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VIPRI VÀ  ICED TĂNG 
CƯỜNG HỢP TÁC VỀ SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ VÀ KINH TẾ 
TUẦN HOÀN  

Trong khuôn khổ Chương trình 
phối hợp công tác giữa Bộ Khoa 
học và Công nghệ và Đại học 
Quốc gia TP Hồ Chí Minh giai 
đoạn 2017-2020, ngày 2/7/2020, 
tại TP Hồ Chí Minh, Viện Khoa 
học sở hữu trí tuệ (VIPRI) và Viện 
Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần 
hoàn (ICED) đã tổ chức Lễ ký kết 
Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực 
sở hữu trí tuệ và kinh tế tuần 
hoàn. 

 
TS Tạ Quang Minh - Viện trưởng VIPRI 

và PGS.TS Nguyễn Hồng Quân - Viện trưởng 
ICED ký kết Thỏa thuận hợp tác 

Hợp tác giữa VIPRI và ICED 
được ký kết với mục đích tăng 
cường nghiên cứu khoa học, tư 
vấn chính sách, phản biện chính 
sách và đào tạo (nếu phù hợp) về 
kinh tế tuần hoàn và sở hữu trí tuệ 
ở Việt Nam, trên cơ sở phát huy 

hết khả năng và thế mạnh của hai 
bên. Nội dung chính của hợp tác 
bao gồm: i) Hợp tác trong triển 
khai các nhiệm vụ nghiên cứu 
khoa học và tư vấn chính sách: 
thực hiện các nghiên cứu về kinh 
tế tuần hoàn và sở hữu trí tuệ; thực 
hiện các hoạt động phản biện, tư 
vấn chính sách trong các lĩnh vực 
có liên quan; tăng cường khả năng 
thực hiện và công bố các sản 
phẩm khoa học; ii) Hợp tác trong 
hoạt động đào tạo: tổ chức các 
khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên 
môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực sở 
hữu trí tuệ và kinh tế tuần hoàn 
theo nhu cầu của xã hội; iii) Hợp 
tác trong trao đổi thông tin: chia 
sẻ, cung cấp thông tin cần thiết, 
trao đổi danh sách các nhà nghiên 
cứu để cùng tham gia những đề tài 
nghiên cứu trong lĩnh vực sở hữu 
trí tuệ và kinh tế tuần hoàn; iv) 
Hợp tác trong tổ chức sự kiện: 
phối hợp tổ chức các hoạt động 
khoa học, hội thảo, tọa đàm về các 
nội dung nghiên cứu, tư vấn chính 
sách trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 
và kinh tế tuần hoàn. 

Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác 
đã ký, trong thời gian tới, VIPRI 
và ICED sẽ tích cực triển khai các 
nội dung hợp tác, thường xuyên 
trao đổi, cập nhật thông tin về kết 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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quả của các nội dung hợp tác. 
 (Theo vjst.vn) 

 
VIỆT  NAM – THỤY SỸ : ĐẨY 
MẠNH HỢP TÁC TRONG 
LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ  

Ngày 15/7/2020, Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) Chu Ngọc Anh đã tiếp 
xã giao Đại sứ Thụy Sỹ Ivo Sieber. 
Buổi tiếp còn có sự tham dự của 
cán bộ của Đại sứ quán và đại 
diện một số đơn vị chức năng trực 
thuộc Bộ KH&CN. 

 
Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Chu 

Ngọc Anh chúc mừng ngài Đại sứ 
trong nhiệm kỳ công tác đầu tiên 
và hy vọng mối quan hệ song 
phương giữa Việt Nam và Thụy 
Sỹ sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, 
mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong 
lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương 
mại, trong đó, khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo là một 
trụ cột quan trọng. Bộ trưởng Chu 
Ngọc Anh cũng vui mừng thông 

báo các thành tựu trong phát triển 
kinh tế - xã hội của Việt Nam 
trong năm 2019 và trong 6 tháng 
đầu năm 2020, trong đó có vai trò 
đóng góp quan trọng của lực 
lượng KH&CN. Nhờ phát triển 
các hoạt động nghiên cứu khoa 
học mà các trường đại học của 
Việt Nam đã vươn lên trong bảng 
xếp hạng đại học khu vực châu Á 
và toàn cầu; tỷ trọng đầu tư của 
doanh nghiệp, đặc biệt là các tập 
đoàn lớn trong và ngoài nước cho 
KH&CN cũng ngày càng tăng 
cao; năng lực đổi mới sáng tạo của 
quốc gia liên tục tăng hạng trong 
những năm gần đây. Trong ứng 
phó với đại dịch COVID-19, một 
số đóng góp tiêu biểu của lực 
lượng KH&CN có thể kể đến như: 
kit xét nghiệm nhanh COVID-19, 
robot, máy thở... 

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng và Đại 
sứ Thụy Sỹ đã có những đánh giá 
tốt đẹp về mối quan hệ hợp tác 
giữa Việt Nam và Thụy Sỹ trong 
lĩnh vực khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo. Hiện Quỹ Phát 
triển KH&CN Quốc gia Việt Nam 
và Quỹ Khoa học Quốc gia Thụy 
Sỹ đang hoàn tất biên bản thỏa 
thuận hợp tác về đồng tài trợ cho 
các dự án nghiên cứu giữa hai 
nước. Qua đó, xem xét tài trợ cho 
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10 dự án nghiên cứu chung giữa 
các nhà khoa học hai nước. 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu 
Ngọc Anh khẳng định, hợp tác với 
Thụy Sỹ là một trong những ưu 
tiên của Bộ KH&CN và bày tỏ 
mong muốn trong nhiệm kỳ công 
tác của mình, ngài Đại sứ sẽ tiếp 
tục quan tâm, ủng hộ và thúc đẩy 
các dự án hợp tác nghiên cứu 
chung song phương giữa hai Nhà 
nước về các vấn đề giáo dục, 
nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; thúc 
đẩy hợp tác nghiên cứu chung của 
Viện Công nghệ Liên Bang (ETH 
Zurich) với Đông Nam Á, lấy Việt 
Nam làm trung tâm; tạo điều kiện 
đẩy mạnh hợp tác giữa Khu Công 
nghệ cao Hòa Lạc nói riêng, các 
khu công nghệ cao của Việt Nam 
nói chung với Công viên đổi mới 
sáng tạo Zurich của Thụy Sỹ; 
khuyến khích các doanh nghiệp 
Thụy Sỹ đầu tư và thành lập các 
trung tâm nghiên cứu và phát triển 
tại Việt Nam; mong muốn trở 
thành điểm đến tiếp theo của Thụy 
Sỹ trong mạng lưới các Văn 
phòng KH&CN trên thế giới. 

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ 
Thụy Sỹ Ivo Sieber chúc mừng 
Việt Nam đã đạt được những 
thành tựu KH&CN quan trọng. 
Ông hy vọng trong tương lai, kết 

quả hợp tác trong các lĩnh vực nói 
chung, KH&CN nói riêng sẽ tiếp 
tục phát triển tốt đẹp.   

(Theo vjst.vn) 
 

 
 

 
HỘI THẢO CPTPP&EVFTA: 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ DOANH 
NGHIỆP VIỆT   

Phát biểu khai mạc Hội thảo, 
TS. Võ Trí Thành - Viện 
trưởng BCSI cho rằng, trong bối 
cảnh Quốc hội đã thông qua Hiệp 
định Thương mại tự do giữa Liên 
minh châu Âu (EU) và Việt Nam 
(EVFTA) vào ngày 28/5, các 
doanh nghiệp Việt cần phải trau 
dồi thêm kiến thức về xây dựng 
hình ảnh thương hiệu, tăng “sức 
đề kháng” để có thể cạnh tranh 
trên thị trường quốc tế. 

Thời gian tới, khi EVFTA 
chính thức đi vào hiệu lực, Việt 
Nam kỳ vọng ngành xuất khẩu 
tăng 42,7% vào năm 2025 và 
44,35% vào năm 2030; đầu tư 
doanh nghiệp được kích thích tăng 
trưởng; thể chế kinh tế được cải 
cách, hoàn thiện để tạo môi trường 
kinh doanh thuận lợi.  

Ông Ngô Chung Khanh, Phó 
vụ trưởng Vụ Chính sách Thương 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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mại Đa Biên cho biết: Sau hơn 1 
năm thực thi, Hiệp định CPTPP đã 
giúp ích rất nhiều cho Việt Nam, 
về cơ bản, những kỳ vọng đặt ra 
đã đạt được. Về EVFTA, Việt 
Nam có kỳ vọng rất nhiều vì đây 
là thị trường lớn. Cụ thể, xuất 
khẩu tăng 42,7% vào 2025, 44,4% 
vào 2030; đầu tư từ EU, các nước 
khác gia tăng để tận dụng EVFTA; 
cải cách thể chế tiếp tục được đẩy 
mạnh nhờ các cam kết của hiệp 
định; EVFTA có tác động lớn đến 
xã hội, dự kiến tạo ra 146.000 việc 
làm/năm. 

Cơ hội từ hai Hiệp định thương 
mại tự do (FTA) thế hệ mới rất 
rộng mở nhưng để hội nhập thành 
công thì lại đòi hỏi cả một chặng 
đường dài. Một trong những vấn 
đề nan giải đang “cản bước” 
doanh nghiệp thời điểm này là vấn 
đề sở hữu trí tuệ và thực thi quyền 
sở hữu trí tuệ. 

Theo TS. Nguyễn Thị Thu 
Trang, Giám đốc Trung tâm WTO 
và Hội nhập (VCCI), dù có 
EVFTA, doanh nghiệp Việt Nam 
vẫn phải cạnh tranh khốc liệt với 
các quốc gia khác tại thị trường 
EU. Và “quốc nạn” vi phạm bản 
quyền, tiêu thụ hàng giả, hàng 
nhái và tin giả là một trong những 
vấn đề gây ảnh hưởng không nhỏ 

đến hình ảnh thương hiệu của các 
doanh nghiệp. 

Đặc biệt, cam kết về quyền sở 
hữu trí tuệ trong hai hiệp định này 
sâu hơn, đáng kể so với chuẩn 
mực trong Hiệp định về quyền sở 
hữu trí tuệ liên quan đến thương 
mại (TRIPs) của Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO).  Việc nhận 
thức và thực thi đầy đủ các cam 
kết về quyền sở hữu trí tuệ trong 
CPTPP và EVFTA có ý nghĩa 
quan trọng, giúp doanh nghiệp 
nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo 
dựng vị thế thị trường và phát 
triển bền vững. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến 
hiệu lực thực thi quyền SHTT còn 
hạn chế ở Việt Nam như: Năng 
lực của các cán bộ thực thi còn 
hạn chế, chưa đáp ứng được yêu 
cầu xử lý hành vi xâm phạm 
quyền SHTT ngày một gia tăng; 
công tác thanh tra, kiểm tra, phối 
hợp xử lý xâm phạm quyền SHTT 
giữa các cơ quan quản lý, cơ quan 
thực thi còn chưa kịp thời, chưa 
hiệu quả, chưa đáp ứng được yêu 
cầu thực tiễn; chế tài xử lý hành 
chính chưa thực sự có tính răn đe 
cao, trong khi biện pháp dân sự ít 
được sử dụng, bên cạnh đó chế tài 
hình sự chưa phát huy hiệu quả do 
thiếu những văn bản hướng dẫn xử 



                                          Số 233 – 7/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 5 
 

lý; người tiêu dùng, công chúng 
vẫn còn hạn chế trong việc sử 
dụng và tôn trọng quyền SHTT 
của người khác; nhiều doanh 
nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa nhận 
thức được tầm quan trọng của 
đăng ký bảo hộ cũng như bảo vệ 
quyền SHTT. 

Hiệp định Thương mại tự do 
Việt Nam – Liên minh châu Âu 
(EVFTA) là một trong hai hiệp 
định thương mại tự do thế hệ mới 
lớn nhất của Việt Nam được dự 
báo sẽ ảnh hưởng lớn đến thể chế 
pháp luật và kinh tế của Việt Nam 
trong thời gian tới. Một trong 
những lĩnh vực của EVFTA được 
cho là sẽ có tác động trực tiếp và 
lớn tới hệ thống pháp luật Việt 
Nam là các cam kết trong lĩnh vực 
sở hữu trí tuệ. 

(Tổng hợp) 
 
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ: MỘT 
SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
NỔI BẬT  

Trong thời gian qua, hoạt động 
của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã 
đạt được nhiều kết quả quan 
trọng, góp phần nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội. Dưới 
đây xin điểm lại một số kết quả 
chính trong xây dựng và hoàn 

thiện chính sách, pháp luật, hợp 
tác quốc tế về SHTT, xử lý đơn sở 
hữu công nghiệp (SHCN), phát 
triển tài sản trí tuệ (TSTT)... 

Xây dựng và hoàn thiện 
chính sách, pháp luật về SHTT 

Hoàn thiện chính sách, pháp 
luật về SHTT luôn là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm trong 
công tác quản lý nhà nước về 
SHTT của Cục SHTT. Năm 2019 
đã ghi nhận những kết quả đáng 
khích lệ trong công tác xây dựng 
và hoàn thiện chính sách, pháp 
luật về SHTT, trong đó nổi bật 
nhất là việc xây dựng Chiến lược 
SHTT đến năm 2030 (được Thủ 
tướng Chính phủ ký ban hành 
ngày 22/8/2019, đánh dấu lần đầu 
tiên Việt Nam ban hành một chiến 
lược mang tầm quốc gia về SHTT; 
khẳng định SHTT là công cụ quan 
trọng góp phần thúc đẩy hoạt động 
đổi mới sáng tạo cũng như phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội của 
đất nước); Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Kinh doanh 
bảo hiểm và Luật SHTT (được 
Quốc hội khóa XIV thông qua 
ngày 14/6/2019 và có hiệu lực thi 
hành từ ngày 1/11/2019. Các nội 
dung liên quan đến SHTT trong 
Luật này tập trung vào 5 nhóm 
vấn đề lớn, gồm: cách thức nộp 
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đơn; sáng chế; nhãn hiệu; chỉ dẫn 
địa lý và bảo vệ quyền SHTT).  

Cục đã tham gia đàm phán nội 
dung về SHTT trong một số hiệp 
định thương mại tự do và chuẩn bị 
cho quá trình ký kết, phê chuẩn 
các Hiệp định đã kết thúc đàm 
phán như Hiệp định thương mại tự 
do giữa Việt Nam và EU 
(EVFTA); Hiệp định đối tác kinh 
tế toàn diện khu vực giữa ASEAN 
và 6 nước Trung Quốc, Ấn Độ, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và 
Newzealand (RCEP)… 

Hợp tác quốc tế về SHTT 
Năm 2019 tiếp tục là một năm 

thành công của hoạt động hợp tác 
quốc tế về SHTT của Việt Nam, 
đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao 
đa phương. Lần đầu tiên, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Việt Nam 
tham gia kỳ họp Đại hội đồng Tổ 
chức SHTT thế giới (WIPO) và có 
các hoạt động ngoại giao nổi bật. 
Thay mặt ASEAN và Việt Nam, 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã có 
hai bài phát biểu tại phiên khai 
mạc Đại hội đồng WIPO, trong đó 
nhấn mạnh vai trò của khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo đối 
với việc chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng, thoát khỏi bẫy thu nhập 
trung bình ở các quốc gia đang 
phát triển như Việt Nam, đặc biệt 

trong bối cảnh cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư.  

Năm 2019 cũng đánh dấu lần 
đầu tiên Cục SHTT đảm nhận vị 
trí Chủ tịch Nhóm công tác về hợp 
tác SHTT ASEAN (AWGIPC) kể 
từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức 
này năm 1995. Bên cạnh đó, Cục 
SHTT cũng tăng cường đẩy mạnh 
các hoạt động hợp tác song 
phương với các cơ quan SHTT lớn 
như Cơ quan SHTT Liên bang 
Nga, Cục SHTT quốc gia Trung 
Quốc… Đồng thời, duy trì và làm 
sâu sắc hơn quan hệ với các đối 
tác truyền thống như Cơ quan 
SHTT Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Ôxtrâylia, Lào, Cu Ba… 

Hoạt động hợp tác quốc tế 
trong thời gian qua đã đi vào chiều 
sâu, góp phần đắc lực trong việc 
nâng cao năng lực của Cục SHTT. 
Cụ thể, Cục bắt đầu triển khai Dự 
án “Hiện đại hóa hệ quản trị đơn 
SHCN của Cục SHTT” (Dự án 
WIPO IPAS). Cấu phần quản trị 
đơn kiểu dáng công nghiệp chính 
thức đi vào hoạt động từ tháng 
7/2019 và WIPO IPAS dự kiến sẽ 
được vận hành đầy đủ vào cuối 
năm 2020. Cục đã ký kết và triển 
khai Chương trình PPH thử 
nghiệm với Cơ quan SHTT Hàn 
Quốc (KIPO) từ tháng 6/2019…  
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Tiếp nhận, xử lý đơn SHCN 
và phát triển TSTT 

Số lượng đơn SHCN được Cục 
tiếp nhận và xử lý ngày càng tăng. 
Tính riêng năm 2019, Cục đã tiếp 
nhận 93.909 đơn các loại, trong đó 
có 14.820 đơn nộp qua cổng dịch 
vụ công trực tuyến. Nhờ áp dụng 
đồng bộ các giải pháp, lượng đơn 
được xử lý trong năm 2019 tăng 
51,7% so với năm 2018, trong đó, 
nhãn hiệu quốc gia tăng 67%, sáng 
chế tăng 48,7%. Số văn bằng bảo 
hộ SHCN cấp ra năm 2019 tăng 
trên 40% so với năm 2018. Mặc 
dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
Covid-19, nhưng lượng đơn xử lý 
được trong 5 tháng đầu năm 2020 
đạt 26.036 (tăng 0,6% so với cùng 
kỳ năm 2019); số văn bằng bảo hộ 
SHCN cấp tăng 18,1%, trong đó 
số Bằng độc quyền sáng chế tăng 
56,7%. Cục đã cấp 9 Giấy chứng 
nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và 280 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng 
nhận cho các sản phẩm đặc thù 
của địa phương trong năm 2019; 
triển khai Dự án “Xây dựng biểu 
trưng chỉ dẫn địa lý quốc gia”, 
triển khai Quy chế phối hợp trong 
công tác xây dựng và quản lý chỉ 
dẫn địa lý giữa Bộ KH&CN, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và Bộ Công thương; đẩy 
mạnh bảo hộ quyền SHTT cho các 
sản phẩm thuộc Chương trình mỗi 
xã một sản phẩm (OCOP); tích 
cực tham gia Chương trình thương 
hiệu quốc gia, các Chương trình 
xây dựng thương hiệu cho sản 
phẩm chủ lực quốc gia, ngành và 
địa phương; triển khai Dự án Xây 
dựng mạng lưới các trung tâm 
SHTT và chuyển giao công nghệ 
tại các trường đại học, viện nghiên 
cứu và doanh nghiệp (IP-
HUB/TISC). 

Một trong những điểm đáng 
lưu ý của năm 2019 là Chương 
trình 68 đã tăng cường hỗ trợ việc 
bảo hộ, quản lý và nâng cao giá trị 
các sản phẩm đặc thù, chủ lực của 
địa phương. Chương trình đã hỗ 
trợ bảo hộ chỉ dẫn địa lý và công 
tác kiểm soát nguồn gốc, quản lý 
chất lượng và khai thác, phát triển 
quyền SHTT sau khi được bảo hộ 
cho 20 sản phẩm chủ lực như: cam 
Cao Phong, bưởi năm roi Bình 
Minh, tôm sú Cà Mau, vịt Cổ 
Lũng, chuối ngự Đại Hoàng… 

Đào tạo, tuyên truyền về 
SHTT 

Nhằm góp phần nâng cao năng 
lực cho đội ngũ cán bộ Cục SHTT 
và các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp từ trung ương đến địa 
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phương, trong những năm qua, 
công tác đào tạo, bồi dưỡng về 
SHTT đã được Cục đẩy mạnh. 
Tính riêng trong năm 2019, đã có 
70 lớp đào tạo, bồi dưỡng về 
SHTT được tổ chức trong nước 
với hơn 5.400 lượt người tham dự 
đến từ các doanh nghiệp, cơ quan 
quản lý, sinh viên, giảng viên đại 
học, viện nghiên cứu và hội nghề 
nghiệp tham dự (cao hơn so với 
năm 2018 chỉ có 6 lớp với 385 học 
viên).  

Thực hiện chủ trương của 
Chính phủ và chỉ đạo của Bộ 
KH&CN trong việc tăng cường 
các biện pháp tuyên truyền, phổ 
biến vai trò, tầm quan trọng của 
SHTT trong bối cảnh hội nhập 
kinh tế quốc tế, góp nâng cao nhận 
thức của công chúng, Cục đã thực 
hiện nhiều hoạt động tuyên truyền 
rộng rãi.  

(Theo vjst.vn) 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Vật liệu mới xử lý nước ô 
nhiễm 

Các nhà nghiên cứu tại trường 
Đại học Rochester đã tạo ra một 
tấm nhôm mới thu năng lượng mặt 
trời hiệu quả hơn để làm bay hơi 
và lọc nước ô nhiễm. 

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã 

phát triển công nghệ xử lý bằng 
laser biến màu của nhôm thông 
thường thành màu đen, khiến 
nhôm có khả năng hấp thu năng 
lượng và siêu thấm hút. Sau đó, họ 
đã sử dụng tấm nhôm đã qua xử lý 
để lọc nước bằng năng lượng mặt 
trời. 

 
Công nghệ có đặc trưng là sử 

dụng một chùm xung laser 
femtosecond (siêu ngắn) để khắc 
trên bề mặt của tấm nhôm bình 
thường. Khi tấm nhôm được 
nhúng trong nước tại một góc đối 
diện với mặt trời, nó sẽ đẩy màng 
nước mỏng lên trên bề mặt kim 
loại. Đồng thời, bề mặt có màu 
đen giữ lại gần 100% năng lượng 
mà nó hấp thụ từ mặt trời để đun 
nước nóng nhanh. Cuối cùng, các 
cấu trúc bề mặt siêu thấm làm thay 
đổi liên kết phân tử của nước, làm 
tăng hiệu quả của quá trình bốc 
hơi. 

Sử dụng ánh nắng mặt trời để 
đun nước từ lâu được xem là cách 
để loại bỏ mầm bệnh vi khuẩn và 
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giảm tử vong vì nhiễm trùng do 
tiêu chảy, nhưng nước sôi không 
loại bỏ được kim loại nặng và các 
chất ô nhiễm khác.  

Các nhà nghiên cứu đã tạo ra 
tấm nhôm để khắc phục những 
hạn chế này bằng cách kéo một 
lớp nước mỏng ra khỏi bể chứa và 
trực tiếp đổ lên trên bề mặt hấp 
thụ năng lượng mặt trời để làm 
nóng và làm bay hơi. 

 (Theo nasatti) 
 

 Ống hút nhựa thiết kế mới: 
Lời giải cho bài toán môi trường 

Với thiết kế độc đáo và thông 
minh, mẫu ống hút nhựa mới của 
các nhà nghiên cứu tại Mỹ sẽ là 
giải pháp hoàn hảo cho vấn đề 
bảo vệ môi trường khỏi rác thải từ 
ống hút nhựa. Đồng thời, giúp 
đảm bảo vấn đề vệ sinh cho sản 
phẩm ống hút dùng nhiều lần. 

 
Ống hút nhựa được các nhà 

nghiên cứu môi trường nhận định 
là một trong những loại rác thải 
khủng khiếp nhất hành tinh, bởi đa 

số chúng đều được làm bằng nhựa 
và chỉ dùng một lần.  

Để giải quyết vấn đề này, 
Green One Lab, một nhóm nghiên 
cứu chuyên tạo ra các sản phẩm 
bền vững của Đại học Bách khoa 
Hồng Kông đã phát triển ra một 
loại ống hút dùng nhiều lần, có tên 
One Bubble Straw, có thể mở ra 
và làm sạch dễ dàng.  Ống hút mới 
này có thể mở chỉ bằng một động 
tác ấn khớp nối của nó vào trong 
và nhẹ nhàng tách ống ra. Thiết kế 
sáng tạo này cho phép một chiếc 
ống hút One Bubble Straw có thể 
tái sử dụng nhiều lần bằng cách 
lau với khăn giấy, rửa dưới vòi 
nước hoặc thậm chí là cho vào 
máy rửa chén. Những ưu điểm 
này giúp thiết kế ống hút One 
Bubble Straw phù hợp được với cả 
các khách hàng cá nhân và nhà 
hàng, quán xá. 

One Bubble Straw được làm 
hoàn toàn từ nhựa TPE 100%, có 
thể tái chế nhiều lần và thân thiện 
với môi trường hơn so với các loại 
nhựa khác. Khi chiếc ống hút đã 
quá cũ hoặc bị hỏng, người dùng 
có thể mang nó quay trở lại nhà 
sản xuất để họ thu gom, làm sạch 
và tái chế chúng thành các ống hút 
mới. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
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 Chế tạo robot ngụy trang từ 
cơ nhân tạo trong suốt 

Khả năng biến đổi trong suốt 
là một lợi thế tiến hóa quan trọng, 
cho phép động vật trà trộn vào 
môi trường xung quanh để lẩn 
tránh kẻ săn mồi hoặc che dấu 
chuyển động. Các loại robot với 
khả năng tương tự sẽ giúp chúng 
ta có những ứng dụng giá trị, 
chẳng hạn như hỗ trợ nghiên cứu 
và theo dõi động vật tại môi 
trường sống tự nhiên của chúng. 

Gần đây, các nhà nghiên cứu 
tại Đại học Quốc gia Singapore 
(NUS) đã chế tạo được một lớp cơ 
nhân tạo trong suốt có thể sử dụng 
để chế tạo robot có khả năng ngụy 
trang như sinh vật. Cấu trúc độc 
đáo này được giới thiệu trongmột 
bài trình bày tại Hội nghị quốc tế 
IEEE về Robot và Phỏng sinh học 
(ROBIO) năm 2019.  

Mặc dù có những đặc tính lợi 
thế như linh hoạt và dẫn điện, 
DEA thường không thể bắt chước 
được bề ngoài trong suốt của 
những loài động vật có khả năng 
ngụy trang. Trên thực tế, hầu hết 
các polymer này làm từ vật liệu 
sẫm màu như mỡ carbon. Tuy vậy, 
các nhà nghiên cứu tại Đại học 
Quốc gia Singapore đã tạo ra một 
loại cơ nhân tạo sử dụng DEA làm 

từ hỗn hợp vật liệu sáng màu hơn. 
Kết quả ban đầu về robot này 

rất hứa hẹn  chúng có thể di 
chuyển hiệu quả và tự che dấu tốt. 
Trong tương lai, các nhà sinh vật 
học có thể sử dụng robot này để 
nghiên cứu những hành vi khó 
quan sát ở động vật, chẳng hạn 
như mối quan hệ giữa con mồi và 
kẻ săn mồi. Thêm vào đó, cơ nhân 
tạo sử dụng hỗn hợp PEDOT: 
PSS/WPU có thể tạo ra những 
robot khác lấy cảm hứng từ động 
vật tự ngụy trang. Trong những 
nghiên cứu tiếp theo, các nhà khoa 
học có thể tìm cách tăng độ bền và 
sức chịu tải của robot, ví dụ sử 
dụng những điện cực trong suốt 
khác nhau và gắn thêm lớp bảo vệ 
lên cơ bắp của robot. 

Họ cũng lên kế hoạch đưa thêm 
những thành phần điện tử như 
nguồn điện, bảng mạch và bộ điều 
khiển vào robot thân mềm; đồng 
thời điều chỉnh các thành phần cấu 
tạo và cấu trúc cơ thể robot tương 
ứng. Mục tiêu cuối cùng là robot 
có thể tự hành (không cần nguồn 
năng lượng bên ngoài) trong thời 
gian dài hơn. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

Công nghệ màng polyme giúp 
quy trình lọc dầu “xanh” hơn 
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Một thế hệ màng polyme mới 
do các nhà nghiên cứu tại Viện 
Công nghệ Georgia, Imperial 
College London và ExxonMobil 
hợp tác phát triển giúp tiết kiệm 
năng lượng, giảm phát thải 
cabbon trong quá trình lọc dầu 
thô và có thể thay thế một số quy 
trình chưng cất nhiệt truyền thống 
trong tương lai không xa. 

Quá trình phân đoạn hỗn hợp 
dầu thô bằng phương pháp chưng 
cất nhiệt thường được thực hiện 
trên quy mô lớn, đòi hỏi rất nhiều 
năng lượng. Theo ước tính, quy 
trình này chiếm tới 1% mức sử 
dụng năng lượng trên toàn cầu, 
tương đương 1100 terawatt-giờ 
mỗi năm - bằng tổng mức năng 
lượng của cả thành phố New York 
cộng lại. Việc đưa các màng năng 
lượng thấp vào thay thế một số 
công đoạn trong quá trình chưng 
cất dầu có thể dẫn đến sự ra đời 
của hệ thống lọc dầu lai tạo giúp 
giảm khí thải cacbon và tiêu hao 
năng lượng đáng kể so với phương 
pháp truyền thống. 

Công nghệ màng vốn đã được 
sử dụng rộng rãi trong một số quy 
trình công nghiệp, chẳng hạn như 
khử mặn nước biển. Tuy nhiên, vì 
tính phức tạp cao của quá trình xử 
lý dầu thô mà cho đến nay, việc sử 

dụng màng trong ngành lọc dầu 
vẫn còn hạn chế. Nhằm vượt qua 
thách thức này, nhóm nhóm 
nghiên cứu đã phát triển một loại 
polyme spirocyclic mới. Khi kết 
hợp với chất nền đủ mạnh, nó sẽ 
tạo một loại màng có khả năng 
phân tách các hỗn hợp 
hydrocarbon phức tạp nhờ áp suất. 

Cấu tạo từ các phân tử nitơ và 
cacbon sắp xếp theo cấu trúc xoắn, 
các màng polyme chứa các 
khoảng trống dùng để phân tách 
các phân tử trong hỗn hợp dầu thô. 
Quá trình phân loại dựa trên cơ sở 
khác biệt giữa kích thước và hình 
thù của các phân tử, tuy nhiên các 
phân tử có hình thù giống nhau sẽ 
khiến việc phân tách trở nên khó 
khăn hơn. Sau khi cân bằng nhiều 
yếu tố khác nhau, các nhà khoa 
học đã tìm ra được độ hòa tan phù 
hợp cho phép một số phân tử có 
kích thước nhỏ đi qua màng dễ 
dàng hơn. 

Mẫu màng polyme mới hoàn 
thành đã đạt một số thành công 
nhất định khi thử nghiệm với hỗn 
hợp xăng, nhiên liệu phản lực và 
nhiên liệu diesel tổng hợp. Khi thử 
áp dụng công nghệ tương tự với 
dầu thô, các nhà nghiên cứu đã 
phát hiện nó có hiệu quả khá tốt 
trong việc lọc giữ lại xăng và 
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nhiên liệu máy bay từ một hỗn 
hợp chứa các nhiên liệu phức tạp. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Phương pháp sinh học xử lý 
quả cà phê tươi: Tiết kiệm 5-10 
lần thời gian, chi phí  

So với cách ủ ướt thông thường 
mà người dân đang áp dụng, 
phương pháp ủ yếm khí quả cà 
phê tươi sử dụng 5 chủng vi sinh 
sống cộng sinh của TS Nguyễn 
Văn Lạng và TS Bùi Văn Luận đã 
giảm thời gian xử lý 5-6 lần và 
giảm lượng nước xuống 10 lần. 

Cụ thể, sau khi thu hoạch, quả 
cà phê tươi phải được loại bỏ thịt 
quả, sấy khô. Nghe thì đơn giản 
nhưng thực tế, đây là công đoạn 
không chỉ tốn cống sức thời gian 
mà còn gây ô nhiễm môi trường. 
Hai phương pháp phổ biến nhất 
đang được sử dụng là xử lý khô và 
ướt.  

 
Sau khi thu hoạch, việc xử lý quả cà phê tươi 
tốn không ít thời gian, chi phí và ảnh hưởng 

trực tiếp đến chất lượng cà phê nhân.  

Ở quy mô lớn, phương pháp xử 
lý ướt sử dụng phổ biến hơn. Cà 
phê sau khi thu hoạch được đưa 
vào thiết bị phân loại theo kích cỡ, 
loại bỏ rác, lá, cành, đất đá rồi đưa 
vào máy để bóc tách vỏ, thịt quả 
bằng nước và bàn chà. Sau đó, cà 
phê được ngâm ủ lên men từ 10-
16 giờ để phân hủy lớp vỏ nhớt 
bám phía ngoài trước khi mang đi 
rửa sạch và làm ráo nước và làm 
khô đến độ ẩm 12-13%. 

Dù đã giảm thời gian xử lý từ 
4-5 tuần xuống còn 20-36 giờ và 
không bị phụ thuộc vào thời tiết 
hay sân bãi nhưng phương pháp 
này lại bộc lộ điểm yếu là tốn quá 
nhiều nước, với khoảng 15.000 – 
20.000 lít/tấn quả tươi, kéo theo 
đó là tốn điện. Không chỉ rút ngắn 
thời gian xử lý, chất lượng hạt cà 
phê thu được cũng đạt chất lượng 
tốt với hương vị đặc biệt. Việc kết 
hợp sử dụng EM với mật độ 109 
CFU/g trong bước ủ yếm khí và sử 
dụng enzym Peelzym và/hoặc 
enzym Viscozyme trong bước khử 
nhớt đã tạo nên môi trường và 
điều kiện lên men tương tự trong 
hệ tiêu hóa của loài chồn, giúp cà 
phê có hương vị ngon gần giống 
như cà phê chồn. 

Bên cạnh đó, việc kết hợp EM 
và các enzym khiến chất thải hữu 
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cơ, chất xơ và đường được phân 
hủy hoàn toàn và nhanh chóng, 
nước thải không có mùi hôi thối, 
không gây ô nhiễm môi trường. Vì 
vậy, việc xử lý nước thải ở giai 
đoạn sau cũng đơn giản hơn. 
Nhóm nghiên cứu ứng dụng 
phương án xử lý nước thải bằng bể 
sinh học sử dụng lọc màng MBR. 
Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn 
QCVN 28:2010 để tái sử dụng. 
Nhờ vậy, mỗi mẻ cà phê mới chỉ 
cần bổ sung thêm khoảng 10% 
lượng nước. 

Với hiệu quả đạt được, phương 
pháp sinh học xử lý quả cà phê 
tươi đã được ứng dụng tại nhiều 
hộ sản xuất, chế biến cà phê ở các 
tỉnh Tây Nguyên. Phương pháp 
này của TS Nguyễn Văn Lạng và 
TS Bùi Văn Luận đã được Cục Sở 
hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền 
giải pháp hữu ích số 2-0001798. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Nghiên cứu thành phần hóa 
học và tác dụng tim mạch của 
loài Sưa đỏ Dalbergia 
tonkinensis ở Việt Nam  

Nhằm mục tiêu nghiên cứu có 
hệ thống về loài Sưa đỏ Dalbergia 
tonkinensis ở Việt Nam về mặt 
thực vật, hóa học và hoạt tính sinh 
học kết hợp với phát hiện dịch 

chiết/hoạt chất có tác dụng tim 
mạch từ lõi gỗ cây Sưa đỏ 
Dalbergia tonkinensis, các nhà 
khoa học tại Viện hóa học các hợp 
chất thiên nhiên do PGS. TS. 
Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng 
nhóm, đã thực hiện đề tài: 
“Nghiên cứu thành phần hóa học 
và tác dụng tim mạch của loài Sưa 
đỏ Dalbergia tonkinensis ở Việt 
Nam” trong thời gian từ năm 
2016 đến 2018. 

Để thực hiện các nội dung 
nghiên cứu và đạt được mục tiêu 
nghiên cứu nêu trên, đề tài đã áp 
dụng các phương pháp sau: 
Phương pháp thu mẫu (Mẫu thực 
vật được phân loại, giám định thực 
vật và lưu tiêu bản) ; Phương pháp 
nghiên cứu thực vật học và đặc 
điểm di truyền (Tiến hành nghiên 
cứu vi phẫu, đặc điểm hình thái. 
Chiết tách DNA của loài Sưa đỏ 
đã thu); Phương pháp nghiên cứu 
hóa học (Xử lý mẫu và phân lập); 
và Phương pháp đánh giá tác dụng 
sinh học (Phương pháp đánh giá 
tác dụng ức chế enzym anpha 
glucosidase (giảm tiểu đường); tác 
dụng kháng khuẩn, tác dụng tim 
mạch). 

Những kết quả nổi bật của đề 
tài: 

• Đã thu thập và xây dựng hồ 
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sơ thực vật của loài Sưa đỏ 
Dalbergia tonkinensis. 

• Đã nghiên cứu vi phẫu, đặc 
điểm hình thái loài Sưa đỏ 
Dalbergia tonkinensis. 

• Nghiên cứu trình tự DNA của 
loài sưa đỏ Dalbergia tonkinensis 
và hai loài Dalbergia khác. Đã lựa 
chọn được các gen mồi 18S, ITS, 
rbcL và matK để định danh các 
loài Dalbergia. 

• Đã đăng ký trên ngân hàng 
gen quốc tế - GENBANK 5 mẫu 
Dalbergia mồi 18S và 3 mẫu mồi 
ITS, trong đó có lá và lõi thân gỗ 
loài sưa đỏ Dalbergia tonkinensis. 

• Đã xác định chính xác loài 
sưa đỏ Dalbergia tonkinensis về 
sinh học. 

 • Trình tự vùng gen rbcL, rpoB 
và rpoC của loài Sưa đỏ 
(Dalbergia tonkinensis) thu tại 
Việt Nam đã được đăng ký trên 
ngân hàng gen thế giới (GenBank) 
với số hiệu lần lượt là KY283103, 
KY287755 và KY287750. 

• Đã tạo cao chiết cồn bột lõi 
thân gỗ Sưa đỏ Dalbergia 
tonkinensis. Cao cồn được phân 
bố với các dung môi hexane, 
chloroform, ethyl acetate, thu 
được các cao chiết tương ứng và 
cao nước. 

• Đã phân lập được tổng cộng 

24 hợp chất từ cao chiết hexane, 
chloroform, ethyl acetate và cao 
nước của lõi gỗ cây sưa đỏ. 

• Đã phát hiện cao chiết tổng 
metanol lõi gỗ Sưa đỏ có tác dụng 
chống tiểu đường tốt với khả năng 
ức chế enzym glucosidase tới 
98%. 

• Đã phát hiện hai hợp phần 
etylacetat và diclometan của lõi 
sưa đỏ có tác dụng chống tiểu 
đường cao với khả năng ức chế 
enzym glucosidase tới 95 và 90%. 

Đây là lần đầu tiên xác định 
được đặc điểm của ba vùng gen 
lục lạp rbcL, rpoB và rpoC của 
loài sưa đỏ Việt Nam. Ba vùng 
gen này có khả năng định loại loài 
khá cao với tỷ lệ lần lượt là 99%, 
98% và 97%. Kết quả so sánh với 
trình tự gen của năm loài 
Dalbergia khác trên GenBank cho 
phép kết luận vùng gen rbcL là 
thích hợp để sử dụng cho các 
nghiên cứu phân loại các loài 
thuộc chi sưa - Dalbergia. 

 Đề tài đã tiến hành so sánh đặc 
điểm các vùng gen rbcL, rpoB và 
rpoC giữa sưa đỏ Việt Nam 
(Dalbergia tonkinensis) với loài 
sưa đỏ Trung Quốc (Dalbergia 
odorifera). Trình tự vùng gen 
rbcL, rpoB và rpoC của loài Sưa 
đỏ (Dalbergia tonkinensis) thu tại 
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Việt Nam đã được đăng ký trên 
ngân hàng gen thế giới (GenBank) 
với số hiệu lần lượt là KY283103, 
KY287755 và KY287750. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
 Nghiên cứu tính kháng thuốc 
trừ sâu của rầy nâu, rầy lưng 
trắng và biện pháp quản lý ở 
Việt Nam  

Rầy nâu và rầy lưng trắng là 
hai đối tượng dịch hại nguy hiểm 
ở vùng Châu Á nói chung và ở 
Việt Nam nói riêng. Sự gây hại 
của chúng có ảnh hưởng lớn đến 
năng suất và sự ổn định sản xuất 
lúa tại vùng đồng bằng sông Hồng 
và các tỉnh duyên hải trung Bộ và 
đồng bằng sông Cửu Long. 

 
 Nông dân đã áp dụng nhiều 

biện pháp để phòng trừ rầy hại lúa 
nhưng chủ yếu vẫn là sử dụng 
biện pháp hóa học do hiệu quả 
phòng trừ cao, khả năng dập tắt 
nhanh sự bùng phát dịch trên quy 
mô lớn. Tuy nhiên, sử dụng thuốc 
hóa học trong thời gian dài, nồng 

độ thuốc cao, nhiều chủng loại, 
cùng với tần xuất phun thuốc 3 - 4 
lần/vụ, cá biệt một số nông dân 
phun 5 - 8 lần/vụ, là một trong 
những nguyên nhân nhiều loại 
thuốc không đạt hiệu quả cao như 
trước do sự hình thành tính kháng 
của rầy nâu với thuốc. 

Vì thế, nhóm nghiên cứu 
của PGS. TS. Hồ Thị Thu 
Giang đã thực hiện đề tài: Nghiên 
cứu tính kháng thuốc trừ sâu của 
rầy nâu, rầy lưng trắng và biện 
pháp quản lý ở Việt Nam từ năm 
2013 đến 2018. Đề tài nhằm thực 
hiện mục tiêu xác định được mức 
độ kháng thuốc của rầy nâu và rầy 
lưng trắng đối với thuốc trừ sâu và 
đề xuất biện pháp sử dụng thuốc 
trừ sâu hiệu quả trong phòng trừ 
tổng hợp rầy hại lúa ở các vùng 
trồng lúa trọng điểm. 

Một số kết quả của đề tài: 
- Đã đánh giá hiện trạng sử 

dụng thuốc trừ rầy tại một số 
huyện thuộc các tỉnh Hưng Yên, 
Thái Bình, Phú Thọ (thuộc miền 
Bắc), Nghệ An (Miền Trung), An 
Giang, Tiền Giang và Cần Thơ 
(miền Nam) ghi nhận nhóm thuốc 
Neonicotinoid có mức độ sử dụng 
phòng trừ nhóm rầy hại lúa cao ở 
các vùng trồng lúa miền Bắc và 
miền trung trong khi đấy nhóm 
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Pyridine azomethine tỷ lệ số hộ sử 
dụng cao ở các vùng trồng lúa 
miền Nam. 

 Đã phân tích hiện trạng kháng 
thuốc của Rầy nâu, rầy lưng trắng 
gây hại lúa thu thập ở Phú Thọ, 
Hưng Yên, Thái Bình, Nghệ An, 
An Giang, Cần Thơ, Tiền Giang 

 Hoạt chất Sulfoxaflor có thể 
thay thế hoạt chất đã bị rầy nâu và 
rầy lưng trắng kháng và có thể sử 
dụng ở các tỉnh trồng lúa trong cả 
nước 

 Khi áp lực phun 3 lần/vụ thì 
mức độ gia tăng tính kháng nhanh 
hơn gấp từ 1,2- 2 lần. Khi phun 
thuốc với liều lượng sử dụng tăng 
gấp 1,5- 2 lần so với khuyến cáo 
thì mức độ gia tăng tính kháng 
nhanh hơn gấp từ 1,5- 3,3 lần. Bón 
đạm cao >150 kgN/ha sẽ làm gia 
tăng tính kháng của rầy nâu đối 
với 3 hoạt chất Fenobucarb, 
Imidacloprid và Fipronil sau 3 thế 
hệ. Các thuốc hỗn hợp các hoạt 
chất có thể ảnh hưởng đến sự phát 
triển tính kháng thuốc nhanh hơn 
so với thuốc dạng đơn hoạt chất. 

 Đã xây dựng thành công mô 
hình sử dụng thuốc trừ sâu áp 
dụng luân phiên 1 trong số các 
công thức trong quản lý tổng hợp 
rầy nâu, rầy lưng trắng tại Hưng 
Yên, Nghệ An và An Giang đạt 

100% kế hoạch, hiệu quả phòng 
trừ >85% và đã làm chậm tốc độ 
hình thành tính chống thuốc của 
rầy nâu, rầy lưng trắng. Hiệu quả 
kinh tế tăng ở mô hình tại tỉnh 
Hưng Yên từ 15,37- 17,16%. Tại 
Nghệ An tăng 18,36-18,42% và từ 
15,23-18,84% tại An Giang. 

 Đã hoàn thành đưa ra tiến bộ 
kỹ thuật “Quy trình quản lý tính 
kháng thuốc bảo vệ thực vật của 
rầy nâu Nilaparvata lugens (Stal), 
rầy lưng trắng Sogatella furcifera 
(Horvath) hại lúa (Ban hành kèm 
theo Quyết định số 1757/QĐ-
BVTV của Cục trưởng Cục Bảo 
vệ thực vật ngày 28/6/2018). Mã 
hiệu (TBKT 01 - 88: 
2018/BNNPTNT). 

(Theo vista.gov.vn) 
 
 Máy phát tia plasma lạnh 
ứng dụng trong lĩnh vực y sinh 

Xuất phát điểm là những nhà 
khoa học nghiên cứu cơ bản, TS 
Nguyễn Thế Anh và TS Đỗ Hoàng 
Tùng (Viện Vật lý – Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam) đã bước ra 
khỏi vùng an toàn của mình, làm 
quen với các yếu tố tài chính, 
quản lý, thị trường, để trở thành 
những người điều hành start-up 
giàu tiềm năng trong lĩnh vực y tế. 
Thời gian tới, họ muốn đưa công 
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nghệ plasma đến gần hơn với đời 
sống, khai thác tiềm năng của nó 
trong những lĩnh vực khác như 
khoa học vật liệu, môi trường, và 
nông nghiệp mà lâu nay ở Việt 
Nam vẫn chưa được khai phá. 

 
TS Nguyễn Thế Anh bên chiếc máy phát tia 

plasma lạnh 

Từ những kiến thức được thụ 
hưởng ở Đức, TS. Đỗ Hoàng Tùng 
đã ấp ủ ý tưởng thiết kế một chiếc 
máy phát tia plasma mạnh của 
riêng mình. Năm 2011, trở về Việt 
Nam, anh đã chia sẻ mong muốn 
này với người bạn thân cũng làm 
việc ở Viện Hàn lâm cùng mình – 
TS Nguyễn Thế Anh. Hai nhà 
nghiên cứu đã đề xuất thiết kế 
buồng plasma có dạng hình phễu 
dẹt với tiết diện của phễu nhỏ nhất 
ở nơi có khoảng cách giữa hai 
điện, sau đó mở rộng ra cùng với 
độ mở của hai điện cực. Tại vị trí 
có khoảng cách giữa hai điện cực 
nhỏ nhất, plasma được đẩy đi với 
vận tốc dòng khí lớn khiến cho 
nhiệt độ plasma không tăng lên 
quá cao. 

Sau khi tìm cách hạ nhiệt độ 
thành công, tia plasma vẫn chưa 
thể sử dụng được do có hình cung 
tròn không thích hợp để đi vào 
từng ngóc ngách vết thương nên 
chưa thích hợp để ứng dụng. Hai 
nhà nghiên cứu lại bắt tay tìm 
cách khắc phục. Hai người cải tiến 
thiết kế buồng plasma có hai gờ 
dẫn hướng, bố trí điện cực đặc thù 
và mũ chụp để điều chỉnh dáng tia 
plasma. Bằng cách này, tia plasma 
bị bẻ cong dễ dàng hơn và có thể 
thay đổi kích thước theo ý muốn 
người dùng. 

Năm 2015, chiếc máy phát tia 
plasma lạnh đầu tiên của Việt 
Nam đã ra đời sau 4 năm miệt 
mài, tự lực làm việc của hai nhà 
nghiên cứu trẻ (“Máy phát tia 
plasma lạnh ứng dụng trong y 
sinh” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 
bằng bảo hộ độc quyền sáng chế 
số 1-0014627 được công bố vào 
ngày 25/11/2015). Họ đã thiết kế 
thành công buồng plasma sản sinh 
tia plasma ở nhiệt độ thường và có 
tia dài thích hợp trong điều trị vết 
thương. Đây cũng là điểm sáng tạo 
riêng so với các thiết kế khác trên 
thế giới. Thế nhưng giai đoạn đầu, 
hình thức của thiết bị vẫn khá thô 
sơ, chỉ đạt tiêu chuẩn trong phòng 
thí nghiệm. 
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Thêm vào đó, khi tiến hành 
khảo sát thị trường, các anh nhận 
ra rằng các bệnh nhân, bác sĩ Việt 
Nam vẫn còn tâm lý e ngại khi sử 
dụng một thiết bị công nghệ cao 
trong điều trị vết thương do Việt 
Nam sản xuất. Chính vì vậy, cần 
phải có những chiến lược 
marketing hợp lý, thay đổi tâm lý 
của người dùng thì mới có thể 
thương mại hóa sản phẩm. 

Không có tiền để cải tiến hình 
thức thiết bị, cũng như không rành 
rẽ về triển khai kinh doanh, loay 
hoay với cách thức tổ chức của 
một start-up, những tưởng công ty 
sẽ phải chững lại một thời gian 
dài. Mặc dù trước đó, mô hình 
máy phát tia plasma lạnh đầu tiên 
do hai anh tạo ra đã được đưa vào 
sử dụng chính thức tại bệnh viện 
trung ương Huế, Chợ Rẫy, Viện 
bỏng quốc gia - nơi có kiến thức 
tốt nhất về vết thương, thế nhưng, 
đến năm 2018, máy phát tia 
plasma lạnh – còn gọi là 
PlasmaMed – mới chính thức 
được đưa vào thương mại hóa. Đó 
là thời điểm mà thiết bị đã nhận 
được những phản hồi tích cực từ 
các cơ sở y tế, cũng như các thành 
viên điều hành công ty đã trang bị 
cho mình đầy đủ kiến thức cũng 
như sự tự tin về sản phẩm của 

mình.  
Điểm khác biệt của PlasmaMed 

so với các nhà cung cấp hàng đầu 
thế giới, chính là ở khả năng phục 
vụ nhanh chóng.  

Dù hiệu quả của máy đã được 
chứng minh thông qua phản hồi 
của bệnh viện, nhưng công ty còn 
cần mở rộng thị phần, cũng như 
thực sự thu về lợi nhuận sau quãng 
thời gian thử nghiệm miễn phí 
máy tại các bệnh viện lớn. Cho 
đến nay, thiết bị đã có hơn 200 cơ 
sở y tế dùng hằng ngày, xấp xỉ 
200 cơ sở thẩm mỹ viện sử dụng. 
Đặc biệt, công ty đã mở rộng sản 
phẩm đến các cơ sở y tế tuyến 
huyện.  

Trong số các thiết bị đang được 
sử dụng ngoài thực tế, TS Đỗ 
Hoàng Tùng và TS Nguyễn Thế 
Anh đã thiết kế ra hai phiên bản: 
phiên bản dành cho sơ sở y tế và 
phiên bản cho cơ sở thẩm mỹ 
viện. Hai phiên bản này được tạo 
ra dựa theo đặc thù của từng cơ sở. 
Có thể thấy, từ các nguyên lý và 
kết cấu cơ bản, ta có thể nghiên 
cứu để phát triển ra nhiều loại 
thiết bị khác nhau, tùy thuộc vào 
yêu cầu sử dụng. 

Đây cũng là điều mà TS Đỗ 
Hoàng Tùng đã nhận thấy trong 
quá trình phát triển công nghệ 
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plasma tại Việt Nam. Ở nước ta, 
công nghệ plasma lạnh được biết 
đến nhiều nhất trong lĩnh vực y tế, 
mà tiêu biểu là thiết bị 
PlasmaMed. Trước mắt, khi vẫn 
chưa giải quyết được bài toán về 
thiết bị phụ trợ, hai nhà khoa học 
vẫn đang nghiên cứu cải tiến chiếc 
máy để phù hợp với từng chuyên 
khoa. Và đây sẽ là nền tảng để các 
anh tiếp tục nghiên cứu, mở ra 
những hướng ứng dụng mới trong 
thời gian tới. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 
  Mô hình sản xuất tinh dầu sả 
từ những sáng chế   

Sự kết hợp giữa tư duy của một 
nhà nghiên cứu với sự nhạy bén 
của nhà kinh doanh đã giúp TS. 
Lê Văn Tri, tổng giám đốc 
Biogroup, giải quyết được trọn 
vẹn bài toán nâng cao hiệu suất 
chưng cất tinh dầu sả đồng thời có 
được những sáng chế mới. 

Làm thế nào để tìm ra phương 
pháp chưng cất tinh dầu mang lại 
hiệu quả hơn là câu hỏi luôn lẩn 
quất trong đầu TS. Lê Văn Tri, 
Tổng giám đốc Biogroup, sau 
chuyến khảo sát ở xã Ea Tir, 
huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) vào 
năm 2014. Mặc dù trồng sả lấy 
tinh dầu được coi là hướng “thoát 

nghèo” cho nhiều hộ gia đình ở Ea 
Tir song TS. Lê Văn Tri nhận thấy 
phương pháp chưng cất tinh dầu 
nơi đây vẫn còn hạn chế. “Sau khi 
thu hoạch sả, người dân sẽ mang 
đến nơi chưng cất tinh dầu thuê, 
nếu chưng cất vài chục tấn phải 
mang cơm đến ăn, ở lại đó mấy 
ngày mới xong. Mặc dù phương 
pháp này cho chất lượng tinh dầu 
tương đối tốt nhưng rất tốn thời 
gian, hiệu quả kinh tế chưa cao”, 
TS. Lê Văn Tri nhận xét. 

 
TS. Lê Văn Tri đang thử nghiệm cách pha chế 
nước khử trùng từ tinh dầu theo đặt hàng của 

một doanh nghiệp.  

Về bản chất, phương pháp này 
sử dụng các thiết bị (nồi chưng 
cất) chứa hơi nước nóng để giải 
phóng tinh dầu từ thực vật, hơi 
nước cuốn theo tinh dầu sẽ được 
làm lạnh, ngưng tụ thành hỗn hợp 
tinh dầu và nước, sau đó sẽ tách 
tinh dầu ra khỏi nước. Nguyên lý 
cơ bản rất đơn giản song thực tế 
để tìm ra một thiết kế tối ưu cho 
hệ thống chưng cất tinh dầu bằng 



                                          Số 233 – 7/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 20 
 

áp lực không hề dễ dàng. Công 
suất của nồi hơi là bao nhiêu, kích 
cỡ và cách bố trí các thiết bị như 
thế nào,... là những câu hỏi đi kèm 
khiến TS. Lê Văn Tri phải tốn 
nhiều thời gian mày mò để tìm 
được đáp án. Phải mất đến gần hai 
năm nghiên cứu, TS. Lê Văn Tri 
đã đề xuất một hệ thống chưng cất 
tinh dầu áp lực với nồi hơi có năng 
suất sinh hơi 1 tấn/giờ, tạo ra hơi 
nước có áp suất 2at, khoảng chứa 
hơi của nồi chưng cất có chiều cao 
khoảng 20cm.  

Hiện nay, cụm sáng chế, giải 
pháp hữu ích về sản xuất tinh dầu 
sả do TS. Lê Văn Tri là tác giả đã 
được triển khai ở một số địa 
phương thông qua các dự án thuộc 
"Chương trình hỗ trợ ứng dụng, 
chuyển giao tiến bộ khoa học và 
công nghệ thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội nông thôn, miền núi, 
vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 
2016 – 2025" (Chương trình Nông 
thôn miền núi) do Bộ KH&CN 
quản lý. Việc tiếp cận với chương 
trình này không phải là điều quá 
khó khăn với TS. Lê Văn Tri bởi 
“tôi cũng từng tham gia nhiều dự 
án cấp địa phương, cấp Bộ, 
chương trình khoa học trọng điểm 
cấp nhà nước để áp dụng các chế 
phẩm sinh học xử lý chất thải chăn 

nuôi, xử lý rơm rạ,…, nên cũng 
được Bộ KH&CN, Sở KH&CN 
các địa phương và các doanh 
nghiệp từng hợp tác tin tưởng”. 

Thành công của dự án đầu tiên 
với Công ty CP Lệ Ninh ở Quảng 
Bình đã “mở đường” cho nhiều 
địa phương như Tây Ninh, Bình 
Thuận, Ninh Thuận, Kon Tum,... 
tới đặt hàng với TS. Lê Văn Tri. 
Ngoài những dự án triển khai 
trước mắt, về lâu dài, TS. Lê Văn 
Tri mong muốn nghiên cứu sâu 
hơn để tìm hiểu, khai thác và gia 
tăng giá trị của tinh dầu Việt Nam.  

 (Theo vista.gov.vn) 
 

 
 
 
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 
SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 
THÔNG TƯ SỐ 13/2015/TT-
BTC NGÀY 30 THÁNG 01 
NĂM 2015 QUY ĐỊNH VỀ 
KIỂM TRA, GIÁM SÁT, TẠM 
DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI 
QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA 
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 
CÓ YÊU CẦU BẢO VỆ 
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ; 
KIỂM SOÁT HÀNG GIẢ VÀ 
HÀNG HÓA XÂM PHẠM 
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Ngày 06 tháng 3 năm 2020, xét 
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 13/2015/TT-BTC 
ngày 30 tháng 01 năm 2015 quy 
định về kiểm tra, giám sát, tạm 
dừng làm thủ tục hải quan đối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng 
hóa xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ. Với các điều sau: 

a.3) Trong thời hạn 30 ngày kể 
từ ngày ra quyết định áp dụng biện 
pháp hành chính để xử lý đối với 
hàng hóa giả mạo về nhãn hiệu và 
hàng hóa sao chép lậu theo quy 
định tại khoản 4 Điều 216 Luật Sở 
hữu trí tuệ, cơ quan hải quan nơi 
ban hành Quyết định xử lý vi 
phạm có văn bản thông báo theo 
quy định tại khoản 12 Điều 2 Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật 
Sở hữu trí tuệ cho chủ thể quyền 
sở hữu trí tuệ hoặc người được ủy 
quyền hợp pháp các thông tin sau: 
Tên và địa chỉ của người gửi hàng; 
nhà xuất khẩu, người nhận hàng 
hoặc nhà nhập khẩu; bản mô tả 
hàng hóa; số lượng hàng hóa; 
nước xuất xứ của hàng hóa nếu 

biết. 
b) Trường hợp qua kiểm tra 

xác định hàng hóa bị tạm dừng 
không xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ thì làm tiếp thủ tục hải quan 
cho lô hàng theo quy định tại Điều 
11 Thông tư này; 

c) Thực hiện theo ý kiến của 
Tòa án trong trường hợp người 
nộp đơn khởi kiện dân sự; 

d) Bàn giao vụ việc để các cơ 
quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ 
có liên quan xử lý trong trường 
hợp xác định hành vi vi phạm 
không thuộc thẩm quyền xử lý của 
cơ quan hải quan; 

đ) Dừng việc xử lý sau khi 
nhận được văn bản của cơ quan 
quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ 
thông báo về việc tranh chấp, 
khiếu nại về chủ thể quyền sở hữu 
trí tuệ hoặc người được ủy quyền 
hợp pháp, khả năng bảo hộ, phạm 
vi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; 

e) Chuyển giao cho cơ quan có 
thẩm quyền để tiến hành điều tra, 
khởi tố theo quy định của pháp 
luật trong trường hợp xác định 
hành vi vi phạm có dấu hiệu tội 
phạm theo quy định tại Bộ Luật 
hình sự.” 

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

“Điều 12. Kiểm tra, giám sát 
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hải quan 
Thủ tục hải quan đối với hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu 
cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
thực hiện theo quy định tại Thông 
tư số 38/2015/TT-BTC ngày 
25/3/2015, Thông tư 39/2018/TT-
BTC ngày 20/4/2015 sửa đổi, bổ 
sung một số điều tại Thông tư 
số 38/2015/TT-BTC ngày 
25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định về thủ tục hải 
quan; kiểm tra, giám sát hải quan; 
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và 
quản lý thuế đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu và quy định tại 
Thông tư này. Nội dung kiểm tra, 
giám sát đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ thực hiện như 
sau: 

1. Nội dung kiểm tra hồ sơ hải 
quan: 

a) Kiểm tra thông tin khai về 
hàng hóa: người khai hải quan 
phải khai đầy đủ, chính xác tên 
hàng, nhãn hiệu hàng hóa, quy 
cách phẩm chất, thông số kỹ thuật, 
thành phần cấu tạo, model, ký mã 
hiệu, đặc tính, công dụng của hàng 
hóa theo quy định; 

b) Kiểm tra, đối chiếu các 
thông tin khai trên tờ khai hải 
quan với các chứng từ thuộc hồ sơ 

hải quan về tên hàng, nhãn hiệu, 
xuất xứ, trị giá, quy cách phẩm 
chất hàng hóa, thông số kỹ thuật, 
thành phần cấu tạo, model, ký mã 
hiệu, đặc tính, công dụng, tuyến 
đường vận chuyển của hàng hóa 
để xác định sự phù hợp; 

c) Kiểm tra, đối chiếu thông tin 
về tên người xuất khẩu, tên người 
nhập khẩu, tên hàng, nhãn hiệu 
với các thông tin do Tổng cục Hải 
quan thông báo tại khoản 3 Điều 7 
Thông tư này và các thông tin do 
cơ quan hải quan thu thập để xác 
định hàng hóa có dấu hiệu xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng 
giả (nếu có). 

Trường hợp người xuất khẩu, 
người nhập khẩu thuộc Danh sách 
những người có khả năng xuất 
khẩu, nhập khẩu hàng hóa xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng 
hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ thì cơ quan hải quan 
nơi đăng ký tờ khai thực hiện 
thông báo hàng hóa có dấu hiệu 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
cho chủ sở hữu quyền hoặc người 
được ủy quyền hợp pháp theo quy 
định tại Điều 14 Thông tư này. 

Trường hợp người xuất khẩu, 
người nhập khẩu không thuộc 
Danh sách người xuất khẩu, nhập 
khẩu hợp pháp hàng hóa và Danh 
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sách những người có khả năng 
xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì 
cơ quan hải quan chỉ thông báo 
hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ cho chủ sở 
hữu quyền hoặc người được ủy 
quyền hợp pháp theo quy định tại 
Điều 14 Thông tư này trên cơ sở 
kiểm tra hồ sơ hải quan và/hoặc 
kiểm tra thực tế hàng hóa phát 
hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

d) Trường hợp qua kiểm tra, 
đối chiếu đủ cơ sở để xác định 
hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu là 
phù hợp, không có dấu hiệu là 
hàng giả, hàng hóa xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ, cơ quan hải 
quan tiếp tục thực hiện thủ tục hải 
quan theo quy định. 

Trường hợp qua kiểm tra, đối 
chiếu xác định có dấu hiệu nghi 
vấn, nội dung khai trên tờ khai hải 
quan không phù hợp với nội dung 
trong hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám 
sát đã được Tổng cục Hải quan 
(Cục Giám sát quản lý về hải 
quan) thông báo chấp nhận nhưng 
chưa đủ cơ sở để xác định hành vi 
vi phạm, Chi cục trưởng Chi cục 
Hải quan quyết định kiểm tra thực 
tế hàng hóa, đồng thời chỉ rõ các 
dấu hiệu hàng giả, hàng xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ để công chức 
hải quan khi kiểm tra thực tế hàng 
hóa lưu ý kiểm tra. 

2. Nội dung kiểm tra thực tế 
hàng hóa: 

a) Kiểm tra, đối chiếu tên hàng, 
nhãn hiệu ghi trên bao bì, hàng 
hóa với tên hàng, nhãn hiệu do 
người khai hải quan khai trên tờ 
khai hải quan, các chứng từ thuộc 
hồ sơ hải quan, các thông tin cảnh 
báo khi kiểm tra hồ sơ hải quan 
(nếu có) để xác định sự phù hợp; 

b) Kiểm tra, đối chiếu thực tế 
hàng hóa với hồ sơ đề nghị kiểm 
tra, giám sát đã được Tổng cục 
Hải quan (Cục Giám sát quản lý 
về hải quan) thông báo chấp nhận 
(ảnh chụp, mô tả, đặc điểm nhận 
biết hàng thật) để xác định hàng 
giả, hàng có dấu hiệu xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ; 

c) Trường hợp có chưa đủ cơ 
sở xác định hàng hóa dấu hiệu là 
hàng giả, hàng xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ, cần phải tiến hành 
điều tra, xác minh, làm rõ; công 
chức hải quan đề xuất lãnh đạo 
Chi cục chuyển thông tin cho lực 
lượng kiểm soát chống buôn lậu 
hải quan thuộc Cục hoặc chuyển 
Cục Điều tra chống buôn lậu (đối 
với vụ việc lớn, phức tạp) để thực 
hiện xác minh, điều tra, làm rõ và 
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thực hiện tiếp thủ tục hải quan 
theo quy định; 

d) Trường hợp xác định hàng 
hóa là hàng giả thì thực hiện theo 
quy định tại Điều 13 Thông tư 
này. Trường hợp xác định hàng 
hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ thì thực hiện theo 
quy định tại Điều 14 Thông tư 
này. 

3. Trong quá trình thực hiện 
hoạt động giám sát hải quan, tuần 
tra tại địa bàn hoạt động hải quan, 
nếu phát hiện hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu có dấu hiệu hàng giả, 
hàng xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ Chi cục trưởng Chi cục Hải 
quan nơi đăng ký tờ khai hoặc nơi 
lưu giữ hàng hóa ban hành Quyết 
định tạm dừng đưa hàng hóa qua 
khu vực giám sát hải quan theo 
quy định tại Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám 
sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu và quản lý thuế để tiến 
hành kiểm tra thực tế hàng hóa 
theo quy định tại khoản 2 Điều 
này và xử lý theo quy định tại 
Điều 13 hoặc Điều 14 Thông tư 
này. 

4. Trường hợp hàng hóa thuộc 
diện phải kiểm tra chuyên ngành, 
cơ quan hải quan căn cứ kết luận 

của cơ quan kiểm tra chuyên 
ngành để xác định dấu hiệu hàng 
giả hoặc hàng hóa xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ.”… (Còn 
tiếp). 

 (Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
Viện Khoa học sở hữu trí tuệ 
phối hợp tổ chức Hội thảo 
“Pháp luật về quyền sở hữu trí 
tuệ và các điều kiện vệ sinh an 
toàn thực phẩm” tại TP. Hồ Chí 
Minh  

Trong khuôn khổ Thỏa thuận 
hợp tác về sở hữu trí tuệ (SHTT), 
ngày 04/07/2020, tại TP. Hồ Chí 
Minh, Viện Khoa học sở hữu trí 
tuệ (VIPRI) phối hợp với Hội 
Chống hàng giả và Bảo vệ thương 
hiệu TP. Hà Nội (HATAP) và một 
số cơ quan chức năng (Tổng cục 
Quản lý thị trường, Cục An toàn 
thực phẩm – Bộ Y tế, Hội Sáng 
chế Việt Nam) tổ chức Hội thảo 
“Pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ 
và các điều kiện vệ sinh an toàn 
thực phẩm”. 

Đây là diễn đàn để các cơ quan 
quản lý nhà nước, các tổ chức, đơn 
vị hỗ trợ, bổ trợ và doanh nghiệp 
có thể trao đổi, thảo luận nhằm 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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lãm rõ những vấn đề liên quan đến 
quyền SHTT, xâm phạm quyền 
SHTT, các biện pháp xử lý hành 
vi xâm phạm quyền SHTT, quy 
định liên quan đến vệ sinh an toàn 
thực phẩm… từ đó đề xuất các 
giải pháp nhằm tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc cho doanh 
nghiệp. Trong bối cảnh thị trường 
đang ngày càng xảy ra nhiều vụ 
sản xuất, kinh doanh hàng giả, 
xâm phạm quyền SHTT, gian lận 
xuất xứ hàng hóa và các quy định 
pháp luật về an toàn thực phẩm có 
những thay đổi đáng kể, việc tổ 
chức Hội thảo là hết sức cần thiết 
nhằm phát huy vai trò và hiệu quả 
thiết thực của việc bảo hộ, bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ và áp dụng 
đúng các quy định về an toàn thực 
phẩm. Thông qua đó, rút ngắn cầu 
nối giữa các cá nhân, tổ chức kinh 
tế và doanh nghiệp với cơ quan 
chức năng Nhà nước nhằm đưa ra 
giải pháp hỗ trợ lẫn nhau, phổ biến 
sâu rộng công tác đấu tranh chống 
hàng giả, hàng xâm phạm quyền 
SHTT trong điều kiện hội nhập 
kinh tế hiện nay. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã 
được nghe các báo cáo viên đến từ 
VIPRI, Cục An toàn thực phẩm, 
Hội Sáng chế Việt Nam giới thiệu 
về các nội dung: nhận dạng và bảo 

hộ quyền SHTT; các hoạt động hỗ 
trợ doanh nghiệp về SHTT: tra 
cứu thông tin SHTT, giám định 
SHTT…; công cụ hỗ trợ khai thác 
thông tin SHCN (Công cụ 
IPPlatform) phục vụ tạo lập, bảo 
hộ và phát triển tài sản trí tuệ; các 
quy định pháp luật mới liên quan 
đến an toàn thực phẩm. 

 Hội thảo diễn ra rất sôi nổi với 
nhiều ý kiến được trao đổi, thảo 
luận nhằm đưa ra các giải pháp 
hiệu quả liên quan đến hoạt động 
bảo hộ, bảo vệ quyền SHTT của 
doanh nghiệp, qua đó góp phần 
hạn chế các hành vi giả mạo nhãn 
hiệu, xâm phạm quyền SHTT. 

(Theo most.gov.vn) 
 
 Xâm phạm quyền đối với 
sáng chế và những điều cần biết 

 Tại buổi tập huấn về sở hữu trí 
tuệ cho cán bộ, nhân viên 
Vingroup mới đây, ông Nguyễn Vũ 
Quân, Hội Viên Hội Sở hữu trí tuệ 
Việt Nam đã có bài chia sẻ về thực 
thi quyền sở hữu công nghiệp, 
trong đó có nội dung xâm phạm 
quyền đối với sáng chế.  

Hành vi xâm phạm quyền đối 
với sáng chế: 

Sử dụng sáng chế trong thời 
hạn bảo hộ mà không được phép 
của chủ sở hữu.  
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Sử dụng sáng chế mà không trả 
tiền đền bù theo quy định về 
quyền tạm thời. 

Sử dụng sáng chế là việc thực 
hiện các hành vi: (Luật SHTT, 
Điều 124) Sản xuất sản phẩm 
thuộc phạm vi bảo hộ; Áp dụng 
quy trình thuộc phạm vi bảo hộ; 
Khai thác công dụng của sản phẩm 
thuộc phạm vi bảo hộ hoặc sản 
phẩm được sản xuất theo quy trình 
thuộc phạm vi bảo hộ; Lưu thông, 
quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để 
lưu thông sản phẩm quy định tại 
điểm c; Nhập khẩu sản phẩm quy 
định tại điểm c. 

Để làm căn cứ kết luận có hành 
vi xâm phạm quyền đối với sáng 
chế hay không, cần xác định xem 
có yếu tố xâm phạm quyền đối với 
sáng chế hay không. 

Yếu tố xâm phạm quyền đối 
với sáng chế (NĐ 105, Điều 8.1) 

Những yếu tố xâm phạm quyền 
đối với sáng chế, có thể là: Sản 
phẩm/bộ phận sản phẩm trùng 
hoặc tương đương với sản 
phẩm/bộ phận sản phẩm thuộc 
phạm vi bảo hộ; Quy trình trùng 
hoặc tương đương với quy trình 
thuộc phạm vi bảo hộ; Sản 
phẩm/bộ phận sản phẩm được sản 
xuất theo quy trình trùng hoặc 
tương đương với quy trình thuộc 

phạm vi bảo hộ. 
Nguyên tắc đánh giá sự 

trùng/tương đương giữa hai đối 
tượng (sản phẩm/bộ phận sản 
phẩm/quy trình) (Thông tư 
11/2015/TT-BKHCN, Điều 11) 

Nếu đối tượng chứa tất cả các 
dấu hiệu kỹ thuật cơ bản nêu trong 
một điểm YCBH dưới dạng trùng 
hoặc tương đương thì được coi là 
trùng hoặc tương đương với đối 
tượng được bảo hộ theo điểm 
YCBH đó (bất kể đối tượng đó có 
chứa thêm dấu hiệu nào khác nữa 
không). 

Nếu đối tượng không chứa ít 
nhất một dấu hiệu kỹ thuật cơ bản 
nêu trong một điểm YCBH thì 
được coi là không trùng/không 
tương đương với đối tượng được 
bảo hộ theo điểm YCBH đó (bất 
kể đối tượng đó có chứa thêm dấu 
hiệu nào khác nữa không). 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Bắc Ninh: Cà rốt Gia Bình 
được bảo hộ nhãn hiệu chứng 
nhận  

Bắt đầu gieo trồng từ năm 
2010, đến nay, cà rốt trở thành 
cây màu chủ lực của huyện Gia 
Bình với diện tích canh tác hơn 
500ha/vụ, mang lại giá trị kinh tế 
cao, tác động tích cực đến quá 
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trình tái cơ cấu nông nghiệp, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế 
của địa phương. 

Thực hiện Đề án “Xây dựng, 
quản lý và quảng bá cho một số 
sản phẩm nông nghiệp và làng 
nghề tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 
2018 – 2020”, Sở KH&CN chủ trì, 
phối hợp với các đơn vị liên quan 
tiến hành xây dựng, hoàn thiện hồ 
sơ đăng ký nhãn hiệu “Cà rốt Gia 
Bình” nhằm bảo vệ và phát triển 
thương hiệu Cà rốt của địa phương 
cũng như đẩy mạnh ứng dụng tiến 
bộ KH&CN trong quá trình canh 
tác, góp phần nâng cao năng suất, 
chất lượng, mở rộng diện tích trên 
địa bàn, từ đó, thúc đẩy liên kết 
sản xuất, kinh doanh để gia tăng 
giá trị, hướng tới các thị trường 
xuất khẩu. 

Và mới đây, ban tổ chức đã 
trao văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ 
nhãn hiệu chứng nhận thương hiệu 
cà rốt của huyện Gia Bình, tỉnh 
Bắc Ninh và trao Quyết định cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng 
nhãn hiệu chứng nhận cho sản 
phẩm cà rốt của huyện Gia Bình 
cho sáu cơ sở sản xuất cà rốt tiêu 
biểu: Hợp tác xã Dịch vụ nông 
nghiệp và thương mại Mỹ Linh, xã 
Cao Đức, huyện Gia Bình; Hợp 
tác xã Dịch vụ nông nghiệp thôn 

Xuân Dương, Hợp tác xã Dịch vụ 
nông nghiệp thôn Thọ Ninh, Hợp 
tác xã Dịch vụ nông nghiệp thôn 
Chính Thượng (cùng ở xã Vạn 
Ninh, huyện Gia Bình); Hợp tác 
xã Dịch vụ nông nghiệp thôn Huề 
Đông, xã Đại Lai, huyện Gia 
Bình; Hợp tác xã Dịch vụ nông 
nghiệp thôn Tân Hương, xã Thái 
Bảo, huyện Gia Bình. 

Phát biểu tại chương trình, ông 
Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Bắc Ninh khẳng định, để có được 
chứng nhận sản phẩm là sự nỗ lực 
của các cấp chính quyền và nhân 
dân huyện Gia Bình. Đây là công 
cụ pháp lý quan trọng chống lại 
những biểu hiện gian lận thương 
mại. Qua đó, tạo điều kiện thuận 
lợi cho công tác quảng bá, tìm đầu 
ra cho sản phẩm, góp phần phát 
triển kinh tế xã hội địa phương, 
nâng cao đời sống nhân dân. Tuy 
nhiên, bên cạnh thuận lợi trên, 
người dân Gia Bình cần duy trì, 
phát triển tốt quy mô và chất 
lượng của sản phẩm cà rốt, khẳng 
định thương hiệu sản phẩm của 
mình. Từ đó, đưa cà rốt Gia Bình 
vượt xa ranh giới địa phương, 
vươn ra các thị trường thế giới. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
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 Dâu tây Đà Lạt và hồng Đà 
Lạt được cấp nhãn hiệu chứng 
nhận 

Vào ngày 3/7, UBND TP Đà 
Lạt (Lâm Đồng) đã công bố nhãn 
hiệu chứng nhận “Dâu tây Đà 
Lạt” và “Hồng Đà Lạt”. Nhãn 
hiệu này được trao quyền sử dụng 
cho 26 tổ chức, cá nhân có đủ 
điều kiện. 

 Nhờ khí hậu ôn đới quanh năm 
mát mẻ, Đà Lạt thích hợp cho rất 
nhiều loài cây trái, nhất là những 
loại trái chỉ có ở xứ sở sương mù 
này như dâu tây. Giá trị lớn nhất 
của quả dâu tây là tác dụng chữa 
bệnh mà người ta không tìm thấy 
trong bất kỳ loại thực phẩm nào 
khác.  

Mới đây, dâu tây Đà Lạt và 
hồng Đà Lạt được cấp nhãn hiệu 
chứng nhận, áp dụng cho sản 
phẩm được sản xuất, kinh doanh 
trên địa bàn TP Đà Lạt và các 
huyện lân cận. Đây là nhãn hiệu 
được đăng ký độc quyền trong 
nước, đáp ứng các tiêu chí về bản 
đồ vùng chứng nhận và chất 
lượng. Việc cấp nhãn hiệu cho hai 
loại đặc sản trên nhằm từng bước 
nâng cao chất lượng, bảo vệ 
thương hiệu, xây dựng hình ảnh 
nông sản đặc trưng của Đà Lạt 
trước sự lập lờ của nông sản cùng 

loại có xuất xứ từ Trung Quốc 
đang đội lốt hàng Đà Lạt từ nhiều 
năm qua. Tổ chức, cá nhân được 
sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 
trên bao bì sản phẩm, phương tiện 
kinh doanh, thư từ giao dịch, 
phương tiện quảng cáo; Phải sử 
dụng đúng và chính xác các dấu 
hiệu chứng nhận cho các sản phẩm 
dâu tây, hồng Đà Lạt đã được cơ 
quan quản lý cấp giấy chứng nhận 
sử dụng; Không được tự ý chuyển 
giao quyền sử dụng nhãn hiệu 
chứng nhận dưới bất kỳ hình thức 
nào, kể cả giữa các đơn vị thành 
viên thuộc tổng công ty, công ty 
mẹ với công ty con và ngược lại. 

Đặc biệt, nghiêm cấm mọi 
hành vi sử dụng, hình thức sử 
dụng có hoặc không có nhãn hiệu 
chứng nhận làm sai lệch nhận thức 
hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín, 
hình ảnh của nhãn hiệu chứng 
nhận; Nghiêm cấm mọi hình thức 
đưa thông tin sai sự thật về nhãn 
hiệu chứng nhận hoặc lạm dụng 
nhãn hiệu chứng nhận gây nhầm 
lẫn cho người tiêu dùng. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Doanh nghiệp nên đăng ký 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sớm 
nhất có thể  
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Việc đăng ký sở hữu trí tuệ đem 
lại cho các doanh nghiệp nhiều lợi 
ích như được bảo vệ quyền lợi đối 
với các đối thủ cạnh tranh, an 
toàn khi chuyển giao công nghệ, 
dễ dàng tiếp cận nhà đầu tư hay 
thuận tiện trong việc góp vốn 
bằng sở hữu trí tuệ. 

Theo đánh giá của Cục Sở hữu 
trí tuệ (Bộ KH&CN), sở hữu trí 
tuệ đang ngày càng đóng vai trò 
quan trọng đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội. Thực tế cho thấy 
giá trị tài sản trí tuệ có thể lớn hơn 
rất nhiều so với giá trị các tài sản 
hữu hình. Việc bảo hộ và khai thác 
hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ góp 
phần thúc đẩy phát triển nền kinh 
tế, nâng cao năng lực, vị thế của 
các doanh nghiệp, tổ chức khoa 
học giúp tạo ra các sản phẩm có 
giá trị lớn, có khả năng cạnh tranh 
cao trên thị trường trong và ngoài 
nước. 

Tầm quan trọng của sở hữu trí 
tuệ đối với các dự án khởi nghiệp 
sáng tạo là rõ ràng. Chỉ một vài 
thập kỷ trước, phần lớn tài sản của 
các doanh nghiệp của Mỹ là hữu 
hình. Các tài sản vô hình như sở 
hữu trí tuệ chiếm ~ 20% tài sản 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến năm 
2005, tỷ lệ tài sản vô hình và hữu 
hình của doanh nghiệp về cơ bản 

đã bị đảo ngược; giá trị thị trường 
của S&P 500 (chỉ số chứng khoán 
dựa trên vốn hóa thị trường của 
500 công ty giao dịch) là ~ 80% 
tài sản vô hình và đến năm 2015, 
con số này là 87%. 

Ở Việt Nam, hoạt động khởi 
nghiệp sáng tạo đang phát triển 
ngày một mạnh mẽ. Tuy nhiên, có 
một thực trạng chung đó là các 
nhóm khởi nghiệp chỉ tập trung 
vào hình thành doanh nghiệp, kêu 
gọi vốn đầu tư mà chưa nghĩ đến 
việc đăng ký quyền bảo vệ sở hữu 
trí tuệ hoặc ngại đăng ký vì nhiều 
lý do. Đôi khi điều này xuất phát 
từ sự thiếu hiểu biết về kiến thức 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của 
các doanh nghiệp, vì vậy các 
doanh nghiệp này thường không 
nắm được tầm quan trọng của 
quyền sở hữu trí tuệ và vẫn còn 
“thờ ơ” với việc đăng ký sở hữu trí 
tuệ. 

Do đó, việc tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức cho xã hội về sở 
hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo là hết 
sức quan trọng, đặc biệt là việc 
tuyên truyền sâu rộng về vai trò và 
sự gắn kết giữa đổi mới sáng tạo 
và sở hữu trí tuệ trong cộng đồng 
sinh viên và doanh nghiệp khởi 
nghiệp. 

Khảo sát mới đây của Trung 
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tâm Ứng dụng và dịch vụ 
KH&CN thuộc Cục Công tác phía 
Nam (Bộ KH&CN) cho thấy, có 
đến 87% các doanh nghiệp khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo được 
khảo sát tại TP.HCM và khu vực 
Tây Nam bộ quan tâm đến việc 
đào tạo về quản trị tài sản trí tuệ 
trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, 
dường như doanh nghiệp Việt còn 
rất mơ hồ về sở hữu trí tuệ, văn 
hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ 
vẫn còn thấp, có rất nhiều doanh 
nghiệp thậm chí không nắm rõ các 
quy định pháp luật về sở hữu trí 
tuệ hiện hành.  

Một số chuyên gia cho rằng, để 
đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp thực 
thi có hiệu quả các cam kết về sở 
hữu trí tuệ trong bố cảnh Việt 
Nam đang hội nhập sâu với quốc 
tế, chúng ta cần tiếp tục triển khai 
các chính sách để nâng cao năng 
lực và hiệu quả thực thi quyền sở 
hữu trí tuệ. 

Một trong những việc cần làm 
ngay là phải cải cách, sửa đổi cơ 
cấu hệ thống pháp luật để thi hành 
các cam kết như sửa quy định về 
nhãn hiệu để bảo hộ các nhãn hiệu 
phi truyền thống, quy định về sáng 
chế liên quan đến cơ chế đền bù 
nếu việc xử lý đơn xin cấp phép 
lưu hành sáng chế đó bị chậm trễ 

bất hợp lý, các quy định liên quan 
đến chế tài, hình phạt đối với hành 
vi xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ… 

Ông Trần Giang Khuê, Phó 
trưởng phụ trách Văn phòng đại 
diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. 
HCM thì lưu ý các doanh nghiệp 
cần tra cứu thông tin sở hữu trí tuệ 
để định hướng nghiên cứu, phát 
triển sản phẩm, quyết định đầu 
tư… Do pháp luật sở hữu trí tuệ 
không bảo hộ đối với ý tưởng sáng 
tạo, ý tưởng kinh doanh nên các 
doanh nghiệp cần "tránh bộc lộ 
các ý tưởng, giải pháp công nghệ, 
cách thức kinh doanh và có những 
biện pháp bảo mật phù hợp với 
từng giai đoạn của quá trình khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo, kể cả 
những biện pháp bảo mật trong 
nội bộ nhóm cá nhân khởi 
nghiệp”. 

Chia sẻ kinh nghiệm trong bảo 
hộ và khai thác các tải sản trí tuệ, 
ông Nguyễn Xuân Hoàng, Giám 
đốc Công ty Cổ phẩn Elink Gate 
cho rằng, việc đăng ký sở hữu trí 
tuệ đem lại cho các doanh nghiệp 
nhiều lợi ích như được bảo vệ 
quyền lợi đối với các đối thủ cạnh 
tranh, an toàn khi chuyển giao 
công nghệ, dễ dàng tiếp cận nhà 
đầu tư hay thuận tiện trong việc 
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góp vốn bằng sở hữu trí tuệ. Vì 
vậy, các doanh nghiệp khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo nên đăng ký bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ sớm nhất 
có thể. Ông Hoàng cũng mong 
muốn các cơ quan quản lý nhà 
nước có những biện pháp hỗ trợ 
doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo trong hoạt động đăng ký 
sở hữu trí tuệ. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Sở hữu trí tuệ - “tấm áo” bảo 
vệ hàng hóa Việt trước nguy cơ 
bị làm giả, nhái 

Sở hữu trí tuệ có vai trò đảm 
bảo môi trường pháp lý lành 
mạnh, bảo vệ kết quả sáng tạo, kỹ 
thuật, bảo vệ người tiêu dùng và 
xã hội thông qua việc kiểm soát 
hàng hóa, sản phẩm có chất 
lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng, ngăn chặn hàng giả. 

Việc Quốc hội thông qua Hiệp 
định Thương mại tự do giữa Liên 
minh châu Âu (EU) và Việt Nam 
(EVFTA) không chỉ là cơ hội, mà 
còn là thách thức đối với doanh 
nghiệp Việt. Thế nhưng, dù có 
EVFTA, doanh nghiệp Việt vẫn 
phải cạnh tranh khốc liệt với các 
quốc gia khác tại thị trường EU. 
Và vấn nạn vi phạm bản quyền, 
tiêu thụ hàng giả, hàng nhái và tin 

giả là một trong những vấn đề gây 
ảnh hưởng không nhỏ đến hình 
ảnh thương hiệu của các doanh 
nghiệp. 

Chia sẻ nhiều hơn về vấn đề 
này tại Hội thảo “CPTTP & 
EVFTA: Sở hữu trí tuệ và doanh 
nghiệp Việt”, ThS. Vũ Xuân 
Trường thuộc BCSI nhấn mạnh, 
EVFTA và Hiệp định Đối tác toàn 
diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP) là những FTA 
thế hệ mới, với những cam kết sâu 
và bao trùm trong nhiều lĩnh vực, 
trong đó, nâng cao quyền sở hữu 
trí tuệ là một trong những nội 
dung mà các quốc gia cần phải 
thực thi. Theo ông, sở hữu trí tuệ 
có vai trò đảm bảo môi trường 
pháp lý lành mạnh, bảo vệ kết quả 
sáng tạo, kỹ thuật, bảo vệ người 
tiêu dùng và xã hội thông qua việc 
kiểm soát hàng hóa, sản phẩm có 
chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ 
rõ ràng, ngăn chặn hàng giả.  

Trước vấn đề trên, Th.S 
Trường đưa ra 3 giải pháp cụ thể. 
Thứ nhất, Việt Nam cần đẩy mạnh 
thực hiện cơ chế, phối hợp đồng 
bộ từ nhiều bên để xây dựng và 
hoàn thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh cho các doanh nghiệp Việt 
trong thời gian tới. 

Thứ hai, Việt Nam cần “đột 
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phá” trong khâu đổi mới hệ thống 
sáng tạo quốc gia. Trong đó, 
doanh nghiệp được đặt ở vị trí 
trung tâm, Nhà nước, Viện nghiên 
cứu, các trường đại học là “ba 
đỉnh của một tam giác đều”. Đồng 
thời, doanh nghiệp cần nâng cao ý 
thức, không buôn bán, kinh doanh 
hàng giả, tiếp tay cho các hành vi 
vi phạm pháp luật. 

Thứ ba, cần nâng cao nhận 
thức của công chúng về sở hữu trí 
tuệ. Việc tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức của công chúng về sở 
hữu trí tuệ đóng vai trò vô cùng 
quan trọng, đặc biệt khi Việt Nam 
đã tham gia vào các Hiệp định 
CPTTP & EVFTA với các nước, 
các điều kiện ràng buộc về sở hữu 
trí tuệ nâng cao hơn, chặt chẽ hơn. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Ngành Hải quan tiếp tục đẩy 
mạnh cải cách, giảm thời gian 
thông quan hàng hóa 

Sự tác động nặng nề của dịch 
COVID-19 trong nửa đầu năm 
2020 đã khiến nhiều doanh nghiệp 
lao đao, thậm chí bên bờ vực phá 
sản. Giải pháp để tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp trong giai 
đoạn này cũng như về lâu dài 
chính là sự chung tay hỗ trợ của 
cơ quan quản lý nhà nước. 

Việc gỡ khó cho doanh nghiệp 
trong việc nộp C/O để hưởng ưu 
đãi thuế là một trong những ví dụ 
điển hình cho thấy sự vào cuộc 
tích cực của cơ quan Hải quan để 
tìm ra giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho 
doanh nghiệp. Thực tế, ngay từ 
những tháng đầu năm, khi doanh 
nghiệp phản ánh khó khăn không 
thể có C/O để nộp đúng hạn theo 
quy định do ảnh hưởng của dịch 
COVID-19, Tổng cục Hải quan đã 
ghi nhận toàn bộ vướng mắc và dự 
kiến hướng tháo gỡ. 

 
Trên cơ sở ý kiến doanh 

nghiệp, thông báo của cơ quan có 
thẩm quyền cấp C/O, cùng với 
thực tế tình hình, cơ quan Hải 
quan đã nghiên cứu các quy định 
pháp luật hiện hành tham mưu Bộ 
Tài chính ký ban hành Thông tư 
số 47/2020/TT-BTC ngày 
27/5/2020 quy định về thời hạn 
nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ, 
hình thức nộp chứng từ chứng 
nhận xuất xứ đối với hàng hóa 
nhập khẩu trong giai đoạn dịch 
COVID-19. 
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Từ đầu năm đến nay Tổng cục 
Hải quan đã rà soát, đề xuất xây 
dựng nhiều văn bản sửa đổi, bổ 
sung hệ thống văn bản quy định 
chi tiết Luật thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu; Luật Hải quan. Trong 
đó, trình ban hành hai văn bản quy 
phạm pháp luật là Nghị định 
46/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 
của Chính phủ quy định hàng hóa 
quá cảnh theo hệ thống quá cảnh 
hải quan ASEAN; Thông tư 
13/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 
Thông tư 13/2015/TT-BTC về 
kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm 
thủ tục hải quan đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu 
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm 
soát hàng hóa và hàng hóa xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải 
quan đã báo cáo Bộ Tài chính 
trình Chính phủ ba dự thảo Nghị 
định gồm: Dự thảo Nghị định sửa 
đổi, bổ sung Nghị định 
167/2016/NĐ-CP về kinh doanh 
hàng miễn thuế; dự thảo Nghị định 
sửa đổi, bổ sung Nghị định 
68/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh 
doanh cửa hàng miễn thuế, kho, 
bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, 
tập kết, kiểm tra, giám sát hải 
quan; dự thảo Nghị định hướng 
dẫn chế độ tạm quản theo Công 

ước Istanbul.  
Để hoàn thiện chính sách pháp 

luật lĩnh vực hải quan, lĩnh vực 
xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải 
quan đã phối hợp với các đơn vị 
thuộc Bộ Tài chính nghiên cứu, đề 
xuất giải pháp giải quyết vướng 
mắc trong áp dụng thuế cho 
nguyên liệu, vật tư dư thừa từ quá 
trình sản xuất xuất khẩu và gia 
công xuất khẩu tại dự thảo Nghị 
định sửa đổi, bổ sung Nghị định 
134/2016/NĐ-CP; phối hợp xây 
dựng Nghị định về Biểu thuế xuất 
khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu 
ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để 
thực hiện Hiệp định Thương mại 
tự do Việt Nam – EU (EVFTA) 
giai đoạn 2020-2022; phối hợp 
xây dựng, trình ban hành Nghị 
định 39/2020/NĐ-CP của Chính 
phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu 
ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để 
thực hiện Hiệp định Thương mại 
Việt Nam – Cu Ba giai đoạn 2020-
2023. 

Hiện nay Tổng cục Hải quan 
đang tập trung hoàn thiện Đề án 
đổi mới mô hình kiểm tra chất 
lượng hàng hóa XNK để trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt trong 
năm 2020 theo hướng cơ quan Hải 
quan là đơn vị đầu mối thực hiện 
kiểm tra chuyên ngành tại cửa 
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khẩu (trừ các mặt hàng liên quan 
đến an ninh, quốc phòng, kiểm 
dịch…), bộ quản lý chuyên ngành 
thực hiện hậu kiểm, nhằm góp 
phần cải cách thủ tục kiểm tra 
chuyên ngành, giảm bớt khó khăn 
cho doanh nghiệp XNK. Tổng cục 
Hải quan cũng đã xây dựng giải 
pháp kỹ thuật để quản lý chặt chẽ 
máy móc, thiết bị, dây chuyền 
công nghệ đã qua sử dụng, tránh 
việc lợi dụng các chính sách thu 
hút, ưu đãi đầu tư để đưa vào Việt 
Nam máy móc, thiết bị cũ, lạc hậu, 
chất lượng kém. 

Công tác thực thi bảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ, ghi nhãn hàng hóa 
tiếp tục là lĩnh vực quan trọng 
được chú trọng quan tâm. Tổng 
cục Hải quan đã trình Bộ Tài 
chính ký ban hành Thông tư số 
13/2020/TT-BTC ngày 16/3/2020 
sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
13/2015/TT-BTC ngày 
30/01/2015 quy định về kiểm tra, 
giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải 
quan đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ và ban hành 
công văn hướng dẫn. Thông tư 
được ban hành đã tạo thuận lợi 
cho các chủ thể quyền sở hữu trí 
tuệ, người được ủy quyền hợp 
pháp áp dụng đối với hàng hóa 

xuất nhập khẩu. 
(Tổng hợp) 

 
Cảnh báo: Thêm nhiều quảng 
cáo thực phẩm chức năng lừa 
dối người tiêu dùng   

Mới đây, Cục An toàn thực 
phẩm tiếp tục thông tin về quảng 
cáo về các sản phẩm thực phẩm 
Bảo vệ sức khỏe Định tâm an giấc 
và Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe 
viên nén Liên Tâm An trên nhiều 
trang thương mại điện tử có dấu 
hiệu lừa dối người tiêu dùng. 

 
Cụ thể, theo thông báo của Cục 

An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế, 
đã có những nội dung quảng cáo 
các sản phẩm Thực phẩm Bảo vệ 
sức khỏe Định tâm an giấc và 
Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe viên 
nén Liên Tâm An vi phạm quy 
định quảng cáo, công dụng không 
đúng sự thật. Đây là các sản phẩm 
thuộc danh mục thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe nhưng đang được quảng 
cáo như thuốc chữa bệnh, lừa dối 
người tiêu dùng. 

Cục cho biết sản phẩm Thực 
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phẩm Bảo vệ sức khỏe Định tâm 
an giấc do Công ty Cổ phần Thiết 
bị Y tế Nam Việt (Địa chỉ: liền kề 
U09-49, khu D, khu đô thị mới 
Dương Nội, phường Yên Nghĩa, 
quận Hà Đông, TP. Hà Nội ) công 
bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. 
Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe viên 
nén Liên Tâm An do Công ty 
TNHH IPHA Công Nghệ (Địa chỉ: 
Thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, 
huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà 
Nội) công bố và chịu trách nhiệm 
sản phẩm. 

Cục An toàn thực phẩm đang 
phối hợp với các cơ quan chức 
năng để xử lý vi phạm nêu trên. 
Kết quả xử lý, Cục An toàn thực 
phẩm sẽ công khai trên website 
của Cục tại địa 
chỉ: https://vfa.gov.vn/. Cơ quan 
chức năng khuyên cáo, trong quá 
trình xử lý các vi phạm, người tiêu 
dùng không căn cứ vào các nội 
dung quảng cáo sai sự thật trên 
website nêu trên để quyết định 
mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh 
hưởng đến sức khỏe và kinh tế.  

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Hải Dương: Tạm giữ hơn 
10.000 đơn vị hàng hóa vi phạm 
pháp luật  

Theo thông tin từ Cục QLTT 

Hải Dương, ngày 23/7/2020 vừa 
qua, đồng chí Hoàng Ánh Dương, 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 
QLTT kiêm phụ trách Cục QLTT 
Hải Dương đã chỉ đạo Đội QLTT 
số 2, Cục QLTT Hải Dương kiểm 
tra đột xuất 3 cơ sở kinh doanh 
giầy dép, mỹ phẩm tại các Cửa 
hàng JOE STORE địa chỉ số 3 A 
đường Hữu Nghị TP Chí Linh; 
Cửa hàng 1997 STORE địa chỉ số 
nhà 108 đường Hữu Nghị thành 
phố Chí Linh; Ki ốt B19 siêu thị 
Việt Tiên Sơn trên địa bàn thành 
phố Chí Linh. 

 
Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn 

kiểm tra đã phát hiện 1.057 đơn vị 
hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. 
Trong đó có 234 đôi giầy giả nhãn 
hiệu ADIDAS và 823 mặt hàng 
mỹ phẩm các loại có dấu hiệu 
nhập lậu. Để ngăn chặn kịp thời 
hành vi vi phạm, Đoàn kiểm tra đã 
tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên 
để xử lý theo quy định. 

Trước đó, vào ngày 22/7/2020, 
Cục Nghiệp vụ QLTT phối hợp 
Cục QLTT Hải Dương tổ chức 
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kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh giầy 
dép, túi xách, mỹ phẩm, thực 
phẩm, đồ trẻ em trên địa bàn thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

Đoàn kiểm tra cho biết, hầu hết 
các mặt hàng kinh doanh tại các 
cơ sở này là giày dép, túi xách có 
dấu hiệu nhập lậu do không có 
nhãn, hóa đơn, chứng từ. Giá bình 
quân mỗi đôi giầy có giá từ 
100.000 đồng đến 500.000 
đồng/đôi tùy loại, có cơ sở kinh 
doanh hàng đồng giá 250.000 
đồng/đôi, túi xách có giá từ 
200.000 đồng đến 500.000 
đồng/chiếc. 

Điển hình tại Cửa hàng giầy 
dép, túi xách Moci, tại 343 
Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Bình, TP Hải Dương, chủ cơ sở 
khai nhận mua lại hàng trên 
Facebook về bán kiếm lời, chỉ cần 
gọi điện là hàng được chuyển về 
tận nơi, nên không có hóa đơn, 
chứng từ. 

Bên cạnh đó, kiểm tra tại Cửa 
hàng Mỹ phẩm Hải Dương, số 26 
Vũ Hựu, TP Hải Dương có các 
mật hàng là mỹ phẩm như dầu gội, 
kem đánh răng, sữa tắm, kem, 
phấn trang điểm, dưỡng da, đắp 
mặt, vitamin E, dầu nóng, viên 
uống giảm cân, dưỡng tóc, kem 
chống nắng, viên giặt có dấu hiệu 

không rõ ngồn gốc xuất xứ, 
thường có kiểu dáng mẫu mã bắt 
mắt, giá rẻ hơn hàng chính hãng. 

Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng 
thực hiện tạm giữ nhiều sản 
phẩm tại Hệ thống cửa hàng mẹ và 
bé tại 333 Nguyễn Văn Linh, TP 
Hải Dương đang kinh doanh dép, 
quần áo trẻ em, thực phẩm đóng 
gói ăn liền, bánh ăn dặm các loại, 
đồ uống Mát cha, rong biển, dầu 
ăn trẻ em các loại, bỉm, mũ trẻ em, 
đồ chơi trẻ em có dấu hiệu hàng 
nhập lậu. Tại thời điểm kiểm kiểm 
tra các cơ sở này đang kinh doanh 
giầy dép, túi xách, mỹ phẩm, thực 
phẩm, đồ dùng trẻ sơ sinh, hàng 
hóa chủ yếu do nước ngoài sản 
xuất, không có hóa đơn chứng từ, 
có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, 
hàng nhập lậu, nhãn ghi thiếu nội 
dung bắt buộc và không rõ nguồn 
gốc xuất xứ. 

Để ngăn chặn hành vi vi phạm, 
Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm 
giữ 9.400 đơn vị hàng hóa có dấu 
hiệu vi phạm nêu trên. Trong thời 
gian tới Tổng cục tiếp tục triển 
khai tập trung rà soát, kiểm tra, xử 
lý triệt để các mắt hàng kinh 
doanh có dấu hiệu vi phạm tại các 
địa bàn có nhiều điểm nóng và nổi 
cộm theo Quyết định 3972. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 


