sản 
phẩm do TS. Vũ Hoàng Tùng chế 
tạo còn có giá thành thấp hơn do 
tận dụng được nguồn tro xỉ của 
các nhà máy nhiệt điện. 

TS. Vũ Hoàng Tùng đã tìm ra 
công thức phối trộn tro bay với đất 
sét, cao lanh và felspat để tạo ra 
gạch ốp lát. Với phương pháp này, 
tỉ lệ felspat cần dùng giảm xuống 
một nửa so với phương pháp 
thông thường mà vẫn đảm bảo các 
thông số công nghệ trong quá 
trình sản xuất như độ co sấy, độ co 
nung, nhiệt độ nung, và đảm bảo 
các thông số kỹ thuật của sản 
phẩm như cường độ, màu sắc, độ 
hút nước, khối lượng thể tích,... 
Do đó, các đơn vị sản xuất gạch 
ốp lát có thể ứng dụng ngay mà 
không cần phải thay đổi thiết bị 
hoặc công nghệ sản xuất. 

Với xỉ đáy lò, TS. Vũ Hoàng 

Tùng cũng tìm ra công thức phối 
trộn xỉ đáy lò với Na2CO3 để tổng 
hợp ra frit - một loại men gốm sứ. 
Frit thu được bằng phương pháp 
này có thành phần hóa học tương 
tự felspat tự nhiên, có giá thành 
thấp do tận dụng được nguồn năng 
lượng là than chưa cháy hết trong 
tro xỉ (có hàm lượng carbon lớn, 
khoảng 8%), và không phải thực 
hiện bước khai thác tuyển lọc (quá 
trình tuyển than dư còn lại trong 
tro xỉ). 

Hai quy trình này đã được cấp 
bằng độc quyền giải pháp hữu ích: 
bằng số VN 2-0002122 công 
bố ngày 25/9/2019 cho phương 
pháp sản xuất gạch ốp lát từ tro 
bay nhiệt điện và bằng số VN 2-
0002028 công bố ngày 27/5/2019 
cho phương pháp sản xuất frit từ 
tro xỉ nhiệt điện. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Phân lập thành công lợi 
khuẩn Bacillus subtilis thuần 
khiết về mặt sinh học 

Bacillus subtilis là lợi khuẩn 
chịu được điều kiện môi trường 
khắc nghiệt, có khả năng sinh ra 
enzym tốt nhất và được sản xuất 
thành chế phẩm lợi khuẩn 
(probiotic) trên quy mô công 
nghiệp, ứng dụng rộng rãi trong y 
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học, nông nghiệp và công nghiệp 
thực phẩm. 

Nhóm nhà nghiên cứu Viện Vi 
sinh vật và Công nghệ sinh học, 
ĐHQG Hà Nội đã phân lập thành 
công chủng mới của vi khuẩn 
Bacillus subtilis thuần khiết về 
mặt sinh học, có khả năng sản sinh 
ra các enzyme với hoạt tính cao và 
có tính khảng khuẩn để sản xuất 
probiotic với giá thành thấp.  

Bacillus subtilis là lợi khuẩn 
chịu được điều kiện môi trường 
khắc nghiệt, có khả năng sinh ra 
enzym tốt nhất và được sản xuất 
thành chế phẩm lợi khuẩn 
(probiotic) trên quy mô công 
nghiệp, ứng dụng rộng rãi trong y 
học, nông nghiệp và công nghiệp 
thực phẩm.  

Mặc dù có nhiều ứng dụng như 
vậy nhưng Bacillus subtillis ở Việt 
Nam chủ yếu vẫn phải được nhập 
ngoại với giá thành cao. Do đó, 
việc nghiên cứu và chủ động sản 
xuất chế phẩm từ lợi khuẩn này 
trong nước với giá thành vừa phải, 
quy trình đơn giản để nhiều doanh 
nghiệp sản xuất tiếp cận nhanh 
chóng có ý nghĩa rất quan trọng.  

Trước nhu cầu đó, các nhà 
nghiên cứu tại Viện Vi sinh vật và 
công nghệ sinh học, ĐHQG Hà 
Nội đã phân lập thành công chủng 

mới của vi khuẩn - gọi là Bacillus 
subtilis VTCC-B-51, thuần khiết 
về mặt sinh học (theo kết quả giải 
trình tự gene). Chủng mới được 
phân lập có khả năng sinh tổng 
hợp các enzym tiêu hóa với hoạt 
tính cao. Khi đối chiếu với các 
chủng đối chứng bao gồm Bacillus 
subtilus khác và Lactobacillus 
(vốn được dùng trong chế phẩm 
probiotic) bằng phương pháp đục 
lỗ thạch dựa trên nguyên tắc bổ 
sung các các loại enzym vào lỗ 
thạch cho kết quả chủng Bacillus 
subtilis VTCC-B-51 có khả năng 
sinh tổng hợp các enzym với hoạt 
tính vượt trội hơn hẳn. Không 
những thế, chủng mới còn có khả 
năng kháng E.Coli, Micrococcus 
sp, Candida sp và Fusarium sp. 
(nấm và khuẩn có hại). Đặc tính 
probiotic của Bacillus subtilis 
VTCC-B-51 cũng cho thấy khả 
năng chống chịu muối mật tốt và 
do đó có thể phát triển trong 
đường tiêu hóa. 

Để tạo ra chủng này, nhóm các 
nhà nghiên cứu đã tiến hành phân 
lập vi khuẩn từ mẫu đường tiêu 
hóa lợn bằng cách nuôi cấy trên 
đĩa chứa môi trường dinh dưỡng 
thích hợp như môi trường canh 
Luria, môi trường thạch LB 
(thường được dùng), môi trường 
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thạch dinh dưỡng,... để tạo khuẩn 
lạc của các chủng vi khuẩn có 
trong mẫu, từ đó thu được vi 
khuẩn thuần khiết.  

Sản phẩm chủng vi khuẩn 
Bacillus subtilis VTCC-B-51 
thuần khiết về mặt sinh học đã 
được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ 
KH&CN cấp bằng sáng chế số 1-
0020191 công bố ngày 25 tháng 
12 năm 2018. 

(Theo noip.gov.vn) 
 
 Nhà khoa học Việt chế tạo 
chế phẩm sinh học xử lý rác thải 
nhựa 

Chế phẩm sinh học không chỉ 
thúc đẩy nhanh quá trình phân 
hủy của các loại rác nhựa phân 
hủy sinh học mà cả quá trình ủ 
compost từ một số loại rác hữu cơ 
với chất lượng đầu ra “giống như 
được khử trùng” - có thể dùng vào 
việc cải tạo đất một cách bền 
vững. 

Tác dụng của các chế phẩm 
này "bước đầu mới khu trú vào 
các loại túi và rác thải nhựa có khả 
năng phân hủy sinh học", PGS.TS 
Đặng Thị Cẩm Hà, Viện Công 
nghệ sinh học, chủ nhiệm đề tài 
cho biết. Điều đó có nghĩa là, các 
chế phẩm chỉ có thể dùng để xử lý 
các loại rác đã được phân loại 

phân hủy sinh học hoặc có khả 
năng ủ compost (phân hữu cơ). 

Đầu tháng 6/2019, 3 chế phẩm 
đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt 
Nam cấp bằng độc quyền sáng 
chế. Một chế phẩm được tạo ra từ 
tổ hợp của 4 chủng nấm đảm mới 
được phân lập và phân loại định 
danh, hai chế phẩm còn lại được 
tạo ra từ các chủng xạ khuẩn chịu 
nhiệt phân lập từ đống ủ compost 
rác thải sinh hoạt, trong đó xạ 
khuẩn có công dụng phân hủy 
mạnh hơn nấm đảm. Theo nhóm 
nghiên cứu, các chế phẩm hoàn 
toàn sử dụng nguồn tài nguyên di 
truyền của thiên nhiên Việt Nam 
và được tạo ra trong phòng thí 
nghiệm, bởi vậy không lo vấn đề 
cạn kiệt nguồn nguyên liệu. 

Các chế phẩm này đã được thử 
nghiệm trên các nhóm túi 
polymer, plastic như sau: túi có 
chứng nhận phân hủy sinh học của 
EU được thu thập ở Hà Lan, Đức, 
và Séc; hai loại túi phân hủy sinh 
học là sản phẩm nghiên cứu của 
Viện Hóa học - Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam; và 4 loại túi 
gắn nhãn “thân thiện môi trường” 
hoặc “phân hủy sinh học” được 
sản xuất bằng công nghệ nhập 
khẩu tại Việt Nam. Trong đó, 
“thân thiện môi trường” được hiểu 
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là phải phân hủy 60% trong vòng 
2 năm và “phân hủy sinh học” 
được hiểu là phân hủy hoàn toàn 
thành nước và CO2. 

Kết quả cho thấy, sau 30 ngày 
thử nghiệm, các enzyme ngoại bào 
do nấm đảm sinh ra đã phân hủy 
được các loại túi polymer, plastic 
có cấu trúc hóa học khác nhau với 
hiệu suất phân hủy (thể hiện ở 
khối lượng suy giảm, sự thay đổi 
hình thái cấu trúc bề mặt, sự xuất 
hiện các nhóm chức mới và liên 
kết mới…) theo thứ tự lần lượt là 
túi có chứng nhận của EU, túi của 
Viện Hóa học - Viện Hàn lâm 
KHCN Việt Nam (VHL), túi nhập 
khẩu công nghệ, trong đó túi có 
chứng nhận của EU mất đi khoảng 
34% khối lượng. 

Cũng sau 30 ngày xử lý, các 
enzyme do các chủng xạ khuẩn ưa 
nhiệt sản sinh hàng loạt ở nhiệt độ 
cao (55oC) đều có khả năng phân 
hủy túi polymer, plastic với hiệu 
suất phân hủy theo thứ tự như đối 
với nấm đảm, trong đó túi có 
chứng nhận của EU mất đi từ 34-
37% khối lượng. Đặc biệt, xử lý 
bằng xạ khuẩn Streptomyces sp. 
XKBD21, khối lượng phân tử 
trung bình của túi do Viện hàn lâm 
KH&CN Việt Nam nghiên cứu đã 
giảm tới 91%. 

Theo nhóm nghiên cứu, các 
chế phẩm không chỉ thúc đẩy 
nhanh quá trình phân hủy của các 
loại rác nhựa phân hủy sinh học 
mà cả quá trình ủ compost từ một 
số loại rác hữu cơ với chất lượng 
đầu ra “giống như được khử 
trùng” - có thể dùng vào việc cải 
tạo đất một cách bền vững hoặc 
làm phân bón an toàn. 

Thông tin về các Bằng độc 
quyền sáng chế đã được cấp liên 
quan đến chế phẩm sinh học xử lý 
rác thải nhựa của nhóm tác giả: 
Bằng độc quyền sáng chế số VN 
1-0021300, VN 1-0021301, VN 1-
0021302, đều được Cục Sở hữu trí 
tuệ công bố ngày 25/07/2019. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 
 Hệ thống tưới ngầm tự động 
cho cây trồng  

Hệ thống tưới ngầm gồm các 
ống dẫn nước và các đầu xả tưới 
được đặt ngầm dưới lòng đất đến 
từng gốc cây có thể giúp kéo dài 
tuổi thọ của các đường ống, lượng 
nước tưới đều phía dưới sẽ giúp 
cho rễ cây hấp thụ tốt hơn lượng 
nước và phân bón, không gây ô 
nhiễm môi trường phía trên mặt 
đất cũng như không làm ảnh 
hưởng đến quá trình canh tác phía 
trên. 
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Ngày nay, nhu cầu nước cho 
sản xuất và sinh hoạt tăng mạnh 
cùng với biến đổi khí hậu ngày 
càng rõ rệt và khó lường đã gây 
sức ép thiếu nước rất lớn cho sản 
xuất nông nghiệp. Trước bối cảnh 
đó, các nhà nghiên cứu ở trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại 
học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội đã 
đề xuất hệ thống tưới nước tự 
động nhằm tiết kiệm nguồn nước 
tưới và phân bón mà vẫn tăng 
năng suất cây trồng. 

Đối với những thảm thực vật 
hoặc vườn hoa cây cảnh, người 
chăm sóc thường sử dụng phương 
pháp tưới phun mưa. Đây là 
phương pháp tưới hiện đại có tác 
dụng tạo độ ẩm và làm mát cây, 
lượng nước tưới được phân bố khá 
đồng đều, kích thích sinh trưởng 
và có thể tiết kiệm khoảng 30-35% 
so với phương pháp tưới nước vào 
rãnh. Tuy nhiên, kinh phí đầu tư 
cho phương pháp này khá cao, 
nước dễ bị bốc hơi trong quá trình 
phun, mặt đất được làm ẩm làm 
cho cỏ dại dễ phát triển và đất sẽ 
bị nén chặt. Nước đọng lại trên lá 
có thể gây cản trở quá trình quang 
hợp, trao đổi chất, với các loại cây 
lá, tưới phun rất dễ làm bụi bám 
vào gây khó khăn khi sử dụng. 
Đặc biệt trong những ngày nắng, 

nước đọng trên lá sẽ làm lá cây bị 
héo. Ngoài ra, chất lượng tưới 
phun mưa còn phụ thuộc vào yếu 
tố thời tiết như vận tốc hay hướng 
gió. 

Hệ thống tưới ngầm kết hợp 
bón phân tự động theo giải pháp 
này có thể tính toán chính xác 
lượng nước bốc hơi khỏi mặt đất 
và lượng nước trong đất xem có 
đủ để duy trì cho cây trồng có thể 
sinh trưởng và phát triển hay 
không, các thông tin này được 
truyền về khối xử lý trung tâm để 
điều khiển công suất các bộ phận 
cung cấp, điều tiết nước tưới đồng 
thời bổ sung phân bón theo các 
thời kì sinh trưởng khác nhau của 
cây một cách tự động hoàn toàn 
hoặc người dùng có thể can thiệp 
thủ công bằng tay. 

Bộ phận cung cấp nước gồm bộ 
điều khiển tự động để điều khiển 
máy bơm bơm nước lên bể chứa 
nước có tích hợp cảm biến phát 
hiện mức nước đảm bảo cho nước 
dự trữ ở mức độ phù hợp nhất; đi 
kèm theo là bộ cung cấp nguồn 
điện bao gồm nguồn năng lượng 
từ tấm pin năng lượng mặt trời, 
pin dự phòng và điện lưới, bộ 
kiểm soát năng lượng pin dự 
phòng và chuyển đổi nguồn điện. 

Hiện nay, hệ thống tưới ngầm 
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kết hợp bón phân tự động theo giải 
pháp hữu ích có thể được ứng 
dụng để chăm sóc cây ở các địa 
hình khác nhau: cỏ ở sân đá bóng; 
các vùng đất dốc, ruộng bậc thang; 
tưới cây công cộng ở các thành 
phố; phun thuốc diệt cỏ cho các 
nông trường trồng cây ăn quả… 

Nghiên cứu này khởi động từ 
năm 2017 và đã được Cục Sở hữu 
trí tuệ (Bộ Khoa học và Công 
nghệ) cấp bằng độc quyền giải 
pháp hữu ích số 2-0002107 công 
bố ngày 25/9/2019. 

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

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, 
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng 
Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng Bộ 
Tài chính ban hành Thông tư sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 39/2015/TT-BTC 
ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về 
trị giá hải quan đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu. Với các 
điều sau: 

3. Chỉ điều chỉnh cộng phí bản 
quyền, phí giấy phép vào hàng hóa 
nhập khẩu nếu đáp ứng đủ các 
điều kiện sau: 

a) Người mua phải trả phí bản 
quyền, phí giấy phép cho việc sử 
dụng, chuyển giao quyền sử dụng 
các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ 
liên quan đến hàng hóa nhập khẩu 
đang được xác định trị giá hải 
quan, theo quy định tại khoản 4 
Điều này; 

b) Phí bản quyền, phí giấy phép 
do người mua phải thanh toán trực 
tiếp hoặc thanh toán gián tiếp như 
một điều kiện cho giao dịch mua 
bán hàng hóa đang được xác định 
trị giá hải quan theo quy định tại 
khoản 6 Điều này thể hiện trên 
hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp 
đồng cấp phép hoặc các thỏa thuận 
khác về chuyển giao quyền sử 
dụng các đối tượng quyền sở hữu 
trí tuệ; 

c) Chưa được tính trong giá 
thực tế đã thanh toán hay sẽ phải 
thanh toán của hàng hóa nhập 
khẩu đang được xác định trị giá 
hải quan. 

4. Phí bản quyền, phí giấy phép 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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liên quan đến hàng hóa nhập khẩu 
khi: 

a) Phí bản quyền, phí giấy phép 
phải thanh toán trực tiếp hoặc 
thanh toán gián tiếp để được sử 
dụng nhãn hiệu hàng hóa phù hợp 
với bộ chứng từ, tài liệu liên quan 
đến việc thỏa thuận và thanh toán 
phí bản quyền, phí giấy phép, nếu 
đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a.1) Hàng hóa nhập khẩu được 
bán lại nguyên trạng tại thị trường 
Việt Nam hoặc được gia công chế 
biến đơn giản sau nhập khẩu theo 
quy định tại khoản 5 Điều này; 

a.2) Hàng hóa nhập khẩu có 
gắn nhãn hiệu hàng hóa khi bán tại 
thị trường Việt Nam. 

b) Phí bản quyền, phí giấy phép 
phải thanh toán trực tiếp hoặc 
thanh toán gián tiếp để được sử 
dụng sáng chế, bí mật kinh doanh, 
kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố 
trí mạch tích hợp bán dẫn hoặc 
quyền sử dụng các đối tượng 
quyền sở hữu trí tuệ khác thể hiện 
trên hợp đồng mua bán, hợp đồng 
cấp phép hoặc các thỏa thuận khác 
về chuyển giao quyền sử dụng các 
đối tượng quyền sở hữu trí tuệ nếu 
thuộc một trong các trường hợp 
sau: 

b.1) Sáng chế, bí mật kinh 
doanh, thiết kế bố trí mạch tích 

hợp bán dẫn hoặc quyền sử dụng 
các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ 
khác được sử dụng để sản xuất ra 
hàng hóa nhập khẩu; 

b.2) Hàng hóa nhập khẩu mang 
sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, 
hoặc quyền sử dụng các đối tượng 
quyền sở hữu trí tuệ khác; 

b.3) Hàng hóa nhập khẩu là 
máy móc hoặc thiết bị được chế 
tạo hoặc sản xuất để ứng dụng 
sáng chế, bí mật kinh doanh, thiết 
kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn 
hoặc quyền sử dụng các đối tượng 
quyền sở hữu trí tuệ khác. 

Ví dụ về phí bản quyền, phí 
giấy phép thỏa mãn điều kiện “liên 
quan đến hàng hóa nhập khẩu” 
nêu tại Phụ lục I Thông tư này. 

5. Gia công chế biến đơn giản 
sau nhập khẩu bao gồm: 

a) Các công việc bảo quản 
hàng hóa trong quá trình vận 
chuyển và lưu kho (thông gió, trải 
ra, sấy khô, làm lạnh, ngâm trong 
muối, xông lưu huỳnh hoặc thêm 
các phụ gia khác, loại bỏ các bộ 
phận bị hư hỏng và các công việc 
tương tự); 

b) Các công việc như lau bụi, 
sàng lọc, chọn lựa, phân loại (bao 
gồm cả việc xếp thành bộ), lau 
chùi, sơn, chia cắt ra từng phần; 

c) Thay đổi bao bì đóng gói và 
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tháo dỡ hay lắp ghép các lô hàng; 
đóng chai, lọ, đóng gói, bao, hộp 
và các công việc đóng gói bao bì 
đơn giản khác; 

d) Dán lên sản phẩm hoặc bao 
gói của sản phẩm các nhãn hiệu, 
nhãn mác hay các dấu hiệu phân 
biệt tương tự; 

đ) Trộn đơn giản các sản phẩm, 
dù cùng loại hay khác loại; 

g) Lắp ráp đơn giản các bộ 
phận của sản phẩm để tạo nên một 
sản phẩm hoàn chỉnh; 

h) Kết hợp của hai hay nhiều 
công việc đã liệt kê từ điểm a đến 
điểm g khoản này; 

i) Giết, mổ động vật. 
6. Phí bản quyền, phí giấy phép 

được coi như một điều kiện cho 
giao dịch mua bán hàng hóa nhập 
khẩu nếu thuộc một trong các 
trường hợp sau: 

a) Người bán thỏa thuận với 
người mua về việc người mua phải 
thực hiện nghĩa vụ thanh toán trực 
tiếp hoặc thanh toán gián tiếp phí 
bản quyền, phí giấy phép liên 
quan đến hàng hóa nhập khẩu; 

b) Người bán có thỏa thuận với 
chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, 
người cấp phép về việc chỉ bán 
hàng hóa cho người mua có thanh 
toán trực tiếp hoặc thanh toán gián 
tiếp phí bản quyền, phí giấy phép 

cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, 
người cấp phép; 

c) Người bán cung cấp hàng 
hóa cho người mua theo chỉ định 
của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, 
người cấp phép; 

d) Người bán cung cấp hàng 
hóa cho người mua theo tiêu 
chuẩn kỹ thuật do chủ thể quyền 
sở hữu trí tuệ, người cấp phép phê 
duyệt; 

đ) Người mua trả phí bản 
quyền, phí giấy phép cho chủ thể 
quyền sở hữu trí tuệ, người cấp 
phép hoặc người khác theo chỉ 
định của người bán; 

e) Có bằng chứng về việc 
người mua sẽ không thể mua được 
hoặc nhận được hàng hóa nhập 
khẩu nếu không thanh toán trực 
tiếp hoặc thanh toán gián tiếp phí 
bản quyền, phí giấy phép. 

Một số ví dụ về hàng hóa nhập 
khẩu thỏa mãn điều kiện “như một 
điều kiện cho giao dịch mua bán 
hàng hóa nhập khẩu” nêu tại Phụ 
lục I Thông tư này. 

7. Không phải cộng vào trị giá 
hải quan nếu thuộc một trong các 
trường hợp sau: 

a) Các khoản tiền người mua 
phải thanh toán trực tiếp hoặc 
thanh toán gián tiếp cho quyền tái 
sản xuất hàng hóa nhập khẩu hoặc 
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sao chép các tác phẩm nghệ thuật 
tại Việt Nam (ví dụ: một mẫu 
hàng được nhập khẩu, sau đó được 
sử dụng để sản xuất ra bản sao 
chính xác như nguyên bản mẫu 
hàng được nhập khẩu thì khoản 
tiền phải thanh toán trực tiếp hoặc 
thanh toán gián tiếp để được sản 
xuất hàng hóa theo mẫu hàng nhập 
khẩu được hiểu là quyền tái sản 
xuất hàng hóa nhập khẩu);… (Còn 
nữa). 

(Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Xây dựng nhãn hiệu: Cơ hội 
để phát triển các sản phẩm làng 
nghề truyền thống 

 Việc xây dựng nhãn hiệu 
không chỉ giúp các sản phẩm làng 
nghề truyền thống giữ được chỗ 
đứng trong thị trường mà còn tăng 
sự cạnh tranh, đảm bảo sự bình 
đẳng cho các sản phẩm. Tuy nhiên 
vấn đề này hiện còn gặp nhiều khó 
khăn. 

Làng nghề truyền thống của 
Việt Nam được đánh giá cao bởi 
chất lượng sản phẩm và ý nghĩa 
lâu đời. Tuy nhiên, hiệu quả kinh 
tế - xã hội và doanh thu của các 
làng nghề vẫn chưa tương xứng 

với tiềm năng, vẫn còn một số 
làng nghề hoạt động chưa ổn định, 
quy mô sản xuất, số hộ làm nghề 
có chiều hướng thu hẹp, thậm chí 
có làng nghề gần như ngừng hoạt 
động do khó tìm đầu ra cho sản 
phẩm. Không ít địa phương, mặc 
dù số lượng làng nghề lớn nhưng 
số làng nghề đăng ký nhãn hiệu 
cho sản phẩm làng nghề vẫn còn 
rất ít. Nguyên nhân của tình trạng 
trên là do nhận thức của người dân 
làng nghề trong việc đăng ký, 
quản lý và phát triển nhãn hiệu 
còn hạn chế và tư duy mang nặng 
tính cá nhân, mạnh ai nấy làm... 
Bên cạnh đó, việc tổ chức sản xuất 
và mối liên kết trong các làng 
nghề còn yếu, các doanh nghiệp 
và hộ cá thể trong làng nghề sản 
xuất tự phát, thiếu chiến lược phát 
triển bền vững. 

 
Xây dựng nhãn hiệu: Cơ hội để phát triển các 

sản phẩm làng nghề truyền thống 

Tuy nhiên, để thương hiệu phát 
triển bền vững, các cấp, ngành, địa 
phương cần tích cực đẩy mạnh 
tuyên truyền nâng cao nhận thức 
cho người dân về việc xây dựng 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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và phát triển thương hiệu, quảng 
bá vai trò, tác dụng của sở hữu trí 
tuệ với việc phát triển sản phẩm 
của địa phương, tăng cường công 
tác quản lý Nhà nước về sở hữu trí 
tuệ, nhãn mác, thương hiệu. Các 
làng nghề cũng cần phát huy tính 
sáng tạo, chủ động của các hội, 
hiệp hội trong quản lý, tiêu thụ sản 
phẩm….Có như vậy mới từng 
bước đưa các sản phẩm của làng 
nghề truyền thống có chỗ đứng 
vững chắc trên thị trường trong 
nước và quốc tế. 

Theo đó, huyện đã thành lập 
Hiệp hội nước mắm Do Xuyên - 
Ba Làng để quản lý, phát triển 
nhãn hiệu; xây dựng quy chế sử 
dụng nhãn hiệu, quy chế kiểm soát 
chất lượng sản phẩm, quy trình, 
quy chuẩn chế biến bảo đảm vệ 
sinh an toàn thực phẩm, từ đó triển 
khai các hoạt động xúc tiến 
thương mại, quảng bá cho nhãn 
hiệu nước mắm Do Xuyên - Ba 
Làng. Đến nay sản phẩm nước 
mắm Do Xuyên - Ba Làng đã 
được công nhận nhãn hiệu với gần 
100 cơ sở sản xuất, kinh doanh 
nước mắm; mỗi năm, các cơ sở 
chế biến, tiêu thụ khoảng 4 triệu lít 
nước mắm, mang lại thu nhập 
hàng chục tỷ đồng. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 

 Cục SHTT cấp Bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý cho cà phê nhân Đăk 
Hà  

Cà phê Đăk Hà là sản phẩm có 
danh tiếng trên thị trường nhờ 
chất lượng thơm ngon đặc biệt. 
Vùng trồng cà phê vối Đăk Hà có 
điều kiện tự nhiên độc đáo, hình 
thành từ những năm 20 của thế kỷ 
trước. 

 
Ngày 26 tháng 12 năm 2019, 

Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết 
định số 6221/QĐ-SHTT về việc 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ 
dẫn địa lý số 00079 cho cà phê 
Đăk Hà. Ủy ban nhân dân huyện 
Đăk Hà là tổ chức quản lý chỉ dẫn 
địa lý này. 

Sản phẩm cà phê Đăk Hà tương 
đối đa dạng, bao gồm cả cà phê 
nhân và các dạng sản phẩm chế 
biến như cà phê hạt rang, cà phê 
bột và cà phê tinh. 

Cà phê nhân có hình bầu dục, 
màu xám, mùi thơm nhẹ đặc 
trưng, không ngái, không có mùi 
lạ. Hạt cà phê nhân Đăk Hà có 
chiều dài và chiều rộng thấp, cụ 



                                          Số 228 – 2/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 30 
 

thể: chiều dài hạt từ 8,59 mm đến 
9,08 mm; chiều rộng hạt từ 7,00 
mm đến 7,42 mm. Cà phê nhân 
Đăk Hà có hàm lượng cafein cao, 
hàm lượng cacbon hydrat hòa tan 
và hàm lượng đường khử cao; 
Hàm lượng chất béo cao tạo nên vị 
béo ngậy; Hàm lượng protein thô 
cao tạo ra các hợp chất có hương 
vị ngọt và caramel; Hàm lượng 
các chất hòa tan ở mức cao; Hàm 
lượng xơ thô và hàm lượng tro ở 
mức thấp; cụ thể: độ ẩm: từ 8,50% 
đến 9,55%; hàm lượng cafein: từ 
1,79% đến 2,19%; hàm lượng 
protein thô: từ 15,34% đến 
16,85%; hàm lượng đường: từ 
3,51% đến 3,77%; hàm lượng 
cacbon hydrat hòa tan: từ 9,36% 
đến 10,33%; hàm lượng chất béo: 
từ 11,98% đến 12,75%; hàm 
lượng xơ thô: từ 29,30% đến 
30,48%; hàm lượng tro: từ 3,32% 
đến 4,04%; hàm lượng các chất 
hòa tan trong nước: từ 30,36% đến 
32,24%. 

Cà phê hạt rang có hình bầu 
dục, màu nâu đến nâu đen, mùi 
thơm nức, không có mùi lạ. Chiều 
dài hạt từ 9,23 mm đến 11,63 mm; 
chiều rộng hạt từ 7,58 mm đến 
8,99 mm; Cà phê hạt rang Đăk Hà 
có hàm lượng cafein cao, hàm 
lượng cacbon hydrat hòa tan và 

hàm lượng đường khử cao; Hàm 
lượng chất béo cao tạo nên vị béo 
ngậy; Hàm lượng protein thô cao 
tạo ra các hợp chất có hương vị 
ngọt và caramel; Hàm lượng các 
chất hòa tan ở mức cao; Hàm 
lượng xơ thô và hàm lượng tro ở 
mức thấp; cụ thể: độ ẩm: từ 1,40 
% đến 2,58%; hàm lượng cafein: 
từ 1,98% đến 2,40%; hàm lượng 
protein thô: từ 10,07% đến 
11,64%; Hàm lượng đường: từ 
2,93% đến 3,41%; Hàm lượng 
cacbon hydrat hòa tan: từ 13,39% 
đến 16,63%; hàm lượng chất béo: 
từ 10,91% đến 11,53%; Hàm 
lượng xơ thô: từ 29,50% đến 
30,42%; Hàm lượng tro: từ 3,94% 
đến 4,86%; Hàm lượng các chất 
hòa tan trong nước: từ 29,85% đến 
36,31%. 

Cà phê bột có màu nâu vàng, 
màu nước chiết nâu cánh gián 
đậm, mùi thơm nức, không có mùi 
lạ, vị chua thanh, hơi chát, đắng 
nhẹ, hậu vị lâu. Cà phê bột Đăk 
Hà có hàm lượng cafein cao; Hàm 
lượng cacbon hydrat hòa tan và 
hàm lượng đường khử cao; Hàm 
lượng chất béo cao tạo nên vị béo 
ngậy; Hàm lượng protein thô cao 
tạo ra các hợp chất có hương vị 
ngọt và caramel; Hàm lượng các 
chất hòa tan ở mức cao; Hàm 
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lượng xơ thô và hàm lượng tro ở 
mức thấp, cụ thể: Độ ẩm: từ 
1,41% đến 2,55%; hàm lượng 
cafein: từ 2,00% đến 2,41%; hàm 
lượng protein thô: từ 10,10% đến 
11,65%; hàm lượng đường: từ 
2,95% đến 3,43%; Hàm lượng 
cacbon hydrat hòa tan: từ 13,40% 
đến 16,62%; Hàm lượng chất béo: 
từ 10,93% đến 11,54%; Hàm 
lượng xơ thô: từ 29,53% đến 
30,13%; Hàm lượng tro: từ 3,95% 
đến 4,87%; Hàm lượng các chất 
hòa tan trong nước: từ 29,86% đến 
36,32%. 

Cà phê tinh có màu nâu đậm, 
màu nước chiết nâu đen, mùi thơm 
ngọt, không có mùi lạ, vị chua 
thanh, hơi chát, đắng nhẹ, hậu vị 
lâu. Đặc điểm hóa tính bao gồm: 
Độ ẩm: từ 0,54% đến 0,62%; Hàm 
lượng cafein: từ 3,59% đến 
4,07%; Hàm lượng protein thô: từ 
27,63% đến 29,42%; Hàm lượng 
đường: từ 8,27% đến 8,96%; Hàm 
lượng cacbon hydrat hòa tan: từ 
24,80% đến 26,87%; Hàm lượng 
chất béo: từ 17,96% đến 19,35%; 
Hàm lượng xơ thô: từ 0,17% đến 
0,24%; Hàm lượng tro: từ 0,21% 
đến 0,24%; Hàm lượng các chất 
hòa tan trong nước: từ 83,80% đến 
84,64%. 

Khu vực địa lý có các điều kiện 

tự nhiên độc đáo chính là yếu tố 
tạo nên các tính chất, chất lượng 
đặc biệt của sản phẩm cà phê Đăk 
Hà. Khu vực địa lý có vị trí là nơi 
giao thoa giữa hai luồng khí hậu 
nóng và lạnh ảnh hưởng bởi dãy 
núi Ngọc Linh. Khu vực địa lý có 
địa hình đồi bát úp và đồi đỉnh 
bằng, lượn sóng, độ cao 580-650m 
nằm tiếp giáp và xen kẽ với bậc 
thềm thấp trũng, là dạng địa hình 
chuyển tiếp giữa núi cao và địa 
hình thấp.  

Khu vực địa lý bao gồm: Xã 
Đăk Mar, xã Ngọk Wang, xã Hà 
Mòn, xã Đăk Ui, xã Đăk La, xã 
Đăk Long, xã Đăk Pxi, xã Đăk 
Ngọk, xã Ngọk Réo, xã Đăk Hring 
và thị trấn Đăk Hà, thuộc huyện 
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
Được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 
giấy chứng nhận, nhung hươu 
Hà Tĩnh gia tăng giá trị 

Được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
Khoa học và Công nghệ) cấp giấy 
chứng nhận chỉ dẫn địa lý nhãn 
hiệu thương hiệu cho hươu giống, 
nhung hươu Hương Sơn (Hà Tĩnh) 
đã tăng thêm giá trị. 

Huyện Hương Sơn may mắn 
được đất trời ban cho nhiều điều 
kiện thuận lợi, phù hợp với sự 
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phát triển của con hươu. Hươu và 
nhung hươu Hương Sơn là đặc sản 
nổi tiếng của cả nước mà không 
vùng nào có được. 

Vài năm trở lại đây, người nuôi 
hươu ở Hương Sơn đang rất vui 
mừng khi giá trị nhung hươu đang 
lên. Những đàn hươu lại được 
nuôi, lộc nhung hươu lại được cắt 
và niềm vui no ấm đang dần lan 
tỏa khắp các địa phương này. 
Trước kia, người chăn nuôi hươu 
mỗi năm chỉ lấy được một lứa 
nhung nhưng giờ đây đã có cách 
chăm sóc hươu đặc biệt để thu mỗi 
năm hai lứa nhung với mỗi cặp 
bình quân 0,6 kg, có những chú 
hươu khoẻ có thể cho lộc nặng đến 
1kg. Khách hàng đến mua nhung 
có thể vào tận nơi chọn lộc ngay 
trên đầu hươu và cắt ngay tại chỗ! 
Khách hàng rất hài lòng vì lộc 
nhung ở đây có giá trị rất cao. 

Trước kia, người dân chủ yếu 
chỉ cho hươu ăn lá, ăn cỏ nên lộc 
nhung phát triển chậm. Còn hiện 
nay, sau nhiều năm kinh nghiệm 
đúc kết, các chủ trại chuyển sang 
nuôi hươu theo phương pháp mới 
kết hợp cho ăn thêm khoai, lạc, 
ngô nên hươu nuôi cho sản lượng 
nhung tốt hơn. Khi hươu bắt đầu 
ra lộc, các chủ nuôi phải có chế độ 
chăm sóc đặc biệt, hươu lúc này 

không những được ăn ban ngày 
mà cả ban đêm cùng những thứ 
giàu chất béo để cho ra những 
thành phẩm lộc có kích thước lớn 
hơn và chất lượng cũng cao hơn! 

Đến nay tổng số đàn hươu của 
Hương Sơn đã đạt gần 40 ngàn 
con, trong đó có gần 18 ngàn con 
hươu đực đã cho lộc. Giá bán dao 
động từ 14 - 17 triệu đồng/kg, có 
thời điểm lên tới 19 triệu đồng/kg 
khiến người dân rất phấn khởi.  

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Ứng dụng truy xuất nguồn 
gốc: Chặn hàng giả, hàng nhái 

Mặc dù lực lượng chức năng 
đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, 
tuy nhiên nạn hàng giả, hàng nhái 
vẫn lộng hành như “thách thức” 
khách hàng.  

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó 
Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quản 
lý thị trường, Tổng Cục Quản lý 
thị trường, Bộ Công Thương cho 
biết, các đối tượng vi phạm 
thường xuyên thay đổi phương 
thức, thủ đoạn và có sự tham gia 
của các đối tượng nước ngoài, 
được tổ chức ngày càng tinh vi, có 
sự câu kết từ khâu sản xuất đến 
khâu phân phối, sử dụng phương 
tiện công nghệ, kỹ thuật cao để đối 
phó các cơ quan chức năng. 
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Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Cục trưởng Cục 

Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Tổng Cục 
Quản lý thị trường, Bộ Công Thương. 

Một số mặt hàng vi phạm nổi 
cộm trong thời gian vừa qua bao 
gồm: Thực phẩm (mỳ chính, bánh 
mứt kẹo, đồ uống, rượu bia, thực 
phẩm đóng gói sẵn, thực phẩm 
chức năng); vật tư nông nghiệp 
(phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 
thức ăn chăn nuôi); Dược phẩm 
(đông dược, tân dược ngoại nhập); 
vật liệu xây dựng; mặt hàng tiêu 
dùng, thời trang… Vi phạm chủ 
yếu là gian lận về xuất xứ, chất 
lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ, giả mạo nhãn hiệu. 

Để phòng ngừa, ngăn chặn 
hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt 
Nam hiệu quả hơn trong thời gian 
tới, ông Nguyễn Tiến Đạt kiến 
nghị: Các doanh nghiệp, hiệp hội 
ngành hàng nâng cao trách nhiệm 
trong việc quản lý hệ thống phân 
phối, đại lý hàng hoá để chủ động 
phát hiện, ngăn chặn hàng lậu, 
hàng giả, hàng không rõ nguồn 
gốc xuất xứ; tăng cường áp dụng 
các biện pháp công nghệ kỹ thuật 

nhằm bảo vệ sản phẩm của mình 
như: ứng dụng truy xuất nguồn 
gốc xuất xứ, tem chống hàng giả 
sử dụng công nghệ mới… Các 
doanh nghiệp, hiệp hội cần thể 
hiện tốt vai trò đồng hành với cơ 
quan chức năng trong việc cung 
cấp thông tin, phối hợp điều tra, 
phát hiện và xử lý hành vi vi 
phạm. 

Đề nghị các doanh nghiệp, 
Hiệp hội tăng cường các biện pháp 
tuyên truyền để người dân, người 
tiêu dùng chủ động phòng chống 
hàng giả, hàng nhái Doanh nghiệp 
cần theo dõi, giám sát hệ thống 
phân phối hàng hóa của mình, chủ 
động tố giác các vi phạm, đặc biệt 
đối với những sản phẩm, hàng hoá 
liên quan đến chất lượng, an toàn, 
sức khỏe, lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 

 (Theo vietq.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Cơ hội về một thị trường mới 
cho nông sản  

Việc Nghị viện châu Âu (EP) 
thông qua Hiệp định Thương mại 
tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu 
(EVFTA) có ý nghĩa quan trọng, 
giúp mở ra những cơ hội lớn cho 
xuất khẩu nông sản của Việt Nam, 
đặc biệt là trong bối cảnh dịch 
bệnh COVID-19 vẫn đang lan 
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rộng, khiến các mặt hàng nông 
sản xuất khẩu của Việt Nam, nhất 
là hoa quả bị ùn ứ tại các cửa 
khẩu. 

Trong những năm qua, Trung 
Quốc luôn là thị trường nhập khẩu 
nông sản lớn nhất của Việt Nam, 
đặc biệt là rau quả. Năm 2019, 
xuất khẩu rau quả của Việt Nam 
đạt 3,74 tỷ USD, trong đó, 65% là 
xuất sang Trung Quốc. Tuy nhiên, 
ngay sau Tết Nguyên đán Canh 
Tý, dịch bệnh COVID-19 lan 
rộng, Trung Quốc đã tạm đóng 
cửa biên giới nên hoạt động xuất 
khẩu sang thị trường này phải tạm 
dừng, dẫn đến tình trạng nông sản 
ùn ứ. Thực tế cho thấy việc ùn ứ 
nông sản xuất khẩu sang Trung 
Quốc đã khiến người sản xuất, DN 
xuất khẩu “điêu đứng”. Trước đó, 
nông sản Việt Nam cũng đã nhiều 
lần rơi vào tình trạng ùn ứ khi phía 
Trung Quốc có động thái ngừng 
thu mua, điều đó cho thấy DN 
Việt Nam quá phụ thuộc vào một 
thị trường, khiến nông sản Việt rơi 
vào thế bị động. 

Trong bối cảnh đó, việc EP 
thông qua EVFTA ngày 12/2 vừa 
qua có ý nghĩa quan trọng, giúp 
mở ra những cơ hội lớn về mở 
rộng thị trường cho xuất khẩu 
nông sản Việt Nam nói chung, 

trong đó có xuất khẩu rau quả. 
Theo Bộ trưởng Bộ Công thương 
Trần Tuấn Anh, EU là một trong 
những đối tác thương mại quan 
trọng nhất của Việt Nam. Khi 
EVFTA được thực thi, gần 100% 
kim ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế 
nhập khẩu ngay sau khi hiệp định 
có hiệu lực hoặc sau một lộ trình 
ngắn, đây là cơ hội để DN đẩy 
mạnh xuất khẩu nông sản vào thị 
trường trên 500 triệu dân này. Đặc 
biệt, EU là một thị trường có nhu 
cầu ổn định về rau, quả tươi 
(chiếm 45% trị giá thương mại 
hàng rau quả toàn cầu).  

Theo Cục Chế biến và Phát 
triển thị trường nông sản (Bộ NN-
PTNT), EU đã quy định mức giới 
hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực 
vật (MRLs) được sử dụng trong và 
trên các sản phẩm thực phẩm. Đối 
với các sản phẩm rau quả tươi, DN 
phải tuân thủ chặt chẽ theo các 
quy định về MRLs và ngăn ngừa 
tình trạng nhiễm vi khuẩn là 
những điều kiện tiên quyết khi 
muốn thâm nhập thị trường EU. 
Các sản phẩm có chứa các loại 
thuốc bảo vệ thực vật bị cấm hoặc 
có hàm lượng cao hơn mức cho 
phép sẽ bị từ chối nhập khẩu vào 
thị trường này. DN Việt Nam phải 
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tuân thủ các quy định của các 
nước nhập khẩu, không chỉ vấn đề 
an toàn thực phẩm mà còn các tiêu 
chuẩn về sở hữu trí tuệ, trách 
nhiệm xã hội, vấn đề lao động, 
bình đẳng giới… Do đó, để khai 
thác được tối đa lợi ích mà Hiệp 
định EVFTA cũng như các FTA 
mà Việt Nam đã ký kết, theo Bộ 
trưởng Bộ Công thương Trần 
Tuấn Anh, các DN Việt Nam, đặc 
biệt là DNVVN cần chủ động 
nghiên cứu thông tin để có sự 
chuẩn bị tích cực. Việc chuẩn bị 
nên được tiến hành toàn diện từ 
nghiên cứu cơ hội, thách thức của 
thị trường EU đến các giải pháp 
như nâng cao chất lượng, mẫu mã 
sản phẩm. 

 (Theo baobariavungtau.com.vn) 
 
  Lần đầu xử lý hình sự doanh 
nghiệp xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ ở Việt Nam  

Công ty cổ phần nhôm Việt 
Pháp là doanh nghiệp đầu tiên bị 
xử lý hình sự do xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. 

Bộ luật Hình sự 2015 của Việt 
Nam, sửa đổi 2017 đã có hiệu lực 
từ ngày 1/1/2018. Một trong 
những điểm đáng chú ý là lần đầu 
tiên, Bộ luật Hình sự sửa đổi đã 
quy định trách nhiệm hình sự đối 

với doanh nghiệp (pháp nhân 
thương mại, khác với trước kia chỉ 
có cá nhân). Theo đó, doanh 
nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm 
hình sự cho các loại tội phạm, bao 
gồm tội phạm liên quan đến sở 
hữu trí tuệ (Điều 225 và 226). Tuy 
nhiên, việc áp dụng các quy định 
về trách nhiệm hình sự của doanh 
nghiệp vẫn còn bỏ ngỏ do các cơ 
quan chức năng còn thiếu kinh 
nghiệm thực tế. Nhưng mới đây, 
lần đầu tiên một doanh nghiệp ở 
Việt Nam đã phải chịu trách 
nhiệm hình sự do xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ. Ngày 
14/1/2020, Tòa án Nhân dân tỉnh 
Phú Thọ đã ra phán quyết một 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này 
phải chịu trách nhiệm hình sự do 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Trong vụ việc này, Công ty cổ 
phần nhôm Việt Pháp - Nhà máy 
nhôm Việt Pháp và giám đốc công 
ty đã bị khởi tố với lý do sử dụng 
bất hợp pháp nhãn hiệu “Nhôm 
Việt Pháp SHAL”, được Công ty 
nhôm Việt Pháp SHAL bảo hộ và 
sử dụng trên các sản phẩm thanh 
nhôm định hình do công ty này 
sản xuất. Mặc dù có tên tương tự 
song hai công ty hoàn toàn không 
liên quan gì đến nhau. 

Theo bản án, Nhà máy nhôm 
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Việt Pháp đã bị phạt 2 tỷ đồng và 
phải bồi thường thiệt hại về vật 
chất với số tiền tương ứng là 500 
triệu đồngvà tinh thần gần 15 triệu 
đồng cho Công ty nhôm Việt Pháp 
SHAL. Giám đốc của công ty 
nhôm Việt Pháp đã bị phạt 500 
triệu và bị cấm đảm nhiệm chức 
vụ này trong khoảng 18 tháng. 

Mặc dù đây mới là kết quả của 
bản án sơ thẩm, các bị cáo vẫn có 
thể kháng cáo (với kết quả không 
thể đoán trước) song phán quyết 
của tòa án được coi là tin tốt cho 
những cá nhân, tổ chức có tài sản 
trí tuệ ở Việt Nam. Những hình 
phạt được áp dụng cho các bị cáo 
cho thấy tòa án đã “mạnh tay” đối 
với những tội phạm liên quan đến 
sở hữu trí tuệ, qua đó tăng cường 
hiệu quả cảnh cáo và răn đe. 

(Theo khoahocvaphattrien.vn) 
 
 Thu giữ số lượng lớn nước 
rửa tay trong cơ sở sản xuất  

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều 
tra Công an tỉnh Thái Bình kiểm 
tra cơ sở sản xuất tại số 437 Trần 
Hưng Đạo, TP Thái Bình, phát 
hiện ôtô do tài xế Đỗ Xuân 
Trường điều khiển đang chở 14 
thùng cactông, mỗi thùng chứa 30 
chai dung dịch màu trắng ghi 
nhãn hiệu Rencide III - nước xịt 

tay sạch khuẩn do Công ty cổ 
phần dược phẩm Thiên Y Việt sản 
xuất. 

Kiểm tra khu vực sản xuất của 
Công ty Thiên Y Việt, cơ quan 
công an phát hiện có khoảng 30 
công nhân đang tiến hành sản 
xuất, đóng gói là nước rửa tay có 
các nhãn hiệu: Rencide, Hand 
sanitizer dạng nước và dạng gel, 
với trên 200 chai chứa dung dịch 
(trong đó có 160 chai chưa dán 
tem nhãn, 40 chai đã dán tem nhãn 
nước rửa tay khô); 23 thùng nhựa 
loại 20 lít, 120 lít; 44 thùng phi 
loại 200l chứa cồn công nghiệp; 
30 bao tải chứa các vỏ chai loại 
100ml, 150 ml, 500ml. Nhiều loại 
tem nhãn in tên Công ty Thiên Y 
Việt và ca nhựa, máy khoan gắn 
thanh kim loại để pha chế. 

Sau khi lập biên bản và niêm 
phong số lượng hàng hóa nói trên, 
cơ quan công an đã phối hợp với 
sở Y tế tỉnh Thái Bình lấy mẫu 
kiểm nghiệm các sản phẩm nước 
rửa tay nói trên. Hệ thống Lotte 
Mart Việt Nam cũng vừa ra thông 
báo đến người tiêu dùng về việc 
sản phẩm nước rửa tay mang nhãn 
hiệu riêng của hệ thống này đã bị 
làm giả và đang được bày bán 
công khai trên mạng xã hội. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 


