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HỘI THẢO VỀ CÁC GIẢI 
PHÁP ĐỂ ĐẨY MẠNH KHỞI 
NGHIỆP, ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG 
TÀU 

Sáng ngày 24/6, tại Trung 
tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ 
chức Hội thảo về các giải pháp 
đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới 
sáng tạo tỉnh BR-VT nhằm đóng 
góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo 
chính trị trình Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-
2025. 

 
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc 
hội tỉnh phát biểu tại Hội thảo 

 Tham dự hội thảo, về phía 
lãnh đạo tỉnh, có bà Nguyễn Thị 
Yến - Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu 
Quốc hội tỉnh; ông Lê Ngọc 
Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
Về phía Sở KH&CN, có ông Mai 
Thanh Quang – GĐ Sở KH&CN, 

cùng các đại biểu là đại diện lãnh 
đạo các Sở, ban, ngành, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố; các 
hiệp hội doanh nghiệp; Các 
chuyên gia, tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp, đổi mới sáng tạo trong và 
ngoài tỉnh.  

Phát biểu khai mạc, ông  Lê 
Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh cho biết: Trong giai đoạn 
2016 – 2020, tỉnh đã tích cực triển 
khai nhiều chương trình, chính 
sách hỗ trợ cho hoạt động khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo như đề án 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
chương trình Khoa học và Công 
nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng 
cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá… Bước đầu hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo tỉnh cơ bản đã được hình thành 
và phát triển. Nhiều doanh nghiệp 
mới được thành lập, nhiều dự án 
khởi nghiệp có đổi mới sáng tạo, 
có ứng dụng KH&CN, các mô 
hình kinh doanh mới được hình 
thành để đẩy mạnh hoạt động khởi 
nghiệp, đổi mới sáng tạo cho cộng 
đồng khởi nghiệp. 

Tại hội thảo, đại diện Sở 
KH&CN, ông Mai Thanh Quang 
đã báo cáo đề dẫn về tình hình 
phát triển khởi nghiệp, đổi mới 
sáng tạo tỉnh BR-VT giai đoạn 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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2016-2020. Được biết, qua 3 năm 
triển khai, hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tỉnh đã dần hình 
thành, các hoạt động khởi nghiệp 
đã được tổ chức như các lớp tập 
huấn, hội  nghị về khởi nghiệp 
sáng tạo, các chương trình đào tạo, 
ươm tạo, kết nối cố vấn đã được tổ 
chức giúp hỗ trợ, hoàn thiện cho 
nhiều dự án khởi nghiệp đi ra thị 
trường, nhiều tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp đã được hình thành trong 
các trường đại học, cao đẳng, hiệp 
hội doanh nghiệp. Số lượng doanh 
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo tại tỉnh hiện nay khoảng 70 
doanh nghiệp. Hiện nay, hệ sinh 
thái khởi nghiệp tại tỉnh đang ở 
giữa cấp độ 1 – Hệ sinh thái mới 
hình thành và cấp độ 2 – Hệ sinh 
thái cơ bản.  

Bên cạnh đó, các đại biểu còn 
được nghe các tham luận, ý kiến 
đóng góp của các chuyên gia như: 
Ông Phạm Duy Hiếu - Phó chủ 
tịch Quỹ khởi nghiệp doanh 
nghiệp KH&CN Việt Nam chia sẻ 
về tư duy dẫn dắt trong công tác 
xây dựng Hệ sinh thái Đổi mới 
sáng tạo và khởi nghiệp địa 
phương hướng tới phát triển bền 
vững; Ông Nguyễn Hoa Cương – 
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
quản lý kinh tế Trung ương – Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư tham luận nội 
dung về phát triển doanh nghiệp 
và hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong 
bối cảnh cách mạng công nghiệp 
4.0; Ông Nguyễn Việt Đức – Tổng 
GĐ Công ty cổ phần Quản lý đầu 
tư khởi nghiệp sáng tạo tham luận 
nội dung về xây dựng và phát triển 
Hệ sinh thái đầu tư Đổi mới sáng 
tạo tại địa phương,…  

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, bà 
Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng 
đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh bày 
tỏ sự cảm ơn và tiếp thu những ý 
kiến đóng góp quý báu của các 
chuyên gia đã trình bày tại hội 
thảo.  

(Theo sokhcnbariavungtau.gov.vn) 
 

VIỆT NAM TRIỂN KHAI 
THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 
QUỐC GIA VỀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ 

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) Đinh Hữu Phí có cuộc 
điện đàm với ông Daren Tang, 
người được Đại hội đồng Tổ chức 
Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) 
chính thức bổ nhiệm làm Tổng 
Giám đốc WIPO nhiệm kỳ 2020 - 
2026. 

Trên cơ sở mối quan hệ hợp 
tác tốt đẹp và sự hiểu biết lẫn 



                                          Số 232 – 6/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 3 
 

nhau, Cục trưởng và tân Tổng 
Giám đốc WIPO đã trao đổi thẳng 
thắn, cởi mở về định hướng hợp 
tác trong thời gian tới giữa Cục 
SHTT Việt Nam - WIPO trên 
phương diện đa phương và song 
phương, giữa ASEAN – WIPO 
thông qua Nhóm Công tác hợp tác 
về SHTT (AWGIPC) và giữa Cục 
SHTT – Cơ quan SHTT Singapore 
(IPOS).  

 
Cục trưởng Đinh Hữu Phí và ông Daren Tang 
tại Lễ ký Kế hoạch hợp tác giữa hai Cơ quan 
nhân sự kiện Tuần lễ SHTT Singapore 2019 

Trên phương diện hợp tác đa 
phương với WIPO, Cục trưởng 
Đinh Hữu Phí nhấn mạnh việc 
tham gia ngày càng tích cực và có 
chiều sâu của Việt Nam vào các 
hoạt động và tổ chức của WIPO 
như: đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy 
ban điều phối (2014), Chủ tịch Đại 
hội đồng WIPO (2018-2019) và 
tham gia thảo luận các vấn đề 
quan trọng của các Cơ quan điều 
hành/Ủy ban chuyên môn của 
WIPO. Cục trưởng nhấn mạnh 
việc Lãnh đạo Bộ Khoa học 

và Công nghệ tham dự Đại hội 
đồng WIPO trong những năm gần 
đây đã thể hiện sự quan tâm của 
Lãnh đạo cấp cao của Chính phủ 
Việt Nam đối với vấn đề SHTT.  

Liên quan đến các định chế về 
SHTT, Việt Nam hiện là Thành 
viên của 11 điều ước quốc tế, 
trong đó có Thỏa ước La Hay về 
đăng ký quốc tế kiểu dáng công 
nghiệp mới có hiệu lực tại Việt 
Nam từ ngày 30/12/2019. Cục 
trưởng Đinh Hữu Phí đề nghị 
WIPO xem xét đào tạo thẩm định 
viên xử lý đơn La Hay, tổ chức 
hội thảo giới thiệu về hệ thống La 
Hay cho doanh nghiệp và đại diện 
sở hữu công nghiệp Việt Nam, đặc 
biệt là việc WIPO sớm hoàn thiện 
và chuyển giao mô-đun quản trị 
đơn La Hay cho Việt Nam. 

Nhằm triển khai thực hiện 
Chiến lược SHTT, vừa qua, Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH và 
CN) đã ban hành Kế hoạch thực 
hiện trong giai đoạn 2020-2025. 
Theo đó, bộ đề ra các nhiệm vụ và 
yêu cầu cụ thể như hoàn thiện cơ 
chế, chính sách, pháp luật để thúc 
đẩy hoạt động tạo ra, xác lập, khai 
thác và bảo vệ quyền SHTT; xây 
dựng Luật Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật SHTT; xây dựng 
Chương trình phát triển tài sản trí 
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tuệ giai đoạn đến năm 2030…  
Bên cạnh đó, Bộ KH và CN đã 

có văn bản gửi UBND các tỉnh, 
thành phố hướng dẫn triển khai 
Chiến lược SHTT. Theo Cục 
trưởng SHTT Ðinh Hữu Phí, đến 
nay, một số tỉnh, thành phố đã xây 
dựng kế hoạch thực hiện Chiến 
lược SHTT của địa phương một 
cách chủ động, linh hoạt. Ðể phát 
triển hệ thống SHTT theo mục tiêu 
Chiến lược SHTT đã đề ra, các sở 
KH và CN cần nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước về 
SHTT, thông qua việc kiện toàn 
hệ thống cơ quan quản lý nhà 
nước về SHTT, xác định, củng cố 
các đầu mối chuyên trách tại các 
cơ quan quản lý nhà nước có liên 
quan ở địa phương, đẩy mạnh cơ 
chế phối hợp liên ngành trong 
quản lý nhà nước về SHTT. Cần 
tăng cường phối hợp các cơ quan 
hành chính nhà nước và các cơ 
quan tư pháp trong việc bảo vệ 
quyền SHTT, tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát và xử lý nghiêm các 
hành vi xâm phạm quyền SHTT, 
nhất là hành vi xâm phạm quyền 
SHTT trong môi trường kỹ thuật 
số… Bên cạnh đó, chú trọng các 
giải pháp thúc đẩy các hoạt động 
tạo ra tài sản trí tuệ, như: Cung 
cấp dịch vụ thông tin SHTT cho 

các viện nghiên cứu, trường đại 
học, doanh nghiệp; xây dựng và 
triển khai các chương trình KH và 
CN, hỗ trợ các viện nghiên cứu, 
trường đại học hợp tác với doanh 
nghiệp theo hướng tạo ra kết quả 
nghiên cứu được bảo hộ quyền 
SHTT; hướng dẫn doanh nghiệp 
tạo dựng và khai thác hiệu quả các 
chỉ dẫn thương mại cho sản phẩm, 
dịch vụ của mình; hỗ trợ đăng ký 
bảo hộ các chỉ dẫn địa lý tiềm 
năng... Thời gian tới, việc phát 
triển các trung tâm chuyển giao 
công nghệ và SHTT tại các viện 
nghiên cứu, trường đại học và 
doanh nghiệp rất quan trọng, nhằm 
thúc đẩy khai thác hiệu quả tài sản 
trí tuệ. 

Việc triển khai Chiến lược 
SHTT có thể được thực hiện theo 
cách thức UBND cấp tỉnh ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chiến 
lược SHTT của năm 2020 hoặc 
giai đoạn 2020 - 2021. Khi đã xác 
định các chỉ tiêu, định hướng phát 
triển của các ngành, lĩnh vực kinh 
tế - xã hội của địa phương thì xây 
dựng kế hoạch đến năm 2025 hoặc 
2030. Các địa phương đã ban hành 
Kế hoạch thực hiện Chiến lược 
SHTT đến năm 2030, có thể triển 
khai bằng các chương trình hành 
động hay kế hoạch cụ thể theo 
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từng giai đoạn để xác định các 
nhiệm vụ ưu tiên. 

 (Tổng hợp) 
 

 
 

 
TẠO THUẬN LỢI CHO CÁC 
CHỦ THỂ QUYỀN SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ 

Hợp đồng sử dụng nhãn hiệu sẽ 
có giá trị pháp lý đối với bên thứ 
ba mà không phụ thuộc vào việc 
đăng ký hợp đồng đó tại Cục Sở 
hữu trí tuệ. 

Khoản 2, Điều 148 Luật Sở 
hữu trí tuệ có quy định về hiệu lực 
của Hợp đồng chuyển giao quyền 
sở hữu công nghiệp như sau: “2. 
Đối với các loại quyền sở hữu 
công nghiệp được xác lập trên cơ 
sở đăng ký theo quy định tại Điểm 
a, Khoản 3 Điều 6 của Luật này, 
hợp đồng sử dụng đối tượng sở 
hữu công nghiệp có hiệu lực theo 
thỏa thuận giữa các bên, nhưng chỉ 
có giá trị pháp lý đối với bên thứ 
ba khi đã được đăng ký tại cơ 
quan quản lý nhà nước về quyền 
sở hữu công nghiệp”. 

Theo phản ánh của ông Minh 
Tú, hiện tại, Luật Sở hữu trí tuệ và 
các văn bản hướng dẫn liên quan 
khác không có định nghĩa hoặc 

hướng dẫn cụ thể cách hiểu của 
“bên thứ ba” trong quy định nêu 
trên nên không rõ “bên thứ ba” 
được đề cập trong đoạn “hợp đồng 
sử dụng đối tượng sở hữu công 
nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận 
giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị 
pháp lý đối với bên thứ ba…” 
được hiểu là các bên nào, có bao 
gồm cơ quan nhà nước hay 
không? Và cụm từ “có giá trị pháp 
lý đối với bên thứ ba” được hiểu 
như thế nào? 

Theo cách hiểu của ông Tú, 
“bên thứ ba” sẽ không bao gồm cơ 
quan Nhà nước. Ví dụ: Hai doanh 
nghiệp đã ký kết Thỏa thuận 
chuyển giao quyền sở hữu công 
nghiệp và không thực hiện đăng 
ký, thì theo quy định trên Thỏa 
thuận này vẫn có giá trị hiệu lực 
nên cơ quan thuế sẽ không được 
coi là “bên thứ ba” theo quy định 
này và cơ quan thuế sẽ không 
được từ chối giá trị pháp lý của 
Thỏa thuận chưa được đăng ký 
này. Để có cơ sở áp dụng cũng 
như bảo đảm việc tuân thủ pháp 
luật, Ông Tú đề nghị được hướng 
dẫn nội dung trên. 

Về vấn đề này, Cục Sở hữu trí 
tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ 
trả lời như sau: 

Khoản 2 Điều 148 Luật Sở 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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hữu trí tuệ quy định: “hợp đồng sử 
dụng đối tượng sở hữu công 
nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận 
giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị 
pháp lý đối với bên thứ ba khi đã 
được đăng ký tại cơ quan quản lý 
nhà nước về quyền sở hữu công 
nghiệp”. 

Theo đó, việc đăng ký các hợp 
đồng sử dụng đối tượng sở hữu 
công nghiệp (kể cả hợp đồng sử 
dụng đối tượng sở hữu công 
nghiệp thứ cấp) tại cơ quan quản 
lý nhà nước về quyền sở hữu công 
nghiệp (Cục Sở hữu trí tuệ) là 
không bắt buộc và hợp đồng đó 
vẫn có hiệu lực theo thỏa thuận 
giữa hai bên trong hợp đồng. Tuy 
nhiên, nếu hợp đồng sử dụng đối 
tượng sở hữu công nghiệp không 
được đăng ký tại Cục Sở hữu trí 
tuệ thì sẽ không có giá trị pháp lý 
với bên thứ ba. 

“Bên thứ ba” tại quy định này 
được hiểu là các cá nhân, pháp 
nhân và chủ thể khác có quyền, lợi 
ích, nghĩa vụ liên quan đến đối 
tượng sở hữu công nghiệp được 
chuyển giao theo hợp đồng đó. 
Trong trường hợp cụ thể mà ông 
Tú nêu trên, cơ quan thuế không 
được coi là “bên thứ ba” theo quy 
định tại khoản 2 Điều 148 Luật Sở 
hữu trí tuệ. 

Kể từ ngày Hiệp định Đối tác 
Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (Hiệp định CPTPP) 
có hiệu lực với Việt Nam (ngày 
14/1/2019), việc đăng ký hợp 
đồng sử dụng (đối với nhãn hiệu) 
với cơ quan quản lý nhà nước về 
quyền sở hữu công nghiệp để làm 
phát sinh giá trị pháp lý theo quy 
định tại khoản 2 Điều 148 Luật Sở 
hữu trí tuệ đã được thực hiện theo 
quy định của Hiệp định này theo 
nguyên tắc áp dụng pháp luật đối 
với điều ước quốc tế (quy định tại 
khoản 1 Điều 6 Luật Điều ước 
quốc tế năm 2016 và khoản 2 Điều 
5 Luật Sở hữu trí tuệ). 

Theo đó, hợp đồng sử dụng 
nhãn hiệu sẽ có giá trị pháp lý đối 
với bên thứ ba mà không phụ 
thuộc vào việc đăng ký hợp đồng 
đó tại Cục Sở hữu trí tuệ. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
TỌA ĐÀM “CÔNG TÁC 
THÔNG TIN TRUYỀN 
THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ” 

Từ ngày 9-15/2/2020, Viện 
Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI) 
cùng một số đơn vị thuộc Bộ Khoa 
học và Công nghệ đã có chuyến 
thăm và làm việc với các cơ quan 
sở hữu trí tuệ của Pháp (Viện Sở 
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hữu trí tuệ Pháp - INPI, Trung 
tâm Đào tạo sở hữu trí tuệ quốc tế 
thuộc Đại học Strasbourg - 
CEIPI, Viện Doanh nghiệp và Sở 
hữu trí tuệ châu Âu - IEEPI). 

Mục đích của Đoàn là học tập, 
trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm 
khả năng hợp tác về tổ chức và 
triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ 
trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ, 
đào tạo về quản trị tài sản trí tuệ. 

 
Đoàn công tác do TS Tạ Quang Minh - 

Viện trưởng VIPRI  làm trưởng đoàn làm 
việc với INPI 

Tại buổi làm việc với INPI, hai 
bên đã giới thiệu chức năng, 
nhiệm vụ của mình và thảo luận 
khả năng hợp tác, hỗ trợ trong xây 
dựng công cụ khai thác thông tin 
sở hữu công nghiệp, trao đổi 
chuyên gia tư vấn, hỗ trợ doanh 
nghiệp về sở hữu trí tuệ, đào tạo 
cán bộ cung cấp dịch vụ về sở hữu 
trí tuệ và tổ chức các sự kiện liên 
quan đến sở hữu trí tuệ. Tại trụ sở 
của CEIPI, Đoàn công tác đã được 
Giám đốc CEIPI Yann Basire và 
các đơn vị trực thuộc giới thiệu, 

chia sẻ chương trình, kinh nghiệm 
về hoạt động đào tạo sở hữu trí 
tuệ, đặc biệt là đào tạo về quản trị 
tài sản trí tuệ và thảo luận về khả 
năng hợp tác trong đào tạo nguồn 
nhân lực về quản trị tài sản trí 
tuệ... Đoàn công tác cũng đã tìm 
hiểu và trao đổi về khả năng hợp 
tác về nội dung chương trình và tổ 
chức các lớp đào tạo về sở hữu trí 
tuệ với IEEPI.  

Qua tìm hiểu và trao đổi, các 
bên đã thống nhất sẽ ký thỏa thuận 
hợp tác làm căn cứ để phối hợp 
triển khai các nội dung cụ thể liên 
quan đến hoạt động tư vấn, hỗ trợ 
doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ và 
đào tạo về quản trị tài sản trí tuệ. 

(Theo vjst.vn) 
 

HOÀN THÀNH QUY CHẾ 
THẨM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT 
LƯỢNG THẨM ĐỊNH ĐƠN 
ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ 

Năm 2019, số lượng đơn đăng 
ký sáng chế nộp vào Cục Sở hữu 
trí tuệ là 8.119 đơn, tăng 22,5% so 
với năm 2018, trong đó đơn sáng 
chế của người Việt Nam là 1.128 
đơn, tăng 42%. Kết quả xử lý đơn 
đăng ký sáng chế năm 2019 cũng 
gia tăng đáng kể, tăng 45,8% so 
với năm 2018. Tuy vậy, tình trạng 
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tồn đọng đơn vẫn còn nhiều và có 
xu hướng tăng lên khi số lượng 
đơn được xử lý hàng năm thấp 
hơn số lượng đơn nộp vào Cục. 

Ngày 06 tháng 6 năm 2020, 
Trung tâm Thẩm định Sáng chế đã 
tổ chức Tọa đàm “Hoàn thiện Quy 
chế thẩm định và xây dựng Hệ 
thống quản lý chất lượng thẩm 
định đơn đăng ký sáng chế” tại 
thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 
Bình. Tọa đàm được tổ chức nhằm 
chia sẻ các giải pháp để nâng cao 
năng suất và đảm bảo chất lượng 
thẩm định đơn đăng ký sáng chế 
một cách có hiệu quả.  

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, 
Cục trưởng Đinh Hữu Phí đã nhấn 
mạnh vai trò quan trọng của Quy 
chế thẩm định đơn đăng ký sáng 
chế như là “kim chỉ nam” cho 
công tác thẩm định, cũng như nhu 
cầu cần thiết trong việc cải tiến 
quy trình xét duyệt đơn và xây 
dựng hệ thống quản lý chất lượng 
thẩm định đơn đăng ký sáng chế 
trong bối cảnh lượng đơn xử lý 
không ngừng gia tăng trong những 
năm gần đây. 

Trong buổi tọa đàm, các 
chuyên gia đã trình bày các 
chuyên đề: Giới thiệu một số kết 
quả hoạt động của Trung tâm 
Thẩm định Sáng chế; Nghiên cứu, 

rà soát Quy chế thẩm định và xây 
dựng Chương trình đào tạo thẩm 
định sáng chế và Sổ tay hướng dẫn 
thẩm định thông qua Chương trình 
tư vấn đào tạo thẩm định sáng chế 
vùng (RPEM); Một số vấn đề về 
sửa đổi, chuyển đổi đơn sáng chế; 
Quản lý chất lượng trong thẩm 
định sáng chế; WIPO IPAS – Ưu 
điểm (hiệu quả) sử dụng và định 
hướng tiếp theo; và Cập nhật kiến 
thức công nghệ thông qua trao đổi 
và giải thích công nghệ.   

Thông qua Tọa đàm, các đại 
biểu đã hiểu rõ hơn về Chương 
trình đào tạo thẩm định viên sáng 
chế ViPET đang được áp dụng thử 
nghiệm tại Trung tâm Thẩm định 
Sáng chế; nhu cầu cấp bách trong 
việc rà soát và sửa đổi Quy chế 
thẩm định, xây dựng Sổ tay hướng 
dẫn thẩm định dành cho thẩm định 
viên. Các ý kiến của các đại biểu 
đều đánh giá cao nỗ lực của Trung 
tâm trong việc hoàn thiện chương 
trình đào tạo thẩm định viên một 
cách bài bản, khoa học và có tính 
hệ thống, và mong muốn Trung 
tâm Thẩm định Sáng chế phối hợp 
với Trung tâm Nghiên cứu, Đào 
tạo và Hỗ trợ, Tư vấn sớm ban 
hành chương trình đào tạo này để 
áp dụng chính thức trong việc đào 
tạo thẩm định viên tại Cục. Ngoài 
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ra, liên quan đến Quy chế thẩm 
định đơn đăng ký sáng chế, hầu 
hết các ý kiến đều cho rằng việc rà 
soát, sửa đổi Quy chế thẩm định 
vốn đã ban hành cách đây 10 năm 
là rất cần thiết do trong khoảng 
thời gian này Luật Sở hữu trí tuệ 
và các quy định pháp luật liên 
quan đã được sửa đổi, trong khi 
Quy chế hiện tại còn thiếu sự cập 
nhật liên quan đến các kiến thức 
công nghệ mới. Các ý kiến cũng 
đề xuất bổ sung nội dung hướng 
dẫn về thẩm định yêu cầu sửa đổi, 
chuyển đổi đơn vào Quy chế thẩm 
định đơn đăng ký sáng chế để 
thống nhất thành bộ quy chế đầy 
đủ và hoàn chỉnh. 

Tọa đàm cũng đã dành nhiều 
thời gian đóng góp tham luận cho 
chuyên đề “Quản lý chất lượng 
trong thẩm định sáng chế”. Trong 
bối cảnh lượng đơn được xử lý 
hằng năm ngày một tăng cao, điều 
này đặt ra yêu cầu phải kiểm soát 
ngày một chặt chẽ hơn chất lượng 
thẩm định. Hầu hết các ý kiến đều 
cho rằng, việc đẩy mạnh năng suất 
xử lý đơn là cần thiết nhưng 
không vì đó mà xem nhẹ công tác 
kiểm soát chất lượng thẩm định. 
Để đảm bảo được chất lượng thẩm 
định đơn, việc kiểm soát chất 
lượng tại cấp Phòng thẩm định là 

ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, song 
song với việc chú trọng kiểm soát 
chất lượng tại cấp Phòng, Trung 
tâm Thẩm định Sáng chế cần có 
một bộ phận kiểm soát chất lượng 
độc lập. 

Với nhiều nội dung chuyên đề 
được chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần 
làm việc nghiêm túc, tọa đàm đã 
cung cấp nhiều thông tin hữu ích 
về các giải pháp nhằm thúc đẩy và 
nâng cao năng suất, chất lượng 
thẩm định đơn đăng ký sáng chế 
để giải quyết các vấn đề còn 
vướng mắc hiện nay. 

(Theo most.gov.vn) 
 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Công nghệ mới sản xuất khẩu 
trang từ chai nhựa thải  

Các nhà nghiên cứu của Viện 
Công nghệ Ấn Độ (ITT) thông báo 
họ đã phát triển công nghệ chế tạo 
khẩu trang hiệu quả cao, có thể 
rửa và sử dụng tới 30 lần bằng 
cách sử dụng chai nhựa thải. 

Nằm trong chương trình nghị 
sự kể từ ngày đầu tiên xảy ra đại 
dịch COVID-19, nhóm nghiêm 
cứu thuộc Viện Công nghệ Ấn Độ 
đã phản ứng với giãn cách xã hội 
và thực hành kiểm dịch, tuyên bố 
rằng họ đã phát triển công nghệ 
cho khẩu trang đạt hiệu quả cao. 
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Nhóm nghiên cứu đã thực hiện 
một bước tiến giảm tình trạng ô 
nhiễm môi trường và chất thải 
bằng cách sử dụng chai nhựa thải 
cho khẩu trang mà họ đã phát triển 
thông qua phương pháp vẽ sợi 
điện. Đầu tiên họ sẽ đập vỡ chai 
nhựa thải, sau đó, làm tan chảy 
các chai nhựa thải mà chúng tan rã 
thông qua chất xơ nano và chất 
nóng chảy. 

Sumit Sinha Ray thậm chí còn 
tuyên bố, sự thành công của 
những chiếc khẩu trang được phát 
triển này giữ hơi thở tốt hơn nhiều 
loại khẩu trang khác có sẵn trên 
thị trường. Ông nói, sự tái chế của 
chai nhựa thải trong việc phát triển 
khẩu trang không chỉ góp phần 
giảm ô nhiễm môi trường mà còn 
phát triển cho nền kinh tế, cùng 
với đó chi phí sản xuất sẽ giảm 
một nửa nhờ vào vật liệu và 
phương pháp họ sử dụng. 

(Theo khoahocdoisong.vn) 
 
 Sản xuất thành công loại gel 
đặc biệt có thể chữa lành mọi 
vết thương 

Nhóm các nhà nghiên cứu tại 
Đại học Y khoa Johns Hopkins 
(Hoa Kỳ) vừa phát triển một loại 
gel đặc biệt có thể giúp mọi vết 
thương hở lành hoàn toàn mà 

không để lại sẹo. 
Hiện loại gel này đã được thử 

nghiệm thành công trên chuột và 
thỏ. Nếu được thử nghiệm thành 
công trên người, nó có thể là một 
bước đột phá trong ngành phẫu 
thuật chỉnh hình và thẩm mỹ, thay 
thế cho thủ thuật ghép mô và ghép 
da vẫn còn nhiều bất cập. Thông 
thường, khi phải đối mặt với các 
vết thương hở lớn, các bác sĩ phẫu 
thuật hiện không có nhiều lựa 
chọn. Một là họ có thể chọn cấy 
ghép mô từ vùng cơ thể khác của 
bệnh nhân vào vị trí vết thương. 
Nhưng điều này lại tạo ra thêm 
một vết thương mới và làm mất 
mô ở một vị trí khác trên cơ thể. 

Lựa chọn thứ hai là cấy ghép 
những loại mô nhân tạo tổng hợp. 
Nhưng các tế bào miễn dịch 
thường tấn công và loại bỏ các mô 
cấy đó để lại những vết sẹo dày và 
xơ trên cơ thể người bệnh trông rất 
xấu xí và đáng sợ. 

 
Loại gel tiêm đặc biệt được gia cố bằng 

sợi nano 

Tuy nhiên, các bác sĩ đã đưa ra 
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một giải pháp tốt hơn để củng cố 
gel HA. Đầu tiên, họ tạo ra các sợi 
nano có đường kính chỉ bằng 1% 
sợi tóc người. Đây là một loại 
polymer phân hủy sinh học đã 
được sử dụng trong nhiều thập kỷ 
để làm chỉ khâu tự tiêu. Sau đó, họ 
xử lý các sợi này để chúng có thể 
liên kết với gel HA, tạo ra một loại 
gel có khả năng đàn hồi như mô 
mềm. Các sợi này giống với phần 
cốt thép trong bê tông, hình thành 
nên một giàn giáo cho phép các 
mô khỏe mạnh bám được vào đó 
và bắt đầu quá trình hồi phục vết 
thương. 

Để kiểm tra vật liệu của mình, 
các bác sĩ đã tiêm nó vào chuột và 
thỏ. Những con vật này trước đó 
đã bị phẫu thuật để cắt bỏ một 
phần mô mỡ trong cơ thể. Gel 
cũng có thể giúp sửa chữa các mô 
mềm bên trong nội tạng, chẳng 
hạn như tế bào cơ tim. Hai-Quan 
Mao, một chuyên gia vật liệu sinh 
học, thành viên nhóm nghiên cứu 
cho biết, họ hy vọng sẽ tạo ra 
được các ma trận tế bào gốc hình 
thành mô tim trên loại gel này.  

(Theo khoahocdoisong.vn) 
 
 Găng tay thông minh giúp 
robot cảm nhận như tay người  

Mới đây, các nhà nghiên cứu 

từ Viện công nghệ Massachusetts 
(MIT) công bố chi tiết công trình 
phát triển loại găng tay thông 
minh mới, giá rẻ, sử dụng nguyên 
liệu dạng sợi và rất dễ chế tạo. 

Chiếc găng tay, được đặt tên là 
“Mens et Manus Glove” (Trí tuệ 
và bàn tay) hoặc MemGlove, có 
cảm biến điện trở và cảm biến áp 
suất bằng chất lỏng cho các ứng 
dụng cảm nhận đối tượng vật thể 
phong phú hơn. 

 
Để chế tạo găng tay, các nhà 

nghiên cứu đã bắt đầu với một 
chiếc găng tay sợi đan dẫn điện, 
loại được sử dụng để tương tác với 
màn hình điện thoại thông minh 
bằng cảm ứng điện dung. Các nhà 
khoa học khâu các điện cực tại 
những điểm lựa chọn rất chi tiết và 
tính toán cẩn thận. Bộ cảm biến 
trên găng tay thậm chí còn cho 
phép đưa ra một số đánh giá ấn 
tượng về môi trường, như độ dẫn 
điện vật thể, nhiệt độ vật thể đang 
cầm nắm với độ chính xác hơn 1 
độ C và nhịp tim của người đeo 
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găng tay. Các nhà nghiên cứu cho 
rằng, găng tay có thể được ứng 
dụng rộng rãi vào nhiều lĩnh vực 
khác nhau, đặc biệt trong các lĩnh 
vực công nghệ thực tế - ảo. 

Trong tương lai, các nhà 
nghiên cứu hy vọng rằng cấu trúc 
thiết kế cảm biến tương tự có thể 
được áp dụng trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau, chẳng hạn công nghệ 
chế tạo tay robot, có những cảm 
nhận gần gũi hơn như bàn tay con 
người. 

(Theo khoahocdoisong.vn) 
 

 Pin Proton hữu cơ mới tích 
trữ năng lượng bền vững 

Trong bối cảnh nhu cầu lưu 
trữ năng lượng bền vững lớn, các 
nhà nghiên cứu tại trường Đại học 
Uppsala đã phát triển loại pin 
proton hoàn toàn hữu cơ sạc trong 
vài giây. Pin có thể được sạc và xả 
hơn 500 lần mà không bị giảm 
đáng kể dung lượng.  

Pin mới được sạc dễ dàng 
bằng pin mặt trời mà không cần 
đến các thiết bị điện tử tiên tiến 
như pin lithium. Ưu điểm khác 
của pin là không bị ảnh hưởng bởi 
nhiệt độ môi trường. 

Christian Strietzel, đồng tác 
giả nghiên cứu cho rằng: Nhiều 
người biết rằng hiệu suất của pin 

thông thường giảm ở nhiệt độ 
thấp. Tuy nhiên, pin proton hữu cơ 
vẫn giữ được các đặc tính như 
công suất trong điều kiện môi 
trường dưới -24 độ C. Rất nhiều 
pin được sản xuất ngày nay gây 
tác động lớn đến môi trường, nhất 
là do khai thác các kim loại dùng 
cho pin. Do đó, điểm khởi đầu cho 
nghiên cứu là chế tạo pin từ các 
nguyên tố thường thấy trong tự 
nhiên và có thể được sử dụng để 
tạo ra các vật liệu cho pin hữu cơ. 

Vì lý do này, nhóm nghiên cứu 
đã chọn quinone làm vật liệu hoạt 
động trong pin. Các hợp chất 
cacbon hữu cơ này rất phong phú 
trong tự nhiên, xuất hiện trong quá 
trình quang hợp. Với quinone, 
nhóm nghiên cứu đã khai thác đặc 
tính hấp thụ hoặc phát ra các ion 
hydro chỉ chứa các proton trong 
quá trình sạc và xả. 

Dung dịch nước có tính axit đã 
được sử dụng làm chất điện phân, 
thành phần quan trọng vận chuyển 
các ion bên trong pin. Dung dịch 
này cũng thân thiện với môi 
trường, tạo ra loại pin an toàn 
không có nguy cơ cháy nổ. 

 (Theo nasati) 
 

 Nhiên liệu tái tạo từ carbon 
dioxide với sự trợ giúp của năng 
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lượng mặt trời  
Các nhà nghiên cứu tại Đại 

học Linköping, Thụy Điển, đang 
cố gắng chuyển đổi carbon 
dioxide, một loại khí nhà kính, 
thành nhiên liệu sử dụng năng 
lượng từ ánh sáng mặt trời. Các 
kết quả gần đây đã chỉ ra rằng có 
thể sử dụng kỹ thuật này của họ để 
sản xuất một cách có chọn lọc khí 
metan, carbon monoxide hoặc axit 
formic từ carbon dioxide và nước.  

 
Các loài thực vật chuyển đổi 

carbon dioxide và nước thành oxy 
và đường năng lượng cao làm 
"nhiên liệu" để phát triển. Chúng 
có được năng lượng này là từ ánh 
sáng mặt trời. Hiện Jianwu Sun và 
các đồng nghiệp tại Trường Đại 
học Linköping đang cố gắng bắt 
chước phản ứng quang hợp này 
mà thực vật sử dụng để thu khí 
carbon dioxide từ không khí và 
chuyển hóa thành nhiên liệu hóa 
học, như metan, ethanol và 
metanol. Phương pháp này hiện 
đang ở giai đoạn nghiên cứu và 

mục tiêu dài hạn của các nhà khoa 
học là chuyển đổi năng lượng mặt 
trời thành nhiên liệu hiệu quả. 

Jianwu Sun, giảng viên cao 
cấp của Khoa vật lý, hóa học và 
sinh học tại Trường Đại học 
Linköping cho biết, bằng cách 
chuyển đổi carbon dioxide thành 
nhiên liệu với sự trợ giúp của năng 
lượng mặt trời, kỹ thuật này có thể 
góp phần phát triển các nguồn 
năng lượng tái tạo và giảm tác 
động đến khí hậu của quá trình đốt 
cháy nhiên liệu hóa thạch. 

Graphene là một trong những 
vật liệu mỏng nhất, bao gồm một 
lớp nguyên tử carbon. Nó có tính 
đàn hồi, linh hoạt, trong suốt với 
ánh sáng mặt trời và là chất dẫn 
điện tốt. Sự kết hợp các tính chất 
này đảm bảo rằng graphene có 
tiềm năng sử dụng trong các ứng 
dụng như điện tử và y sinh. Nhưng 
grapheme riêng biệt không phù 
hợp với ứng dụng chuyển đổi năng 
lượng mặt trời mà các nhà nghiên 
cứu LiU đang tìm kiếm và do đó 
họ đã kết hợp graphene với chất 
bán dẫn silicon carbide khối (3C-
SiC). 

Hiệu suất của kỹ thuật dựa trên 
graphene được kiểm soát bởi một 
số yếu tố, một trong số đó là đặc 
tính của giao diện giữa graphene 
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và chất bán dẫn. Các nhà khoa học 
đã xem xét các thuộc tính của giao 
diện này một cách chi tiết. Trong 
bài báo của họ, họ cho biết họ có 
thể điều chỉnh các lớp graphene 
trên silicon carbide và kiểm soát 
được các thuộc tính của 
photoelectrode (điện cực quang) 
dựa trên graphene. Việc thực hiện 
chuyển đổi carbon dioxide theo 
cách này hiệu quả hơn, sự ổn định 
của các thành phần khác đồng thời 
được cải thiện. 

Công trình nghiên cứu được 
tài trợ bởi Hội đồng nghiên cứu 
Thụy Điển, FORMAS và Quỹ hợp 
tác quốc tế về nghiên cứu và giáo 
dục đại học của Thụy Điển. 

(Theo vista.gov.vn) 
 

 Các nhà nghiên cứu Israel 
phát triển da điện tử nhân tạo 
tự phục hồi 

Các nhà nghiên cứu Israel đã 
phát triển da điện tử nhân tạo có 
khả năng tự chữa lành, Viện Công 
nghệ (Technion) miền bắc Israel 
cho biết. 

Nó chứa một hệ thống cảm 
giác bao gồm các vật liệu nano, 
chọn lọc và đồng thời theo dõi các 
biến môi trường khác nhau như áp 
suất, nhiệt độ và độ axit. Hệ thống 
tự phục hồi của da, lấy cảm hứng 

từ quá trình chữa lành da, bao gồm 
các thành phần giống như tế bào 
thần kinh, theo dõi thiệt hại cho 
các bộ phận điện tử và các thành 
phần khác giúp đẩy nhanh quá 
trình tự phục hồi. 

Cơ chế này cho phép các hệ 
thống điện tử thông minh tự giám 
sát các hoạt động của chúng và 
sửa chữa các sự cố chức năng do 
hư hỏng cơ học. Sự phát triển của 
da dựa trên một loại polymer 
chống thấm mềm đàn hồi cải tiến, 
cũng được phát minh bởi nhóm 
Technion và được công bố trên tạp 
chí Advanced Functional 
Materials. 

Polyme này có thể kéo dài tới 
1.100% chiều dài ban đầu của nó 
mà không bị rách và cũng có thể 
tự chữa lành trong các trường hợp 
trầy xước, cắt hoặc xoắn và ngay 
cả khi ngâm trong nước máy, 
nước biển và nước với mức độ 
axit khác nhau. Nó cũng có thể tự 
chữa lành khi chìm trong nước, 
ngăn dòng điện chảy vào nước. Do 
đó, polymer có tiềm năng rất lớn 
để sử dụng trong các thiết bị điện 
tử mềm, năng động, tiếp xúc với 
nước. 

Nhóm nghiên cứu cũng sử 
dụng polymer mới để phát triển 
các cảm biến tiên tiến có thể theo 
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dõi nhiệt độ, áp suất và độ axit và 
có khả năng có lợi cho một loạt 
các ứng dụng trong lĩnh vực robot, 
chân tay giả và thiết bị đeo được. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
  PlasmaMed: Thiết bị y tế nội 
địa điều trị vết thương hở 

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. 

 
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. Thời điểm 

đó, tia plasma lạnh đã được một số 
nước tiên tiến phát triển thành 
công trong điều trị vết thương hở, 
nhưng họ vẫn chưa phát triển 
thành thiết bị điều trị. Ý tưởng của 
TS Tùng, nếu thành công, sẽ mang 
lại giá trị vô cùng lớn đối với nền 
y học Việt Nam. 

Cuối cùng, nhờ có đề tài từ 
Quỹ Phát triển khoa học và Công 
nghệ Quốc gia (Nafosted), TS. Đỗ 
Hoàng Tùng đã có cơ hội thực 
hiện những nghiên cứu bài bản 
của mình. Lúc đó, câu hỏi lớn nhất 
đặt ra cho hai người chính là thiết 
kế đầu phát tia plasma sao cho hạ 
được nhiệt độ nguồn plasma 
xuống nhiệt độ phòng để an toàn 
khi tiếp xúc trên da và tạo ra tia 
plasma đủ dài để đi vào các ngóc 
ngách của vết thương. Để giải 
quyết vấn đề này, 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 
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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. 

Từ những thành công bước 
đầu ấy, TS Đỗ Hoàng Tùng và TS 
Nguyễn Thế Anh cùng những 
cộng sự đã lập nên Công ty cổ 
phần Công nghệ Plasma Việt Nam 
(PLT) với mong muốn nghiên 
cứu, sản xuất và phát triển các sản 
phẩm, dịch vụ trên nền tảng công 
nghệ plasma lạnh, ứng dụng trong 
điều trị vết thương với định hướng 
mang lại phương pháp điều trị 
mới, hiệu quả cao và tiết giảm thời 
gian, kinh phí điều trị cho cộng 
đồng. 

Do chưa có tiền để cải tiến 
hình thức thiết bị, gặp khó khăn 
trong triển khai kinh doanh của 
một start-up, những tưởng công ty 
sẽ phải chững lại một thời gian 
dài. Thế nhưng, nhờ sự hỗ trợ của 
dự án IPP2 và dự án FIRST, nhóm 

nghiên cứu không chỉ có được một 
khoản tiền để cải tiến sản phẩm 
mà còn được sang Thái Lan học 
về khởi nghiệp, những công đoạn 
để đưa công nghệ ra thị trường, 
cách thức kết nối với doanh 
nghiệp và tổ chức liên quan. 

Thông qua chuyến đi này, TS 
Thế Anh đã có những kiến thức 
cần thiết, giúp anh từ một nhà 
nghiên cứu còn loay hoay với cách 
thức điều hành start-up, đến một 
người tự tin đứng đối diện với các 
nhà đầu tư, chia sẻ về công ty và 
sản phẩm của mình trong chương 
trình Shark Tank Vietnam. 

Năm 2018, máy phát tia 
plasma lạnh – còn gọi là 
PlasmaMed – mới chính thức 
được đưa vào thương mại hóa 
(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). 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. 

Tuy nhiên, theo TS Nguyễn 
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Thế Anh, vấn đề mà các anh cần 
phải làm tốt hơn nữa “nếu muốn 
tạo ra những thiết bị ứng dụng 
plasma khác. Công nghiệp phụ trợ 
của Việt Nam vẫn chưa chuyên 
nghiệp, các sản phẩm vẫn chưa 
được trau chuốt, tinh vi. Có nhiều 
điểm cần chú ý như độ bền của cái 
lẫy, hoặc bánh xe không gây ra 
tiếng ồn khi đẩy ra đẩy vào phòng 
bệnh. 

Ngoài ra, chúng tôi cần phải 
lấy ý kiến và khảo sát khách hàng 
để có được cái nhìn nhiều chiều.  
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. 
Đối với các loại vết thương khác 
nhau, thì máy phải cấu hình khác 
nhau.  

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Học sinh lớp 9 chế tạo máy 
cày làm cỏ và bón phân 

Phạm Thị Hoài Phương và Lê 
Tuấn Kiệt, học sinh lớp 9A1, 
Trường Trung học Cơ sở Mỹ Hiệp 
(huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) 
đã chế tạo thành công máy cày 
làm cỏ, bón phân với cấu tạo đơn 
giản, dễ sử dụng, thân thiện với 
môi trường, năng suất gấp 5 lần 

lao động thủ công. 
Phải mất hơn 1 năm ấp ủ ý 

tưởng rồi triển khai thực nghiệm, 
nhiều lần thay đổi thiết kế, máy 
cày điện làm cỏ, bón phân trên nền 
đất tơi xốp được nhóm em Hoài 
Phương, Tuấn Kiệt hoàn thành, 
với sự trợ giúp của thầy giáo Lê 
Tuấn Phụng, giáo viên Vật lý, 
Trường Trung học Cơ sở Mỹ 
Hiệp. 

 
Người nông dân thường phải 

dùng cuốc để vun xới thủ công, 
dùng sức người để đẩy cày mất rất 
nhiều thời gian và công sức. Do 
đó, em đã nảy sinh ý tưởng chế tạo 
chiếc máy cày nhỏ chạy bằng điện 
để len lỏi vào các luống cây trồng 
để cày, giúp nông dân giảm bớt 
vất vả, nâng cao năng suất lao 
động, tăng thu nhập. 

Trực tiếp hướng dẫn Hoài 
Phương thực hiện đề tài, thầy giáo 
Lê Tuấn Phụng cho biết máy cày 
động cơ điện có cấu tạo đơn giản, 
dễ tháo lắp, kích thước gọn dễ sử 
dụng, dễ di chuyển vào các luống 



                                          Số 232 – 6/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 18 
 

cây nhỏ hẹp. Máy được lắp ráp 
gồm khung sườn có gắn hai bánh 
xe, bình ắcquy điện và hai lưỡi 
cày... 

Nguyên lý hoạt động của máy 
chủ yếu ở bộ phận kéo (sử dụng 
động cơ xe đạp điện) lắp trên một 
khung sắt và bộ lưỡi cày xới. Khi 
hoạt động, sức kéo của động cơ 
loại 48V-500W sẽ kéo lưỡi cày có 
độ nông sâu tùy thuộc vào sự điều 
chỉnh của người sử dụng, có 
thể làm cỏ, bón phân, năng suất 
đạt gấp 5 lần so với một người làm 
thủ công. 

Theo thầy giáo Lê Tuấn Phụng, 
trong quá trình chế tạo máy, khó 
nhất là việc thiết kế lắp đặt vị trí 
bộ phận nguồn điện cung cấp cho 
động cơ. Bộ nguồn điện 48V với 4 
bình ắc quy mắc nối tiếp có trọng 
lượng hơn 16kg phải đặt ở vị trí 
phù hợp trên khung xe để dễ điều 
khiển, độ sâu của lưỡi cày ăn vào 
đất vừa phải, đảm bảo khi hoạt 
động xe không bị nghiêng, lật. 

Sau nhiều lần thử nghiệm vị trí 
đặt nguồn điện, cuối cùng với 
sáng kiến của Lê Tuấn Kiệt đặt 
nguồn điện ở trọng tâm khung xe 
theo phương thẳng đứng, cùng với 
sự hỗ trợ tích cực của thầy giáo Lê 
Tuấn Phụng, chiếc máy cày đất 
làm cỏ, bón phân đã hoạt động ổn 

định, mang lại hiệu quả cao. 
Máy cày cũng dễ dàng di 

chuyển trên đường nên đưa máy ra 
vào đồng ruộng cũng rất dễ dàng. 
Bên cạnh đó, tác giả đã biết tận 
dụng động cơ và bộ bình ắcquy 
của xe đạp điện cũ nên giá thành 
sản xuất máy thấp, sử dụng năng 
lượng sạch, không gây tiếng ồn lại 
cho năng suất cao gấp 5-6 lần làm 
thủ công bằng tay. 

Sản phẩm máy cày động cơ 
điện để làm cỏ, bón phân trên nền 
đất tơi xốp đã được Hội đồng 
giám khảo của huyện Phù Mỹ 
chấm giải nhất và được chọn để 
dự thi Cuộc thi Khoa học kỹ thuật 
dành cho học sinh trung học năm 
2019-2020 tỉnh Bình Định. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Nghiên cứu công nghệ tạo 
chất phủ bề mặt ván nhân tạo  

Thị trường Việt Nam hiện nay 
có rất nhiều các loại sơn phủ dùng 
trong ngành công nghiệp chế biến 
gỗ, như Sơn gốc PE, sơn gốc PU, 
sơn gốc U-F, sơn U-M-F, sơn gốc 
M-F, chất phủ gốc amine, sơn 
polyester, sơn acrylic, sơn 
silicone,..., những loại sơn này 
được dùng chủ yếu cho các sản 
phẩm từ gỗ nguyên, nhưng rất ít 
loại sơn chuyên dùng cho ván 
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nhân tạo. 
Nhóm nghiên cứu tại trường 

Đại học Lâm nghiệp do PGS.TS. 
Cao Quốc An làm chủ nhiệm, đã 
thực hiện đề tài: “Nghiên cứu 
công nghệ tạo chất phủ bề mặt ván 
nhân tạo” từ năm 2015 đến năm 
2016. 

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm 
tạo chất phủ bề mặt sản phẩm ván 
nhân tạo để sản xuất đồ mộc, chất 
lượng phù hợp với TCVN, đáp 
ứng được yêu cầu đồ mộc xuất 
khẩu, giá thành thấp. Từ đó hạn 
chế sự phụ thuộc vào nguồn 
nguyên phụ liệu nhập khẩu, chủ 
động nguồn nguyên liệu trong 
nước, xây dựng công nghiệp chế 
biến gỗ thành ngành sản xuất có 
công nghệ tiên tiến, hiện đại, đồng 
bộ, góp phần nâng cao giá trị của 
sản phẩm ngành lâm nghiệp. 

Qua quá trình nghiên cứu, đề 
tài đã tạo được sản phẩm sơn 
Alkyde QA18 và sơn PU QA19 
với tỷ lệ thành phần nguyên liệu 
chính, phụ gia, chất độn và quy 
trình sử dụng chúng trong trang 
sức sản phẩm gỗ sản xuất từ ván 
ghép thanh; kết quả cho thấy chất 
lượng màng trang sức đáp ứng 
được các tiêu chuẩn trong nước và 
nước ngoài về tính chất vật lý, hóa 
học. Qua đó góp phần tạo nguồn 

nguyên liệu phụ trợ trong nước, 
giảm mức độ phụ thuộc vào nhập 
khẩu. 

Sản phẩm sơn Alkyde QA18 và 
sơn PU QA19 có hàm lượng các 
chất hữu cơ tự do dễ bay hơi 
(VOC) trong giới hạn cho phép 
theo tiêu chuẩn châu Âu. Về giá 
thành sản phẩm sơn, thông qua 
một số chi phí chủ yếu, giá thành 
sơn Alkyde QA18 là 43.200 
đồng/kg sơn lớp phủ và 38.395 
đồng/kg sơn lớp lót. Giá thành sản 
xuất sơ bộ sơn PU QA19 là: 
52.946 đồng/kg sơn lớp phủ và 
50.155 đồng/kg sơn lớp lót. 

Thông qua quá trình tạo sơn 
Alkyde QA18 và sơn PU QA19, 
so sánh với thực tế sản xuất hiện 
nay, kết quả cho thấy giá thành 
sản xuất giảm xuống 7-10% so với 
quy trình tạo sản phẩm cùng loại 
hiện nay đang áp dụng tại một số 
doanh nghiệp khảo nghiệm. Kỹ 
thuật sơn phủ sơn Alkyde QA18 
và sơn PU QA19 ngoài có tính ưu 
việt về chất lượng, giá thành sản 
phẩm gỗ sản xuất từ ván ghép 
thanh và MDF được trang sức từ 2 
loại sơn này có giá thành khâu sơn 
giảm 8-10% so với thực tế hiện 
nay. 

(Theo vista.gov.vn) 
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 TS. Lê Văn Tri: 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. 

 
Ý tưởng về một thiết bị chưng 

cất tinh dầu mới đến với TS. Lê 
Văn Tri khi ông nhớ lại quãng thời 
gian làm nghiên cứu vi sinh ở 

Viện Khoa học Việt Nam (nay là 
Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) 
từ những năm 1970. 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 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. Dựa trên tỉ lệ thiết 
kế này, hệ thống có thể thay đổi 
kích cỡ phù hợp với nhiều quy mô 
sản xuất khác nhau, từ hộ gia đình 
cho tới sản xuất công nghiệp. Kết 
quả chưng cất thử nghiệm 100 tấn 
lá sả cho thấy hệ thống này giúp 
giảm thời gian chưng cất bằng 1/3 
so với các thiết bị thông thường, 
đồng thời lượng lá sả để chưng cất 
nhiều hơn 20%, lượng tinh dầu thu 
được triệt để do không bị sót lại 
trong nước chưng. 

Cứ như vậy, từ xử lý bã thải 
cho tới thiết bị chưng cất,... việc 
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không ngừng tìm tòi, quan sát và 
giải quyết những bài toán gặp phải 
trên con đường nghiên cứu đã 
giúp TS. Lê Văn Tri có được một 
cụm gần 10 sáng chế, giải pháp 
hữu ích liên quan tới sản xuất tinh 
dầu sả, bao gồm phương pháp 
canh tác, quy trình và thiết bị 
chưng cất tinh dầu, sản xuất phân 
bón hữu cơ, quy trình bảo quản củ 
sả tươi, quy trình sản xuất siro sả 
chanh,... “Sau khi cải tiến phương 
pháp chưng cất rồi, tôi lại nghĩ tới 
việc làm thế nào có được nguồn 
nguyên liệu đầu vào chất lượng, 
rồi đa dạng hóa các sản phẩm đầu 
ra từ tinh dầu sả,... Mục tiêu cuối 
cùng của tôi là hoàn thiện một mô 
hình sản xuất tinh dầu khép kín từ 
quy trình canh tác cho tới bảo 
quản, chế biến”, TS. Lê Văn Tri 
nói. 

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.  
 (Theo khoahocphattrien.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: 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Điều 8. Gia hạn và chấm dứt 
thời hạn áp dụng biện pháp kiểm 
tra, giám sát hải quan đối với hàng 
hóa có yêu cầu bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ 

1. Trường hợp người nộp Đơn 
đề nghị gia hạn thời hạn áp dụng 
biện pháp kiểm tra, giám sát hải 
quan đối với hàng hóa có yêu cầu 
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo 
quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật 
Hải quan, chủ thể quyền sở hữu trí 
tuệ hoặc người được ủy quyền hợp 
pháp gửi Đơn đề nghị gia hạn đến 
Tổng cục Hải quan thông qua Hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử hải 
quan chậm nhất 20 ngày trước 
ngày hết hiệu lực ghi trong văn 
bản thông báo chấp nhận đề nghị 
kiểm tra, giám sát; trong Đơn nêu 
rõ thông tin về số, ngày và thời 
hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ đề nghị gia 
hạn; số, ngày văn bản thông báo 
chấp nhận kiểm tra, giám sát của 
cơ quan hải quan. Cơ quan Hải 
quan tiếp nhận Đơn đề nghị gia 
hạn và xử lý theo quy định tại 
Điều 7 Thông tư này. 

Trường hợp Hệ thống xử lý dữ 
liệu điện tử hải quan chưa đáp ứng 
hoặc bị lỗi, Đơn đề nghị gia hạn 
được nộp 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). 

2. Các trường hợp chấm dứt áp 
dụng biện pháp kiểm tra, giám sát: 

a) Hết thời hạn hiệu lực ghi 
trong văn bản thông báo chấp 
nhận Đơn đề nghị mà người nộp 
đơn đề nghị không có văn bản đề 
nghị gia hạn; 

b) Người nộp Đơn đề nghị có 
văn bản gửi Tổng cục Hải quan 
(Cục Giám sát quản lý về hải 
quan) đề nghị chấm dứt việc kiểm 
tra, giám sát hải quan đối với hàng 
hóa có yêu cầu bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ; 

c) Cơ quan quản lý nhà nước 
về sở hữu trí tuệ có thông báo hủy 
bỏ văn bằng bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ đã cấp cho người nộp Đơn 
đề nghị; 

d) Cơ quan hải quan có cơ sở 
xác định chứng từ trong hồ sơ đề 
nghị kiểm tra, giám sát không còn 
hiệu lực hoặc giả mạo. 

3. Trường hợp chấm dứt hiệu 
lực theo quy định tại điểm b, điểm 
c khoản 2 Điều này, Tổng cục Hải 
quan (Cục Giám sát quản lý về hải 
quan) gửi văn bản thông báo cho 
Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, 
Cục Điều tra chống buôn lậu và 
người nộp Đơn đề nghị trong thời 
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hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được văn bản đề nghị của 
người nộp Đơn hoặc thông báo 
của cơ quan quản lý nhà nước.” 

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

“Điều 9. Nộp hồ sơ đề nghị tạm 
dừng làm thủ tục hải quan 

Người nộp Đơn đề nghị gửi hồ 
sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục 
hải quan đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ đến Chi 
cục Hải quan nơi làm thủ tục hải 
quan thông qua Hệ thống xử lý dữ 
liệu điện tử hải quan như sau: 

1. Trường hợp Tổng cục Hải 
quan (Cục Giám sát quản lý về hải 
quan) chưa chấp nhận Đơn đề 
nghị kiểm tra, giám sát, hồ sơ đề 
nghị tạm dừng làm thủ tục hải 
quan gồm: 

a) Hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám 
sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ theo quy định tại Điều 6 
Thông tư này; 

b) Đơn đề nghị tạm dừng làm 
thủ tục hải quan theo mẫu số 02 - 
ĐTD/SHTT/2020 Phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

c) Chứng từ bảo lãnh của tổ 
chức tín dụng hoặc khoản tiền 
đảm bảo theo quy định tại khoản 3 

Điều 74 Luật Hải quan; 
d) Chứng từ nộp phí hải quan 

theo tạm dừng làm thủ tục 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. 

Trường hợp Hệ thống xử lý dữ 
liệu điện tử hải quan chưa đáp ứng 
hoặc bị lỗi, chủ thể quyền sở hữu 
trí tuệ hoặc người được ủy quyền 
hợp pháp nộp 01 bộ hồ sơ giấy 
gồm các chứng từ quy định tại 
Điều này cho Chi cục Hải quan 
nơi làm thủ tục hải quan cho hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu đề nghị 
tạm dừng làm thủ tục hải quan. 
Chứng từ tại điểm b, c khoản này 
là bản chính, chứng từ tại điểm d 
khoản này là bản chụp có ký tên, 
đóng dấu xác nhận của người nộp 
Đơn đề nghị. 

2. Trường hợp Tổng cục Hải 
quan (Cục Giám sát quản lý về hải 
quan) đã có văn bản thông 
báo chấp nhận Đơn đề nghị kiểm 
tra, giám sát: Hồ sơ đề nghị tạm 
dừng làm thủ tục hải quan gồm 
các chứng từ quy định tại điểm b, 
c, d, khoản 1 Điều này.” 

8. Sửa đổi, bổ sung một số 
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khoản của Điều 10 
a) Khoản 2 được sửa đổi, bổ 

sung như sau: 
“2. Thời hạn tạm dừng làm thủ 

tục hải quan là 10 ngày làm việc 
kể từ ngày cơ quan hải quan ra 
quyết định tạm dừng làm thủ tục 
hải quan. Trong trường hợp người 
yêu cầu tạm dừng có lý do chính 
đáng thì thời hạn này có thể gia 
hạn với điều kiện người yêu cầu 
tạm dừng làm thủ tục hải quan 
phải nộp thêm khoản tiền hoặc 
chứng từ bảo lãnh theo quy định 
tại khoản 3 Điều 74 Luật Hải 
quan. Thời hạn gia hạn không quá 
10 ngày làm việc kể từ ngày hết 
thời hạn tạm dừng. 

Sau khi người nộp Đơn đề nghị 
có Đơn đề nghị gia hạn tạm dừng 
làm thủ tục hải quan và đã nộp 
khoản tiền hoặc chứng từ bảo 
lãnh, Chi cục Hải quan nơi quyết 
định tạm dừng thực hiện việc gia 
hạn thời gian tạm dừng theo mẫu 
số 04 - GHTD/SHTT/2020 Phụ 
lục ban hành kèm theo Thông tư 
này.” 

b) Khoản 4 được sửa đổi, bổ 
sung như sau: 

“4. Kết thúc thời hạn tạm dừng 
làm thủ tục hải quan hoặc thời 
gian áp dụng các biện pháp ngăn 
chặn theo quy định, Chi cục Hải 

quan nơi quyết định tạm dừng có 
trách nhiệm thực hiện một hoặc 
đồng thời các công việc sau: 

a) Trường hợp qua kiểm tra xác 
định hàng hóa bị tạm dừng xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ: 

a.1) Quyết định thụ lý vụ việc 
theo thủ tục hành chính trên cơ 
sở kết luận giám định của tổ chức 
giám định về sở hữu trí tuệ (trong 
trường hợp trưng cầu giám định); 
ý kiến chuyên môn của các cơ 
quan quản lý Nhà nước về sở hữu 
trí tuệ, các cơ quan quản lý Nhà 
nước khác (trong trường hợp lấy ý 
kiến cơ quan chuyên môn); tài 
liệu, chứng cứ do chủ thể quyền 
sở hữu trí tuệ hoặc người được ủy 
quyền hợp pháp cung cấp; 

a.2) Quyết định tạm giữ hàng 
hóa trong trường hợp có cơ sở 
khẳng định hàng hóa bị tạm dừng 
là hàng giả mạo về sở hữu trí tuệ; 
hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ là các mặt hàng lương thực, 
thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, 
thức ăn dùng để chăn nuôi, phân 
bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ 
thực vật, vật liệu xây dựng. 

Thực hiện xử lý vi phạm hành 
chính đối với hành vi xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa 
xâm phạm quyền sở trí tuệ theo 
quy định của pháp luật. Trong thời 
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hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày 
quyết định xử phạt có hiệu lực thi 
hành, Chi cục Hải quan hoàn trả 
cho người yêu cầu tạm dừng làm 
thủ tục hải quan khoản tiền đã nộp 
theo khoản 3 Điều 74, khoản 3 
Điều 76 Luật Hải quan và thông 
báo bằng văn bản buộc người vi 
phạm phải thanh toán các khoản 
chi phí phát sinh do hành vi vi 
phạm hành chính gây ra; 

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.”… (Còn tiếp). 

 (Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
  Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Cái 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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Mơn” cho sản phẩm sầu riêng 
Ngày 11 tháng 5 năm 2020, 

Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết 
định số 1571/QĐ-SHTT về việc 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ 
dẫn địa lý số 00080 cho sầu riêng 
Cái Mơn. Sở Khoa học và công 
nghệ Bến Tre là tổ chức quản lý 
chỉ dẫn địa lý này. 

 
Cái Mơn là địa danh thuộc 

huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 
Chữ “Cái” trong “Cái Mơn” có 
nghĩa là con rạch lớn, chữ “Mơn” 
được đọc từ chữ “Khmu” tiếng 
Khmer có nghĩa là mật ong. Năm 
2005, địa danh Cái Mơn được tổ 
chức Kỷ lục Guinness Việt Nam 
công nhận là “Nơi cung cấp giống 
cây ăn quả do người dân tự lai tạo 
lớn nhất Việt Nam”. Trong các 
loại cây ăn quả ở khu vực này, sầu 
riêng là một trong những sản 
phẩm đặc trưng với chất lượng và 
danh tiếng gắn liền với địa danh 
“Cái Mơn” suốt gần một thế kỷ, 
được ghi nhận trong cuộc sống và 

ca dao, tục ngữ: “Sầu riêng, măng 
cụt Cái Mơn; Nghêu sò Cồn Lợi, 
thuốc ngon Mỏ Cày”. 

Sản phẩm sầu riêng Cái Mơn 
bao gồm hai giống: giống 
Monthong và giống Ri6. 

Sầu riêng giống Monthong có 
quả hình trụ, đỉnh nhọn, chia ngăn 
rõ, vỏ có màu vàng nâu khi chín. 
Cơm (thịt quả) có màu vàng nhạt, 
xơ trung bình, ráo, cơm rất dày, vị 
ngọt thanh, béo, mùi thơm nhẹ. 
Hạt lép, tỷ lệ hạt thấp. Trọng 
lượng quả: ≥ 3 kg. Tỷ lệ vỏ (tính 
theo trọng lượng): ≤ 64 %. Tỷ lệ 
cơm (tính theo trọng lượng): ≥ 
29,6 %. Tỷ lệ hạt (tính theo trọng 
lượng): ≤ 6,4 %. Độ dày cơm: ≥ 
14 mm. Về thành phần dinh dưỡng 
và khoáng chất, sầu riêng Cái Mơn 
có chất lượng vượt trội: năng 
lượng: ≥ 123 kcal; Brix: ≥ 19 0B; 
chất béo: ≥ 2,8 %; Protein: ≥ 3 %; 
Ẩm độ: ≤ 71 %; Vitamin C: ≥ 35 
mg/100g. Thành phần khoáng 
chất: Ca: ≥ 35 mg/kg; K: ≥ 3668 
mg/kg; Na: ≥ 25,4 mg/kg; Fe: ≥ 
2,2 mg/kg; Zn: ≥ 2,1 mg/kg. 

Sầu riêng giống Ri6 quả có 
hình elip, vỏ màu xanh, hơi vàng 
khi chín, gai cao, thưa, chân gai có 
hình 5 cạnh và bóng láng. Cơm 
(Thịt quả) có màu vàng đậm, 
không xơ, ráo và cầm không dính 
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tay, cơm dày, vị ngọt, béo, có mùi 
thơm đậm. Hạt lép, tỷ lệ hạt thấp. 
Trọng lượng quả: ≥ 2 kg. Tỷ lệ vỏ 
(tính theo trọng lượng): ≤ 68 %. 
Tỷ lệ cơm (tính theo trọng lượng): 
≥ 24 %. Tỷ lệ hạt (tính theo trọng 
lượng): ≤ 8 %. Độ dày cơm: ≥ 14 
mm. Thành phần dinh dưỡng: 
năng lượng: ≥ 103 kcal; Brix: ≥ 20 
0B; chất béo: ≥ 2 %; Protein: ≥ 2,4 
%; ẩm độ: ≤ 76,7 %; Vitamin C: ≥ 
23,7 mg/100g. Thành phần 
khoáng chất: Ca: ≥ 30 mg/kg; K: ≥ 
3966 mg/kg; Na: ≥ 15 mg/kg; Fe: 
≥ 1 mg/kg; Zn: ≥ 3,7 mg/kg. 

Khu vực địa lý có các điều kiện 
đặc biệt về mặt địa hình, đất đai, 
thổ nhưỡng, thủy văn, khí hậu là 
các yếu tố tạo nên chất lượng đặc 
thù của sầu riêng Cái Mơn. Về địa 
hình, khu vực địa lý có địa hình 
cao, bao gồm các dải đất cao ven 
các sông lớn và các giồng cát ven 
biển. Về thổ nhưỡng: Sa cấu đất 
thuộc nhóm thịt pha limon và sét, 
có khả năng thoát nước tốt; hàm 
lượng hữu cơ, đạm tổng số, calci 
và kali trao đổi trong đất cao.  
Nguồn nước tưới dồi dào từ các 
sông lớn như Tiền Giang, Ba Lai, 
Hàm Luông, Cổ Chiên giúp cho 
chất lượng cơm của trái sầu riêng 
Cái Mơn không bị sượng khi chín 
như các vùng thiếu nước. Ngoài ra 

nguồn nước tưới giàu dinh dưỡng, 
không nhiễm mặn, có độ pH hơi 
kiềm nhẹ, hàm lượng Kali, Calci 
và Magie cao giúp cho sản phẩm 
có hương vị thơm ngon đặc biệt. 
Khí hậu của khu vực địa lý đặc 
biệt thích hợp cho cây sầu riêng 
sinh trưởng và phát triển với nhiệt 
độ trung bình khoảng 27 độ C, ít 
biến động; lượng mưa trung bình 
năm thấp (từ 1200 – 1600 mm), 
tập trung vào các tháng 7, 8, 9 là 
thời điểm cây sầu riêng đã kết thúc 
thu hoạch giúp cho chất lượng 
cơm của quả sầu riêng Cái Mơn 
không bị nhão; biên độ nhiệt ngày 
đêm lớn; độ ẩm thấp nhất thường 
xảy ra vào tháng 12 đến tháng 1. 

Ngoài ra các bí quyết canh tác 
truyền thống của người dân nơi 
đây như nhân giống vô tính, thiết 
kế vườn trồng theo hình thức xẻ 
mương, lên liếp, xây dựng đê bao 
quanh vườn, chủ động dự phòng 
nguồn nước tưới bằng các giếng 
khoan cũng chính là yếu tố giúp 
tạo nên chất lượng có một không 
hai của sầu riêng Cái Mơn. 

Khu vực địa lý bao gồm xã 
Hòa Nghĩa, xã Hưng Khánh Trung 
B, xã Long Thới, xã Phú Phụng, 
xã Phú Sơn, xã Sơn Định, xã Tân 
Thiềng, xã Vĩnh Bình, xã Vĩnh 
Hòa, xã Vĩnh Thành và thị trấn 
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Chợ Lách thuộc huyện Chợ Lách; 
xã Tân Phú, xã Tiên Long, xã Tiên 
Thủy và xã Phú Đức thuộc huyện 
Châu Thành; xã Nhuận Phú Tân, 
xã Hưng Khánh Trung A, xã Phú 
Mỹ, xã Phước Mỹ Trung thuộc 
huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến 
Tre./. 

 (Theo most.gov.vn) 
 
 Hàng hóa chủ lực tại Đồng 
Tháp sẽ được áp dụng truy xuất 
nguồn gốc  

Đồng Tháp sẽ ban hành ít nhất 
02 tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ 
thuật địa phương về truy xuất 
nguồn gốc trong năm 2020 và các 
sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa 
phương sẽ được truy xuất nguồn 
gốc trên ứng dụng thông tin điện 
tử sử dụng mã QR và mã số mã 
vạch. 

Thông tin trên được ông Huỳnh 
Minh Tuấn, Giám đốc Sở 
KH&CN tỉnh Đồng Tháp chia sẻ 
khi đề cập đến công tác triển khai 
Quyết định 100/QĐ-TTg về áp 
dụng và quản lý hệ thống truy xuất 
nguồn gốc cho hàng hóa chủ lực 
của địa phương. Ông Tuấn cho 
biết, với mục tiêu đẩy mạnh xã hội 
hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc 
để phục vụ hội nhập quốc tế và 
nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý nhà nước, bảo đảm chất lượng, 
tính an toàn của sản phẩm, hàng 
hóa. Đồng thời giúp nhận diện và 
truy xuất được nguồn gốc các sản 
phẩm, trong đó chú trọng sản 
phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP 
của Tỉnh, qua đó kiểm soát chặt 
chẽ ở tất cả các khâu: sản xuất, 
bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ; 
bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của 
người tiêu dùng, đảm bảo công 
khai, minh bạch các thông tin truy 
xuất nguồn gốc của sản phẩm, 
hàng hóa trên thị trường. 

Trong năm 2020, Đồng Tháp 
đặt mục tiêu có ít nhất 200 lượt tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh trên địa bàn Tỉnh được tập 
huấn, đào tạo kiến thức về tiêu 
chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa; triển khai, áp dụng và quản lý 
hệ thống truy xuất nguồn gốc. 

Truy xuất được nguồn gốc sản 
phẩm của 03 cơ sở sản xuất các 
sản phẩm chủ lực, các đặc sản của 
địa phương dựa trên ứng dụng 
thông tin điện tử sử dụng mã QR 
và mã số mã vạch; Ban hành ít 
nhất 02 tiêu chuẩn hoặc quy 
chuẩn kỹ thuật địa phương về truy 
xuất nguồn gốc; Xây dựng, vận 
hành Cổng Thông tin truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 
trên địa bàn Tỉnh, kết nối Cổng 
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Thông tin điện tử của Tỉnh và 
Cổng Thông tin truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. 

Ban hành ít nhất 05 tiêu chuẩn 
cơ sở hoặc quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương về truy xuất nguồn gốc, 
các tài liệu hướng dẫn áp dụng cho 
từng nhóm sản phẩm cụ thể. Tối 
thiểu 20% các doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh sử dụng mã số - mã vạch tại 
Tỉnh có hệ thống truy xuất nguồn 
gốc áp dụng các tiêu chuẩn quốc 
gia, quốc tế, đảm bảo khả năng 
tương tác, trao đổi dữ liệu với các 
hệ thống truy xuất nguồn gốc của 
Tỉnh, của Quốc gia trên Cổng 
Thông tin truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, hàng hóa của Tỉnh. 

Triển khai hoạt động truy xuất 
nguồn gốc cho hàng hóa chủ lực 
của Đồng Tháp, từ năm 2019, Sở 
NN-PTNT Đồng Tháp kết hợp với 
Trung tâm Mã số mã vạch Quốc 
gia, Tập đoàn Chứng nhận và 
Kiểm định Trung Hoa (CCIC) 
cùng Công ty CP VN Trace đã 
thực hiện triển khai khảo sát, đánh 
giá mã vùng, mã xưởng và kê khai 
sản phẩm. Theo đó, các sản phẩm 
nông sản tại Đồng Tháp, cụ thể là 
sản phẩm xoài tại HTX xoài Mỹ 
Xương (huyện Cao Lãnh) và nhãn 
tại xã An Nhơn, xã Phú Hựu 

(huyện Châu Thành) sẽ được đánh 
giá truy xuất nguồn gốc. 

 (Theo vietq.vn) 
 
 Mã số mã vạch - 'Thẻ căn 
cước' cho hàng hóa xuất khẩu ra 
thế giới  

Những năm gần đây, trong quá 
trình mở cửa, hội nhập kinh tế sâu 
rộng, các doanh nghiệp (DN) 
trong nước ngày càng nhận thấy 
tầm quan trọng của việc tuân thủ 
yêu cầu truy xuất nguồn gốc hàng 
hóa, sản phẩm của thế giới. 

 
Hàng hóa muốn xuất khẩu 

được vào các thị trường lớn có hệ 
thống quản lý khắt khe như Mỹ, 
EU, Nhật Bản... đòi hỏi không chỉ 
thỏa mãn các điều kiện như có 
nguồn gốc rõ ràng, minh bạch, 
đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an 
toàn - vệ sinh mà còn phải được 
sản xuất, khai thác hoặc sử dụng 
nguyên liệu một cách hợp pháp 
theo quy định - cam kết chung. 

Không chỉ với các thị trường 
khó tính mà hiện nay nhiều loại 
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nông sản, hàng hóa Việt Nam xuất 
khẩu sang thị trường dễ tính, có 
nhu cầu nhập khẩu lớn như Trung 
Quốc, cũng đòi hỏi phải có hồ sơ 
truy xuất khi cần thiết. Công cụ để 
quản lý, tra cứu hồ sơ, nguồn gốc 
xuất xứ của bất cứ loại hàng hóa, 
sản phẩm nào hiện nay chính là 
mã vạch, mã số. Tất cả siêu thị, 
cửa hàng tiện ích lớn nhỏ của 
không chỉ nước nhập khẩu mà ở 
Việt Nam cũng vậy, hiện nay đều 
quản lý hàng hóa (tên, chủng loại, 
giá cả, nước xuất khẩu, công ty 
sản xuất...) thông qua máy tính - 
internet, nhận diện bằng mã vạch, 
mã số in trên bao bì, nhãn mác sản 
phẩm. 

Bằng cách này, mã vạch, mã số 
không chỉ giúp DN làm ra sản 
phẩm mà cả đối tác nhập khẩu, 
tiêu thụ, phân phối có thể giảm chi 
phí quản lý. Mã vạch, mã số giúp 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 
cung cấp dữ liệu sản phẩm cho đối 
tác nhập khẩu, tạo thuận lợi cho 
DN tham gia thương mại điện tử 
toàn cầu, khai báo hải quan, tính 
thuế... Có thể ví mã vạch, mã số 
của sản phẩm tương tự như tấm 
“thẻ căn cước”, “hộ chiếu” để 
được đưa vào hệ thống thị trường 
bán lẻ trong nước hoặc vươn ra thị 
trường thế giới. 

Tại Việt Nam, xuất phát từ nhu 
cầu thực tế về sản xuất, kinh 
doanh trong nước cũng như xuất 
khẩu, vào năm 1995, Thủ tướng 
đã cho phép Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng (Bộ KH-
CN) tham gia Tổ chức Mã vạch, 
mã số quốc tế (GS1). Theo đó, 
Việt Nam đã có mã số quốc gia là 
893 để DN chúng ta in lên hàng 
hóa xuất khẩu, phục vụ cho việc 
quét và thu nhận dữ liệu tự động, 
tạo thuận lợi cho quá trình quản 
lý, kinh doanh, bán hàng, đáp ứng 
nhu cầu của bạn hàng trong nước 
và thế giới. Có thể khẳng định, mã 
vạch, mã số là “thẻ căn cước” giúp 
quản lý hồ sơ sản phẩm; không chỉ 
là yêu cầu bắt buộc của nước nhập 
khẩu mà còn là niềm tự hào, 
khẳng định uy tín, chất lượng của 
hàng hóa Việt Nam trên thế giới. 

(Theo vietq.vn)  
  

  Hà Nội: Cốm làng Vòng 
được chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu 

Mới đây, UBND phường Dịch 
Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) công 
bố quyết định của Cục Sở hữu Trí 
tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) 
cấp giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu “Cốm làng Vòng". 

Quyết định kèm theo danh sách 
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22 thành viên thuộc Hợp tác xã Cổ 
phần cốm làng Vòng được sử 
dụng nhãn hiệu tập thể này. Nhãn 
hiệu được đăng ký gồm màu xanh 
lá cây, vàng, đỏ, đỏ nâu, hồng với 
hình Khuê Văn Các và bông lúa. 
Hiện tại, phường Dịch Vọng Hậu, 
Cầu Giấy, Hà Nội có gần 10 lò 
cốm đang hoạt động với trên 70 
người cùng tham gia giới thiệu 
quảng bá và bán sản phẩm Cốm 
làng Vòng. 

 
Hà Nội: Cốm làng Vòng được chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 
Ngày nay, Cốm làng Vòng đã 

vươn ra thị trường nước ngoài như 
Hàn Quốc, Hong Kong (Trung 
Quốc), Mỹ, Đức, Pháp, Canada... 
với các sản phẩm cốm tươi và cốm 
sấy khô. Việc chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu cũng giúp nâng cao giá 
trị sản phẩm. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Đồng Tháp: Đặc sản cam 
xoàn và quýt đường Lai Vung 
được công bố nhãn hiệu 

Theo đó, tên nhãn hiệu của trái 

cam xoàn là "Đặc sản cam xoàn 
Lai Vung", chủ giấy chứng nhận 
là Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn huyện Lai Vung. 
Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, 
có hình quả cam và nửa quả cam. 

 
Đồng Tháp: Đặc sản cam xoàn và quýt đường 

Lai Vung được công bố nhãn hiệu 
Công dụng của cam xoàn thì 

cũng giống như đa số các loại cam 
khác như bổ sung nước, vitamin 
C, tăng cường kháng sinh, phục 
hồi sức khỏe … đặc biệt là nó dễ 
ăn và ngon hơn rất nhiều so với 
những loại cam thông thường có 
vị chua. Đối với nhãn hiệu trái 
quýt đường có tên là "Quýt đường 
đặc sản Lai Vung", chủ giấy 
chứng nhận là Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn huyện Lai 
Vung. Nhãn hiệu được bảo hộ 
tổng thể, có hình quả quýt và múi 
quýt. 

Giống quýt đường thường ra 
hoa vào tháng 8 và cho trái chín 
khoảng vào tháng 10 dương lịch 
hàng năm (thời điểm không cố 
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định). Vào mùa quýt chín, người 
nông dân nhộn nhịp thu hoạch còn 
các thương lái tụ nhau về thu mua, 
xe tải, xuồng ghe đậu kín khắp các 
nẻo đường vào xóm. Đây cũng là 
lúc du khách nên tìm về tham 
quan vườn cây trái nơi đây. Khám 
phá vườn quýt đường Lai Vung, 
du khách được nhìn ngắm những 
chùm quýt chín mọng sà qua khỏi 
hàng rào đung đưa trước mặt như 
gọi mời. 

Trên bàn thờ của người Việt 
nói chung, của các gia đình ở đồng 
bằng sông Cửu Long nói riêng, 
luôn có quýt trong mâm cúng trái 
cây ngày Tết, nhất là quýt hồng 
Lai Vung, để cầu may mắn, hạnh 
phúc. Trái quýt hồng vàng cam no 
tròn mọng nước, tươi sắc giữa các 
loại trái cây đủ màu, thêm sự ấm 
áp cho bàn thờ gia tiên, không 
gian nhà ngày Xuân. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Việt Nam tăng 56% số bằng 
độc quyền sáng chế trong mùa 
dịch Covid-19 

Ngày 19/6/2016, Đoàn công 
tác của Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) do đồng chí Chu 
Ngọc Anh - Ủy viên BCHTW 
Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN dẫn đầu đã có 

buổi làm việc với Cục Sở hữu trí 
tuệ (SHTT).  

 
Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công 

nghệ (KH&CN) do đồng chí Chu Ngọc Anh - 
Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN dẫn đầu đã có buổi làm 

việc với Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT). 

Tại buổi làm việc, Ông Đinh 
Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở Hữu 
trí tuệ (SHTT) đã chia sẻ về các 
giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 
động sở hữu trí tuệ trong thời gian 
tới. Cụ thể, về xây dựng chính 
sách và pháp luật, Cục đã phối 
hợp với các cơ quan của Bộ Công 
thương xây dựng Dự án Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Kinh doanh bảo hiểm và Luật 
SHTT để trình Quốc hội thông 
qua vào ngày 14/6/2019; triển khai 
xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng 
Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT 
để thể chế hóa chủ trương, đường 
lối của Đảng, Nhà nước, nội luật 
hóa các cam kết quốc tế và giải 
quyết những vướng mắc trong 
thực tiễn áp dụng; đặc biệt, đã 
hoàn thành việc xây dựng để trình 
Thủ tướng Chính phủ ban hành 
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Chiến lược SHTT đến năm 2030. 
Cục cũng triển khai nhiều 

nhiệm vụ/hoạt động cụ thể để đưa 
SHTT trở thành công cụ phát triển 
kinh tế - xã hội, cụ thể đã cấp chín 
giấy chứng nhận (GCN) đăng ký 
chỉ dẫn địa lý (CDĐL) và 280 
GCN 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 CDĐL quốc 
gia”, triển khai Quy chế phối hợp 
trong công tác xây dựng và quản 
lý CDĐL 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);… 

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 sở hữu công 
nghiệp 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%. 

Chương trình phát triển tài sản 
trí tuệ đã góp phần quan trọng 
khuyến khích, thúc đẩy các hoạt 
động phát triển công nghệ và 
ĐMST, dần tạo dựng văn hóa 
SHTT trong cộng đồng xã hội. 
Trong giai đoạn 2010-2020, 
Chương trình đã hỗ trợ bảo hộ 
SHTT cho 118 sản phẩm chủ lực 
của các địa phương; hỗ trợ, tư vấn 
thành lập 63 tổ chức tập thể kiểm 
soát, quản lý sản phẩm được bảo 
hộ; tập huấn về SHTT cho 37.000 
lượt người; đào tạo cho trên 
10.000 lượt người; hỗ trợ 5.000 số 
phát sóng trên đài truyền hình TW 
và địa phương; hỗ trợ đăng ký bảo 
hộ 50 sáng chế cho người Việt 
Nam. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Cục An toàn thực phẩm cảnh 
báo 7 sản phẩm chứa chất cấm  

Ngay sau khi có thông tin này, 
Cục An toàn thực phẩm đã lập tức 
tiến hành rà soát nội bộ, kết quả 
cho thấy từ tháng 9/2014 đến nay, 
các sản phẩm trên chưa được cấp 
công bố tại Cục nhập khẩu vào 
Việt Nam. 

Cục An toàn thực phẩm cho 
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biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin 
về cảnh báo này để chuyển đến 
cộng đồng.  

Cụ thể, trên trang 
mạng http://chuavosinhhiemmuon.
vn/ đang quảng cáo sản phẩm thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe Linh tự đan 
có nội dung không phù hợp với 
nội dung đã được Cục An toàn 
thực phẩm xác nhận, quảng cáo 
gây hiểu nhầm có tác dụng như 
thuốc chữa bệnh. 

Sản phẩm trên do Công ty CP 
kinh doanh dịch vụ và thương mại 
Nam Phương, địa chỉ: tầng 8, tòa 
nhà số 173 Chùa Láng, P.Láng 
Thượng, Đống Đa, Hà Nội đăng 
ký xác nhận nội dung quảng cáo 
tại Cục An toàn thực phẩm. 

Tiếp đến, Cục An toàn thực 
phẩm phát hiện trên một số 
website có quảng cáo 3 sản phẩm 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe không 
đúng bản chất, lừa dối người tiêu 
dùng, vi phạm quy định pháp luật 
về quảng cáo. Đó là sản phẩm 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thăng 
trĩ mộc hoa do Công ty CP thương 
mại IAC, địa chỉ: Số nhà 31, ngõ 
186, đường Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, TP. Hà Nội công bố 
và chịu trách nhiệm sản phẩm. 

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe Viên khớp Đại Việt do 
Công ty TNHH Thương mại IAC, 
địa chỉ: Số nhà 31, ngõ 186, 
đường Khương Trung, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, 
TP. Hà Nội công bố và chịu trách 
nhiệm sản phẩm. 

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe NANO FUCOMIN do 
Công ty CP Thiết bị vật tư y tế 
Nam Việt, địa chỉ: Liền kề U05-49 
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. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 FDA phát hiện chất gây ung 
thư trong thuốc trị bệnh tiểu 
đường 

Cục Quản lý Thực phẩm và 
Dược phẩm Hoa Kỳ thông báo 
phát hiện một số tạp chất gây ung 
thư nitrosamine N-
Nitrosodimethylamine có trong 
thuốc metformin điều trị bệnh tiểu 
đường loại 2. Cơ quan này đang 
bắt đầu vào cuộc để xét nghiệm 
các mẫu metformin có trên thị 
trường. 

Vào cuối năm 2019, Cục Quản 
lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa 
Kỳ (FDA) tuyên bố phát hiện một 
số sản phẩm metformin (thuốc 
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điều trị bệnh tiểu đường loại 2) có 
chứa tạp chất nitrosamine N-
Nitrosodimethylamine (NDMA) 
(chất có khả năng gây ung thư ở 
người) ở các quốc gia khác. Cơ 
quan này ngay lập tức tiến hành 
xét nghiệm số thuốc metformin 
được cung cấp cho Hoa Kỳ có 
chứa tạp chất này hay không. Đến 
đầu tháng 2 năm nay, cơ quan này 
đã xác định được nồng độ NDMA 
không đáng kể trong một số mẫu 
metformin. FDA tuyên bố sẽ tiếp 
tục thử nghiệm các mẫu thuốc 
metformin và nếu phát hiện 
NDMA vượt mức giới hạn sẽ thu 
hồi ngay lập tức. 

 
Tuy nhiên, gần đây, FDA nhận 

được kiến nghị từ một phòng thí 
nghiệm tư nhân về việc nồng độ 
NDMA có trong một số mẫu thuốc 
metformin ER (thuốc điều trị bệnh 
tiểu đường loại 2, được bào chế 
giải phóng dược chất kéo dài). 
Phòng thí nghiệm của FDA đã thử 
nghiệm lô metformin ER mà 
phòng thí nghiệm tư nhân kiến 

nghị và phát hiện nồng độ NDMA 
trong lô hàng này vượt mức giới 
hạn theo quy định. 

FDA đang liên hệ với các công 
ty có sản phẩm trên để khuyến 
nghị tự thu hồi sản phẩm. Thông 
báo thu hồi của công ty sẽ được 
đăng trên trang web của FDA. Tuy 
nhiên, metformin ER do một số 
nhà sản xuất lớn phân phối tới thị 
trường Hoa Kỳ sẽ không bị thu 
hồi. FDA đang tiếp tục hợp tác 
chặt chẽ với các nhà sản xuất để 
đảm bảo không xảy ra sai sót 
trong kiểm nghiệm đồng thời ngăn 
chặn tình trạng thiếu hụt thuốc xảy 
ra do ảnh hưởng của việc thu hồi.   

FDA cũng nhanh chóng đưa ra 
khuyến cáo tiếp tục sử dụng các 
thuốc có chứa metformin cho đến 
khi chuyên gia chăm sóc sức khỏe 
của họ có thể đưa ra một đơn 
thuốc thay thế. Việc ngưng sử 
dụng metformin đột ngột mà 
không có sự chỉ định của bác sĩ có 
thể dẫn tới những tác hại khôn 
lường. FDA khuyến cáo rằng các 
bác sĩ nên tiếp tục kê đơn 
metformin khi cần thiết. Tại thời 
điểm này, chưa phát hiện hợp chất 
NDMA trong các sản phẩm 
metformin tác dụng nhanh (IR) 
(loại metformin được kê đơn phổ 
biến nhất). Cơ quan này đang làm 
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việc với các nhà sản xuất thuốc bị 
thu hồi để xác định nguồn gốc của 
tạp chất NDMA. Cơ quan này 
cũng đang yêu cầu tất cả các nhà 
sản xuất ER kiểm tra mức độ của 
NDMA trong sản phẩm của họ và 
kiểm tra từng lô hàng trước khi 
đưa vào thị trường Hoa Kỳ.  

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Gia tăng hàng giả trong lĩnh 
vực cơ khí: 61% hàng giả có 
nguồn gốc từ Trung Quốc  

Hàng giả trong lĩnh vực cơ khí 
ở châu Âu và Đức đang ngày càng 
gia tăng. Điều này làm ảnh hưởng 
lớn đến sự phát triển kinh tế và 
dấy lên những lo lắng trong xã 
hội. 

 
Theo Hiệp hội các nhà sản xuất 

công nghiệp máy móc chế biến gỗ 
Đức (VDMA), các cơ quan công 
nghiệp cơ khí và nhà máy ở châu 
Âu đã mất khoảng 7,6 tỷ euro vào 
các sản phẩm hàng giả. Ước tính 
7,6 tỷ euro này sẽ đảm bảo gần 

35,000 việc làm cho người dân 
trong ngành công nghiệp. 

Tổ chức VDMA đại diện cho 
khoảng 3,300 công ty thành viên 
bao gồm chủ yếu là các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ trong hệ thống 
ngành công nghiệp cơ khí ở châu 
Âu và Đức. Tổ chức cho biết, đó 
là mức tăng khoảng 300 triệu euro 
so với năm 2018. Thiệt hại trung 
bình của các công ty bị ảnh hưởng 
là khoảng 4,9% doanh thu hàng 
năm. Báo cáo bằng tiếng Đức cho 
thấy 74% các công ty trong lĩnh 
vực cơ khí và nhà máy ở Đức bị 
ảnh hưởng bởi các sản phẩm vi 
phạm bản quyền. Còn đối với các 
công ty có khoảng hơn 500 nhân 
viên thì tỷ lệ này chiếm khoảng 
90%. Việc làm giả đang ngày càng 
tăng khiến 52% các công ty thành 
viên cảm thấy lo lắng hơn bởi các 
sản phẩm vi phạm bản quyền. 
Trong đó, 61% hàng giả có nguồn 
gốc từ Trung Quốc, 19% từ Đức 
và 12% từ Nga. 

Việc tái sản xuất các sản phẩm 
riêng lẻ và mô phỏng thiết kế là 
những hình thức giả mạo phổ biến 
nhất. Các sản phẩm vi phạm bản 
quyền không chỉ làm giảm doanh 
thu mà còn gây thiệt hại lớn cho 
công ty.  

(Theo sohuutritue.net.vn) 


