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PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC ĐẶNG 
THỊ NGỌC THỊNH: KH&CN 
NGÀY CÀNG TRỞ THÀNH 
NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH CHO 
SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ 
HỘI 

Chiều 26/10, Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) tổ chức Đại 
hội thi đua yêu nước lần thứ V 
nhằm đánh giá, tổng kết các 
phong trào thi đua giai đoạn 
2016-2020 và đề ra phương 
hướng, nhiệm vụ chính trong công 
tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 
2021-2025. 

 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát 

biểu tại Đại hội 

Báo cáo tại Đại hội, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Phạm Công 
Tạc cho biết, thực hiện các phong 
trào thi đua do Thủ tướng chính 
phủ phát động và chỉ thị của Ban 
bí thư, Bộ KH&CN đã phát động 
thi đua với hai Chủ đề “Đoàn kết - 
Kỷ cương - Trí tuệ - Hiệu quả” 
(giai đoạn 2016-2018) và “Đổi 

mới, sáng tạo đưa nhanh KH&CN 
vào cuộc sống” (giai đoạn 2018-
2020). Cách thức thực hiện các 
phong trào thi đua của Bộ 
KH&CN như “đưa khoa học và 
công nghệ về nông thôn”, “khoa 
học và công nghệ đồng hành cùng 
Doanh nghiệp”... đều gắn liền với 
định hướng chính sách, kế hoạch, 
nhiệm vụ cụ thể của Bộ và của 
từng đơn vị trực thuộc. Hệ thống 
văn bản hướng dẫn về công tác thi 
đua, khen thưởng của Bộ được 
hoàn thiện, cụ thể hóa các quy 
định của Đảng và văn bản quy 
phạm pháp luật của Nhà nước. 
Công tác khen thưởng đi vào thực 
chất và hiệu quả hơn, có tác dụng 
khuyến khích và động viên rõ rệt 
đối với cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động. 

Nối tiếp các kết quả đó, Thứ 
trưởng Phạm Công Tạc cho biết, 
trong giai đoạn tới, công tác thi 
đua, khen thưởng của Bộ KH&CN 
sẽ tiếp tục tập trung vào các nhiệm 
vụ nghiên cứu hoàn thiện hệ thống 
thể chế, chính sách, pháp luật về 
công tác thi đua, khen thưởng để 
áp dụng trong Bộ KH&CN và 
trong toàn ngành KH&CN; Tăng 
cường sự phối hợp giữa tổ chức 
Đảng, chính quyền và các đoàn 
thể trong việc phát động, tổ chức 
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triển khai các phong trào thi đua 
để các phong trào thực sự là động 
lực phát triển và là biện pháp quan 
trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị giai đoạn 2021-2025; 
Phát động các phong trào thi đua 
thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng 
tâm, cấp bách của Bộ và các đơn 
vị trực thuộc Bộ.  

Dự và chỉ đạo Đại hội, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch 
nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh 
giá, nhờ triển khai các chính sách 
KH&CN hiệu quả mà tiềm lực 
KHCN của đất nước được tăng 
cường, chất lượng tăng trưởng 
được cải thiện, năng suất lao động 
được nâng lên rõ rệt. So với giai 
đoạn 2011-2015, năng suất lao 
động bình quân của giai đoạn 
2016-2020 tăng từ 4,3% lên 5,8%, 
chỉ số TFP tăng từ 33,6% lên 
45,2%, tỉ trọng giá trị xuất khẩu 
sản phẩm CNC trong tổng giá trị 
hàng hóa xuất khẩu đạt 50% năm 
2020. Mô hình sản xuất chuyển từ 
chiều rộng sang chiều sâu trên nền 
tảng KH&CN và đổi mới sáng tạo 
(ĐMST), giảm dần sự phụ thuộc 
vào tăng vốn, lao động giá rẻ, tài 
nguyên thiên nhiên. 

Quản lý về KH&CN có nhiều 
đổi mới, hành lang pháp lý cho 
hoạt động của thị trường KH&CN 

được hình thành và càng ngày 
càng hoàn thiện, hợp tác quốc tế 
ngày càng mở rộng. Nhiều thành 
tựu KH&CN được ứng dụng rộng 
rãi trong các lĩnh vực như nông 
nghiệp, thông tin, xây dựng, y tế, 
phòng chống dịch bệnh, nhất là 
Covid-19… đã góp phần quan 
trọng vào thành tựu trong phát 
triển kinh tế xã hội của đất nước 
ta. 

Nhận xét về phong trào thi đua, 
Phó chủ tịch nước đánh giá cao Bộ 
KH&CN đã cơ bản hoàn thiện các 
văn bản hướng dẫn về thi đua 
khen thưởng, tổ chức các giải 
thưởng vê KH&CN, đã tích cực 
hưởng ứng bốn phong trào thi đua 
do Thủ tướng chính phủ phát 
động, trong đó có phong trào cả 
nước xây dựng nông thôn mới với 
mục tiêu là đưa KH&CN về nông 
thôn, cung cấp thông tin, tập huấn 
và chuyển giao tiến bộ KH cho 
nông dân, góp phần tạo nên các 
mô hình sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao hiệu quả trên 
rất nhiều vùng miền địa phương 
trong cả nước từ đó làm thay đổi 
diện mạo nông thôn và làm thay 
dổi đời sống vật chất tinh thần cho 
cư dân nông thôn. Phong trào các 
doanh nghiệp Việt Nam hội nhập 
và phát triển đã góp phần hình 
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thành và bước đầu phát triển hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo VN, thu hút đầu tư xã hội cho 
phát triển KH&CN.  

Do đó, bà đề nghị Bộ KH&CN 
tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho 
Đảng và Nhà nước xây dựng và 
thực hiện tốt các chính sách nhằm 
huy động tối đa mọi nguồn lực để 
phát triển KH&CN. Tiếp tục đổi 
mới, đồng bộ cơ chế, chính sách 
về KH&CN theo hướng lấy doanh 
nghiệp làm trung tâm, khuyến 
khích các tổ chức, cá nhân đầu tư 
nghiên cứu phát triển, chuyển 
giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN, 
chuyển đổi cơ chế đầu tư, quản lý 
tài chính theo nguyên tắc đặt hàng 
dựa vào kết quả và hiệu quả cuối 
cùng; nâng cao năng lực nghiên 
cứu, tiến tới làm chủ một số công 
nghệ tiên tiến, công nghệ lõi, công 
nghệ mũi nhọn, trực tiếp góp phần 
giải quyết các vấn đề cấp bách và 
mang lại hiệu quả cao trong các 
lĩnh vực trọng yếu của đất nước. 
Đồng thời có chính sách hiệu quả 
trong thu hút, trọng dụng và đãi 
ngộ đội ngũ chuyên gia đầu 
ngành, nhân tài trong lĩnh vực 
khoa học công nghệ, tiếp tục phát 
triển thị trường KH&CN, nâng 
cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn 
- đo lường - chất lượng và sở hữu 

trí tuệ, tăng cường hợp tác quốc tế 
về KH&CN. 

Thứ trưởng thường trực Bộ 
KH&CN Trần Văn Tùng cảm ơn 
sự quan tâm của Đảng, Nhà nước 
và cá nhân Đồng chí Phó Chủ tịch 
nước đối với ngành KH&CN, 
cũng như đối với công tác thi đua, 
khen thưởng của Bộ trong suốt 
thời gian qua. Bộ KH&CN sẽ lĩnh 
hội, quán triệt và triển khai đầy đủ 
những ý kiến chỉ đạo của Đồng 
chí bằng những hành động cụ thể, 
thiết thực để công tác thi đua, 
khen thưởng thực sự trở thành một 
động lực quan trọng phục vụ thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính 
trị của Bộ. 

Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ 
KH&CN và các tập thể, cá nhân 
thuộc Bộ đã được ghi nhận nhiều 
danh hiệu và hình thức khen 
thưởng như Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ vào các năm 
2016, 2018 và 2019, Huân chương 
Lao động hạng nhất lần 2 nhân dịp 
kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ, 70 
Huân chương các loại (Huân 
chương Độc lập, Huân chương 
Lao động và Huân chương Chiến 
công) cho các tập thể, cá nhân 
thuộc Bộ KH&CN, 5 Danh hiệu 
chiến sỹ thi đua toàn quốc, 19 lượt 
Cờ thi đua và 41 Bằng khen của 
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Thủ tướng Chính phủ cho các tập 
thể, cá nhân trực thuộc Bộ 
KH&CN. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT 
TỪ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG 
MẠI TỰ DO 

Chiều 23/9, Bộ trưởng Bộ Công 
Thương Trần Tuấn Anh đã trình 
bày báo cáo về "việc thực hiện các 
Hiệp định thương mại tự do (FTA) 
mà Việt Nam là thành viên" tại 
buổi làm việc của Đoàn Giám sát, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm 
việc với Chính phủ, các bộ, ngành. 

Ngay sau khi Hiệp định Đối tác 
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP) chính thức 
có hiệu lực đối với Việt Nam 
(30/12/2018), Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định số 
121/QĐ-TTg ngày 24/1/2019 về 
Kế hoạch thực hiện Hiệp định 
CPTPP với các nhóm nhiệm vụ cụ 
thể và lộ trình thực hiện. Cho đến 
nay, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, 
ngành đã ban hành 15 văn bản 
pháp luật để thực thi Hiệp định 
CPTPP, bao gồm: 2 luật, 3 nghị 
định, 9 thông tư, 1 quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ. Chỉnh phủ 
đã chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục 
tiến hành rà soát các văn bản pháp 

luật hiện hành hoặc ban hành mới 
để bảo đảm sự tương thích với 
Hiệp định CPTPP. 

 
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần 

Tuấn Anh báo cáo về "việc thực hiện các 
Hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt 

Nam là thành viên" 

Báo cáo về kết quả kinh tế - 
thương mại, Bộ trưởng Trần Tuấn 
Anh cho biết, trong năm 2019, 
kim ngạch trao đổi thương mại 
giữa Việt Nam và 10 nước CPTPP 
đạt 77,4 tỷ USD, tăng 3,9% so với 
năm 2018. Trong đó, kim ngạch 
xuất khẩu của Việt Nam sang 10 
nước CPTPP đạt 39,5 tỷ USD, 
tăng 7,2% so với năm 2018. 

Nếu chỉ tính kim ngạch xuất 
nhập khẩu sang 2 thị trường mới 
chưa có FTA là Canada và Mexico 
thì trong năm 2019 Việt Nam xuất 
siêu hơn 5 tỷ USD, tương đương 
50% tổng giá trị xuất siêu của Việt 
Nam. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh 
cho biết, đây cũng chính là hai đối 
tác có quan hệ FTA mới. Cụ thể, 
xuất khẩu sang Canada tăng 
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29,8%, Mexico tăng 26,3%. Trong 
6 nước đối tác, xuất khẩu sang 
Nhật Bản chiếm tỉ lệ cao nhất 
trong tổng xuất khẩu của Việt 
Nam (chiếm 8,4%), xếp thứ hai là 
Canada (1,6%). Tuy nhiên, Bộ 
trưởng cũng đánh giá, thị phần 
hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 
tại các nước đối tác CPTPP phần 
lớn còn thấp. Trong đó, cao nhất là 
tại Nhật Bản (chiếm 2,8%) và thấp 
nhất là Mexico (chiếm 0,6%). Do 
vậy, còn nhiều tiềm năng để tăng 
trưởng xuất khẩu, nâng cao thị 
phần tại thị trường các đối tác này. 

Thêm vào đó, Bộ trưởng Trần 
Tuấn Anh cho biết, việc thực thi 
các cam kết CPTPP đã giúp hoàn 
thiện khung khổ pháp lý trong 
nhiều lĩnh vực. Đơn cử như về 
môi trường, Việt Nam đang xây 
dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường có tính đến các yêu cầu của 
công tác hội nhập kinh tế quốc tế. 

Về lao động, để thực thi cam 
kết CPTPP, Chính phủ đã xây 
dựng và trình Quốc hội thông qua 
Bộ luật Lao động 2019 đảm bảo 
tính tương thích với các tiêu chuẩn 
lao động quốc tế; xây dựng hồ sơ 
trình phê chuẩn 2 Công ước cơ 
bản của Tổ chức Lao động Quốc 
tế (ILO) là Công ước số 98 về áp 

dụng những nguyên tắc của quyền 
tổ chức và thương lượng tập thể và 
Công ước số 105 về “xóa bỏ lao 
động cưỡng bức” và đã được 
Quốc hội phê chuẩn. 

Về sở hữu trí tuệ, năm 2019, 
Chính phủ đã hoàn tất các thủ tục 
để Việt Nam gia nhập Thỏa ước 
Lahay về Đăng ký quốc tế kiểu 
dáng công nghiệp. Tiếp đó, ngày 
14/6/2019, Quốc hội Việt Nam đã 
thông qua Luật số 42/2019/QH14 
bổ sung, sửa đổi một số điều của 
Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật 
Sở hữu trí tuệ nhằm thực thi cam 
kết về các lĩnh vực này trong Hiệp 
định CPTPP. 

Ngay sau ngày Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam-Liên 
minh châu Âu (EVFTA) có hiệu 
lực (1/8/2020), ngày 6/8/2020, 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 1201/QĐ-TTg về 
Kế hoạch thực hiện Hiệp định 
EVFTA. 

Sau hơn một tháng rưỡi thực 
thi Hiệp định EVFTA, Chính phủ, 
các bộ, ngành đã khẩn trương ban 
hành một số văn bản quy phạm 
pháp luật thực thi các cam kết của 
Hiệp định EVFTA với 1 nghị 
định, 2 quyết định và 1 thông tư. 
Gồm: Nghị định số 103/2020/NĐ-
CP ngày 4/9/2020 quy định về 
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chứng nhận chủng loại gạo thơm 
xuất khẩu sang EU; Quyết định số 
1201/QĐ-TTg ngày 6/8/2020 phê 
duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp 
định EVFTA của Chính phủ; 
Quyết định số 1175/QĐ-TTg ngày 
4/8/2020 về việc chỉ định cơ quan 
đầu mối thực thi Hiệp định 
EVFTA và Thông tư số 
11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 
quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa 
trong Hiệp định EVFTA. Các mặt 
hàng đã được cấp C/O mẫu EUR.1 
chủ yếu là giày dép, thủy sản, 
nhựa và các sản phẩm từ nhựa, cà 
phê, hàng dệt may, túi xách, va li, 
rau quả, sản phẩm mây, tre, đan,…  

(Theo baochinhphu.vn) 
 

 
 
 
VIỆN KHOA HỌC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ VÀ SỞ KH&CN 
TỈNH QUẢNG NINH KÝ 
THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ 
SHTT VÀ KHAI TRƯƠNG 
TRẠM IPPLATFORN TẠI 
QUẢNG NINH 

Ngày 02/10/2020, tại Tp. Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh, Viện 
Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện 
KHSHTT) phối hợp với Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh Quảng 

Ninh (Sở KH&CN Quảng Ninh) tổ 
chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác 
về sở hữu trí tuệ, Hội thảo “Quản 
trị TSTT và công cụ khai thác 
thông tin phục vụ hoạt động tạo 
dựng, bảo hộ và phát triển TSTT” 
và khai trương Trạm Khai thác 
thông tin và sử dụng dịch vụ 
SHCN (Trạm IPPlatform). 

Tham dự chương trình có ông 
Tạ Quang Minh – Viện trưởng 
Viện KHSHTT, ông Hoàng Vĩnh 
Khuyến – Phó Giám đốc Sở 
KH&CN Quảng Ninh, ông 
Nguyễn Hữu Cẩn – Phó Viện 
trưởng Viện KHSHTT, đại diện 
của Viện KHSHTT và Sở 
KH&CN Quảng Ninh, đại diện 
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh. Nhằm hỗ trợ sử dụng 
công cụ thông tin phục vụ hoạt 
động quản lý nhà nước về sở hữu 
công nghiệp (SHCN); đồng thời 
hỗ trợ tiếp cận nhanh, khai thác 
hiệu quả thông tin SHCN phục vụ 
hoạt động nghiên cứu, tạo lập, xác 
lập quyền, thương mại hóa và bảo 
vệ tài sản trí tuệ (TSTT) của 
doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;  

Tại Hội thảo, các đại biểu đã 
được chia sẻ về các nội dung liên 
quan đến quản trị TSTT, công cụ 
hỗ trợ quản trị TSTT, hướng dẫn 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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sử dụng và khai thác Nền tảng 
IPPlatform phục vụ hoạt động 
quản lý nhà nước về SHTT; hoạt 
động nghiên cứu, tạo dựng, xác 
lập quyền, thương mại hóa, phát 
triển và bảo vệ TSTT của doanh 
nghiệp, tổ chức và cá nhân. 

Trạm IPPlatform được đặt tại 
Trung tâm Ứng dụng và Thống kê 
khoa học và công nghệ trực thuộc 
Sở KH&CN Quảng Ninh (địa chỉ: 
41A Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hà, 
TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) 
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức 
và cá nhân khai thác thông tin 
SHCN, thực hiện các dịch vụ 
SHCN theo yêu cầu của doanh 
nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa 
bàn, góp phần nâng cao hiệu quả 
hoạt động quản lý nhà nước về 
SHTT. 

(Theo most.gov.vn) 
 
CHUNG KẾT CUỘC THI 
“SINH VIÊN VỚI SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ 2020” 

Nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ 
niệm 25 năm thành lập Đại học 
Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, chào 
mừng Ngày Sở hữu trí tuệ (SHTT) 
thế giới 26/4 và Ngày Khoa học 
Công nghệ Việt Nam 18/5, Cuộc 
thi “Sinh viên với SHTT (S&IP) 
lần thứ I” với chủ đề “Khởi 

nghiệp bền vững dựa trên quyền 
SHTT” do Trung tâm SHTT và 
Chuyển giao công nghệ (Đại học 
Quốc gia TP. HCM) chủ trì, phối 
hợp với Cục Sở hữu trí tuệ và các 
đơn vị liên quan tổ chức đã thu 
hút hàng trăm sinh viên từ các 
trường đại học khu vực phía Nam 
và Đồng bằng Sông Cửu Long 
tham gia. 

Ngày 23/9/2020, Chung kết 
cuộc thi “Sinh viên với Sở hữu trí 
tuệ năm 2020” đã diễn ra tại Khu 
Công nghệ Phần mềm TP. Hồ Chí 
Minh. 

 
Tham dự Chung kết Cuộc thi 

có PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Ủy 
viên Ban chấp hành Trung ương 
Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám 
đốc Đại học Quốc gia TP. HCM; 
ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng 
Cục Sở hữu trí tuệ; đại diện các 
nhà tài trợ; thành viên Hội đồng 
giám khảo và Ban cố vấn của cuộc 
thi S&IP. 

Cuộc thi đã thu hút được sự 
tham gia của nhiều cơ quan, tổ 
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chức, nhà tài trợ nhằm tạo một sân 
chơi khoa học và bổ ích cho các 
bạn sinh viên. 33 đội tham gia dự 
thi với các ý tưởng sáng tạo, 
phong phú trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau: giáo dục, y tế, nông 
nghiệp, môi trường… đã thể hiện 
tri thức, niềm đam mê và nhiệt 
huyết của sinh viên Việt Nam - 
chủ nhân tương lai của đất nước. 
Vượt qua các vòng sơ loại, 10 dự 
án xuất sắc nhất đã được lựa chọn 
vào Vòng thi Chung kết ngày 
23/9/2020. 

Phát biểu khai mạc Chung kết 
cuộc thi, PGS. TS Huỳnh Thành 
Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia 
TP. HCM nhấn mạnh vai trò của 
SHTT đối với phát triển kinh tế - 
xã hội, đặc biệt là trong môi 
trường giáo dục. Ông cho rằng các 
trường đại học cần bảo hộ tốt 
quyền SHTT, ngăn chặn các hành 
vi xâm phạm quyền, có một hệ 
thống SHTT phát triển mạnh mới 
có thể thúc đẩy phát triển công 
nghệ mới. Chiến lược phát triển 
của Đại học Quốc gia TP. HCM 
tập trung cao vai trò của SHTT, 
phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp 
dựa trên tài sản trí tuệ. PGS.TS 
Huỳnh Thành Đạt cho biết Cuộc 
thi cần được tổ chức định kỳ hằng 
năm nhằm thúc đẩy văn hóa tôn 

trọng quyền SHTT trong giới sinh 
viên. 

Đại diện cho Cục Sở hữu trí tuệ 
- đơn vị phối hợp tổ chức Cuộc 
thi, Cục trưởng Đinh Hữu Phí 
đánh giá cao vai trò, vị trí và đóng 
góp của Đại học Quốc gia TP. 
HCM trong hoạt động SHTT. Đại 
học Quốc gia TP. HCM là đơn vị 
tham gia sớm nhất vào Mạng lưới 
Trung tâm Hỗ trợ công nghệ và 
đổi mới sáng tạo (TISC) do Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
(WIPO) khởi xướng; đã thiết lập 
được Bộ phận chuyên trách về 
SHTT, triển khai các hoạt động 
SHTT một cách chủ động và hiệu 
quả mà Sinh viên với Sở hữu trí 
tuệ là minh chứng rõ nét. Cục 
trưởng mong muốn mô hình Cuộc 
thi này sẽ được nhân rộng ra các 
tổ chức giáo dục khác và được tổ 
chức thường xuyên để trang bị cho 
các bạn sinh viên những kiến thức, 
kỹ năng về SHTT giúp họ vững 
tin trong lập nghiệp và tham gia 
phát triển kinh tế - xã hội, đồng 
thời góp phần tạo dựng văn hóa 
SHTT trong xã hội – một nhiệm 
vụ được đặt ra trong Chiến lược 
SHTT đến năm 2030. 

Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức 
đã trao các giải như sau: 

Giải đặc biệt đã thuộc về nhóm 
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tác giả Trường Đại học Bách khoa 
TP.HCM với dự án "Tự động hóa 
trong quy trình làm sạch tổ yến". 

Giải nhất thuộc về nhóm tác 
giả Trường Đại học Quốc tế & 
Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên TP.HCM với dự án "IELTS 
TINDER – Ứng dụng thực hành 
IELTS". 

Giải nhì thuộc về nhóm tác giả 
Trường Đại học Bình Dương và 
Trường Đại học Công nghiệp 
Thực phẩm TP.HCM với dự án 
"Giấm dừa – Giấm sạch lên men 
tự nhiên an toàn và tốt cho sức 
khỏe người tiêu dùng". 

Giải ba thuộc về nhóm tác giả 
Trường Đại học Bách khoa 
TP.HCM với dự án "Mặt nạ không 
khí (AIR MASK) MARK FOR 
THE BUS". 

Hai giải khuyến khích thuộc về 
nhóm tác giả Trường đại học Y 
khoa Phạm Ngọc Thạch - Trường 
đại học Kiến trúc TP.HCM với dự 
án "GORA - Ve chai công nghệ" 
và nhóm tác giả Trường Đại học 
Bách khoa TP.HCM với dự án 
"sản xuất máy bấm da Skin 
Stapler tại Việt Nam".  

S&IP lần thứ I đã cung cấp cho 
sinh viên một môi trường ươm 
tạo, giúp biến ý tưởng sáng kiến, 
sáng tạo thành giải pháp cụ thể, có 

tiềm năng khởi nghiệp. Đến với 
Cuộc thi, các bạn sinh viên đã hiểu 
được những kiến thức và kỹ năng 
để “định hình” nên những doanh 
nhân khởi nghiệp tiềm năng./ 

(Theo most.gov.vn) 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Singapore sử dụng công nghệ 
nhận diện khuôn mặt để quản lý 
công dân  

Hơn bốn triệu cư dân của 
Singapore sẽ phải sử dụng công 
nghệ xác minh khuôn mặt để truy 
cập các dịch vụ của Chính phủ 
thông qua chương trình nhận 
dạng kỹ thuật số SingPass, một 
động thái bị nhiều người dân phản 
đối do lo ngại về vấn đề an ninh 
và quyền riêng tư. 

Công nghệ xác minh khuôn 
mặt – hoạt động bằng cách quét 
khuôn mặt của ai đó để xem có 
trùng khớp với khuôn mặt lưu 
trong cơ sở dữ liệu hay không – đã 
được sử dụng rộng rãi để mở khóa 
điện thoại thông minh và truy cập 
tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, 
Singapore là quốc gia đầu tiên trên 
thế giới sử dụng nó trong hệ thống 
ID quốc gia. 

Cơ quan Công nghệ Chính phủ 
Singapore (GovTech) cho biết hệ 
thống nhận dạng khuôn mặt sẽ là 
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yếu tố quan trọng đối với nền kinh 
tế kỹ thuật số của đất nước. Hệ 
thống đã được thử nghiệm thành 
công với một ngân hàng trước khi 
triển khai trên toàn quốc. Nó 
không chỉ xác định danh tính của 
một người mà còn đảm bảo họ 
thực sự hiện diện. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Công nghệ mới cho phép sản 
xuất pin vĩnh cửu từ graphene  

Các nhà khoa học mới đây đã 
phát hiện thêm một ứng dụng mới 
của vật liệu đa năng graphene 
giúp chúng ta có được những viên 
pin vô hạn cung cấp năng lượng 
cho các chip cảm biến và thiết bị 
điện tử cỡ nhỏ trong tương lai. 

Các nhà vật lý cho biết, mạch 
điện thu năng lượng dựa trên 
graphene này sẽ rất phù hợp khi 
tích hợp với một con chip để cung 
cấp nguồn năng lượng sạch, điện 
thế thấp và đặc biệt sẽ giúp giải 
quyết vấn đề năng lượng cho các 
thiết bị nhỏ và cảm biến. Các nhà 
nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng 
thiết kế của họ làm gia tăng lượng 
điện năng truyền tải. Cách thức 
bật tắt của mạch điện, hoạt động 
giống như công tắc trên các diode 
đã khuếch đại dòng điện, thay vì 
làm suy giảm nó như các lập luận 

trước đây. Dự án này còn cho thấy 
nhiều phát hiện khác bao gồm 
chuyển động tương đối chậm của 
graphene tạo ra dòng điện cảm với 
tần số thấp – một điều rất quan 
trọng khi ứng dụng trong các thiết 
bị điện tử. Các thiết bị này hoạt 
động hiệu quả hơn ở tần số thấp. 

Bên cạnh đó, nhóm cũng sẽ nỗ 
lực để thu nhỏ hơn nữa kích thước 
mạch điện graphene mới để có 
thể tích hợp chúng vào trong các 
con chip silicon. Nếu hàng triệu 
các mạch điện siêu nhỏ này có thể 
đặt vừa trong một con chip 1 mm, 
chúng có thể thay thế pin để trở 
thành nguồn cung cấp điện cho 
các con chip này, và xa hơn nữa là 
các thiết bị điện tử cỡ nhỏ. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Đưa robot vào quá trình kiểm 
soát chất lượng sản phẩm 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 
còn diễn biến phức tạp, nhằm hạn 
chế tới mức thấp nhất nguy cơ lây 
nhiễm bệnh trong nhà xưởng đông 
nhân viên, không ít doanh nghiệp 
trên thế giới đã đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ vào sản xuất. Một 
trong những giải pháp được coi là 
hiệu quả nhất là đưa robot vào 
quá trình sản xuất, kiểm tra chất 
lượng sản phẩm. 
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Việc kiểm tra chất lượng sản 
phẩm này chỉ mất khoảng 2 giây, 
tương đương thời gian kiểm tra 
của một nhân viên có trình độ 
chuyên môn cao và có khả năng 
kiểm tra khoảng 1.000 chiếc/ca. 
Tại hãng sản xuất máy in Ricoh 
(Nhật Bản), trước đây, các robot 
đảm nhận phần lớn quy trình sản 
xuất trống và hộp mực tại một 
trong những nhà máy của hãng và 
kể từ tháng 4/2020, các kỹ thuật 
viên có thể ngồi ở nhà mà vẫn 
giám sát được các thiết bị đang 
hoạt động tại nhà máy.  

 
Công ty có kế hoạch đến tháng 

3/2023 sẽ tự động hóa toàn bộ quy 
trình sản xuất tại nhà máy. Nhà 
xưởng chế tạo phụ tùng ô tô 
Marelli gần đây đã bắt đầu sử 
dụng robot trang bị công nghệ AI 
để kiểm tra chất lượng tại một nhà 
máy ở Nhật Bản. Tháng 7 vừa 
qua, đại diện Marelli cho biết công 
ty muốn AI đóng vai trò lớn hơn 
trong quy trình kiểm tra chất 
lượng vào những năm tới. 

Dù vẫn cần có người đến trực 
tiếp nhà máy để đánh giá và khắc 
phục những vấn đề phát sinh. Tuy 
nhiên, công việc này hiện đơn giản 
và hiệu quả hơn nhiều khi họ hoàn 
toàn có thể xác định lỗi sản phẩm 
khi làm việc tại nhà. 

 (Theo vietq.vn)  
 
 Nghiên cứu đề xuất các giải 
pháp giảm thiểu ô nhiễm nước 
trong hệ thống công trình thủy 
lợi Bắc Hưng Hải  

Ngành thủy lợi được giao 
nhiệm vụ vận hành hệ thống thủy 
lợi để phục vụ tưới tiêu nhưng lại 
chưa được giao trách nhiệm cũng 
như chưa đủ năng lực để kiểm 
soát các nguồn thải vào hệ thống 
thủy lợi. Trong khi việc xử lý các 
nguồn thải thuộc trách nhiệm của 
ngành Tài nguyên và Môi trường 
và việc thực hiện còn nhiều rào 
cản, chưa thể giải quyết được. 

Từ những phân tích nêu trên, 
đề tài “Nghiên cứu các giải pháp 
giảm thiểu ô nhiễm nước trong hệ 
thống công trình thủy lợi Bắc 
Hưng Hải” sẽ đặt ra mục tiêu 
giảm thiểu ô nhiễm nước thông 
qua thực hiện các giải pháp đề 
xuất của đề tài phục vụ phát triển 
nông nghiệp bền vững. Do nhóm 
nghiên cứu gồm cơ quan chủ trì 
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Viện Nước, Tưới tiêu và Môi 
trường cùng phối hợp với Chủ 
nhiệm đề tài PGS. TS. Vũ Thị 
Thanh Hương thực hiện đề tài. 

Sau thời gian nghiên cứu, đề 
tài đã thu được những kết quả như 
sau: 

- Đã tổng hợp số liệu quan trắc, 
đánh giá được chất lượng nước 
trong hệ thống thủy lợi (HTTL) 
Bắc Hưng Hải từ 2005 đến 2016, 
sau hơn 10 năm, hàm lượng COD 
tăng 8,6 lần, NH4 + tăng 2,48 lần; 
PO4 3- tăng 4,15 lần và Coliform 
tăng 91,6 lần. Số vị trí bị ô nhiễm 
nghiêm trọng tăng từ 4 vị trí năm. 
Số vị trí bị ô nhiễm nghiêm trọng 
tăng từ 4 vị trí năm 2005 lên 26 vị 
trí năm 2016. Các chỉ tiêu kim loại 
nặng (As, Cd, Pb, Cr) chƣa vƣợt 
TCCP nhưng có chiều hướng gia 
tăng qua các năm. 

- Đã xác định được danh mục 
các kênh, mương ô nhiễm gồm: 
19/83 kênh, mương bị ô nhiễm 
nghiêm trọng; 21/83 kênh, mương 
bị ô nhiễm nặng; 23/83 kênh, 
mương bị ô nhiễm trung bình; 
20/83 kênh, mương bị ô nhiễm 
nhẹ. 

- Đã xác định được vùng bị ảnh 
hưởng bởi ô nhiễm nước trong 
CTTL Bắc Hưng Hải gồm: Khu 
vực bị ảnh hưởng bởi kênh mương 

ô nhiễm nghiêm trọng bao gồm 
90/385 xã (chiếm 23,5%). Khu 
vực bị ảnh hưởng bởi kênh mương 
ô nhiễm nặng bao gồm 82/3853 xã 
(chiếm 21,41%). 

- Khối lượng nước thải xả vào 
HTTL Bắc Hưng Hải tăng từ 294 
ngàn m3 năm 2007 lên 453 ngàn 
m3 vào năm 2017, tăng 154% 
(trung bình mỗi năm tăng 15,4%). 
Chiếm tỷ trọng cao nhất là nước 
thải sinh hoạt 58,47%, tiếp đến là 
nước thải công nghiệp và các cơ 
sở SXKD 25,72%, nước thải chăn 
nuôi 12,02%, nước thải làng nghề 
2,65%, nước thải y tế 1,14%. 

- Tình trạng xử lý nước thải 
không được cải thiện nhiều, năm 
2007 tỷ lệ nước thải được xử lý 
khoảng 9,4% đến 2017, tăng lên 
21,95%, tăng 12,55% (trung bình 
mỗi năm tăng 1,25%). Mới chỉ có 
khoảng 4,91% nước thải sinh hoạt 
được xử lý và gần 100% nước 
thải, nước thải của các cơ sở 
SXKD chưa được xử lý. 

- Đã xác định được danh mục 
các nguồn gây ô nhiễm nước trong 
HTTL Bắc Hưng Hải bao gồm: 18 
nguồn thải công nghiệp tổng khối 
lượng xả thải là 27.344 m3 
/ngày.đêm; 02 làng nghề với khối 
lượng xả thải ước tính khoảng 
2.100 m3/ngày.đêm; 46 khu dân 
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cư với khối lượng xả thải ước tính 
khoảng 66.540,61 m3/ngày.đêm; 
86 khu chăn nuôi với khối lượng 
nước thải ước tính khoảng 
29.653,864 m3/ngày/đêm. 

- Đối với vụ mùa: Vận hành 
tưới thực tế từ tháng 8 đến tháng 
10 cơ bản theo qui trình vận hành 
đã được Bộ ban hành. Do ảnh 
hưởng của mưa, bão nên việc vận 
hành hệ thống trong thời gian này 
chủ yếu thực hiện theo phương án 
phòng chống bão và điều tiết 
phòng lũ. Do đó nguồn nước trong 
hệ thống thời gian này ở một số vị 
trí có thể ô nhiễm hơn so với các 
tháng trong vụ khô. 

- Đối với vụ xuân: Vận hành 
tưới tiêu thực tế thường phải điều 
chỉnh so với qui trình của Bộ ban 
hành do mực nước ở cống Xuân 
Quan thường xuyên xuống thấp 
hơn so với mực nước thiết kế và 
thấp hơn trung bình của nhiều năm 
(TBNN).  

Để đảm bảo đủ nước tưới, 
Công ty Bắc Hưng Hải phải tăng 
cường lấy nước ngược từ sông 
Thái Bình và sông Luộc qua cống 
Cầu Xe và An Thổ. Bên cạnh đó, 
Công ty BHH phải thực hiện các 
biện pháp trữ nước trên kênh, vào 
những thời điểm phải đóng cống 
Xuân Quan và cống Cầu Xe, An 

Thổ để trữ nước, CTTL Bắc Hưng 
Hải như 1 ao tù, chất thải không 
được lưu thông làm cho mức độ ô 
nhiễm nước tăng cao. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
 Dự đoán suy tim bằng máy 
học 

Nhiều vấn đề sức khỏe liên 
quan đến chất lỏng dư thừa trong 
phổi. Một thuật toán mới có thể 
phát hiện mức độ nghiêm trọng 
của dấu hiệu này chỉ bằng một 
ảnh chụp X quang. 

Mới đây, một nhóm do các nhà 
nghiên cứu ở Phòng thí nghiệm 
Khoa học Máy tính và Trí tuệ 
Nhân tạo của MIT (CSAIL) dẫn 
đầu đã phát triển một mô hình học 
máy có thể nhìn vào ảnh X quang 
để xác định mức độ nghiêm trọng 
của tình trạng phù nề phổi. Sau đó, 
mô hình sẽ đánh giá trên thang 
điểm từ 0 (tốt) đến 3 (rất, rất xấu). 

Trong thử nghiệm, hệ thống đã 
xác định đúng cấp độ của hơn một 
nửa số trường hợp và chẩn đoán 
chính xác 90% các trường hợp cấp 
độ 3. Nhóm nghiên cứu nói rằng 
chẩn đoán phù nề phổi chính xác 
hơn sẽ giúp các bác sĩ kiểm soát 
các vấn đề cấp tính về tim và cả 
các tình trạng khác liên quan chặt 
chẽ đến phù nề như nhiễm trùng 



                                          Số 236 – 10/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 14 
 

huyết và suy thận. 
Những nỗ lực của nhóm tập 

trung vào việc giúp hệ thống hiểu 
nội dung của báo cáo, thường chỉ 
dài một hoặc hai câu. Các nhà 
nghiên cứu X quang khác nhau có 
các cách diễn đạt khác nhau và sử 
dụng một loạt thuật ngữ chuyên 
ngành, vì vậy nhóm nghiên cứu 
phải phát triển một bộ quy tắc 
ngôn ngữ để đảm bảo sự thống 
nhất về dữ liệu giữa các báo cáo. 
Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn 
gặp thách thức trong việc thiết kế 
một mô hình có thể được đào tạo 
cùng lúc dựa trên hình ảnh và văn 
bản. 

Dự kiến kết quả nghiên cứu sẽ 
được trình bày vào ngày 5/10 tại 
Hội nghị Quốc tế về Tính toán 
hình ảnh y tế và Các biện pháp bổ 
trợ sử dụng máy tính (MICCAI). 
Nhóm nghiên cứu cũng có kế 
hoạch tích hợp mô hình này vào 
quy trình làm việc tại phòng cấp 
cứu của Trung tâm y tế Beth Israel 
Deaconess (BIDMC) vào mùa thu 
tới. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
  
 Nghiên cứu biến tính ống 
nano carbon và ứng dụng hấp 
phụ các hợp chất BTEX gây ô 
nhiễm trong không khí  

Tại Việt Nam, quá trình công 
nghiệp hóa, đô thị hóa đang diễn 
ra mạnh mẽ, cùng với sự phát 
triển của khu công nghiệp và hệ 
thống giao thông vận tải, đã làm 
gia tăng tình trạng ô nhiễm không 
khí, đặc biệt là khu vực đông dân 
cư. Trên các nút giao thông giờ 
cao điểm ở các đô thị thường xuất 
hiện vấn đề ô nhiễm không khí do 
bụi và khí thải của xe có động cơ 
gây ra. 

 Đặc điểm của loại khí thải này 
là nguồn thải thấp, di động và 
không đều. Ở các tuyến có mật độ 
lưu thông cao khí thải hợp lại 
thành nguồn phát thải theo tuyến 
làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới 
môi trường hai bên đường. 

Những chất ô nhiễm đặc trưng 
của khí thải giao thông là bụi, CO, 
CO2, NOx, SOx, và các hợp chất 
hữu cơ bay hơi như Benzene, 
Toluene, Ethylbenzene, Xylene 
(BTEX). Trong đó BTEX là một 
trong những tác nhân chính gây 
tổn thương nghiêm trọng sức khỏe 
con người. Các chất gây ô nhiễm 
này được hình thành và phát thải 
vào không khí khi động cơ đốt 
cháy một phần nhiên liệu để vận 
hành. 

Các phương pháp xử lý ô 
nhiễm môi trường truyền thống 
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như màng lọc, đốt, xúc tác, hấp 
phụ được sử dụng phổ biến có 
hiệu quả trong việc giảm nồng độ 
một số chất gây ô nhiễm. Điển 
hình là việc sử dụng rộng rãi than 
hoạt tính nhằm hấp phụ các khí 
độc hại như Sox, NOx, tuy nhiên 
than hoạt tính không có khả năng 
hấp phụ chọn lọc đối với một số 
chất gây ô nhiễm, ví dụ như các 
hợp chất hữu cơ mạch vòng dễ 
bay hơi BTEX. 

Do đó, việc ứng dụng công 
nghệ mới, thiết lập một hệ thống 
xử lý chọn lọc các chất hữu cơ dễ 
bay hơi BTEX trong không khí là 
một vấn đề mang tính cấp thiết, 
đảm bảo cho sự trong sạch môi 
trường sống, sức khỏe con người 
và góp phần vào sự phát triển bền 
vững của nền kinh tế của nước 
nhà. Xuất phát từ yêu cầu thực 
tiễn nói trên, cấp thiết cần có 
nghiên cứu khoa học về xử lý các 
chất gây ô nhiễm trong không khí, 
đặc biệt là các hợp chất hữu cơ 
bay hơi, BTEX. Vì vậy, Trường 
Đại học Tài nguyên và Môi trường 
đề xuất thực hiện đề tài “Nghiên 
cứu biến tính ống nano carbon và 
ứng dụng hấp phụ các hợp chất 
BTEX gây ô nhiễm trong không 
khí” cùng phối hợp với Chủ nhiệm 
đề tài Lê Hữu Quỳnh Anh. Với 

mục tiêu: Nghiên cứu biến tính và 
ứng dụng công nghệ vật liệu ống 
nano carbon nhằm hấp phụ các 
hợp chất Benzene, Toluene, 
Ethylbenzene, Xylenes (viết tắt là 
BTEX) gây ô nhiễm không khí. 

Sau thời gian nghiên cứu, đề 
tài đã thu được những kết quả như 
sau: 

Đối với từng chất hữu cơ trong 
nhóm BTEX, khả năng hấp phụ 
của các vật liệu thay đổi theo thứ 
tự: than hoạt tính (AC) < 
MWCNTs < SWCNTs. Khả năng 
hấp phụ của MWCNTs cao hơn 
AC và thấp hơn hẳn so với 
SWCNTs. 

Khả năng hấp phụ từng chất 
hữu cơ BTEX trong mẫu khí của 
vật liệu ống Nano Carbon đa 
tường MWCNTs phụ thuộc vào 
thời gian, nồng độ đầu vào và 
nhiệt độ. Khả năng hấp phụ của 
MWCNTs đối với các chất BTEX 
theo thứ tự như sau Benzene < 
Toluene < Ethylbenzene < Xylene, 
tương ứng với 6,15 mg/g < 9,15 
mg/g < 11,82 mg/g < 19,671 
mg/g. 

Đề tài đã biến tính vật liệu ống 
nano carbon bằng các dung dịch 
khác nhau như hỗn hợp 
(HNO3/H2SO4), dung dịch KOH, 
NaOH, NaOCl và đã khảo sát các 
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đặc tính của vật liệu biến tính 
bằng nhiều phương pháp. Sự hiện 
diện của các nhóm chức trên các 
vật liệu biến tính khác nhau được 
khẳng định bởi sự xuất hiện của 
các peak C=O, -OH, -COOH, -
CN, -C-O trên phổ FT-IR. Quá 
trình biến tính không ảnh hưởng 
đến cấu trúc của vật liệu. 

Khả năng hấp phụ hỗn hợp các 
chất hữu cơ BTEX của vật liệu 
CNTs - NaOCl như sau: 10,9 
mg/g < 11,38 mg/g < 17,35 mg/g 
< 26,319 mg/g. Kết quả ứng dụng 
quan trắc BTEX trong không khí 
tại 3 vị trí ở thành phố Hồ Chí 
Minh bằng ống chuẩn chứa than 
hoạt tính và ống nano carbon cho 
thấy vật liệu ống nano carbon biến 
tính có thể được ứng dụng làm vật 
liệu quan trắc. Nồng độ BTEX xác 
định được cao nhất ở hầm xe, kế 
đến là trạm xăng và giao lộ. 

(Theo vista.gov.vn) 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
  Hệ thống tự động hóa công 
đoạn kiểm tra linh kiện trong 
dây chuyền sản xuất công 
nghiệp  

“Hệ thống tự động hóa công 
đoạn kiểm tra linh kiện trong dây 
chuyền sản xuất” được PGS.TS 
Bùi Thanh Tùng (chủ trì), TS 

Nguyễn Ngọc An cùng nhóm 
nghiên cứu của Trung tâm Nghiên 
cứu Điện tử viễn thông (Khoa 
Điện tử viễn thông, Trường Đại 
học Công nghệ, Đại học Quốc gia 
Hà Nội) thực hiện xuất phát từ bài 
toán thực tiễn trong các quy trình 
sản xuất công nghiệp do doanh 
nghiệp đề xuất.  

 
Nhận thấy tính hiệu quả và khả 

năng áp dụng vào thực tiễn, nhóm 
nghiên cứu đã nhanh chóng triển 
khai nghiên cứu phát triển hệ 
thống tự động hóa công đoạn kiểm 
tra linh kiện trong dây chuyền sản 
xuất công nghiệp. Dựa trên những 
thế mạnh sẵn có (về cơ khí, điều 
khiển tự động hóa, kỹ thuật cảm 
biến, lập trình nhúng, lập trình 
giao diện người dùng và phát triển 
hệ thống tự động hóa công đoạn 
kiểm tra linh kiện trong dây 
chuyền sản xuất đã được nghiên 
cứu phát triển trong thời gian rất 
ngắn), hệ thống này được chế tạo 
nhằm tự động hóa công đoạn kiểm 
tra linh kiện cụm camera của điện 
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thoại di động thông minh. Cụm 
linh kiện camera sau khi được 
đóng gói thành phẩm và kiểm tra 
hoạt động các cơ cấu quang học sẽ 
đến công đoạn kiểm tra hoạt động 
giao tiếp với bộ nhớ của cụm linh 
kiện, đảm bảo linh kiện có thể 
hoạt động không sai sót. Hệ thống 
bao gồm một tay máy có nhiệm vụ 
định vị và gắp linh kiện đưa đặt 
vào vị trí kiểm tra. Hệ thống điện 
tử giao tiếp kiểm tra các kết nối và 
hoạt động của bộ nhớ để trả về vị 
trí phân loại ra các cụm linh kiện 
đạt được các thông số kỹ thuật 
theo yêu cầu hay không. 

Qua những dự án hợp tác thực 
tế với doanh nghiệp như vậy, 
Trung tâm mong muốn đẩy mạnh 
hoạt động hợp tác và chuyển giao 
công nghệ với doanh nghiệp, trở 
thành cầu nối, thúc đẩy ứng dụng 
các nghiên cứu trong nhà trường 
vào các sản phẩm có tính ứng 
dụng, đáp ứng nhu cầu thực tế của 
xã hội. 

(Theo vjst.vn) 
 

 Cần Thơ: Học sinh sáng chế 
thành công robot cứu hỏa 
“Robot cứu hỏa” là sáng kiến 

của nhóm học sinh Liêu Vinh 
Khôi, Tống Quốc Hảo và Phan 
Xuân Ái, Trường THPT Phan Văn 

Trị (huyện Phong Điền). Sáng 
kiến này vừa đoạt giải Nhất Cuộc 
thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi 
đồng TP Cần Thơ lần thứ 9, năm 
2019-2020. 

 
Mong muốn góp phần chia sẻ 

những khó khăn, nguy hiểm mà 
người lính phòng cháy chữa cháy 
(PCCC) phải đối mặt, nhóm học 
sinh Trường THPT Phan Văn Trị 
(H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) 
gồm: Liêu Vinh Khôi, Tống Quốc 
Hảo (cùng học lớp 12A4) và Phan 
Xuân Ái (lớp 11A6) đã chế tạo 
thành công robot cứu hỏa. Ngoài 
ra còn có sự hướng dẫn của Thạc 
sỹ Nguyễn Phúc Thịnh – giáo viên 
của trường. 

Sau một thời gian ấp ủ ý tưởng, 
tháng 1/2020, cả nhóm bắt tay vào 
chế tạo, mỗi một thành viên phụ 
trách một mảng từ thiết kế phần 
mềm, phần cứng. Đến đầu tháng 
7, mô hình mới hoàn thiện với chi 
phí hơn 10 triệu đồng. Số tiền này 
do nhà trường và phụ huynh đứng 
ra hỗ trợ. 

Thạc sĩ Nguyễn Phúc Thịnh, 
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giáo viên hướng dẫn, nhận xét: 
“Robot cứu hỏa này rất ý nghĩa và 
có tính ứng dụng thực tế cao. Có 
thể di chuyển đến những 
môi trường con người khó tiếp 
cận, nhờ đó nhanh chóng dập lửa, 
giảm thiểu thiệt hại về tài sản và 
chi phí khắc phục hậu quả... Giá 
thành làm ra cũng khá thấp. Nhà 
trường cũng đã hỗ trợ và động 
viên sự sáng tạo của các em học 
sinh”. 

Theo nhóm sáng chế, ưu điểm 
của robot này là giúp người lính 
phòng cháy chữa cháy giảm thiểu 
khả năng rủi ro xuống mức thấp 
nhất khi tiếp cận những vụ hỏa 
hoạn ở những nơi có vật liệu gây 
nổ, hóa chất độc hại. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Chế phẩm sinh học phân hủy 
nhựa cây 

Với giải pháp loại nhựa khỏi 
nguyên liệu làm giấy, các nhà 
khoa học ở Viện Công nghệ sinh 
học (Viện Hàn lâm KH&CN Việt 
Nam) đã góp phần giúp ngành 
công nghiệp giấy Việt Nam không 
phải lo tăng chi phí đầu vào mà 
còn trở nên “xanh” và thân thiện 
với môi trường hơn. 

Lâu nay, việc loại bỏ nhựa cây 
trong nguyên liệu gỗ để sản xuất 

giấy luôn là nỗi ám ảnh với các 
nhà máy giấy ở Việt Nam. Dù chỉ 
chiếm một lượng rất nhỏ trong gỗ 
(2-5%) nhưng nhựa cây thường 
gây ra những vấn đề nghiêm trọng 
trong quá trình sản xuất giấy như 
gây ra các vết đốm, lỗ thủng trên 
giấy thành phẩm, tăng độc tố của 
nước thải sản xuất giấy. Do vậy, 
các doanh nghiệp ngành giấy đã tự 
khắc phục tình trạng này bằng 
phương pháp trong bước tiền xử lý 
nguyên liệu gỗ, thường ủ nguyên 
liệu tự nhiên hoặc dùng hóa chất. 
Việc áp dụng hai phương pháp 
này cũng đem lại đôi chút hiệu 
quả nhưng vẫn chưa thể gọi là tối 
ưu do còn tồn tại nhiều hạn chế 
như lượng nhựa loại bỏ trong gỗ 
còn thấp, tốn nhiều thời gian và 
công sức thực hiện. 

 
Chế phẩm sinh học phân hủy nhựa cây 
do các nhà khoa học ở Viện Công nghệ 

sinh học (VAST) tạo ra trong đề tài. 

Trước thực tế này, một số 
doanh nghiệp đã tìm đến một giải 
pháp tiên tiến mà nhiều doanh 
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nghiệp nước ngoài đã áp dụng 
thành công, đó là mua các chế 
phẩm sinh học để phân hủy nhựa 
cây. Tuy được coi là hiệu quả và 
thân thiện với môi trường nhưng 
trên thực tế, ngay cả phương pháp 
mang tính xu hướng này không 
thể giải quyết trọn vẹn bài toán 
khó ngành giấy Việt Nam: các chế 
phẩm nhập khẩu chỉ phù hợp với 
loại gỗ mềm như gỗ thông, trong 
khi đó, nguyên liệu gỗ để sản xuất 
giấy ở Việt Nam chủ yếu là gỗ 
cứng như bạch đàn và keo. 

Đây là lí do Bộ Công thương 
tìm đến Viện Công nghệ sinh học 
(Viện Hàn lâm KH&CN Việt 
Nam) để đặt hàng trực tiếp các 
nhà khoa học ở đây một chế phẩm 
sinh học phù hợp với thực tế sản 
xuất của các doanh nghiệp giấy 
Việt Nam thông qua “Nghiên cứu 
tạo chế phẩm sinh học để phân 
huỷ nhựa cây trong dăm mảnh gỗ 
keo, bạch đàn làm nguyên liệu sản 
xuất bột giấy thân thiện môi 
trường tại Việt Nam” (2018-
2020), một đề tài thuộc Đề án phát 
triển và ứng dụng công nghệ sinh 
học trong lĩnh vực công nghiệp 
chế biến đến năm 2020 do Bộ 
Công Thương chủ trì. “Mục tiêu 
của đề tài là tạo được chế phẩm 
sinh học có khả năng loại bỏ nhựa 

cây trong nguyên liệu dăm mảnh 
gỗ cứng một cách hiệu quả, phục 
vụ cho sản xuất bột giấy thân thiện 
môi trường tại Việt Nam”, TS. 
Phan Thị Hồng Thảo ở Viện Công 
nghệ sinh học, chủ nhiệm đề tài 
cho biết. 

Thành công bước đầu của đề 
tài đã giúp các nhà khoa học có 
thêm tự tin để tiếp tục theo đuổi 
hướng nghiên cứu ứng dụng công 
nghệ sinh học trong sản xuất giấy.  

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Hệ thống tưới thông minh ‘19 
in 1’ 

Hệ thống điều khiển thiết bị 
tưới thông minh do nhà sáng chế 
nông dân Ngô Hùng Thắng ở xã 
Tân Khánh Trung (huyện Lấp Vò, 
tỉnh Đồng Tháp) nghiên cứu, chế 
tạo tích hợp tới 19 tính năng có 
giá chỉ bằng 30% sản phẩm đang 
có trên thị trường. 

Từ hơn một năm nay, bà con ở 
xã Tân Khánh Trung đã quen với 
hệ thống điều khiển thiết bị tưới 
thông minh của anh Ngô Hùng 
Thắng, đặc biệt là những hộ trồng 
cải xà lách xoong. Loài cây này có 
đặc điểm luôn phải trong tình 
trạng ướt lá, nhiệt độ trên 30 độ C 
thì 1 tiếng phải tưới một lần, trên 
35 độ thì tưới 45 phút một lần. 
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Nếu không lá héo dẫn đến chết 
cây. 

 
Anh Ngô Hùng Thắng giới thiệu về hệ 

thống vòi phun thông minh. 

Anh Thắng cho biết, hệ thống 
tưới thông minh khi hoạt động, 
các cảm biến không khí, đất và 
nhiệt độ cứ 30 - 60 phút/lần gửi 
thông số về hệ thống điều khiển 
trung tâm để xử lý. Tùy theo cài 
đặt của người dùng, hệ thống tự 
động phun sương đến khi đạt độ 
ẩm nhất định rồi tự động ngắt. 

Thiết kế ra một hệ thống điều 
khiển bài bản bao gồm bo mạch, 
ứng dụng điện thoại, hạ tầng IoT 
kết nối wifi để truyền dữ liệu, cảm 
biến. Giới thiệu kỹ hơn về hệ 
thống của mình, anh Ngô Hùng 
Thắng cho biết, tính năng đo độ 
ẩm đất, không khí, nhiệt độ rồi tự 
động tưới được bà con sử dụng và 
đặt hàng nhiều nhất. Cụ thể, cảm 
biến độ ẩm đặt dưới mặt đất từ 10-
15cm đo các thông số rồi truyền 
thông tin về vi xử lý Nano 
Atmega328 được gắn trong thiết 

bị cảm biến này. Từ đó, hệ thống 
sẽ phân tích dữ liệu, dựa vào giá 
trị đã đặt trước với từng loại cây 
trồng để ra lệnh tương ứng. 

Không chỉ vậy, hệ thống cũng 
cho phép người dùng tùy chọn 
kiểu tưới (tưới sương, tưới 
mạnh…), thời gian tưới (ban ngày, 
ban đêm…), khu vực tưới (chỉ 
tưới khu này, vô hiệu hóa vòi tưới 
khu còn lại) giúp người nông dân 
chủ động lựa chọn thời gian lao 
động, chăm sóc cây trồng. 

Một tính năng khác của hệ 
thống điều khiển cũng tốn không 
ít công sức nghiên cứu của anh 
Ngô Hùng Thắng là vòi phun tự 
nâng lên mặt đất khi có nước và 
hạ xuống lòng đất sau khi tưới, tạo 
sự thông thoáng cho mặt vườn, 
giúp việc chăm sóc, phát cỏ, thu 
hoạch… dễ dàng cũng như tạo mỹ 
quan cho khu vườn làng hoa phục 
vụ khách du lịch. Trung bình vòi 
phun PVC có tuổi thọ trung bình 
3-5 năm tuy nhiên thiết kế thông 
minh có thể tăng tuổi thọ lên gấp 
đôi. Quan trọng hơn, hệ thống này 
cũng dễ dàng thay đổi chiều cao, 
từ loại vòi phun âm đất tưới dưới 
tán lá có thể thay đổi thành phun 
trên tán, phù hợp với từng giai 
đoạn sinh trưởng của cây, có thể 
phun mưa, tưới nhỏ giọt, tới tưới 
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gốc tùy theo nhu cầu. 
Với ưu điểm vượt trội và hữu 

ích trong việc trồng và chăm sóc 
cây, hệ thống điều khiển thiết bị 
tưới thông minh của anh Ngô 
Hùng Thắng đã được Cục Sở hữu 
trí tuệ cấp bằng độc quyền sáng 
chế số 1-0025066 ngày 25/8/2020. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Ông Đinh Văn Sơn: Hành 
trình từ những lần chăn nuôi 
'thua lỗ' đến 'nhà sáng chế' nổi 
tiếng   

Ông Đinh Văn Sơn (59 tuổi), 
ngụ ấp 1, xã Long Cang, huyện 
Cần Đước, tỉnh Long An được 
người dân địa phương trìu mến 
gọi là kỹ sư hay nhà khoa học 
“chân đất” nhờ những sáng chế 
trong nông nghiệp phục vụ nhu 
cầu cuộc sống, tăng năng suất lao 
động cho người nông dân. 

Người dân ở ấp 1, xã Long 
Cang, huyện Cần Đước tỉnh Long 
An vốn đã quen với cái tên "kỹ sư 
chân đất" Đinh Văn Sơn. Với đức 
tính chịu khó, ham học hỏi và mày 
mò trong công việc, ông đã gắn 
cuộc đời mình với những sáng chế 
thiết thực. 

Với máy này, ngoài sử dụng 
cám gạo, cám, ngô, ông Sơn còn 
có thể dùng phế phẩm cá, súc sản 

chế biến của các công ty gần nhà 
hoặc cơm thừa của bếp nấu suất ăn 
công nghiệp hay tôm, cua, sò, ốc, 
rau củ quả từ các chợ… Với 
những nguyên liệu này, rất dễ tìm 
kiếm hay đánh bắt, giá rẻ còn có 
thể dùng tươi, ướt không cần phơi 
khô. 

 
Ông Đinh Văn Sơn: Hành trình từ những 
lần chăn nuôi 'thua lỗ' đến 'nhà sáng chế' 

Theo ông Đinh Văn Sơn, 
những thức ăn này được tự động 
đưa vào băng tải, qua hệ thống sấy 
từ 15-20 phút sẽ tạo thành viên 
cám khô. Trung bình một giờ, máy 
sản xuất được 60-80kg cám thành 
phẩm.  

Sau khi chế tạo chiếc máy ép 
sấy cám viên thành công, ông 
Đinh Văn Sơn cho ra đời máy tự 
vận hành hút rầy và côn trùng có 
hại trên đồng ruộng. Máy có nhiều 
ống được ghép lại với nhau như 
răng lược, khi di chuyển trên 
đồng, vừa đi vừa kéo theo dàn hút, 
đưa vào vị trí rầy nằm ở gốc lúa. 
Khi thao tác trên đồng, máy 
chuyển động sẽ khiến cây lúa rung 
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nhẹ, rầy rơi ra, máy sẽ hút vào, 
không phải phun xịt. Hiện tại, máy 
có thể hút được khoảng 85% rầy 
trên đồng ruộng, 15% rầy còn lại 
sẽ tự rơi xuống nước và chết, thậm 
chí cả cào cào, châu chấu phá lúa 
cũng bị hút vào. 

Những sản phẩm do ông Sơn 
chế tạo, đã được nhiều nông dân 
không những trong tỉnh và cả các 
tỉnh phía Bắc, miền Trung đến tìm 
hiểu và mua về sử dụng. Ngoài 
những sáng chế máy móc ứng 
dụng trong nông nghiệp, ông Sơn 
còn tự sáng chế, thiết kế, lắp đặt 
các thiết bị cho căn nhà lầu đang 
ở. Căn nhà được thiết kế, xây 
dựng theo kiểu vừa hiện đại, vừa 
truyền thống. Điều đặc biệt, ông 
còn tự thiết kế và lắp đặt hệ thống 
thang máy trong nhà và hệ thống 
điều khiển đóng, mở cổng từ xa. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Xử lý nước thải dệt nhuộm: 
Hệ thống tích hợp nhiều bộ lọc  

Hiện nay, ngành dệt nhuộm 
đang có những tác động tiêu cực 
đến môi trường sinh thái, đặc biệt 
là gây ô nhiễm nguồn nước. Để 
giải quyết thực trạng này, GS.TS 
Nguyễn Văn Phước, nguyên Viện 
trưởng Viện Môi trường và Tài 
nguyên (Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh) đã nghiên cứu hệ thống 
loại bỏ các chất hữu cơ gây ô 
nhiễm trong nước thải dệt nhuộm, 
và tái sử dụng nước thải cho mục 
đích nhuộm. 

Sau một thời gian dài nghiên 
cứu, GS. Phước nhận thấy rằng 
một trong những khó khăn khi 
thiết kế hệ thống xử lý nước thải, 
đó là yếu tố về kết cấu mặt hàng 
sản xuất. Thành phần, tính chất 
nước thải dệt nhuộm thay đổi rất 
khác nhau tùy thuộc vào kết cấu 
mặt hàng sản xuất: tẩy trắng, 
nhuộm hay in hoa, tỷ lệ sử dụng 
sợi tổng hợp, công nghệ sản xuất 
như gián đoạn, liên tục hay bán 
liên tục, đặc tính máy móc và các 
loại hóa chất thuốc nhuộm sử 
dụng. 

Với mỗi một kết cấu, các yêu 
cầu của bộ lọc nước thải lại khác 
nhau. Thêm vào đó, nước thải dệt 
nhuộm còn có những chỉ tiêu đặc 
trưng, phức tạp như nhiệt độ cao, 
giá trị độ pH dao động lớn, độ 
màu cao và luôn thay đổi màu sắc, 
chất rắn lơ lửng, nhu cầu oxy sinh 
học (BOD5), nhu cầu oxy hóa học 
(COD) đều ở mức cao. Để giải 
quyết điều này, hệ thống xử lý sẽ 
tích hợp các loại bộ lọc khác nhau 
như bể keo tụ tạo bông, bể lọc 
sinh học kỵ khí, bể lọc sinh học 
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hiếu khí, bể sinh học màng vi lọc, 
bể lọc thẩm thấu ngược… Mỗi bể 
lọc sẽ xử lý những đặc trưng khác 
nhau của nước thải dệt nhuộm. 

Nước thải sau khi được xử lý ở 
bể lắng vách nghiêng được dẫn 
vào bể lọc sinh học kỵ khí để xử 
lý màu trong nước thải, với vật 
liệu lọc là xơ dừa được bố trí trên 
giá đỡ là một tấm nhựa có nhiều lỗ 
rỗng. Bùn hoạt tính cho vào bể có 
tỷ lệ các chất dễ bay hơi/tổng chất 
rắn là 0,68, trong đó bể xử lý màu 
ở độ màu 900 Pt-Co. Sau khi nước 
thải được xử lý ở bể lọc sinh học 
hiếu khí, tiếp tục được dẫn vào bể 
sinh học màng vi lọc nhằm tăng 
hiệu quả xử lý màu và nồng độ 
nhu cầu oxy hóa học trong nước 
thải, trong đó màng vi lọc có dạng 
tấm phẳng đặt chìm trong bể, máy 
thổi khí hoạt động liên tục để cấp 
khí cho vi sinh phát triển, giá trị 
độ pH của màng vi lọc là 3 và 
nồng độ chất rắn lơ lửng trong bể 
bùn hoạt tính (MLSS – Mixed 
Liquoz Suspended Solids) nằm 
trong khoảng 6500 mg/L, thời 
gian lưu bùn là 40 ngày. 

Trong đó áp suất làm việc của 
bể lọc thẩm thấu ngược là 3000 
kPa và giá trị độ pH trong bể oxy 
hóa nâng cao là 3, trong đó tỷ số 
Fe(II)/H2O2 là tỷ lệ phản ứng của 

hệ xúc tác đồng thể, ảnh hưởng 
đến sự tạo thành và mất gốc 
hydroxyl tự do, nằm trong khoảng 
0,02-0,43/l. 

Với những ưu điểm này, hệ 
thống xử lý nước thải dệt nhuộm 
đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 
Bằng giải pháp hữu ích số 2-
0002171, được công bố vào ngày 
25.11.2019. 

Dù vậy, để hệ thống này có thể 
áp dụng rộng rãi, nhà nước cần có 
những quy định pháp lý nghiêm 
ngặt hơn nữa về vấn đề xả thải. 
Nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm 
đến công đoạn xử lý nước thải sau 
khi đã có sự cố xảy ra, thay vì 
hướng đến xây dựng một nền công 
nghiệp dệt nhuộm theo hướng bền 
vững và thân thiện với môi trường 
ngay từ ban đầu. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Máy cày phao nổi cho vùng 
đất ngập nước   

Ông Nguyễn Văn Rô - một 
người thợ cơ khí có tiếng trong xã 
thường nghe bà con phàn nàn 
chuyện: Máy cày của Nga, của 
Trung Quốc mua về chỉ cày được 
trên nền đất cứng, đưa vào vùng 
đầm nuôi thủy sản để cải tạo đất, 
phòng chống dịch cho tôm, cá 
"chết cứng". 
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Ông Nguyễn Văn Rô sử dụng máy cày 

phao nổi vùng đầm nuôi thuỷ sản.  

Sau nhiều ngày trăn trở, khi 
nhìn thấy chiếc máy xới cỏ ở sân 
bóng nhân tạo có cấu tạo gần 
giống với chiếc máy cày truyền 
thống nhưng các bộ phận đều 
được làm rất gọn nhẹ, dễ sử dụng 
ông liền bật ra ý tưởng: Làm chiếc 
máy cày nhẹ hơn so với máy cày 
thông thường, có thể nổi trên mặt 
nước, dễ dàng di chuyển trong 
vùng kênh rạch miền Tây Nam 
Bộ. 

Điểm khác biệt trong sáng chế 
của ông Nguyễn Văn Rô là việc sử 
dụng dùng thùng hình trụ đưa vào 
phía trong khung hình trụ của các 
bánh lồng giúp máy cày có thể dễ 
dàng nổi lên trên mặt nước. Trong 
suốt một năm nghiên cứu, cái khó 
nhằn nhất với người nông dân này 
là bộ phận lưỡi cày phải tháo ra, 
lắp vào, điều chỉnh rất nhiều lần 
mới được.  

Mỗi chiếc máy hiện được bán 
ra với giá 17 triệu đồng với tỷ lệ 

lãi suất ước tính khoảng 27% - con 
số vừa đủ để nếu ai đó định bắt 
chước ông tự làm sẽ cho giá cao 
hơn nhiều. Mỗi vuông tôm 
(1000m2), chiếc máy tiêu tốn 
khoảng 10 nghìn đồng tiền xăng. 
Với những ưu điểm trên, chiếc 
máy cày dùng cho vùng đất ngập 
nước của nhà sáng chế nông dân 
Nguyễn Văn Rô đã được Cục Sở 
hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền 
giải pháp hữu ích số 2-0002403, 
cấp ngày 25/09/2020. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC 
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ 
TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, 
BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ THUỘC 
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 
CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA-
VŨNG TÀU 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ tại Tờ 
trình số 38/TTr-SKHCN ngày 25 
tháng 6 năm 2020, Căn cứ Nghị 
định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 
tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; 
Nghị định số 48/2013/NĐ-CP 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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ngày 14 tháng 5 năm 2013 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các nghị định liên 
quan đến kiểm soát thủ tục hành 
chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-
CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên quan 
đến kiểm soát thủ tục hành chính; 
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-
VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ hướng dẫn về 
nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 
chính; Căn cứ Quyết định số 
3675/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 
12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở 
hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Khoa học và 
Công nghệ quyết định số 
2040/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 
quy định về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí 
tuệ gồm các điều sau:  

Điều 1. Công bố kèm theo 
Quyết định này Danh mục 03 thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 
thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu (Đã được công 
bố tại Quyết định số 3140/QĐ-
UBND ngày 04/11/2016 của Chủ 
tịch UBND tỉnh về việc công bố 
thủ tục hành chính đã được chuẩn 
hóa thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở KH&CN tỉnh BR-VT). 

Nội dung chi tiết của thủ tục 
hành chính được ban hành kèm 
theo Quyết định số 3675/QĐ-
BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Giao Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ chịu trách nhiệm về 
hình thức, nội dung công khai thủ 
tục hành chính theo đúng quy định 
đối với những thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải 
quyết của đơn vị mình. 

Điều 2. Quyết định này có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Quyết định và Danh mục kèm 
theo được đăng tải trên Cổng 
thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu, địa chỉ http://www.baria-
vungtau.gov.vn. 

Điều 3. Giao Sở Khoa học và 
Công nghệ chủ trì, phối hợp với 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
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và cơ quan có liên quan căn cứ các 
thủ tục hành chính công bố tại 
Quyết định này rà soát, xây dựng 
quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 
hành chính trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Căn cứ Quyết định phê duyệt 
quy trình nội bộ, Sở Khoa học và 
Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở 
Thông tin và Truyền thông xây 
dựng quy trình điện tử giải quyết 
thủ tục hành chính trên phần mềm 
của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử của tỉnh. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy 
ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các 
Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 (Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
  Lớp tập huấn kiến thức cơ 
bản về sở hữu trí tuệ dành cho 
cán bộ địa phương  

Nhằm nâng cao hiểu biết về sở 
hữu trí tuệ cho các cán bộ địa 
phương, từ ngày 28/9 đến ngày 
2/10/2020, Cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) đã tổ chức Lớp tập huấn 

kiến thức cơ bản về SHTT dành 
cho cán bộ làm công tác SHTT tại 
địa phương với sự tham gia của 
trên 50 học viên đến từ 20 tỉnh, 
thành phố trên toàn quốc. 

Lớp tập huấn diễn ra trong 5 
ngày, trong đó có 4 ngày học tập 
trên lớp tại Cục SHTT và 1 ngày 
khảo sát thực tế tại Khu Công 
nghệ cao (CNC) Hòa Lạc. Trong 
các buổi học trên lớp, học viên đã 
được các cán bộ, giảng viên có 
kinh nghiệm của Cục SHTT 
truyền đạt 13 chuyên đề cung cấp 
những kiến thức cơ bản, tổng quan 
nhất về các khái niệm, nguyên tắc 
cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ 
nói chung và việc xác lập, bảo vệ 
quyền đối với các đối tượng sở 
hữu công nghiệp nói riêng. Các 
học viên tham gia đầy đủ và 
nghiêm túc, thảo luận sôi nổi về 
những vấn đề thực tiễn trong công 
tác quản lý sở hữu trí tuệ. Trong 
buổi khảo sát vào ngày 2/10/2020, 
các học viên đã được tham quan 
và giới thiệu các hoạt động hỗ trợ 
chuyển giao công nghệ, khuyến 
khích đổi mới sáng tạo tại Khu 
CNC Hòa Lạc, các thành tựu về 
phát triển công nghệ đã được ứng 
dụng thực tế tại Việt Nam cũng 
như mô hình quản lý tại Công ty 
phần mềm FPT. Hầu hết học viên 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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đều phản hồi tích cực về nội dung, 
chất lượng chương trình và mong 
muốn tiếp tục được tham gia các 
chương trình bồi dưỡng chuyên 
sâu hơn. 

Phát biểu tại buổi tổng kết lớp 
tập huấn, ông Đinh Hữu Phí – Cục 
trưởng Cục SHTT đánh giá cao sự 
tham gia tích cực của các học 
viên, bày tỏ sự mong muốn thông 
qua những kiến thức hết sức cơ 
bản nắm bắt được từ lớp tập huấn 
này, các học viên sẽ nhận thức 
được tầm quan trọng của SHTT, 
có thể vận dụng vào cuộc sống 
hằng ngày và thực hiện tốt nhiệm 
vụ trong lĩnh vực công tác của 
mình tại địa phương. Ông cũng 
nhấn mạnh hoạt động đào tạo, bồi 
dưỡng về SHTT cho các cán bộ 
địa phương là một hoạt động 
thường niên và luôn được Cục 
quan tâm nhằm nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực SHTT góp 
phần đẩy mạnh công tác SHTT tại 
địa phương. 

Kết thúc lớp học, các học viên 
đã được trao Giấy chứng nhận 
hoàn thành chương trình tập 
huấn./. 

(Theo most.gov.vn) 
 
 Công bố nhãn hiệu chứng 
nhận, nhãn hiệu tập thể cho sản 

phẩm tiêu biểu của tỉnh Hưng 
Yên 

Ngày 02/10/2020, tỉnh Hưng 
Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 
Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ giai đoạn 2017 – 2020 và công 
bố quyết định cấp giấy chứng 
nhận nhãn hiệu cho các sản phẩm 
tiêu biểu của tỉnh. 

Tham dự hội nghị có ông 
Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ; ông 
Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở 
hữu trí tuệ; ông Nguyễn Văn 
Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh Hưng Yên; ông 
Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng 
Yên. 

 
Ông Đinh Hữu Phí Cục Sở hữu trí tuệ đã trao 
giấy chứng nhận nhãn iệu cho các sản phẩm 

tiêu biểu 

Thực hiện Quyết định số 
1618/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 
của UBND tỉnh phê duyệt Chương 
trình phát triển tài sản trí tuệ của 
tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-
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2020, Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Hưng Yên đã tích cực thực 
hiện các dự án xây dựng, phát 
triển thương hiệu và đăng ký bảo 
hộ sở hữu trí tuệ cho 23 sản phẩm 
chủ lực, đặc thù của tỉnh, nâng 
tổng số 26 sản phẩm của tỉnh được 
đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ.  

Tại Hội nghị, Ông Đinh Hữu 
Phí – Cục trưởng Cục Sở hữu trí 
tuệ đã trao Giấy chứng nhận nhãn 
hiệu tập thể cho sản phẩm: bánh tẻ 
Phụng Công, nấm chất lượng cao 
Ân Thi, mộc Hòa Phong - Mỹ Hào 
và Giấy chứng nhận nhãn hiệu 
chứng nhận cho sản phẩm: long 
nhãn Hưng Yên, nếp thơm Hưng 
Yên, cam Hưng Yên. Đây là các 
sản vật, sản phẩm truyền thống 
của tỉnh Hưng Yên với chất lượng 
tốt, luôn được người tiêu dùng ưa 
chuộng. 

Các sản phẩm được công nhận 
nhãn hiệu cộng đồng vốn đã là các 
sản phẩm nổi tiếng, đặc thù của 
các địa phương trong tỉnh. Sau khi 
được cấp giấy chứng nhận, sản 
phẩm được sản xuất ra ngày càng 
tăng về số lượng và kiểm soát tốt 
hơn về chất lượng do các hộ thành 
viên tham gia sản xuất phải tuân 
thủ chặt chẽ quy chế, quy định và 
tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đề 
ra.   

(Theo noip.gov.vn) 
 
 Cam kết quyền sở hữu trí tuệ 
trong EVFTA: Người tiêu dùng 
hưởng lợi  

Hiệp định Thương mại tự do 
Việt Nam - EU (EVFTA) có những 
cam kết sâu hơn và bao trùm 
nhiều lĩnh vực; trong đó, nâng cao 
quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) là 
một trong những vấn đề được 
quan tâm. Những cam kết này 
cũng góp phần giúp bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng. 

Cam kết sở hữu trí tuệ trong 
EVFTA được quy định ở chương 
12 của Hiệp định với 63 điều và 
hai phụ lục với mục tiêu bảo hộ 
đầy đủ và hiệu quả quyền sở 
SHTT. Việc bảo hộ và thực thi 
quyền SHTT phải đóng góp vào 
việc thúc đẩy đổi mới công nghệ, 
chuyển giao và phổ biến công 
nghệ, vì lợi ích chung của các nhà 
sản xuất và người sử dụng kiến 
thức công nghệ, theo cách thức có 
lợi cho phúc lợi xã hội và kinh tế, 
vì sự cân bằng giữa quyền và 
nghĩa vụ. 

Bộ trưởng Khoa học và Công 
nghệ Chu Ngọc Anh cho rằng, 
nhìn chung, đa số các cam kết về 
sở hữu trí tuệ trong Hiệp định 
thương mại tự do giữa Việt Nam 
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và Liên minh châu Âu là phù hợp 
với pháp luật Việt Nam. 

 
Cam kết quyền sở hữu trí tuệ trong 
EVFTA: Người tiêu dùng hưởng lợi 

Về đối tượng bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý, các cam kết về chỉ dẫn địa 
lý trong EVFTA chỉ áp dụng đối 
với 04 nhóm sản phẩm: rượu 
vang, đồ uống có cồn, nông sản và 
thực phẩm. Trên thực tế thì 04 
nhóm này cũng bao quát gần như 
phần lớn các sản phẩm có thể là 
đối tượng của chỉ dẫn địa lý. Đối 
tượng được bảo hộ gồm tên gọi, 
địa phương xuất xứ, nước xuất xứ 
của 169 sản phẩm của EU và 39 
sản phẩm của Việt Nam thuộc 
diện được bảo hộ đương nhiên, 
không cần qua các thủ tục thẩm 
định, thông báo, khiếu nại… theo 
quy trình thông thường. 

Hiện tại, pháp luật Việt Nam 
quy định việc thực thi quyền 
SHTT bằng các biện pháp dân sự, 
hình sự và hành chính. Tuy nhiên, 
hầu hết các vụ xâm phạm quyền 
SHTT đều được xử lý bằng biện 

pháp hành chính như phạt tiền, 
đình chỉ có thời hạn hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của đơn vị vi 
phạm, tịch thu tang vật... Chính vì 
chưa đủ sức răn đe nên nạn hàng 
giả, hàng nhái, kém chất lượng và 
không rõ nguồn gốc đã và đang là 
một trong những vấn đề nhức nhối 
của xã hội trong nhiều năm qua. 
Hệ lụy tiêu cực mà nó mang lại 
cho xã hội là không nhỏ, như ảnh 
hưởng đến sức khỏe, tài chính của 
người tiêu dùng, làm suy giảm 
niềm tin của người tiêu dùng đến 
tính minh bạch của thị trường 
hàng hóa, làm giảm uy tín của các 
nhà sản xuất chân chính. 

Với những cam kết rất cao về 
việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ 
nói chung và bảo hộ chỉ dẫn địa lý 
nói riêng trong Hiệp định EVFTA, 
đó sẽ là cơ sở để thu hút sự quan 
tâm và nâng cao ý thức của toàn 
xã hội về vấn đề này. Đồng thời, 
chính các doanh nghiệp, chủ thể 
của quyền sở hữu trí tuệ cũng sẽ là 
một lực lượng quan trọng, phát 
hiện kịp thời, ngăn cản các hành vi 
làm giả sản phẩm được bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý, góp phần hỗ trợ các cơ 
quan chức năng trong công cuộc 
phòng chống hàng giả, hàng nhái, 
hàng kém chất lượng, lành mạnh 
hóa thị trường tiêu dùng và mang 
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lại sự yên tâm, tin tưởng cho 
người tiêu dùng. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
  Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho 
'Thanh long Châu Thành Long 
An'  

Mới đây, Cục Sở hữu Trí tuệ 
ban hành Quyết định số 3957/QĐ-
SHTT về việc cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 
00085 cho thanh long Châu Thành 
Long An. Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Long An là tổ chức quản lý chỉ 
dẫn địa lý này. 

 
Thanh long ruột trắng Châu 

Thành Long An có trọng lượng 
quả trên 300gram. Tai quả dài, 
dày, dai, chân tai nhỏ, có màu 
xanh từ chân đến đỉnh tai. Vỏ quả 
có màu đỏ hồng đậm, mỏng. Thịt 
quả màu trắng đục, nhiều nước, 
chứa nhiều hạt nhỏ màu đen. Sản 
phẩm có mùi đặc trưng của thanh 
long, vị ngọt thanh, chua nhẹ. 
Thanh long ruột trắng Châu Thành 
Long An giàu chất dinh dưỡng với 

độ Brix trên 10%; hàm lượng Acid 
dưới 0,5%; hàm lượng Vitamin C 
trên 8,9 mg/100g; hàm lượng 
Canxi trên 43,8 mg/kg; hàm lượng 
Kali trên 2170 mg/kg; hàm lượng 
Magie trên 184 mg/kg. 

Thanh long ruột đỏ Châu 
Thành Long An có trọng lượng 
trên 300 gram. Tai quả màu xanh, 
sáng và bóng ở phần cong của tai; 
tai dày, dài và cứng; các tai xung 
quanh trái uốn cong; các tai ở phía 
đỉnh trái thẳng; chân tai không 
lớn, cân đối so với thân tai. Vỏ 
quả có màu đỏ, mỏng. Thịt quả 
màu đỏ tím, chắc, giòn, nhiều 
nước, chứa nhiều hạt nhỏ màu 
đen, Sản phẩm có mùi đặc trưng 
của thanh long, vị ngọt. Thanh 
long ruột đỏ Châu Thành Long An 
đặc trưng với độ Brix trên 10,8%; 
hàm lượng Acid dưới 0,3%; hàm 
lượng Vitamin C trên 2,9 
mg/100g; hàm lượng Canxi trên 
48,1 mg/kg; hàm lượng Kali trên 
2100 mg/kg; hàm lượng Magie 
trên 179 mg/kg. 

Ngoài ra tập quán canh tác 
truyền thống và độc đáo của người 
dân tại khu vực địa lý như thiết kế 
và lên luống trồng theo hàng, có 
các rảnh thoát nước, đồng thời xây 
dựng hệ thống kênh mương nhằm 
chủ động trong việc ngăn ngừa 
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tình trạng ngập úng; thực hiện kỹ 
thuật vuốt tai cho trái thanh long 
đồng bộ và nghiêm ngặt cũng giúp 
cho sản phẩm thanh long Châu 
Thành Long An có tính chất và 
chất lượng đặc biệt. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Thúc đẩy năng suất doanh 
nghiệp nhỏ và vừa dựa trên nền 
tảng đổi mới KH&CN  

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển 
đổi số thành công; có giải pháp 
giúp doanh nghiệp và người dân 
tiếp cận với chuyển đổi số; thực 
hiện hiệu quả Nghị quyết 68/NQ-
CP của Chính phủ về Chương 
trình cắt giảm, đơn giản hóa quy 
định về hoạt động kinh doanh giai 
đoạn 2020 – 2025;… 

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định phát 

biểu tại Hội nghị 
Hội nghị tổ chức nhằm góp 

phần tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ 
doanh nghiệp (DN), người lao 
động sớm phục hồi sản xuất, kinh 

doanh, việc làm, góp phần đưa nền 
kinh tế tăng trưởng. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ 
trưởng Lê Xuân Định cho biết, sự 
phát triển kinh tế thế giới thời gian 
qua đã chứng minh KH&CN có 
tác động quan trọng trong việc 
nâng cao năng suất lao động 
(NSLĐ). Chiến lược KH&CN 
quốc gia và chính sách công 
nghiệp tạo yếu tố tiền đề và khích 
lệ các DN mạnh dạn khai thác 
KH&CN để nâng cao sức cạnh 
tranh thông qua 4 yếu tố: giảm giá 
thành; tăng chất lượng; phát triển 
sản phẩm mới với tính năng sáng 
tạo; nâng cao khả năng đáp ứng 
nhanh, nhạy của DN đối với yêu 
cầu ngày càng cao của khách 
hàng, thị trường. Các DN có sự 
chủ động, tiếp thu, làm chủ và 
sáng tạo công nghệ thường tăng 
trưởng nhanh và có hiệu quả, nhờ 
đó có tính thích nghi cao với thị 
trường. 

Trong bối cảnh vừa chống 
dịch Covid – 19, vừa phát triển 
kinh tế, nhiều DN cho thấy tính 
chủ động, năng lực thích ứng và 
đổi mới, nhanh chóng nghiên cứu 
và triển khai ứng dụng KH&CN 
để tăng khả năng tiếp cận của 
khách hàng, thay đổi phương thức 
kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu, 
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sản phẩm phù hợp với điều kiện 
thực tế mới, điển hình như việc 
nghiên cứu, đầu tư xây dựng dây 
chuyền sản xuất các thiết bị y tế 
sản phẩm chế phẩm sinh học phục 
vụ công tác phòng chống đại dịch 
Covid – 19, sản xuất khẩu 
trang,… 

Tại Hội nghị, các chuyên gia, 
nhà quản lý, các doanh nghiệp,… 
đã đưa ra các giải pháp, kiến nghị 
nhằm cải thiện và nâng cao năng 
lực cạnh tranh của các doanh 
nghiệp. Theo đó, để tăng cường 
quản trị công cho hệ thống ĐMST, 
Chính phủ đóng vai trò dẫn dắt, 
tạo cơ chế, môi trường thúc đẩy 
hoạt động chuyển đổi số của toàn 
xã hội; ban hành các đường hướng 
chính sách khuyến khích các 
doanh nghiệp tổ chức phát triển 
đầu tư khoa học kĩ thuật vào hoạt 
động sản xuất kinh doanh; Bộ 
KH&CN sẽ đóng vai trò đề xuất, 
điều tiết và phát triển các lĩnh vực 
chuyển đổi số trọng điểm. 

Cùng với đó, có giải pháp hỗ 
trợ nguồn vốn cho SMEs, hỗ trợ 
phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ 
liên kết, hợp tác nghiên cứu, thực 
hiện hiệu quả Nghị quyết 68/NQ-
CP của Chính phủ về Chương 
trình cắt giảm, đơn giản hóa quy 
định về hoạt động kinh doanh giai 

đoạn 2020 – 2025,… 
(Theo most.gov.vn) 

 
  Trình dự thảo quy định về 
hàng 'Sản xuất tại Việt Nam', 
tránh mập mờ nhãn mác  

Bộ Công Thương cho biết, qua 
rà soát, Bộ nhận thấy chưa có văn 
bản quy phạm pháp luật quy định 
các tiêu chí và điều kiện cụ thể để 
doanh nghiệp xác định và thể hiện 
trên hàng hóa, bao bì hàng hóa là 
“Sản phẩm của Việt Nam” hay 
“Sản xuất tại Việt Nam”. 

Việc chưa có các quy định rõ 
ràng khiến nhiều tổ chức và cá 
nhân lúng túng khi muốn ghi 
chính xác nước xuất xứ hay nguồn 
gốc trên nhãn sản phẩm, hàng hóa 
lưu thông trong nước theo quy 
định của Nghị định 43/2017/NĐ-
CP về nhãn hàng hóa. Theo Cục 
Xuất nhập khẩu (Bộ Công 
Thương), thời gian gần đây hành 
vi gian lận xuất xứ hàng hóa bắt 
đầu gia tăng và phức tạp hơn 
nhiều.  
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Không những thế, đã có nhiều 
trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ 
nước ngoài, dán nhãn, ghi xuất xứ 
hàng hóa trên bao bì, sản phẩm 
được sản xuất tại nước ngoài 
nhưng khi đưa ra lưu thông, tiêu 
thụ nội địa bị bóc nhãn và thay 
nhãn mới ghi "Made in Vietnam" 
hoặc, "xuất xứ Việt Nam". 

Theo đó, Bộ Công Thương dự 
kiến xây dựng quy định: Các 
trường hợp được phép thể hiện là 
sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam 
và cách thể hiện như sau: Hàng 
hóa có xuất xứ thuần túy Việt 
Nam; Hàng hoá được sản xuất tại 
Việt Nam từ toàn bộ nguyên liệu 
có xuất xứ Việt Nam; Hàng hóa có 
xuất xứ không thuần túy hoặc 
không được sản xuất tại Việt Nam 
từ toàn bộ nguyên liệu có xuất xứ 
Việt Nam nhưng trải qua công 
đoạn gia công, chế biến cuối cùng 
tại Việt Nam làm thay đổi cơ bản 
tính chất của hàng hóa. Đối với 
các hàng hoá có công đoạn gia 
công, chế biến đơn giản thì sẽ 
được coi là không có nguồn gốc 
Việt Nam. 

Nghị định mới cũng sẽ "khai 
tử" cụm từ "Made in Viet Nam" 
mà tùy thuộc vào quá trình sản 
xuất, gia công, chế biến, tổ chức, 
cá nhân có thể lựa chọn và chỉ sử 

dụng một trong các cụm sau: Sản 
xuất tại Việt Nam; Chế tạo tại Việt 
Nam; Nước sản xuất: Việt Nam; 
Xuất xứ: Việt Nam; Sản xuất bởi: 
Việt Nam. 

Trường hợp không chắc chắn 
về xuất xứ Việt Nam, tổ chức, cá 
nhân có thể lựa chọn thể hiện cụm 
từ mô tả công đoạn gia công, chế 
biến chính diễn ra tại Việt Nam, 
chẳng hạn (nhưng không giới hạn) 
như: Thiết kế tại Việt Nam; Thiết 
kế bởi [Tên Công ty/Tập đoàn]; 
Lắp ráp tại Việt Nam; Hoàn tất tại 
Việt Nam; Lắp ráp bởi [Tên Công 
ty/Tập đoàn]; Chế biến bởi [Tên 
Công ty/Tập đoàn]; Sản phẩm của 
[Tên Công ty/Tập đoàn]; Đóng gói 
và dán nhãn bởi [Tên Công ty/Tập 
đoàn]. 

Theo Bộ Công Thương, về 
nguyên tắc, dự thảo Nghị định này 
sẽ không làm phát sinh thêm chi 
phí cho doanh nghiệp, bởi ghi 
nhãn hàng hóa và công bố nước 
xuất xứ trên nhãn hàng hóa đã từ 
lâu là yêu cầu bắt buộc theo quy 
định của Nghị định 43. Nghị định 
chỉ giúp các tổ chức, cá nhân có 
căn cứ để thực hiện đúng yêu cầu 
của Nghị định 43, giúp loại bỏ các 
trường hợp vô tình hay cố tình vi 
phạm thông tin về nước xuất xứ. 
Các doanh nghiệp chân chính sẽ 
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không phải đối diện với nguy cơ 
cáo buộc “gian lận xuất xứ”, tránh 
được rủi ro kiện tụng và mất uy tín 
với người tiêu dùng. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Cam Cao Phong (Hòa Bình): 
Từng bước khẳng định thương 
hiệu  

Từng bị lép vế và nhầm lẫn với 
các loại cam khác trên thị trường, 
nhưng nay, cam Cao Phong đang 
từng bước xây dựng và khẳng định 
thương hiệu. Không chỉ được bảo 
hộ trên toàn lãnh thổ quốc gia, 
cam Cao Phong còn là 1 trong 39 
chỉ dẫn địa lý của Việt Nam được 
bảo hộ tại EU. 

Huyện Cao Phong (Hòa Bình) 
không chỉ là một trong những vựa 
cam lớn nhất miền Bắc mà còn là 
địa phương điển hình về làm 
thương hiệu cho nông sản.  

 
Những năm 60 của thế kỷ 

trước, cam đã được trồng thành 
vùng tại đây. Với chất lượng thơm 
ngon đặc trưng, cam Cao Phong 

từng được xuất khẩu sang Liên 
Xô, sau đó, vì nhiều nguyên nhân, 
diện tích, sản lượng cam giảm 
dần. Trước tình hình đó, huyện 
Cao Phong đã chỉ đạo vực dậy cây 
cam. Nếu như năm 2014, diện tích 
trồng cây có múi tại huyện Cao 
Phong mới dừng ở 1.200ha, sản 
lượng 16.500 tấn thì đến vụ cam 
2019 - 2020, huyện có gần 
3.016ha cây ăn quả có múi, sản 
lượng trên 40.000 tấn. Trong đó, 
hơn 1.018ha trồng cam được cấp 
chứng nhận VietGAP với sự tham 
gia của 759 hộ. 

Nhiều năm nay, cam Cao 
Phong đã trở thành một thương 
hiệu nông sản chủ lực của tỉnh 
Hòa Bình. Cao Phong đang phát 
triển 4 giống cam chính là cam 
lòng vàng, cam Xã Đoài, cam 
canh và cam V2. Lịch trình phát 
triển của sản phẩm cam Cao 
Phong được đề ra rõ ràng, chú 
trọng đầu tư xây dựng thương hiệu 
để có khả năng nhận diện, cạnh 
tranh trên thị trường. Từ năm 2010 
- 2015, cam Cao Phong bắt đầu 
giai đoạn sản xuất theo tiêu chuẩn, 
xây dựng thương hiệu; năm 2015-
2020, tiếp tục bảo vệ thương hiệu, 
phát triển chỉ dẫn địa lý, nâng cao 
giá trị sản phẩm, nâng cao hiệu 
quả diện tích cây có múi đã được 
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quy hoạch. 
Đặc biệt, tháng 11/2014, Cục 

Sở hữu trí tuệ đã cấp chứng nhận 
Chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho 4 
giống cam tại thị trấn Cao Phong 
và 5 xã. Đây là hình thức bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ cao nhất dùng 
cho các sản phẩm có chất lượng 
đặc thù do điều kiện địa lý của khu 
vực đó quyết định. Sự kiện này là 
bước đột phá, tạo lập vị thế nông 
sản đặc trưng, nổi bật, mở ra nhiều 
cơ hội vươn ra thị trường lớn -
bước ngoặt trong hành trình xây 
dựng và phát triển thương hiệu 
cam Cao Phong. 

Hơn 6 năm qua, cam Cao 
Phong vẫn là sản phẩm đầu tiên và 
duy nhất của tỉnh được chứng 
nhận chỉ dẫn địa lý, khẳng định 
thương hiệu nông sản mạnh nhất 
của tỉnh, niềm tự hào của tỉnh Hòa 
Bình. Cùng với việc tạo lập, để 
giữ thương hiệu, huyện Cao 
Phong đã thành lập Ban kiểm soát 
chỉ dẫn địa lý nhằm tăng cường 
quản lý và kiểm soát, tránh trà trộn 
cam các nơi khác mạo danh cam 
Cao Phong. Năm 2018, huyện đã 
thực hiện dán tem truy xuất nguồn 
gốc có bao bì và logo riêng để 
người tiêu dùng dễ nhận biết. 
Ngoài ra, một số dự án nhà máy sơ 
chế ban đầu đã manh nha hình 

thành, giúp mở rộng cơ hội xuất 
khẩu cho cam Cao Phong. 

(Theo congthuong.vn) 
 
 Doanh nghiệp cải tiến đáng 
kể nhờ công cụ quản lý hiệu suất 
tổng thể TPM  

Tại Việt Nam, trong quá trình 
triển khai Chương trình quốc gia 
về “Nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa của 
các doanh nghiệp Việt Nam đến 
năm 2020”, nhiều doanh nghiệp 
mạnh dạn áp dụng phương pháp 
TPM và chỉ sau thời gian ngắn đã 
có những cải tiến đáng kể. 

Với nỗ lực, chủ động từ phía 
doanh nghiệp và sự hỗ trợ của 
Chương trình Quốc gia Nâng cao 
Năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp 
Việt Nam đến 2020, thời gian qua 
một số doanh nghiệp đã nghiên 
cứu, xây dựng và triển khai áp 
dụng thành công các hệ thống 
quản lý, mô hình, công cụ cải tiến 
năng suất chất lượng, góp phần 
hợp lý hóa sản xuất, giảm lãng phí 
và nâng cao năng suất lao động. 

Năm 2019, Công ty TNHH Dệt 
Phú Thọ (Dệt Phú Thọ) tham gia 
Chương trình hỗ trợ triển khai 
TPM của Bộ Công Thương, với 
mong muốn nâng cao hiệu suất 
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sản xuất và chất lượng sản phẩm. 
Trước đó, Dệt Phú Thọ đã thực 
hành bảo trì máy móc định kì 
nhưng chưa giải quyết được hoàn 
toàn các sự cố như kẹt vòng da tại 
máy con – vấn đề xảy ra tại điểm 
nút thắt cổ chai của dây chuyền 
sản xuất sợi. 

 
Doanh nghiệp áp dụng hiệu quả công 
cụ TPM mang lại lợi ích không nhỏ.  

Sau khi áp dụng phương pháp 
TPM, với sự hỗ trợ của các 
chuyên gia tư vấn, những sự cố 
của máy móc đã được giải quyết 
dứt điểm, tình trạng hỏng hóc 
giảm thiểu rõ rệt, thời gian bảo 
dưỡng, bảo trì rút ngắn và tăng 
thời gian máy chạy nhanh hơn, sản 
phẩm ra đạt chất lượng đến 95% – 
98% loại A. 

Với mục tiêu trở thành công ty 
hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực 
gia công và sản xuất sản phẩm 
nhựa, Công ty Cổ phần CNCPS 
đóng tại Bình Dương (CNCPS) đã 

áp dụng và thực hiện tốt 5S cùng 
Chương trình hỗ trợ áp dụng thí 
điểm công cụ quản lý hiệu suất 
tổng thể (TPM) để tiết kiệm thời 
gian thay đổi mã hàng và thời gian 
di chuyển của công nhân tới 30 
phút, tạo môi trường làm việc an 
toàn, ngăn nắp.  

Nhờ đó, sau hơn 4 tháng triển 
khai, OEE (chỉ số hiệu suất thiết bị 
tổng thể) của CNCPS đã tăng từ 
51% lên 78%, thời gian dừng máy 
do sự cố giảm từ 5.400 phút xuống 
còn 1.296 phút, sự cố dừng máy 
trong tháng giảm từ 27 lần xuống 
còn 18 lần, thời gian thay khuôn 
giảm từ 75 phút xuống còn 45 
phút và tỷ lệ hàng đạt chất lượng 
tăng từ 90% lên 97%, chi phí bảo 
trì máy giảm được 3 triệu 
đồng/máy/năm. 

Kết quả triển khai hỗ trợ doanh 
nghiệp vừa và nhỏ áp dụng các 
công cụ cải tiến trong những năm 
qua đã mang lại những hiệu quả 
đáng kể, công cụ này là một trong 
những giải pháp quan trọng bên 
cạnh giải pháp về đầu tư đổi mới 
khoa học kỹ thuật giúp doanh 
nghiệp ổn định, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, năng cao năng 
suất, qua đó nâng cao khả năng 
cạnh tranh. 

 (Theo vietq.vn) 


