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SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM 
DƯỚI GÓC NHÌN THAM 
CHIẾU VỚI EVFTA  

Ngày 20/5, Quốc hội chính thức 
thông qua Hiệp định thương mại 
tự do giữa Liên minh châu Âu và 
Việt Nam (EVFTA). Đây là dấu 
mốc quan trọng nhất sau hơn 9 
năm kiên trì, bền bỉ làm việc giữa 
hai bên và là thủ tục cuối cùng để 
Hiệp định có hiệu lực, đi vào đời 
sống. 

Tháng 10/2010, Thủ tướng 
Chính phủ Việt Nam và Chủ tịch 
EU đồng ý khởi động đàm phán 
hiệp định EVFTA. Tháng 6/2012, 
Việt Nam và EU chính thức tuyên 
bố khởi động đàm phán EVFTA. 
Sau khi kết thúc 15 phiên đàm 
phán, tháng 12/2015, hai bên khởi 
động tiến trình rà soát pháp lý 
chuẩn bị ký kết. Tới tháng 6/2018, 
EVFTA được tách thành hai hiệp 
định là Hiệp định thương mại tự do 
(EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu 
tư (EVIPA), đồng thời kết thức 
quá trình rà soát pháp lý. Tháng 
10/2018, Uỷ ban châu Âu chính 
thức thông qua EVFTA và EVIPA. 

Ngày 30/6/2019, hai hiệp định 
này chính thức được ký kết tại thủ 

đô Hà Nội. Cuối cùng và là bước 
quan trọng nhất, ngày 12/2/2020, 
Nghị viên châu Âu đã phê chuẩn 
hai hiệp định còn dự kiến Quốc hội 
Việt Nam sẽ thông qua ngày 
20/5/2020. 

EVFTA vừa được Nghị viện 
châu Âu thông qua ngày 
12/2/2020, mở ra một chương mới 
trong quan hệ Việt Nam và EU sau 
gần 30 năm chính thức quan hệ 
ngoại giao. Theo quy định của EU, 
Hiệp định EVFTA sẽ cần được 
Hội đồng châu Âu phê duyệt để có 
hiệu lực. Về phía Việt Nam, Chính 
phủ cũng đang thúc đẩy nhanh 
việc thực hiện các quy trình, thủ 
tục để sớm được Quốc hội phê 
chuẩn. Mục tiêu và danh mục đàm 
phán của EVFTA không chỉ dừng 
lại ở các lĩnh vực truyền thống 
như: thương mại hàng hóa, dịch 
vụ… 

Về tổng quan, pháp luật SHTT 
của nước ta hiện đã tương thích 
với đa số cam kết trong Hiệp định 
ở ba chế định lớn là: 1) Các 
nguyên tắc chung về bảo hộ quyền 
SHTT; 2) Các tiêu chuẩn bảo hộ 
quyền SHTT; và 3) Các yêu cầu về 
biện pháp thực thi quyền SHTT tại 
biên giới 3. Điều này có nghĩa là 
về nguyên tắc, đối với đa số các 
cam kết đã tương thích, khi thực 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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thi EVFTA, chúng ta sẽ không cần 
điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nhiều 
văn bản pháp luật hiện hành. Cụ 
thể hơn, khung pháp lý về SHTT 
của Việt Nam cơ bản phù hợp với 
các cam kết sau: i) các vấn đề 
chung về bảo vệ quyền SHTT, 
thực thi quyền SHTT phù hợp với 
tiêu chuẩn chung tối thiểu của 
Hiệp định TRIPS; ii) quyền tác 
giả: bảo hộ quyền tác giả chống lại 
việc vi phạm bằng các biện pháp 
công nghệ và bảo hộ thông tin 
quản lý quyền; iii) nhãn hiệu: 
khẳng định nghĩa vụ theo Thỏa 
ước Madrid về đăng ký nhãn hiệu 
quốc tế; sử dụng bảng phân loại 
NICE; iv) công nhận và bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý; v) bảo hộ kiểu dáng 
công nghiệp; vi) đơn giản hóa thủ 
tục đăng ký xác lập quyền sở hữu 
công nghiệp đối với sáng chế phù 
hợp các cam kết theo Hiệp ước 
hợp tác sáng chế - PCT; vii) bảo 
hộ giống cây trồng phù hợp với 
quy định cam kết theo Công ước 
quốc tế về bảo hộ các giống cây 
trồng - UPOV; viii) bảo hộ bí mật 
thương mại; ix) giải quyết tranh 
chấp liên quan đến quyền SHTT, 
thực hiện các biện pháp bảo vệ 
quyền SHTT tại biên giới; x) thực 
hiện các quy tắc ứng xử quốc gia 
và tối huệ quốc. 

Tuy nhiên, một số quy định của 
pháp luật Việt Nam hiện chưa 
hoàn toàn phù hợp với quy định 
của EVFTA, do đó cần được 
nghiên cứu, sửa đổi để đáp ứng với 
các yêu cầu chính của Hiệp định 
này. 

Thứ nhất, vấn đề về hành vi 
cạnh tranh không lành mạnh. Hiệp 
định EVFTA xác định việc bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ bao gồm cả 
bảo hộ chống cạnh tranh không 
lành mạnh được đề cập tại Điều 
10bis Công ước Paris về bảo hộ sở 
hữu công nghiệp. Điều 10bis (2) 
Công ước Paris định nghĩa hành vi 
cạnh tranh không lành mạnh là 
“bất kỳ hành vi cạnh tranh nào trái 
với tập quán trung thực trong công 
nghiệp và thương mại”. Điều 10bis 
(3) cụ thể hóa ba hành vi phải bị 
ngăn cấm. Bảo hộ quyền chống 
cạnh tranh không lành mạnh và 
các hành vi bị coi là hành vi cạnh 
tranh không lành mạnh đã được 
pháp luật Việt Nam quy định cụ 
thể tại Luật SHTT, Nghị định 
99/2013/NĐ-CP quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực sở hữu công nghiệp và các 
thông tư hướng dẫn nghị định này, 
Nghị định số 71/2014/NĐ-CP 
ngày 21/7/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử 
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lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 
cạnh tranh, Thông tư liên tịch số 
05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT 
hướng dẫn xử lý đối với trường 
hợp tên doanh nghiệp xâm phạm 
quyền sở hữu công nghiệp và 
Thông tư liên tịch số 
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN 
ngày 6/6/2016 hướng dẫn trình tự, 
thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền 
vi phạm pháp luật về SHTT.  

Thứ hai, một số vấn đề quy 
định về quyền tác giả. Nhìn chung, 
Hiệp định EVFTA có những quy 
định mang tính nguyên tắc chung 
trong việc bảo hộ và thực thi 
quyền tác giả, quyền liên quan, 
trong đó đã yêu cầu các bên phải 
quy định đầy đủ việc bảo hộ bằng 
các biện pháp công nghệ đối với 
bản quyền. Điều này chưa được 
thể hiện rõ ràng trong pháp luật về 
SHTT. Hiệp định EVFTA đã yêu 
cầu các bên phải khẩn trương gia 
nhập hai điều ước quốc tế về bản 
quyền quan trọng trong thời hạn 3 
năm kể từ ngày Hiệp định EVFTA 
có hiệu lực. Chúng ta vẫn cần phải 
chi tiết, cụ thể hóa hơn nữa và 
thống nhất các quy định liên quan 
tới quyền sở hữu và quyền tác giả 
đối với tác phẩm. Ví dụ, một trong 
những vấn đề dễ gây tranh cãi là 
xác định quyền sở hữu đối với các 

luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp. 
Liên quan đến cơ sở pháp lý xác 
định chủ sở hữu quyền tác giả đối 
với luận văn, luận án, đồ án tốt 
nghiệp trong trường đại học, trong 
trường hợp này cũng không dễ 
dàng xác định theo nguyên tắc ai 
đầu tư công sức tiền của để làm ra 
thì là chủ sở hữu? Bộ luật Dân sự 
và Luật SHTT hiện hành đều quy 
định một tác phẩm được tạo ra 
theo nhiệm vụ được giao (luận 
văn, luận án, đồ án tốt nghiệp cũng 
thuộc loại này) hoặc theo hợp đồng 
giao việc (có thể từ trường đại 
học), thì quyền tài sản thuộc về cơ 
quan, tổ chức giao việc; còn quyền 
nhân thân thuộc về các đồng tác 
giả.  

Thứ ba, vấn đề về thực thi 
quyền SHTT. Nhìn chung, những 
điều khoản về thực thi quyền 
SHTT trong EVFTA đề cập chủ 
yếu đến hai biện pháp thực thi là 
dân sự và thực thi tại biên giới, 
đồng thời tham chiếu tới các điều 
ước quốc tế khác liên quan. Pháp 
luật Việt Nam đã cơ bản đáp ứng 
được các yêu cầu về nội dung này, 
thậm chí có quy định ở mức cao 
hơn so với quy định của TRIPS. 
Cũng như về tiêu chuẩn bảo hộ, 
Liên minh châu Âu đòi hỏi cao 
hơn cả Tổ chức thương mại thế 



                                          Số 231 – 5/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 4 
 

giới (WTO) về các biện pháp thực 
thi quyền SHTT, đặc biệt liên quan 
tới các sản phẩm nhạy cảm như 
dược phẩm, phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật… 

Thứ tư, một số đối tượng quyền 
SHTT cần được quy định cho phù 
hợp với cam kết trong Hiệp 
định. Đối với sáng chế, EVFTA đề 
cập về khả năng kéo dài thời hạn 
bảo hộ sáng chế, về quy trình kiểm 
định sản phẩm và cách thức xác 
định thời gian kéo dài bảo hộ bằng 
sáng chế vì các hãng dược phẩm 
của Liên minh châu Âu có thể xin 
kéo dài thời gian bảo hộ sáng chế 
nếu việc xin phép lưu hành bị trì 
hoãn. Đối với bảo hộ dữ liệu thử 
nghiệm, pháp luật Việt Nam chưa 
đáp ứng được đủ các yêu cầu của 
EVFTA vì chỉ quy định bảo mật 
dữ liệu thử nghiệm, trong khi 
EVFTA bảo hộ cả dữ liệu thử 
nghiệm và dữ liệu khác; chưa kể 
chỉ cho phép bảo hộ trong trường 
hợp đó là bí mật kinh doanh và nếu 
người nộp đơn có yêu cầu, trong 
khi đó theo EVFTA thì dữ liệu 
được bảo mật không nhất thiết 
phải là bí mật kinh doanh, cũng 
không cần có yêu cầu của người 
nộp đơn mà chỉ cần là dữ liệu, 
thông tin chưa công bố. Đối với 
nhãn hiệu, EVFTA đề cập khá chi 

tiết vấn đề từ chối đăng ký nhãn 
hiệu, căn cứ, cơ sở để thu hồi nhãn 
hiệu. Việt Nam cần quy định một 
cách chi tiết, cụ thể hơn về vấn đề 
từ chối đăng ký nhãn hiệu theo 
Điều 5.3 Hiệp định, cơ sở và căn 
cứ để thu hồi nhãn hiệu theo Điều 
5.6 Hiệp định, ví dụ như cam kết 
thu hồi nhãn hiệu đã đăng ký 
nhưng không sử dụng thực thụ 
trong thời hạn ít nhất 5 năm.  

Tóm lại, việc ký kết Hiệp định 
thương mại song phương giữa 
Liên minh châu Âu và Việt Nam 
sẽ mở ra những cơ hội mới cho 
hoạt động thương mại, đầu tư của 
hai bên. Các quy định của pháp 
luật SHTT cần được rà soát và sẽ 
phải sửa đổi những vấn đề chưa 
phù hợp với Hiệp định, đồng thời 
phải tăng cường nhiều biện pháp 
để thực hiện hiệu quả các cam kết 
của Việt Nam.  

(Tổng hợp) 
 

CHIẾN LƯỢC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐẾN NĂM 2030: ĐỘNG 
LỰC PHÁT TRIỂN TÀI SẢN 
TRÍ TUỆ 

Với việc ban hành Chiến lược 
sở hữu trí tuệ (SHTT) đến năm 
2030, hệ thống SHTT của Việt 
Nam được kỳ vọng sẽ có những 
bước tiến vượt bậc, tạo động lực 
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thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng 
tạo và phổ biến sản phẩm sáng 
tạo, qua đó làm giàu tài sản trí tuệ 
- một nguồn tài nguyên tạo nên nội 
lực quốc gia phục vụ trực tiếp cho 
sự phát triển bền vững. 

Ngày nay, dư địa tăng trưởng 
dựa vào các nguồn lực lao động và 
tài nguyên không còn nhiều, Việt 
Nam bắt buộc phải phát triển kinh 
tế tri thức dựa vào tài sản trí tuệ để 
đạt được mục tiêu phát triển bền 
vững. Trong bối cảnh ấy, ngày 
22/8/2019 lần đầu tiên Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Chiến lược Sở 
hữu trí tuệ tầm quốc gia, đã đánh 
dấu một bước phát triển mới trong 
lĩnh vực SHTT, nhấn mạnh đây là 
công cụ quan trọng góp phần đẩy 
mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội của đất nước. 

Mục tiêu phát triển hệ thống 
SHTT Việt Nam đến năm 2030 

1) Đến năm 2030, Việt Nam 
thuộc nhóm các nước dẫn đầu 
ASEAN về trình độ sáng tạo, bảo 
hộ và khai thác quyền SHTT; 

2) Việc xác lập quyền sở hữu 
công nghiệp và quyền đối với 
giống cây trồng bảo đảm nhanh 
chóng, minh bạch, công bằng, đáp 
ứng kịp thời yêu cầu của doanh 

nghiệp và xã hội; 
3) Hiệu quả thực thi pháp luật 

SHTT được nâng cao rõ rệt, tình 
trạng xâm phạm quyền SHTT 
giảm đáng kể; 

4) Tài sản trí tuệ mới của cá 
nhân, tổ chức Việt Nam gia tăng 
cả về số lượng và chất lượng, cải 
thiện vượt bậc các chỉ số về SHTT 
của Việt Nam trong chỉ số đổi mới 
sáng tạo toàn cầu (GII): Số lượng 
đơn đăng ký sáng chế và văn bằng 
bảo hộ sáng chế tăng trung bình 
16-18%/năm, số lượng đơn đăng 
ký kiểu dáng công nghiệp tăng 
trung bình 6-8%/năm, số lượng 
đơn đăng ký nhãn hiệu tăng trung 
bình 8-10%/năm; số lượng đơn 
đăng ký bảo hộ giống cây trồng 
tăng trung bình 12-14%/năm, 10-
12% trong số đó được đăng ký bảo 
hộ ở nước ngoài... 

5) Hiệu quả sử dụng quyền 
SHTT được nâng cao và gia tăng 
đáng kể số lượng sản phẩm có hàm 
lượng SHTT cao: tỷ lệ sáng chế 
được khai thác thương mại đạt 8-
10% số sáng chế được cấp văn 
bằng bảo hộ; có ít nhất 1-2 giống 
cây trồng được khai thác quyền ở 
nước ngoài; phát triển một số 
ngành công nghiệp có mức độ sử 
dụng tài sản trí tuệ cao; số lượng 
doanh nghiệp sử dụng hiệu quả 
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công cụ SHTT trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh tăng đáng kể; 
phấn đấu đến năm 2030 doanh thu 
của các ngành công nghiệp văn 
hóa dựa trên quyền tác giả, quyền 
liên quan đóng góp khoảng 7% 
GDP… 

Với quyết tâm của Chính phủ, 
sự đồng thuận, nỗ lực của tất cả 
các chủ thể trong xã hội, và đặc 
biệt với nhiệt huyết của cộng đồng 
doanh nghiệp Việt Nam, tin rằng 
Chiến lược Sở hữu trí tuệ sẽ được 
triển khai đồng bộ, toàn diện và 
hiệu quả, tạo động lực cho hoạt 
động đổi mới sáng tạo, nâng cao 
năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp, của quốc gia, thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 
 

 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỚI 
“TƯƠNG LAI XANH” 

Môi trường đã và đang là vấn 
đề được rất nhiều quốc gia cũng 
như hầu hết mọi người sống trên 
trái đất của chúng ta quan tâm. 
Tuy nhiên tình trạng ô nhiễm môi 
trường vẫn đang hoành hành khắp 
nơi trên hành tinh xanh: không khí 
ô nhiễm, nước ô nhiễm, ô nhiễm 

tiếng ồn, rác thải bừa bãi, tài 
nguyên cạn kiệt,… 

Hậu quả của ô nhiễm để lại rất 
nặng nề, rất nhiều hệ lụy. Chúng 
biến đổi hệ sinh thái chúng ta đang 
sinh sống, làm băng tan chảy, nước 
biển dâng, đất bị xâm nhập mặn, 
đó là minh chứng cho sự biến đổi 
khí hậu (hiệu ứng nhà kính) bắt 
nguồn từ sự ô nhiễm môi trường 
mà ra. Tất cả đã cho thấy: lộ trình 
đến tương lai xanh trở thành tất 
yếu trên hành trình của con người. 
Bảo vệ môi trường chính là một 
yêu cầu cấp bách hiện nay. Trong 
bối cảnh đó, ngày Sở hữu trí tuệ 
thế giới (SHTT) năm 2020 có chủ 
đề “Đổi mới sáng tạo vì một tương 
lai xanh” khẳng định trách nhiệm, 
vai trò của con người với trí tuệ, sự 
sáng tạo, khéo léo trong hành trình 
chung tay xây dựng và gìn giữ 
màu xanh cho tương lai. 

Trao đổi về vấn đề này, Ông 
Phan Ngân Sơn - Phó Cục trưởng 
Cục Sở hữu trí tuệ khẳng định: 
“Trong nền kinh tế tri thức hiện 
nay, hầu như cả thế giới đều thừa 
nhận rằng SHTT là một trong các 
công cụ điều khiển, thúc đẩy sự 
phát triển của Khoa học công 
nghệ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế 
- xã hội của một quốc gia nhằm  
đáp ứng mọi nhu cầu vật chất, tinh 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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thần ngày càng cao của con người. 
Hoạt động Đổi mới sáng tạo nói 
chung và các tài sản trí tuệ nói 
riêng tạo nên sức cạnh tranh cho 
mỗi doanh nghiệp, từ đó nâng cao 
năng lực cạnh tranh của quốc gia 
trong chuỗi giá trị toàn cầu”. 

Chính vì vậy, kể từ năm 2000, 
Tổ chức SHTT thế giới đã lấy 
ngày 26/4 là ngày Sở hữu trí tuệ 
thế giới và vào ngày này hằng 
năm, đều đưa ra 01 chủ đề làm 
thông điệp để truyền tải đến công 
chúng trên toàn thế giới về vai trò 
của SHTT đối với sự phát triển 
chung của các quốc gia, tôn vinh 
các thành quả của hoạt động sáng 
tạo, thúc đẩy phát triển các hoạt 
động SHTT để phục vụ đời sống 
của nhân loại. 

Năm nay, chủ đề của Ngày 
SHTT thế giới là “Đổi mới sáng 
tạo vì một tương lai xanh” nhằm 
kêu gọi mọi người cùng nhau 
khám phá vai trò của SHTT và Đổi 
mới sáng tạo trong việc mở ra con 
đường dẫn đến một tương lai xanh 
cho trái đất. Đồng thời tôn vinh và 
truyền cảm hứng cho các nhà sáng 
chế, sáng tạo và công chúng hãy 
cũng nhau sử dụng trí tuệ của 
mình, sử dụng các công cụ SHTT, 
các tài sản trí tuệ để bảo vệ nguồn 
tài nguyên xanh, xây dựng nền 

kinh tế xanh vì môi trường xanh và 
bền vững. Mỗi người trong chúng 
ta đều có trách nhiệm và có một 
vai trò quan trọng với tương lai 
của trái đất, của loài người. Hãy 
hành động, hãy sáng tạo vì tương 
lai mai sau của chính chúng ta và 
con cháu chúng ta!” 

Đúng như vậy, hệ thống SHTT 
với vai trò thúc đẩy các hoạt động 
đổi mới sáng tạo là trung tâm của 
những nỗ lực tạo ra một tương lai 
xanh. Tại Việt Nam, thời gian qua 
đã có nhiều sáng chế, nghiên cứu 
khoa học tạo ra các công nghệ vì 
sự phát triển bền vững, thân thiện 
với môi trường, cho phép chúng ta 
giải quyết khủng hoảng khí hậu, ô 
nhiễm nguồn nước, kiểm soát 
nguồn tài nguyên thiên nhiên.  

Đổi mới sáng tạo và các quyền 
SHTT hỗ trợ đổi mới sáng tạo 
chính là trung tâm của những nỗ 
lực tạo ra một tương lai xanh cho 
trái đất – ngôi nhà thân yêu của tất 
cả mọi người. Những lựa chọn 
chúng ta đưa ra hôm nay sẽ định 
hình tương lai của chúng ta mai 
sau. 

 (Theo most.gov.vn) 
CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN 
VỚI HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ 

Công nghệ blockchain tạo ra 
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chuỗi thông tin được bảo vệ an 
toàn, ghi nhận thời điểm giao dịch 
và không thể bị thay đổi nên đã 
xuất hiện các ứng dụng trong hoạt 
động bảo hộ, thực thi quyền sở 
hữu trí tuệ (SHTT), marketing và 
tiếp cận người tiêu dùng.  

 
Blockchain - công nghệ nhận được nhiều 

quan tâm và ứng dụng. 

Blockchain - “cuốn sổ cái 
mở” tạo nguồn dữ liệu minh 
bạch 

Công nghệ blockchain được 
biết đến rộng rãi bởi đây là công 
nghệ hỗ trợ đằng sau tiền điện tử 
Bitcoin và Ethereum. Ở dạng cơ 
bản nhất, công nghệ blockchain 
được xem như một cuốn sổ cái mở 
dùng để ghi chép và theo dõi các 
giao dịch được thực hiện và xác 
nhận trong hệ thống đồng cấp. 
Blockchain và các công nghệ sổ 
cái phân tán (distributed ledger 
technology) có liên quan khác tạo 
ra nguồn dữ liệu minh bạch, đáng 
tin cậy khi cho phép nhiều bên 
tham gia giao dịch kiểm tra trước, 
xem dữ liệu nào được ghi vào và 

một khi đã nhập thông tin thì 
không bên nào có thể thay đổi dữ 
liệu được nữa.  

Từ khía cạnh thông tin, điểm 
sáng tạo của công nghệ này nằm ở 
chỗ đảm bảo được tính nhất quán 
của sổ cái đến từ nhiều nguồn khác 
nhau mà không cần cơ quan trung 
gian nào. Nói cách khác, các giao 
dịch được xác minh và có hiệu lực 
nhờ vào rất nhiều máy chủ. Chính 
bởi lý do này mà công nghệ 
blockchain “gần như không thể 
xâm nhập được”, vì khi thay đổi 
bất kỳ thông tin nào trong chuỗi thì 
sẽ phải “tấn công” đồng thời (gần 
như) toàn bộ các bản sao của sổ 
cái. Mặc dù về khái niệm cơ bản, 
blockchain là một mạng lưới mở 
và ẩn danh, nhưng cũng có những 
blockchain “riêng tư” nhằm sàng 
lọc những người được phép để 
quản trị sổ cái. Với những ưu diểm 
đó, công nghệ này nhanh chóng 
vượt ra ngoài phạm vi ngành công 
nghiệp tài chính để xuất hiện trong 
các ứng dụng dành cho hoạt động 
bảo hộ, thực thi quyền SHTT, 
marketing và tiếp cận người tiêu 
dùng. 

Khả năng ứng dụng vào hoạt 
động SHTT 

Vẫn còn nhiều trở ngại để có 
thể áp dụng công nghệ này một 
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cách rộng rãi và hợp pháp (bao 
gồm điều chỉnh các quy định pháp 
luật, an ninh dữ liệu và bảo mật 
quyền riêng tư). Tuy nhiên, đối với 
các ngành có liên quan mật thiết 
với SHTT thì công nghệ 
blockchain mang lại nhiều triển 
vọng trong việc bảo hộ quyền 
SHTT, bao gồm từ giai đoạn đăng 
ký xác lập quyền đến giải quyết 
tranh chấp tại tòa án. 

Quyền SHTT “thông minh” 
Tiềm năng sử dụng công nghệ 

blockchain nhằm quản lý các 
quyền SHTT là rất lớn. Việc lưu 
thông tin SHTT vào sổ cái phân 
tán mà không cần lưu trữ trong cơ 
sở dữ liệu truyền thống có thể biến 
các quyền này trở thành “quyền 
SHTT thông minh”.  

Chứng minh hành vi sử dụng 
quyền SHTT 

Công nghệ blockchain cũng có 
thể đóng vai trò quan trọng đối các 
quyền SHTT mà không cần thủ tục 
đăng ký xác lập quyền như quyền 
tác giả (theo pháp luật nhiều nước 
và theo các điều khoản của Công 
ước Berne về bảo hộ các tác phẩm 
văn học và nghệ thuật) và các 
quyền về kiểu dáng không phải 
đăng ký, vì công nghệ này có thể 
cung cấp các bằng chứng về ý 
tưởng, sử dụng, các yêu cầu được 

xác nhận (như tính nguyên gốc và 
ở nhiều nước có quy định về kiểu 
dáng lần đầu được đưa ra thị 
trường) và quy chế pháp lý. Khi 
đăng tải tác phẩm hoặc thiết kế 
nguyên gốc và các thông tin chi 
tiết về tác giả lên hệ thống 
blockchain thì đồng thời hệ thống 
cũng ghi chép thời gian khởi tạo, 
từ đó tạo ra bằng chứng xác thực 
chứng minh quyền tác giả đối với 
tác phẩm.  

Hợp đồng thông minh và 
quản lý bản quyền nội dung số 

Một khái niệm thường xuyên 
được nhắc đến cùng với công nghệ 
blockchain đó là các “hợp đồng 
thông minh”. Vì một số giải pháp 
công nghệ blockchain có thể chứa 
đựng, thực hiện và giám sát giao 
dịch bằng ngôn ngữ mã hóa, nên 
“cách thức thực hiện hợp đồng 
thông minh” như vậy có thể hữu 
ích cho hoạt động quản lý bản 
quyền nội dung số và các loại giao 
dịch SHTT khác. Hợp đồng thông 
minh có thể được sử dụng để thiết 
lập và thực thi các thỏa thuận về 
SHTT như các hợp đồng li-xăng 
và cho phép giao dịch thanh toán 
theo thời gian thực cho các chủ sở 
hữu quyền; “thông tin thông minh” 
về các quyền SHTT được bảo hộ. 

Chống hàng giả và thực thi 
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quyền SHTT 
Cuốn sổ cái sẽ cho biết ai là 

người sở hữu, ai là người nhận li-
xăng hợp pháp, từ đó cho phép tất 
cả mọi người trong chuỗi cung 
ứng, kể cả người tiêu dùng hay các 
cơ quan hải quan đều có thể xác 
minh được sản phẩm chính hãng 
và phân biệt chúng với hàng giả. 
Các sổ cái blockchain lưu giữ 
thông tin về quyền SHTT sẽ cung 
cấp nguồn thông tin xác thực vì 
chúng có thể ghi lại các chi tiết có 
thể kiểm chứng một cách khách 
quan về thời điểm và nơi sản phẩm 
được tạo ra.  

Với khả năng chia sẻ thông tin 
dữ liệu minh bạch, tiết kiệm không 
gian lưu trữ và bảo mật cao, công 
nghệ blockchain đang nhận được 
sự quan tâm của nhiều chính phủ 
và tổ chức SHTT, như Cơ quan 
SHTT Liên minh châu Âu 
(EUIPO) đang tích cực xem xét 
khả năng ứng dụng của 
blockchain; Nghị viện châu Âu 
(EP) thông qua nghị quyết về 
blockchain và kêu gọi các biện 
pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ 
này trong sản xuất và đời sống; 
Quốc hội Hoa Kỳ gần đây đã thiết 
lập một nhóm thành viên Quốc hội 
về vấn đề blockchain. 

(Theo vjst.vn) 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Khám phá thiết bị cảm biến 
trên gọng kính giúp theo dõi chế 
độ ăn uống  

Thực phẩm đóng vai trò quan 
trọng đối với sức khỏe của con 
người và vì lý do đó, nhiều người 
mong muốn theo dõi chế độ ăn 
uống để từ đó cải thiện sức khỏe. 

Xuất phát từ mục đích trên, một 
nhóm các nhà khoa học tại Đại học 
Carnegie Mellon (CMU) đã nghiên 
cứu và phát triển một thiết bị cảm 
biến lắp trên gọng kính có tên 
FitByte giúp người dùng kiểm soát 
được chế độ ăn uống cũng như 
cảnh báo về tình trạng sức khỏe từ 
việc dung nạp thực phẩm vào 
trong cơ thể. Mayank Goel, Giáo 
sư trợ lý tại Viện nghiên cứu phần 
mềm và tương tác giữa người và 
máy tính cho biết, thiết bị cảm 
biến theo dõi toàn bộ các giai 
đoạn, từ việc nhai, nuốt, cử chỉ 
bằng miệng và hình ảnh của lượng 
thức ăn vào. Một camera nhỏ trước 
kính hướng xuống phía dưới dùng 
để chụp khu vực xung quanh 
miệng và tự động bật khi người 
dùng đang ăn hoặc uống. 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu 
cũng chia sẻ sẽ tiếp tục phát triển 
hệ thống bằng cách bổ sung thêm 
cảm biến không xâm lấn nhằm 
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kiểm soát đường huyết và một số 
vấn đề khác liên quan đến sức 
khỏe của con người. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Phát triển vật liệu mới kết cấu 
bền vững thay thế nhựa  

Chúng ta không thể phủ nhận 
vai trò to lớn của vật liệu nhựa đối 
với đời sống con người. Thế 
nhưng, thực tế cho thấy rác thải 
nhựa đã và đang trở thành mối 
hiểm họa đe dọa môi trường toàn 
cầu. 

 
Hình a - ảnh chụp vật liệu mới với sự kết hợp 
của CNFP và protein của tơ nhện; Hình b - 
mạng lưới sợi nano của CNFP; Hình c - các 
bộ phận với hình dạng khác nhau được sản 
xuất từ vật liệu mới; Hình d, e - so sánh sự 

giãn nở của vật liệu mới với polyme, kim loại 
và gốm sứ. 

Mỗi năm thế giới sử dụng 500 
tỷ túi nhựa và khoảng 40% nhựa 
được sản xuất dùng để đóng gói. 
Hơn 50% lượng nhựa được tiêu 
thụ mỗi ngày nằm trong những sản 
phẩm nhựa dùng một lần. Đồng 
nghĩa với việc, trong hàng triệu tấn 

nhựa sản xuất ra mỗi năm quá nửa 
trong số đó chỉ đem lại cho chúng 
ta cảm giác tiện ích trong ít phút 
như cốc nhựa, ống hút, túi ni 
lông… Sau đó, những thứ này bị 
vứt ra môi trường và trở thành 
những thứ đồ nhựa vô dụng. Nó 
tồn tại trong môi trường tự nhiên 
và trở nên vô cùng nguy hại. 

Với mục đích giảm thiểu rác 
thải nhựa đối với môi trường, một 
nhóm nhà khoa học đến từ Đại học 
Khoa học và Công nghệ Trung 
Quốc (USTC) đã nghiên cứu và 
phát triển loại vật liệu mới cấu trúc 
bền vững sẵn sàng thay thế nhựa. 

Được biết, vật liệu mới có thể 
thay thế nhựa trong các lĩnh vực 
như sản xuất vật liệu composite 
sinh học, sợi phẫu thuật trong y 
học, ngành công nghiệp dệt may, 
sản xuất bao bì, đồng thời có khả 
năng phân hủy sinh học và không 
gây hại cho thiên nhiên. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Công nghệ nhận dạng hành vi 
giúp nâng cao năng suất lao 
động VinHR 

 Công ty Cổ phần Giải pháp và 
Dịch vụ Công nghệ Vantix (Tập 
đoàn Vingroup) vừa công bố giải 
pháp công nghệ nhận dạng hành vi 
nhằm nâng cao hiệu suất lao động 
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VinHR. Giải pháp này được cho là 
phù hợp với các doanh nghiệp sử 
dụng lao động phổ thông, hoạt 
động theo quy trình định sẵn như 
dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà 
máy sản xuất, vận hành... 

 
Giải pháp công nghệ VinHR được thực hiện 

thông qua thiết bị IoT cá nhân và AI.  
VinHR sử dụng mô hình học 

sâu đặc thù để huấn luyện và tự 
động xác nhận các chuyển động 
của nhân viên qua giải pháp công 
nghệ hoàn chỉnh, bao gồm: thiết bị 
đeo tay thông minh, cơ sở hạ tầng 
sử dụng trí tuệ nhân tạo, phần 
mềm quản lý và tối ưu doanh 
nghiệp. 

VinHR thu nhận dữ liệu thao 
tác nghiệp vụ của nhân viên qua 
thiết bị đeo thông minh vBand. 
Khi nhân viên làm việc, dữ liệu sẽ 
được gửi liên tục về trung tâm xử 
lý. Với khả năng tiếp nhận hàng tỷ 
tín hiệu mỗi ngày, hệ thống đám 
mây của Vantix đảm bảo đo lường 
chính xác kết quả công việc của 
từng nhân viên, hỗ trợ đắc lực cho 
các nhà quản lý trong việc phát 

hiện các thiếu sót nghiệp vụ; đồng 
thời cung cấp tầm nhìn bao quát để 
phân chia công việc hiệu quả và 
xác định chính xác yêu cầu đào 
tạo. 

VinHR đã bắt đầu được triển 
khai thử nghiệm tại Vinpearl từ 
tháng 5 này, tiếp đó là VinSmart 
và VinFast. Với kết quả thực tế 
tích cực, Vantix cho biết đã sẵn 
sàng thương mại hóa rộng rãi bộ 
giải pháp này cho các doanh 
nghiệp trên thị trường. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Khử trùng sân vận động bằng 
drone  

Do ảnh hưởng của COVID-19, 
nhiều sự kiện thể thao lớn nhỏ đã 
bị hủy, hoãn, và phải mất một thời 
gian nữa để có thể chính thức trở 
lại. Khi ấy, một trong những mối 
lưu tâm hàng đầu là cần khử 
trùng, tiêu độc khu vực khán đài 
tại các sân vận động sau mỗi lần 
diễn ra sự kiện. EagleHawk, 
startup công nghệ tại Mỹ đang 
muốn làm cho nhiệm vụ này trở 
nên dễ dàng nhờ sử dụng máy bay 
không người lái (drone).  

Mới đây, công ty vừa trình diễn 
giải pháp do họ phát triển tại sân 
vận động Sahlen Field ở thành phố 
Buffalo, tiểu bang New York. 
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Đó là một chiếc drone 8 cánh 
(octocopter) điều khiển từ xa, hoạt 
động giống như máy bay trực 
thăng làm nhiệm vụ phun hóa chất 
khử trùng dạng sương – qua hai 
vòi tích hợp trên thân – về hướng 
khu vực khán đài. Các loại hóa 
chất đã được Cục Bảo vệ Môi 
trường (EPA) Mỹ và Bộ Môi 
trường tiểu bang New York chấp 
thuận nhờ cho hiệu quả chống 
COVID-19 (có nguồn gốc từ virus 
SARS-CoV-2), cũng như an toàn 
đối với người. 

 
Chiếc drone của EagleHawk đang phun hóa 
chất khử trùng tại khu vực khán đài của sân 

vận độngSahlen Field, thành phố Buffalo, tiểu 
bang New York. 

EagleHawk tin tưởng hệ thống 
này có thể giúp khử trùng một khu 
vực rộng lớn nhưng đòi hỏi ít thời 
gian hơn nhiều so với thực hiện 
bằng tay. Ngoài ra, giải pháp cũng 
được tính toán là rẻ hơn, không 
cần nhiều nhân công – vốn có thể 
gặp rủi ro trong hoàn cảnh đại dịch 
hoành hành.  

(Theo khoahocphattrien.vn) 

Amazon nhận bằng sáng chế 
robot giao hàng tận nơi  

Amazon thiết kế một chiếc xe 
tự lái có robot kích thước chỉ bằng 
một thùng làm lạnh và chạy hoàn 
toàn bằng điện, cùng với các 
khoang bảo vệ chương trình đã cài 
đặt sẵn lộ trình giao hàng đến tận 
nơi, hay giao trả lại hàng. 

 
Hình ảnh robot giao hàng tự động 

của Amazon 

Với bằng sáng chế mới này, 
Amazon đang hy vọng loại hình 
giao hàng bằng robot có thể trở 
nên phổ biến hơn trong thời đại 
phát triển máy bay không người lái 
và giao hàng trên mặt đất. Mặc dù 
khoảng cách giữa bằng sáng chế 
và sản phẩm thực tế còn khá xa 
nhưng người dùng vẫn luôn có 
niềm tin robot giao hàng sẽ sớm 
xuất hiện trong tương lai vì 
Amazon luôn là công ty tích cực 
phát triển công nghệ. 

Trước đây Amazon cũng đã 
nhận được các bằng sáng chế về 
việc giao hàng bằng máy bay 
không người lái và các cửa hàng 
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tạp hoá tự động kiểm tra khách 
hàng khi đến mua hàng. 

Trên thực tế, Amazon đã thử 
nghiệm các mô hình giao hàng 
bằng robot bên ngoài Seattle, có 
tên Amazon Scout. Đây là thiết bị 
6 bánh có thể phân phối các gói 
hàng nhỏ. Sáng chế mới nhất 
là bản nâng cấp của Amazon 
Scout. Giao hàng bằng robot hứa 
hẹn sẽ giao được nhiều vật phẩm 
hơn với trọng lượng và kích thước 
lớn hơn. 

Thiết kế robot này không quá 
xa lạ và Amazon cho biết họ đã 
nghiên cứu để nâng cấp sáng 
chế, đảm bảo chất lượng giao hàng 
tốt nhất. Thiết bị bao gồm một hộp 
đựng kín và đệm ngăn để đảm bảo 
các gói hàng nguyên vẹn. Thêm 
vào đó là camera và giọng nói trợ 
lý ảo Alexa sẽ tăng cường an toàn. 
GPS thiết lập các vị trí, tuyến 
đường cụ thể, gồm máy quét xử lý 
các đơn hàng được đặt từ ứng 
dụng điện thoại. 

Bằng sáng chế mới nhất đã 
được gửi đi vào hai năm trước bởi 
Metellus, Kristopher William Bell, 
Julius Chen, Wesley Scott Lauka, 
and Ryan Scott Russell. Các nhà 
sáng chế có trụ sở tại Seattle làm 
việc cùng nhau để tạo ra thiết kế 
của bằng sáng chế. Điều này cho 

thấy Amazon không ngừng phát 
triển để có những tiến bộ công 
nghệ. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Thiết bị phát điện dùng năng 
lượng sóng biển 

Thiết bị phát điện dùng năng 
lượng sóng biển và đã phổ biến 
trên thế giới nhưng chưa được sử 
dụng nhiều tại Việt Nam do các 
thiết bị này chưa phù hợp với chế 
độ sóng của nước ta. Vì vậy, các 
nhà khoa học tại Viện Khoa học 
năng lượng (Viện Hàn Lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam) đã 
tìm được giải pháp khắc phục. 

 
Thiết bị được thử nghiệm trên biển Nghi 

Sơn, Thanh Hóa. 

Theo kết quả nghiên cứu của 
Viện nghiên cứu biển và hải đảo 
thực hiện năm 2018, Việt Nam là 
đất nước có tiềm năng năng lượng 
sóng biển rất lớn.  

Theo thiết kế này, phao nổi 
được neo cố định vào đáy biển và 
có thể điều chỉnh lên xuống theo 
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sự thay đổi của mực nước biển 
trong ngày. Điều này giúp thiết bị 
được định vị ở vị trí thích hợp trên 
biển, vận hành với hiệu suất cao 
nhất. Nhóm nghiên cứu xác định, 
thiết bị này dùng để khai thác năng 
lượng sóng tại những khu vực biển 
có chiều cao sóng không lớn, tầm 
từ 0,5m - 1m. Để nguồn điện phát 
của thiết bị liên tục và tương đối 
ổn định, nhóm nghiên cứu lựa 
chọn kích thước tối ưu của thiết bị 
(khoang nạp, khoang xả và kích 
thước cửa nạp/xả, khoang nạp/xả 
để có thể tiếp nhận tối đa thế năng 
của sóng và tạo ra lưu lượng, độ 
chênh mực nước giữa khoang nạp, 
khoang xả ổn định).  

Thiết bị đã được vận hành thử 
nghiệm tại vùng biển Nghi Sơn 
(Thanh Hóa). Theo tính toán của 
nhóm nghiên cứu tại thời điểm 
thực hiện đề tài, thiết bị phát điện 
được thiết kế, vận hành với phạm 
vi chiều cao sóng (0,3÷1,5)m, 
công suất khoảng 300W, hiệu suất 
chuyển đổi năng lượng η = 
(28÷40,43)%. 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu 
cũng cho rằng thiết bị sẽ vận hành 
hiệu quả hơn khi có thêm giải pháp 
tích trữ năng lượng (như sử dụng 
ắc quy chẳng hạn) vì thời điểm có 
nhu cầu sử dụng điện năng và thời 

điểm có điều kiện để phát điện (có 
sóng) là không hoàn toàn toàn 
trùng nhau. Giải pháp hữu ích này 
đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 
bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
2-0001903 vào ngày 25/12/2018. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Quy trình xử lý bùn thải của 
nhà sáng chế không chuyên  

 Là nhà sáng chế không chuyên, 
ông Nhan Thành Út cho rằng, cái 
khó của quá trình nghiên cứu sáng 
chế mà không có mối liên hệ với 
viện, trường nào là đòi hỏi phải tự 
mình mày mò tìm hiểu rất nhiều 
chuyên ngành khác nhau, từ hóa 
học đến vật lý, thậm chí là cả thiết 
kế bản vẽ. 

Ý tưởng của ông Út khởi nguồn 
từ năm 2010 khi ông nhận thấy 
rằng, quy trình xử lý nước thải 
công nghiệp thường sinh ra bùn ở 
dạng bông kết tụ bởi phèn nhôm 
(PAC). Loại bùn này thường chứa 
độc tố, phải đốt bỏ hoặc xử lý 
riêng khá tốn kém, hay như bùn từ 
hệ thống xử lý nước thải thành phố 
thường lẫn tạp chất như cát, sỏi, 
không khuyến khích sử dụng làm 
phân bón nên thường phải chôn 
lấp. 

Theo đó, quy trình xử lý bùn 
thải của ông Nhan Thành Út được 
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thực hiện qua 4 bước: (1) Thu gom 
bùn thải keo tụ và chuyển vào bể 
gom bùn, trộn đều thành dạng bùn 
sệt; (2) Phá vỡ cấu trúc keo tụ của 
bùn bằng cách chuyển bùn sệt lên 
thiết bị nghiền và tiến hành nghiền 
bùn trên thớt đã có đường kính 
100cm với vận tốc 50-100 
vòng/phút để phá vỡ cấu trúc bông 
bùn, bổ sung thêm nước để thu về 
dịch bùn loãng; (3) Bơm dịch bùn 
vào bể chứa có gắn thiết bị sục khí 
ion âm với hàm lượng 
3.106 pcs/cm3 rồi tiếp tục chuyển 
sáng bể sục khí ozone với tỷ lệ 
lượng khí ozone được sục/dịch bùn 
loãng nằm trong khoảng từ 0,5-1 
(thể tích/thể tích). Sau đó, dịch bùn 
được bơm sang máng đặt nghiêng 
có phun nước bổ sung, phần vô cơ 
lắng xuống, được lấy ra ở cuối 
máng, phần hữu cơ nhẹ hơn được 
thoát ra ở phía trên và chảy sang 
bể lắng; (4) Tách nước và thu hồi 
vật liệu bằng cách để lắng bùn 
trong bể lắng tự nhiên. Tách bỏ 
phần nước phía trên, làm khô sau 
đó đem nghiền. 

“Ưu điểm của sáng chế nằm ở 
việc thu hồi vật liệu đưa vào thiết 
bị nghiền khô có tay đập nghiền 
thành dạng bột mịn có cỡ hạt từ 
0,01 đến 0,1mm rồi đưa vào ống 
thổi có vận tốc 3-5mét/giây để tách 

vật liệu theo tỷ trọng. Kết quả, 
chúng ta sẽ thu được vật liệu vô cơ 
và hữu cơ tương ứng” - ông Út giải 
thích thêm về sáng chế của mình.   

 Quy trình xử lý bùn thải của 
ông Nhan Thành Út đã được Cục 
Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền 
sáng chế số 1-0023227 được công 
bố vào ngày 25/2/2020. 

 (Theo most.gov.vn)  
 
 Chế phẩm sinh học xử lý nước 
bị nhiễm amoni  

Chế phẩm sản xuất từ quy trình 
này giúp tăng cường khả năng 
phục hồi và thúc đẩy quá trình tự 
làm sạch trong các đầm, ao nuôi 
tái sử dụng nước; loại bỏ ngay 
mầm bệnh ngay từ ban đầu, nâng 
cao năng suất và chất lượng nuôi 
trồng thủy sản. 

Các nhà khoa học ở Viện Công 
nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
đã nghiên cứu và xây dựng thành 
công quy trình sản xuất chế phẩm 
sinh học dùng để xử lý nước bị 
nhiễm amoni, đặc biệt là nước 
nuôi trồng thủy sản như các đầm, 
ao nuôi tôm cá công nghiệp. 

Trên thị trường Việt Nam hiện 
nay cũng lưu hành nhiều loại chế 
phẩm sinh học xử lý nước nhiễm 
amoni, tuy nhiên hầu hết vẫn là 
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sản phẩm nhập khẩu. Bởi vậy các 
chế phẩm này thường có giá thành 
cao, chất lượng chưa được kiểm 
chứng triệt để về mức độ an toàn, 
vi khuẩn không có nguồn gốc rõ 
ràng và đôi khi không phù hợp với 
điều kiện ngoại cảnh của Việt 
Nam. Để khắc phục những nhược 
điểm đó, TS. Hoàng Phương Hà và 
các cộng sự ở Viện Công nghệ 
sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam đã đề 
xuất quy trình sản xuất chế phẩm 
sinh học dùng đề xử lý nước bị 
nhiễm amoni, dựa trên nguyên lý 
hoạt động của nhóm vi khuẩn 
nitrat hóa. Quy trình này là kết quả 
của quá trình nghiên cứu lâu dài 
mà TS. Hoàng Phương Hà theo 
đuổi từ khi còn làm nghiên cứu 
sinh.  

Về bản chất, quy trình sản xuất 
chế phẩm này cũng tương tự quy 
trình sản xuất các chế phẩm sinh 
học chứa vi khuẩn xử lý ô nhiễm 
nước nói chung, điểm khác biệt 
lớn nhất là tỉ lệ phối trộn các thành 
phần. Các bước cụ thể bao gồm: 
(1) chuẩn bị môi trường khoáng cơ 
sở và nền mang (tro trấu); (2) hoạt 
hóa và nhân giống riêng rẽ các 
chủng vi khuẩn oxy hóa amoni và 
chủng vi khuẩn oxy hóa nitrit; (3) 
thu sinh khối; (4) chuẩn bị môi 

trường lên men xốp bằng cách 
phối trộn dịch sinh khối vi khuẩn – 
môi trường – nền mang theo tỉ lệ 
1-10-20; (5) lên men trong 3 ngày 
ở nhiệt độ 28oC; (6) sấy, kiểm tra 
mật độ tế bào và đóng gói.  

Việc sử dụng tro trấu là cơ chất 
cho bước lên men xốp của quy 
trình sản xuất là một điểm hoàn 
toàn mới so với các chế phẩm xử 
lý nước nhiễm amoni khác trên thị 
trường, vừa phù hợp cho sự phát 
triển của vi khuẩn, vừa tận dụng 
được nguyên liệu sẵn có ở Việt 
Nam. Từ quy trình trên, các nhà 
khoa học sẽ thu được chế phẩm 
sinh học chứa hỗn hợp các chủng 
vi khuẩn nitrat hóa, bao gồm 
chủng vi khuẩn oxy hóa 
amoni Nitrosomonas eutropha PĐ 
58, Nitrosomonaseuropaea PĐ 60 
và chủng vi khuẩn oxy hóa 
nitrit Nitrobacter 
winogradski 2NM, Nitrobacter 
vulgaris 5NM.   

Nhóm nghiên cứu đã thử 
nghiệm chế phẩm sinh học để xử 
lý 1000 lít nước bị ô nhiễm amoni, 
với hàm lượng 5 - 50g chế phẩm 
nitrat hóa rắc đều trên 1000 lít 
nước. Kết quả cho thấy, chỉ sau 48 
giờ cả hai thành phần amoni và 
nitrit trong mẫu nước bị ô nhiễm 
amoni đã được chuyển hóa gần 
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như hoàn toàn, hàm lượng amoni 
chỉ còn 0,05 mgN/L, đạt quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với cơ 
sở nuôi trồng thủy sản thương 
phẩm.  

Chế phẩm có hiệu quả cao 
trong việc làm sạch môi trường 
nước bị ô nhiễm amoni, giúp tái sử 
dụng nước nuôi trồng thủy sản mà 
không cần thay nước, lại an toàn, 
đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp 
với điều kiện thực tế ở Việt Nam. 
Chế phẩm này và quy trình sản 
xuất nó đã được Cục Sở hữu trí tuệ 
(Bộ KH&CN) cấp bằng độc quyền 
giải pháp hữu ích số 2-
0002027 được công bố vào ngày 
27/5/2019. 

(Theo most.gov.vn) 
 
  Bể xử lý rác hiếu khí có bộ 
phận tạo áp suất âm  

Cảnh tượng những chiếc xe chở 
rác chạy khắp các con phố từ ngày 
này sang ngày khác, bốc ra mùi 
hôi thối và rỉ nước khắp mặt 
đường, vẫn luôn là nỗi kinh hoàng 
đối với nhiều người dân đô thị. 
Làm thế nào để chấm dứt vấn nạn 
trên, góp phần giảm thiểu tác động 
tiêu cực đến môi trường sống 
trong cộng đồng dân cư? 

Trung bình mỗi ngày, thủ đô 
Hà Nội thải ra khoảng 6.000 tấn 

chất thải rắn sinh hoạt, 80% trong 
số đó được chuyển đến xử lý tại 
bãi rác Nam Sơn.  

Theo ông, rác thải cần phải trải 
qua một quá trình xử lý nhằm loại 
bỏ nước và mùi trước khi di 
chuyển đến bãi rác. Mặc dù trước 
đây đã có nhiều nghiên cứu nhằm 
thiết lập các hệ thống gom khí thải 
trong các cơ sở xử lý rác, nhưng 
chưa có giải pháp nào đề xuất 
được hệ thống thu gom triệt để 
toàn bộ lượng khí thải phát sinh từ 
các bể rác trong quá trình ủ rác. 
Các kỹ thuật ủ sinh học hiếu khí 
hiện nay không thể cấp khí được 
vào bên trong các phân đoạn rác, 
thậm chí không thể cung cấp bổ 
sung oxy đến nhiều vùng trong bể 
ủ. Do đó, cần có thiết bị và giải 
pháp vừa có khả năng thông khí, 
cung cấp oxy cho bể rác ủ hiếu 
khí, vừa có khả năng thu gom 
được toàn bộ khí thải thoát ra từ bể 
rác ủ trong quá trình xử lý rác, 
đồng thời có thể tách phân ly được 
nước rỉ rác khỏi bể rác ủ và cải 
thiện cường độ bay hơi thoát ẩm 
vật liệu rác ủ. 

GS.TS Nguyễn Văn Cách đã 
cùng PGS.TS Trần Liên Hà 
(Trường Đại học Bách khoa Hà 
Nội) – người đã cùng ông đoạt giải 
sáng tạo Khoa học công nghệ Việt 



                                          Số 231 – 5/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 19 
 

Nam năm 2010 (VIFOTEC) trong 
lĩnh vực Bảo vệ môi trường và sử 
dụng hợp lý tài nguyên, đồng thời 
cũng là một nhà nghiên cứu lâu 
năm về xử lý môi trường bằng 
phương pháp sinh học – bắt tay 
vào việc chế tạo bể xử lý rác hiếu 
khí tích hợp các khả năng nêu trên. 

Nhờ vào những hiểu biết của 
mình trong lĩnh vực công nghệ 
sinh học và sự ăn ý sau nhiều năm 
hợp tác trong các dự án, đề tài cấp 
nhà nước, cấp bộ, hai nhà khoa 
học cùng các cộng sự đã chế tạo 
thành công bể xử lý rác hiếu khí có 
bố trí quạt hút tạo áp suất âm trên 
bề mặt rác và đề xuất quy trình xử 
lý rác sinh hoạt bằng bể xử lý rác 
hiếu khí này. 

Bể xử lý bao gồm đáy bể, 
tường bao, mái che tạo thành kết 
cấu kín khí, trên mái che có gắn 
quạt hút để tạo áp suất âm cho bể 
khi hoạt động. Phần đáy bể được 
bố trí hơi nghiêng về một phía, 
phần thấp nhất có bố trí hố gom 
nước rỉ rác. Trên nền của đáy bể 
có bố trí các rãnh cấp khí dọc theo 
chiều dốc của đáy bể, một đầu 
thông ra bên ngoài qua các cửa 
thông khí, một đầu được nối thông 
với hố gom nước rỉ rác. Trên mặt 
của rãnh có bố trí sàng để ngăn rác 
rơi xuống rãnh cấp khí. Phía trên 

cùng của bể xử lý rác có bố trí quạt 
hút để thu khí thải phát sinh trong 
quá trình xử lý rác ra ngoài theo 
cửa xả khí đưa đến công đoạn xử 
lý khí thải. Phía trên tường bao 
hoặc mái che có bố trí cửa nạp liệu 
có khả năng đóng kín không cho 
không khí thoát ra hoặc xâm nhập 
vào trong bể. 

Theo đó, sau khi rác được nạp 
vào bể qua cửa nạp liệu, dưới tác 
dụng của quạt hút và kết cấu kín 
khí, áp suất âm sẽ hình thành trên 
bề mặt khối rác ở không gian bên 
trong của bể. Không khí được hút 
theo các cửa thông khí ở dưới đáy 
bể đi qua khối rác để cung cấp oxy 
cho quá trình phân hủy hiếu khí 
rác trong bể một cách hiệu quả.  

Nhờ những ưu điểm đó, bể xử 
lý rác hiếu khí của chủ đơn là 
Trường Đại học Bách Khoa Hà 
Nội và nhóm tác giả gồm GS.TS 
Nguyễn Văn Cách và cộng sự đã 
được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa 
học và Công nghệ) cấp Bằng độc 
quyền sáng chế số 1-0021681 công 
bố vào ngày 25/9/2019. 

Tuy vậy, vẫn còn một chặng 
đường rất dài để áp dụng sáng chế 
này vào thực tế. Bởi theo Giáo sư 
Cách, “không nhiều doanh nghiệp 
có nhu cầu cũng như sẵn sàng chi 
tiền vào công nghệ giúp bảo vệ 
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môi trường. Tôi mong rằng trong 
tương lai, nhà nước sẽ giám sát 
chặt chẽ hơn vấn đề xử lý rác thải, 
cũng như đề ra biện pháp giúp 
nâng cao ý thức của người dân. 
Một khi nhà nước và người dân 
cùng lên tiếng, các doanh nghiệp 
phát thải rác ra môi trường buộc 
lòng phải có phương án xử lý phù 
hợp” – GS.TS Nguyễn Văn Cách 
cho biết. 

(Theo most.gov.vn) 
 
 Thầy giáo Phú Yên sáng chế 
hệ thống phát hiện khói thuốc lá 
trong trường học 

Theo chia sẻ của thầy giáo 
Nguyễn Quốc Dân, cách thức hoạt 
động của hệ thống rất đơn giản, 
khi học sinh trốn vào nhà vệ sinh 
hút thuốc lá, cảm biến sẽ phát hiện 
và truyền tín hiệu đến Arduino 
(một nền tảng mã nguồn mở phần 
cứng và phần mềm). Sau đó, 
Arduino xử lý bật còi báo động và 
đồng thời đóng chốt cửa nhà vệ 
sinh. Giáo viên phụ trách nghe 
tiếng còi báo động đến dùng 
remote để mở cửa và mời học sinh 
lên làm việc. 

Hệ thống được thiết kế và hoạt 
động nhờ vào các cảm biến khói, 
lửa, khí CO, chất lượng không khí, 
khí gas kết hợp với Arduino xử lý 

và những module thực hiện các 
chức năng riêng biệt. Sản phẩm đã 
hoạt động thử nghiệm trong 12 giờ 
đồng hồ, thử nghiệm ở những điều 
kiện thời tiết khác nhau và hệ 
thống đều hoạt động ổn định. 

 
Thầy giáo Phú Yên sáng chế hệ thống phát 

hiện khói thuốc lá trong trường học 

Điểm mới của sản phẩm này là 
sự kết hợp nhiều sensor (cảm biến) 
các loại làm việc cùng lúc để tăng 
khả năng phát hiện lên tới gần như 
tuyệt đối các trường hợp; làm việc 
theo module, mỗi module thực 
hiện một chức năng riêng, vì thế 
nếu trong quá trình làm việc có hư 
hỏng dễ dàng sửa chữa thay thế; 
vật liệu, linh kiện linh hoạt, dễ tìm 
kiếm, chi phí thấp. 

Việc ứng dụng “Hệ thống phát 
hiện học sinh hút thuốc lá trong 
trường học” vào thực tế sẽ như 
một biện pháp cứng rắn hơn để 
nhắc nhở, giáo dục học sinh không 
hút thuốc lá. Với tính hữu ích, hệ 
thống đã đạt giải cao tại Hội thi 
Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần 
thứ 8. 
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TS Nguyễn Trung Hòa - Thành 
viên Ban Giám khảo Hội thi sáng 
tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 
8 cho biết, đây là sản phẩm phù 
hợp với công nghệ hiện tại và khi 
sản phẩm này được áp dụng vào 
thực tế trường học sẽ giúp cho nhà 
trường tiết kiệm ngân sách chi cho 
nhân viên giám thị trong việc phát 
hiện học sinh hút thuốc lá. Sản 
phẩm có ý nghĩa lớn trong việc 
góp phần với nhà trường giáo dục 
học sinh để mỗi học sinh đều là 
những học sinh tốt, ngoan trong 
trường. 

 (Theo sohuutritue.net.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  

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: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 13/2015/TT-
BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 

1. Sửa đổi, bổ sung một số 
khoản của Điều 3 

a) Khoản 1 được sửa đổi, bổ 
sung như sau: 

“1. Hàng giả bao gồm các loại 
hàng hóa theo quy định tại khoản 8 
Điều 3 Nghị định số 
185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 
và khoản 3 Điều 1 Nghị định số 
124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 
số 185/2013/NĐ-CP ngày 
15/11/2013 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động thương mại, sản 
xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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và bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng.” 

b) Khoản 6 được sửa đổi, bổ 
sung như sau: 

“6. Kiểm soát hải quan đối với 
hàng giả, hàng xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ là việc áp dụng các 
biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải 
quan hoặc/và các biện pháp nghiệp 
vụ khác do cơ quan hải quan thực 
hiện theo quy định của pháp luật 
để phòng, chống buôn lậu, vận 
chuyển trái phép hàng hóa là hàng 
giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ trong địa bàn hoạt động hải 
quan.” 

c) Khoản 7 được sửa đổi, bổ 
sung như sau: 

“7. Đơn đề nghị bao gồm: Đơn 
đề nghị kiểm tra, giám sát 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có 
yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ; Đơn đề nghị gia hạn thời hạn 
áp dụng biện pháp kiểm tra, giám 
sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ và Đơn đề nghị tạm dừng làm 
thủ tục hải quan đối với hàng hóa 
bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ.” 

2. Sửa đổi, bổ sung một số 
khoản của Điều 4 

a) Khoản 3 được sửa đổi, bổ 
sung như sau: 

“3. Khiếu nại, khởi kiện các 
quyết định xử lý hàng giả, hàng 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 
việc áp dụng các biện pháp kiểm 
soát hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu của cơ quan hải quan liên 
quan đến quyền sở hữu trí tuệ theo 
quy định của pháp luật về khiếu 
nại, pháp luật tố tụng hành chính.” 

b) Bổ sung khoản 6 như sau: 
“6. Có trách nhiệm cung cấp 

thông tin cho cơ quan hải quan để 
thực hiện kiểm tra, giám sát, kiểm 
soát và cập nhật các nội dung liên 
quan đến phân biệt hàng giả, hàng 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 
hàng thật đã được bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ.” 

3. Khoản 5 Điều 5 được sửa 
đổi, bổ sung như sau: 

“5. Giải quyết khiếu nại của các 
tổ chức, cá nhân có liên quan về 
việc xử lý hàng giả, hàng xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ và việc 
áp dụng các biện pháp kiểm soát 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của 
cơ quan hải quan liên quan đến sở 
hữu trí tuệ theo quy định của pháp 
luật về khiếu nại.” 

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

“Điều 6. Nộp hồ sơ đề nghị 
kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ 
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quyền sở hữu trí tuệ 
1. Người nộp Đơn đề nghị gửi 

hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có 
yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ đến Tổng cục Hải quan thông 
qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử 
hải quan, gồm: 

a) Đơn đề nghị kiểm tra, giám 
sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ theo mẫu số 01 - 
ĐĐN/SHTT/2020 Phụ lục ban 
hành kèm Thông tư này; 

b) Văn bằng bảo hộ quyền sở 
hữu công nghiệp hoặc tài liệu khác 
chứng minh quyền sở hữu công 
nghiệp đang được bảo hộ tại Việt 
Nam hoặc Giấy chứng nhận đăng 
ký hợp đồng chuyển giao quyền sử 
dụng đối tượng sở hữu 
công nghiệp; Giấy chứng nhận 
đăng ký quyền tác giả, quyền liên 
quan đến quyền tác giả, quyền đối 
với giống cây trồng hoặc tài liệu 
khác chứng minh quyền tác giả, 
quyền liên quan đến quyền tác giả, 
quyền đối với giống cây trồng; 

c) Mô tả chi tiết hàng hóa xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ, ảnh 
chụp, các đặc điểm phân biệt hàng 
thật với hàng xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ; 

d) Danh sách những người xuất 

khẩu, nhập khẩu hợp pháp hàng 
hóa có yêu cầu giám sát; danh sách 
những người có khả năng xuất 
khẩu, nhập khẩu hàng hóa xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ; 

đ) Văn bản ủy quyền (trong 
trường hợp ủy quyền nộp đơn). 

Nội dung ủy quyền phải phù 
hợp với quy định pháp luật; trường 
hợp tổ chức, cá nhân ủy quyền 
không có trụ sở tại Việt Nam thì 
văn bản ủy quyền phải được hợp 
pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp 
không yêu cầu hợp pháp hóa lãnh 
sự theo thỏa thuận tại các Điều ước 
quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên. 

e) Chứng từ nộp phí hải quan 
theo quy định tại Thông tư 
số 274/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
hải quan và lệ phí hàng hóa, 
phương tiện quá cảnh. 

2. Trường hợp các tài liệu cung 
cấp cho Tổng cục Hải quan theo 
quy định tại Điều này có thay đổi, 
bổ sung thì người nộp Đơn đề nghị 
có trách nhiệm thông báo cho 
Tổng cục Hải quan thông tin về số, 
ngày văn bản thông báo chấp nhận 
kiểm tra, giám sát của cơ quan hải 
quan và các thông tin có thay đổi, 



                                          Số 231 – 5/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 24 
 

bổ sung kèm tài liệu liên quan đến 
thông tin thay đổi, bổ sung theo 
phương thức quy định tại Điều 
này. 

Cơ quan hải quan kiểm tra, đối 
chiếu thông tin theo thông báo của 
người nộp Đơn đề nghị với hồ sơ 
đề nghị kiểm tra, giám sát đã được 
chấp nhận và có văn bản thông báo 
về việc thay đổi, bổ sung thông tin 
gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành 
phố, Cục Điều tra chống buôn lậu. 

Trường hợp Hệ thống xử lý dữ 
liệu điện tử hải quan chưa đáp ứng 
hoặc bị lỗi, người nộp Đơn đề nghị 
nộp 01 bộ hồ sơ giấy gồm các 
chứng từ quy định tại Điều này tại 
bộ phận Một cửa của Tổng cục Hải 
quan hoặc gửi qua bưu điện tới 
Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát 
quản lý về hải quan). Chứng từ 
quy định tại điểm a, c, d, khoản 1 
Điều này là bản chính; chứng từ 
quy định tại điểm b, đ, e, khoản 1 
Điều này là bản chụp có ký tên, 
đóng dấu xác nhận của chủ thể 
quyền sở hữu trí tuệ hoặc người 
được ủy quyền hợp pháp”…(Còn 
tiếp). 

 (Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 

 Trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng 
ra sao đến hệ thống bảo hộ sáng 
chế? 

 Theo Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
KH&CN), hệ thống bảo hộ sáng 
chế được tạo ra với mục đích trở 
thành công cụ đắc lực hỗ trợ phát 
triển kinh tế - xã hội nhờ khai thác 
và thúc đẩy khoa học công nghệ, 
đồng thời đảm bảo cân bằng lợi 
ích giữa các bên.  

Tuy nhiên, thế giới luôn vận 
động kéo theo sự xuất hiện của 
những hiện tượng mới, yêu cầu hệ 
thống pháp luật kịp thời thích ứng. 
Đây là mối quan hệ biện chứng 
giữa ý thức xã hội và tồn tại xã hội 
từ trước đến nay. Vì lẽ đó, hệ 
thống sáng chế sẽ không thể tránh 
khỏi tầm ảnh hưởng sâu rộng của 
làn sóng công nghệ trí tuệ nhân tạo 
đang phát triển mạnh mẽ. Do vậy, 
để duy trì cơ chế bảo hộ sáng chế 
theo đúng mục tiêu ban đầu khi tạo 
ra hệ thống này, chúng ta nên đánh 
giá những khả năng mà trí tuệ 
nhân tạo sẽ tác động tới hệ thống 
sáng chế, từ đó quyết định hướng 
đi phù hợp cho tương lai. 

Theo số liệu của Tổ chức Sở 
hữu trí tuệ thế giới (WIPO), từ 
năm 2006 đến 2017, số lượng đơn 
sáng chế liên quan đến AI tăng gấp 
6,5 lần từ 8.515 đơn trong năm 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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2006 lên 55.660 đơn trong năm 
2017. Tuy nhiên, lượng đơn đăng 
ký sáng chế AI tăng nhanh cũng 
đặt ra không ít vấn đề liên quan 
đến pháp luật về bảo hộ sáng chế. 

Từ năm 2019, WIPO đã bắt đầu 
thảo luận các ảnh hưởng của trí tuệ 
nhân tạo tới hệ thống sở hữu trí 
tuệ. Trong đó, WIPO đã định hình 
một vài vấn đề nổi cộm và kêu gọi 
các quốc gia cùng tham gia thảo 
luận cho ý kiến. 

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, 
một số quốc gia đã thay đổi quy 
định về bảo hộ sáng chế, tạo ra cơ 
chế bảo hộ thông thoáng hơn dành 
cho công nghệ về khoa học máy 
tính. Theo đó, quy định này đã mở 
rộng phạm vi đối tượng bảo hộ, 
cho phép bảo hộ sáng chế liên 
quan đến lập trình thuật toán mà 
trước đây bị xếp vào nhóm đối 
tượng “ý tưởng trừu tượng”. Ngoài 
ra, USPTO còn tạo ra cơ chế linh 
hoạt tối đa khi chấp nhận những 
giải pháp được xem là “ý tưởng 
trừu tượng” nhưng có khả năng 
tích hợp vào ứng dụng thực tế 
(practical application) là đối tượng 
bảo hộ sáng chế. Thậm chí ngay cả 
khi giải pháp kỹ thuật không đáp 
ứng yêu cầu về tính ứng dụng thực 
tế thì vẫn được tiếp tục đánh giá 

tính sáng tạo, xem xét khả năng có 
được bảo hộ hay không. 

Mặc dù giải pháp kỹ thuật này 
đáp ứng đủ các điều kiện bảo hộ 
sáng chế, tuy nhiên căn cứ theo 
Điều 58 Công ước Sáng chế châu 
Âu quy định tác giả sáng chế phải 
là con người. Do đó, Cơ quan Sáng 
chế châu Âu đã từ chối bảo hộ 
đăng ký sáng chế này. Vụ việc đã 
dấy lên làn sóng tranh luận cho câu 
hỏi: có nên bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ đối với kết quả sáng tạo của 
AI hay không? 

Có nhiều giải pháp kỹ thuật liên 
quan đến AI xuất hiện, nhưng 
người nộp đơn không đề cập tác 
giả sáng chế là trí tuệ nhân tạo vì 
đa số pháp luật các nước đều yêu 
cầu tác giả sáng chế phải là con 
người. Số lượng đơn đăng ký sáng 
chế liên quan đến trí tuệ nhân tạo 
tăng lên dẫn tới khả năng xuất hiện 
nhiều tranh chấp, kiện tụng trong 
tương lai và sẽ gặp phải không ít 
khó khăn trong giải quyết tranh 
chấp. Không chỉ là xâm phạm tới 
quyền tác giả, việc trí tuệ nhân tạo 
xâm phạm quyền đối với sáng chế 
đặt ra yêu cầu với hệ thống pháp 
luật cần có các quy tắc cụ thể về 
xác định trách nhiệm pháp lý, giải 
quyết xâm phạm. 

Trong suốt quá trình học qua 
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các dữ liệu hình ảnh đầu vào, 
mạng máy thần kinh nhân tạo 
không chỉ học cách phân biệt biểu 
cảm khuôn mặt mà đồng thời còn 
có thể bắt chước quy trình làm sắc 
nét hình ảnh và cho ra kết quả 
tương tự. Về nguyên tắc, trường 
hợp này có thể được coi là hành vi 
sử dụng sáng chế mà không được 
sự đồng ý của chủ sở hữu. Như 
vậy, mạng thần kinh nhân tạo đã 
xâm phạm quyền đối với sáng chế. 

Pháp luật của đa số các quốc 
gia đều quy trách nhiệm pháp lý 
của hành vi xâm phạm do trí tuệ 
nhân tạo gây ra cho cá nhân, tổ 
chức xác định. Pháp luật châu Âu 
quy định “hành vi sử dụng sản 
phẩm chịu trách nhiệm về những 
thiệt hại xảy ra”, như vậy chủ thể 
sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ phải 
chịu trách nhiệm cho những xâm 
phạm do trí tuệ nhân tạo gây ra? 
Điều này sẽ có thể dẫn đến việc 
không còn ai muốn sử dụng phần 
mềm hay trí tuệ nhân tạo nữa. 

Đồng thời, quy tắc này cũng 
không thực sự triệt để vì trong 
nhiều trường hợp người sử dụng 
không thể đoán biết trước hành vi 
của mình sẽ dẫn tới xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ của người 
khác. Thực tế cho thấy, trong các 
vụ kiện trí tuệ nhân tạo xâm phạm 

quyền đối với sáng chế, nguyên 
đơn thường khởi kiện công ty phát 
triển hoặc kinh doanh sản phẩm 
chứ không kiện người sử dụng. 

Trí tuệ nhân tạo mang lại những 
giải pháp công nghệ tiến bộ vượt 
bậc với tốc độ phát triển nhanh 
chóng trong vài năm trở lại đây. 
Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo là 
ngành công nghệ có tính phức tạp 
và chuyên môn cao, tiềm ẩn nhiều 
thách thức đối với hệ thống sở hữu 
trí tuệ nói chung và hệ thống sáng 
chế nói riêng. Chính vì vậy, hệ 
thống sở hữu trí tuệ cần phản ứng 
linh hoạt và nhạy bén, hạn chế tối 
đa tác động tiêu cực nhưng vẫn 
đảm bảo khuyến khích đổi mới 
sáng tạo các công nghệ mới. 

(Theo Vietq.vn) 
 
 Tuyên truyền về sở hữu trí 
tuệ cho sinh viên - Chắp cánh 
đổi mới sáng tạo  

Cuộc thi và Hội nghị về sở hữu 
trí tuệ dành cho sinh viên được 
Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với 
Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn (ĐHQGHN) tổ chức 
hàng năm đã vượt xa khỏi giới hạn 
của hoạt động tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức để hướng tới việc 
xây dựng một thế hệ hiểu biết và 
tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. 
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Sở hữu trí tuệ (SHTT) - một 
trong ba trụ cột của thương mại 
quốc tế hiện đại, đã và đang ngày 
càng chứng tỏ vai trò quan trọng 
trong việc khuyến khích nghiên 
cứu và phát triển công nghệ, nâng 
cao chất lượng hàng hóa và tạo uy 
tín cho sản phẩm, gia tăng giá trị 
thương mại cho sản phẩm. Chính 
vì thế, trang bị kiến thức, kỹ năng 
và cao hơn là hình thành thái độ 
tôn trọng quyền SHTT trở thành 
yêu cầu cấp thiết đối với mọi 
“công dân toàn cầu”, nhất là khi 
Việt Nam đã là thành viên chính 
thức của tổ chức Thương mại thế 
giới WTO. 

Các hoạt động nâng cao nhận 
thức cộng đồng về SHTT như 
tuyên truyền, phổ biến kiến thức, 
pháp luật về SHTT, tư vấn, hướng 
dẫn việc đăng ký xác lập và bảo hộ 
quyền SHTT… đã được chú trọng 
tổ chức ở Việt Nam trong thời gian 
gần đây. Trong đó, cần phải kể đến 
sự phối hợp của Cục SHTT với các 
trường đại học trong việc tuyên 
truyền về SHTT cho sinh viên 
trong nhiều năm qua. Trong khuôn 
khổ Thỏa thuận hợp tác về SHTT 
giữa Cục SHTT và Trường Đại 
học Khoa học Xã hội và Nhân văn 
- Đại học Quốc gia Hà Nội 
(ĐHQGHN) do Lãnh đạo hai bên 

ký ngày 05.8.2010, kể từ năm 
2010 tới nay, Nhà trường phối hợp 
cùng Cục SHTT tổ chức thường 
niên Cuộc thi về SHTT và Hội 
nghị khoa học sinh viên về SHTT 
cho sinh viên các trường đại học 
tham gia nhằm gắn kết đào tạo với 
thực tế hoạt động SHTT, khuyến 
khích tìm hiểu và nâng cao hiểu 
biết của sinh viên về SHTT. Hoạt 
động này thường được tổ chức 
nhân ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 
26/4 và ngày Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam 18/5. 

Hai hoạt động này đã thu hút 
được đông đảo sinh viên tới từ các 
trường đại học tham gia như 
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 
Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên - ĐHQGHN, Trường Đại 
học Ngoại thương, Trường Đại học 
Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật 
- Đại học Huế, Trường Đại học 
Thương mại, Học viện Phụ nữ Việt 
Nam và Trường Đại học Khoa học 
Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN. 
Theo thời gian, hai hoạt động này 
được phát triển cả về chất lượng 
lẫn quy mô, trở thành hoạt động 
được sinh viên mong chờ hằng 
năm. Cuộc thi tìm hiểu kiến thức 
về SHTT dành cho sinh viên được 
Cục SHTT phối hợp với Trường 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 
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văn - ĐHQGHN  tổ chức hàng 
năm là sự thi đấu giữa sinh viên 
đại diện cho các trường tham gia 
với các phần thi cơ bản như Chào 
hỏi, Đấu trí IP, Xử lý tình huống 
SHTT, Khởi nghiệp với SHTT và 
các phần thi dành cho khán giả đã 
hấp dẫn, lôi cuốn người tham gia 
với các câu hỏi xoay quanh SHTT. 
Chính việc sân khấu hóa cuộc thi 
đã phát huy tác dụng trong việc 
giúp sinh viên hứng thú tìm hiểu 
những kiến thức, kỹ năng cũng 
như quy định pháp luật hiện hành 
về SHTT.  

Thông qua đó, sinh viên hình 
thành nền tảng kiến thức cũng như 
kỹ năng và thái độ tôn trọng quyền 
SHTT. Với cách thức này, khoảng 
cách giữa đào tạo và thực tiễn bảo 
hộ quyền SHTT sẽ được thu hẹp. 
Trong suốt mười năm qua, các 
hoạt động này đã có sức lan tỏa 
rộng rãi và cần được tiếp tục phát 
triển để xây dựng một hệ sinh thái, 
một môi trường SHTT kiến tạo. 

(Theo vista.gov.vn) 
 

 Hậu Giang - phát triển 
thương hiệu “Quýt đường Long 
Trị” nhờ khai thác giá trị của 
nhãn hiệu tập thể 

Tài sản trí tuệ nói chung và 
nhãn hiệu tập thể nói riêng được 

coi như một điều kiện, một giấy 
thông hành để các sản phẩm đặc 
sản Hậu Giang vươn lên đáp ứng 
được yêu cầu hội nhập vào thị 
trường của vùng đồng bằng sông 
Cửu Long, cũng như cả nước và có 
thể xuất khẩu ra nước ngoài. 

 
Hậu Giang là tỉnh thuộc trung 

tâm Đồng bằng sông Cửu Long, có 
địa hình bằng phẳng, khí hậu ôn 
hòa, phù sa bồi đắp quanh năm với 
hệ thống sông ngòi chằng chịt, 
thích hợp cho nông nghiệp phát 
triển. Tận dụng lợi thế, tỉnh Hậu 
Giang đã tập trung đầu tư, hình 
thành các vùng chuyên canh nông 
nghiệp. Nhờ đó, nhiều loại cây 
trồng, thủy sản của Hậu Giang đạt 
chất lượng cao và đã được đăng ký 
nhãn hiệu hàng hóa.  

Thuộc thị xã Long Mỹ, tỉnh 
Hậu Giang - xã Long Trị nằm ven 
sông Cái Lớn với diện tích trồng 
quýt đường gần 100 héc ta. Theo 
chia sẻ của người dân địa phương, 
quýt đường đã có mặt tại vùng đất 
này hơn nửa thế kỷ, trở thành loại 
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nông sản mang đến nguồn thu 
nhập chính cho nhiều hộ dân trong 
vùng. Từ đó cây quýt đường gắn 
liền với địa danh nơi đây, được bà 
con gọi là “Quýt đường Long Trị” 
và nhanh chóng được ghi nhớ 
trong tâm trí người tiêu dùng. 
Nhận thấy giá trị mà cây quýt 
đường mang lại, chính quyền địa 
phương đã mở rộng diện tích, 
mang giống quýt đường Long Trị 
trồng tại nhiều vùng khác trong 
tỉnh.  

Hiện nay, ở Việt Nam, ngoài 
Hậu Giang, quýt đường được trồng 
phổ biến tại Bình Phước, Bình 
Dương, Lâm Đồng, Vĩnh Long, 
Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng 
Tháp,…Và theo người tiêu dùng, 
quýt đường Long Trị - Hậu Giang 
được ưa chuộng hơn hẳn quýt các 
vùng khác bởi màu sắc tươi tắn và 
hương vị thơm ngon đặc trưng. 
Khi chín, quýt đường Long Trị có 
màu vàng chanh khá bắt mắt, vỏ 
bóng sáng, không bị sượng múi, vị 
ngọt thanh, mát. Đặc biệt, sau thu 
hoạch, trái có thể bảo quản lâu mà 
không héo. 

Ngày 13/01/2014, nhãn hiệu tập 
thể “Quýt đường Long Trị” đã 
được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy 
chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc 
quyền, mang đến sự hứng khởi cho 

các nhà sản xuất, kinh doanh và 
niềm tin cho người tiêu dùng, tạo 
động lực để thương hiệu “Quýt 
đường Long Trị” nhanh chóng 
được khôi phục và phát triển.  

Tiếp đó, vào ngày 08/05/2017, 
UBND tỉnh Hậu Giang đã ký 
quyết định số 824/QĐ-UBND, ban 
hành chương trình “Hỗ trợ phát 
triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang 
năm 2017-2020”, trong đó có dự 
án “Quản lý và phát triển Nhãn 
hiệu tập thể Quýt đường Long Trị 
dùng cho sản phẩm Quýt đường 
của tỉnh Hậu Giang” do Trung tâm 
Tư vấn Phát triển thương hiệu Việt 
Nam thực hiện, dưới sự quản lý 
của Sở Khoa học và Công nghệ và 
sự phối hợp của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu 
Giang. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

Vải trứng Hưng Yên được cấp 
chứng nhận nhãn hiệu: Cơ hội 
nâng cao giá trị sản phẩm  

Ngày 22/5, tại xã Phan Sào 
Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng 
Yên đã công bố chứng nhận nhãn 
hiệu sản phẩm "Vải trứng Hưng 
Yên." Đây là nông sản thứ 19 của 
tỉnh được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp 
chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu. 

 Vải trứng là tên gọi độc đáo 
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của giống vải khi chín có quả to 
gần bằng quả trứng gà, căng mọng 
và ngọt đượm được trồng chủ yếu 
ở các xã Phan Sào Nam, Minh 
Tân, Đoàn Đào, thị trấn Trần Cao, 
huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên với 
tổng diện tích hơn 110 ha; trong 
đó, có 20 ha đang cho thu hoạch, 
năng suất khoảng 15 tấn/ha/năm. 
Với chất lượng và mẫu mã vượt 
trội, giá trị kinh tế cao nên vài năm 
trở lại đây, cây vải trứng đang 
được mở rộng diện tích ở nhiều địa 
phương. Nhiều hộ nông dân chăm 
sóc cây vải trứng theo quy trình 
VietGap, sản phẩm quả bảo đảm 
tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực 
phẩm, được tiêu thụ ở siêu thị. 

 
Vải trứng Hưng Yên được cấp chứng nhận 

nhãn hiệu: Cơ hội nâng cao giá trị sản phẩm 

Tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ, tạo 
lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu 
chứng nhận cho sản phẩm vải 
trứng Hưng Yên, với mục tiêu là 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng 
nhận “Vải Trứng Hưng Yên”; 
hoàn thiện các công cụ quản lý 
nhãn hiệu chứng nhận; xây dựng 

công cụ quảng bá, giới thiệu phát 
triển sản phẩm tạo tiền đề cho quả 
vải trứng Hưng Yên phát triển 
đúng với tiềm năng và thế mạnh. 

Việc cấp chứng nhận bảo hộ 
nhãn hiệu cho vải trứng Hưng 
Yên là thành công của dự án “Tạo 
lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu 
chứng nhận sản phẩm "Vải trứng 
Hưng Yên" triển khai tại huyện 
Phù Cừ, do Công ty trách nhiệm 
hữu hạn phát triển tài sản trí tuệ 
Việt thực hiện trong năm 2019. 

Dự án nhằm mục tiêu là đăng 
ký bảo hộ thành công nhãn hiệu, 
hoàn thiện các công cụ quản lý 
nhãn hiệu chứng nhận; xây dựng 
công cụ quảng bá, giới thiệu phát 
triển sản phẩm tạo tiền đề cho quả 
vải trứng Hưng Yên phát triển 
đúng với tiềm năng và thế mạnh 
vốn có. Hợp tác xã nông nghiệp 
Quyết Tiến (xã Phan Sào Nam) là 
đơn vị được quyền sử dụng mã số 
cho sản phẩm mang nhãn hiệu 
chứng nhận “Vải trứng Hưng 
Yên". 

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban 
Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn 
Duy Hưng, việc đăng ký bảo hộ 
thành công nhãn hiệu "Vải trứng 
Hưng Yên" sẽ góp phần xây dựng 
và bảo vệ thương hiệu đặc sản của 
tỉnh, liên kết các hộ sản xuất, kinh 
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doanh cùng xây dựng, bảo vệ sản 
phẩm đặc sản của vùng đất Phố 
Hiến. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ chỉ đạo 
huyện Phù Cừ tiếp tục đẩy mạnh 
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào trồng và chăm sóc cây 
vải trứng để cây vải trứng Hưng 
Yên cho hiệu quả và chất lượng 
cao. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
các đặc sản địa phương, tăng sức 
cạnh tranh cho nông sản Việt 

Một trong những hướng ưu tiên 
để nâng cao sức cạnh tranh cho 
nông, lâm, thuỷ sản, các sản phẩm 
làng nghề của Việt Nam là xây 
dựng, đăng ký và bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ cho các loại sản phẩm 
này. 

 
Quá trình hội nhập kinh tế quốc 

tế của Việt Nam ngày càng diễn ra 
mạnh mẽ kể cả về chiều sâu và 
chiều rộng, trong quá trình đó, 
hoạt động sản xuất và kinh 
doanh các đặc sản địa phương đã 

thu được nhiều thành quả to lớn, 
góp phần nâng cao thu nhập cho 
đồng bào khu vực có đặc sản. Nổi 
bật trong số các đặc sản là các sản 
phẩm: cà phê, gạo, chè, hồ tiêu, ca 
cao, hạt điều, thuỷ sản... và các sản 
phẩm làng nghề. Chúng ta cần xây 
dựng chiến lược nâng cao khả 
năng cạnh tranh cho nông, lâm, 
thuỷ sản, các sản phẩm làng nghề 
và chính sách hỗ trợ. Một trong 
những hướng ưu tiên để nâng cao 
sức cạnh tranh cho nông, lâm, thuỷ 
sản, các sản phẩm làng nghề của 
Việt Nam là xây dựng, đăng ký và 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
(SHTT) cho các loại sản phẩm 
này. 

Đặc sản là các sản phẩm chỉ có 
thể sản xuất trong một khu vực địa 
lý nhất định mà tại đó thực hành 
sản xuất của con người cộng với 
yếu tố về văn hóa, trải qua thời 
gian dài, đã góp phần tạo ra những 
đặc tính sinh học riêng cho sản 
phẩm. Do tính đặc thù về địa lý, 
danh tiếng và chất lượng, đặc sản 
thường có giá trị gia tăng lớn hơn 
so với sản phẩm thông thường 
cùng loại. Giá trị này thuộc về 
cộng đồng sản xuất sản phẩm 
trong nhiều năm, thậm chí qua 
nhiều thế hệ phát triển thành đặc 
sản mang lại lợi ích lâu dài, bền 
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vững cho cộng đồng địa phương. 
Việc bảo hộ tên gọi (nhãn hiệu, 

chỉ dẫn địa lý) cho đặc sản và/hoặc 
các dịch vụ truyền thống cũng như 
tên của chủ thể (tên thương mại) 
sản xuất/kinh doanh đặc sản 
và/hoặc các dịch vụ truyền thống 
là hết sức cần thiết. Việc đăng ký 
tên gọi cho đặc sản và dịch vụ 
truyền thống không chỉ đơn thuần 
là đăng ký bảo hộ mà còn phải 
được bảo vệ, giữ gìn và phát triển 
nhằm nâng cao uy tín, ảnh hưởng 
của sản phẩm/dịch vụ mang tên 
gọi đó cũng như uy tín của chủ thể 
tạo ra chúng. 

Nhiều doanh nghiệp với một 
nhãn hiệu tập thể sẽ khắc phục 
được các khó khăn đó, đồng thời 
năng cao sức cạnh tranh cho sản 
phẩm của mình. Sau khi đã thiết 
lập được vị thế cho nhãn tập thể 
đó, mỗi doanh nghiệp sẽ phát triển 
nhãn hiệu riêng của mình và dưới 
cái ô nhãn hiệu tập thể nói trên. Do 
đó, nhãn hiệu tập thể là hình thức 
đặc biệt phù hợp để bảo vệ và phát 
triển nông, lâm, thuỷ sản và các 
sản phẩm làng nghề của nước ta. 

Đối với người sản xuất, việc 
bảo hộ thương hiệu cho đặc sản 
địa phương sẽ giúp người sản xuất 
sản phẩm có được lợi thế cạnh 
tranh trên thị trường; giúp nhà sản 

xuất duy trì được lượng khách 
hàng truyền thống, thu hút khách 
hàng tiềm năng; tăng doanh số và 
lợi nhuận; giúp nhà sản xuất đưa 
sản phẩm thâm nhập thị trường 
thuận lợi, mở rộng thị trường xuất 
khẩu và giúp nhà sản xuất chống 
các hành vi cạnh tranh không lành 
mạnh (đối với các hành vi chỉ dẫn 
sai lệch nguồn gốc của sản phẩm). 

Đối với người tiêu dùng, việc 
bảo hộ thương hiệu cho đặc sản 
địa phương giúp người dùng có 
thông tin và được chỉ dẫn bởi các 
dấu hiệu về khu vực địa lý được 
gắn trên sản phẩm, yên tâm sử 
dụng các sản phẩm có nguồn gốc 
thực từ khu vực địa lý với chất 
lượng được kiểm soát và tránh các 
rủi ro từ việc sử dụng hàng hoá giả 
mạo, kém chất lượng. Vị trí địa lý 
đặc biệt đã mang đến cho Việt 
Nam nền khí hậu nhiệt đới ẩm, gió 
mùa và điều kiện tự nhiên rất đa 
dạng, phân hoá giữa các vùng 
miền trên khắp đất nước. Việt 
Nam lại là một nước có nền văn 
minh nông nghiệp lâu đời, với tổ 
chức cộng đồng cơ bản là xóm 
làng, do vậy các nông, lâm, thuỷ 
sản và làng nghề của chúng ta đặc 
biệt phong phú. 

Do đó, đối tượng đăng ký nhãn 
hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận 
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và chỉ dẫn địa lý cho các đặc sản 
chủ yếu là địa danh (dấu hiệu chỉ 
nguồn gốc địa lý của sản phẩm), 
hay nói cách khác là hiện nay 
chúng ta sử dụng chủ yếu địa danh 
để đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn 
hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý 
cho các đặc sản. Việc đăng ký, bảo 
vệ và phát triển các địa danh gắn 
liền với sản phẩm không chỉ là 
trách nhiệm, quyền lợi của người 
dân trong mỗi khu vực mà còn là 
trách nhiệm của mỗi chúng ta. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Gỡ vướng mắc về sử dụng mã 
số, mã vạch nước ngoài  

Để chứng minh đã được đối tác 
nước ngoài cho phép sử dụng mã 
số, mã vạch, doanh nghiệp không 
nhất thiết phải cung cấp đúng mẫu 
thư ủy quyền, hợp đồng ủy 
quyền… mà chỉ cần đưa ra các 
hình thức ủy quyền khác nhau theo 
thông lệ quốc tế. 

Nội dung này đã được thống 
nhất tại cuộc họp chiều 20/5 giữa 
đại diện Bộ KH&CN, Bộ Công 
Thương, Bộ Tư pháp, Tổng cục 
Hải quan, Tổ tư vấn về phát triển 
bền vững và nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia... để tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc liên quan 
đến thủ tục xác nhận sử dụng mã 

nước ngoài hoặc uỷ quyền sử dụng 
mã số, mã vạch nước ngoài theo 
Nghị định 74/2018/NĐ-CP. 

 
Tại cuộc họp, đại diện Bộ 

KH&CN, Bộ Công Thương cho 
biết việc sử dụng mã số, mã vạch 
của các đối tác nước ngoài góp 
phần giúp hàng hoá của Việt Nam 
xuất khẩu thuận lợi hơn. Bên cạnh 
đó, cũng có một số trường 
hợp doanh nghiệp cố tình sử dụng 
những mã số, mã vạch nước ngoài 
mà không được uỷ quyền, thậm 
chí đã có phản ánh từ những tổ 
chức, doanh nghiệp nước ngoài, 
dẫn đến nguy cơ hàng hoá xuất 
khẩu của Việt Nam gặp khó khăn 
tại các thị trường quốc tế. 

Tuy nhiên, qua phản ánh từ 
doanh nghiệp, các ý kiến của Bộ 
KH&CN, Bộ Công Thương, Tổng 
cục Hải quan… cũng nhìn nhận 
trong quá trình thực hiện Nghị 
định 74/2018/NĐ-CP, do các văn 
bản hướng dẫn chưa đầy đủ nên 
xảy ra tình trạng một số doanh 
nghiệp gặp khó khăn khi xuất khẩu 
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hàng hoá có sử dụng mã số, mã 
vạch nước ngoài. 

Trong thời gian tới, các thành 
viên Tổ tư vấn về phát triển bền 
vững và nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia cũng sẽ tích cực 
làm việc, trao đổi với các doanh 
nghiệp để rà soát, đề xuất, kiến 
nghị với Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ những giải pháp tháo 
gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều 
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 
thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thời 
kỳ “hậu COVID-19”. 

(Theo vietq.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Tạm giữ số lượng lớn phụ 
tùng ô tô có dấu hiệu giả mạo 
nhãn hiệu  

Mới đây, Đội QLTT số 14 thuộc 
Cục QLTT thành phố Hà Nội tiến 
hành kiểm tra đối với 2 cơ sở kinh 
doanh phụ tùng ô tô có dấu hiệu 
giả mạo nhãn hiệu đang được bảo 
hộ tại Việt Nam. 

Cơ sở đầu tiên là cơ sở kinh 
doanh phụ tùng ô tô Năm Châu - 
Việt Đức, đc 104 phố Lạc Nghiệp, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại thời 
điểm kiểm tra, cơ sở này đang hoạt 
động kinh doanh mặt hàng phụ 
tùng ô tô các loại. Chủ hộ kinh 
doanh đã xuất trình Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh số 
01D8038190 cấp ngày 8/10/2019 
do Phòng Tài chính - kế hoạch 
quận Hai Bà Trưng cấp. Về hàng 
hóa, Đoàn kiểm tra phát hiện, tại 
cơ sở đang bày bán mặt hàng phụ 
tùng ô tô các loại. Qua kiểm tra 
phát hiện có: 6 chiếc lọc dầu ô tô 
BMW 15 bộ má phanh ô tô BMW; 
51 chiếc lọc gió ô tô Mercedes-
Benz; 35 bộ má phanh ô tô 
Mercedes-Benz. 

Toàn bộ số hàng hóa trên 
không có hóa đơn chứng từ kèm 
theo, có dấu hiệu giả mạo nhãn 
hiệu BMW và Mercedes-Benz 
đang được bảo hộ tại Việt Nam. 
Đội QLTT số 14 tiến hành tạm giữ 
toàn bộ số hàng hóa trên để xác 
minh, xử lý theo quy định pháp 
luật. Tiếp tục kiểm tra cửa hàng 
phụ tùng ô tô Khang Thăng, có địa 
chỉ tại số 69C phố Kim Ngưu, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội, Đoàn kiểm tra 
phát hiện số lượng lớn hàng hóa có 
dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu BMW, 
Mercedes-Benz, Toyota đang được 
bảo hộ tại Việt Nam không có hóa 
đơn chứng từ kèm theo, trị giá 
hàng hóa vi phạm ước tính trên 1 
tỷ đồng. Chủ hộ kinh doanh đã 
xuất trình Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh số 01D80337105 
cấp ngày 22/4/2019 do Phòng Tài 
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chính - kế hoạch quận Hai Bà 
Trưng cấp. Hiện Đội QLTT số 14 
tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng 
hóa ở 2 cơ sở trên để xác minh, xử 
lý theo quy định 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Công bố đường dây nóng 
nhận tin báo hàng giả của Viện 
kiểm sát tối cao 

Theo đó, Viện trưởng VKSND 
tối cao quyết định thành lập, công 
bố đường dây nóng và địa chỉ thư 
điện tử (email) đặt tại Vụ Thực 
hành quyền công tố và kiểm sát 
điều tra án kinh tế (Vụ 3), VKSND 
tối cao để tiếp nhận tin báo về 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả. 

Cụ thể, số điện thoại đường dây 
nóng (trong giờ hành chính): Số 
điện thoại cố định: 024.38255058 
(số máy lẻ: 820032); số điện thoại 
di dộng: 0982.539.553. 

Số điện thoại đường dây nóng 
(ngoài giờ hành chính, 24/24 giờ): 
Số điện thoại di dộng: 
0982.539.553; 0915.023.199; 
0903.446.366. Địa chỉ thư điện tử: 
v3vkstc@gmail.com. 

Quyết định số 140/QĐ-VKSTC 
của Viện trưởng VKSND tối cao 
giao Vụ trưởng Vụ 3, VKSND tối 
cao phân công cán bộ trực đường 

dây nóng và địa chỉ thư điện tử để 
bảo đảm tiếp nhận đầy đủ, kịp thời 
tin báo về buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả theo đúng 
quy định của pháp luật. 

 
Công bố đường dây nóng nhận tin báo hàng 

giả của Viện kiểm sát tối cao 

Ngoài ra, Quyết định cũng giao 
Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí 
Kiểm sát, Cổng thông tin điện tử 
Văn phòng VKSND tối cao đăng 
tải số điện thoại đường dây nóng 
và địa chỉ hộp thư điện tử trên tại 
trang bìa các ấn phẩm, trang thông 
tin để thông báo rộng rãi đến cá 
nhân, tổ chức. Về vấn nạn hàng 
giả, trong tháng 4 vừa qua, Cục 
Quản lý Thị trường TP Hà Nội đã 
kiểm tra 129 vụ vi phạm hàng giả, 
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, 
hàng xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ trên địa bàn. Qua đó, lực lượng 
chức năng đã xử lý 203 vụ (trong 
đó xử lý 74 vụ tồn); Phạt hành 
chính 2,509 tỷ đồng.  

Nhằm tiếp tục đấu tranh mạnh 
mẽ hơn nữa với vấn nạn hàng giả, 



                                          Số 231 – 5/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 36 
 

hiện lực lượng Công an thành phố 
đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, 
công an các quận, huyện, thị xã 
xây dựng kế hoạch, xác lập chuyên 
án đấu tranh, nắm chắc tình hình 
tuyến, địa bàn, đối tượng nhằm 
triệt phá các đường dây, ổ nhóm, 
tụ điểm buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả; kịp thời phát 
hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối 
tượng chủ mưu, cầm đầu.  

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Cái giá phải trả khi doanh 
nghiệp 'thờ ơ' với đăng ký nhãn 
hiệu   

Theo số liệu của Cục Sở hữu trí 
tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), 
Việt Nam đã có 35 năm phát triển 
sở hữu trí tuệ (SHTT) nhưng đến 
nay, khung pháp lý cho SHTT vẫn 
chưa đến được với tất cả doanh 
nghiệp (DN). 

Trong nhiều năm qua, câu 
chuyện về kiểu dáng công nghiệp 
và nhãn hiệu hàng hóa của doanh 
nghiệp Việt Nam bị đánh cắp trên 
thị trường quốc tế diễn ra khá phổ 
biến. Để xảy ra tình trạng này là do 
các DN Việt Nam có tài sản sở 
hữu trí tuệ song lại chưa quan tâm 
hoặc không quan tâm nhiều, hay 
có quan tâm nhưng mức độ quan 
tâm chưa thỏa đáng về sở hữu trí 

tuệ. Điều này đã gây ra vấn đề lớn 
và DN phải trả giá đắt bằng việc bị 
đánh cắp kiểu dáng công nghiệp và 
nhãn hiệu của mình. 

Đánh giá về vấn đề này, ông 
Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) cho biết: Hiện nay, 
Việt Nam đã có những cam kết rất 
cao thậm chí là cao nhất liên quan 
đến sở hữu trí tuệ. Trong bối cảnh 
mới khi thế giới đang tiến tới nền 
kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế 
thông minh, việc tuân thủ các cam 
kết về sở hữu trí tuệ, đặc biệt là 
kiểu dáng công nghiệp và nhãn 
hiệu của DN là việc làm rất cần 
thiết, Chính sự quan tâm không 
thỏa đáng của DN đã gây ra những 
vấn đề lớn và DN Việt phải trả giá 
rất đắt. Việc những thương hiệu 
Việt bị đánh cắp trên thế giới đã và 
đang diễn ngày càng nhiều, gây ra 
những tổn hại rất lớn cho Doanh 
nghiệp. 

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 
và nhãn hiệu cho DN Việt Nam là 
một trong những tiêu chuẩn quan 
trọng của quá trình hội nhập. Đây 
cũng chính là nội dung được quan 
tâm nhiều nhất trong các hiệp định 
thương mại tự do, đặc biệt là các 
hiệp định tự do thương mại. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 


