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CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THAM 
DỰ DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN 
VỚI DOANH NGHIỆP CHÂU 
ÂU 

Ngày 23/10/2020, Dự án IP 
Key SEA đã phối hợp với Cục Sở 
hữu trí tuệ tổ chức Diễn đàn trực 
tuyến giữa Cục Sở hữu trí tuệ với 
doanh nghiệp châu Âu. Diễn đàn 
được tổ chức nhằm chia sẻ các kế 
hoạch, sáng kiến của cơ quan sở 
hữu trí tuệ quốc gia trong việc 
tăng cường bảo hộ và thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ trong thời 
gian tới. 

Tham dự Diễn đàn trực tuyến 
lần này, về phía EU có đại diện 
Phòng Thương mại châu Âu tại 
Việt Nam, Giám đốc Dự án IP 
Key SEA và một số doanh nghiệp 
của châu Âu. Về phía Cục Sở hữu 
trí tuệ, Phó Cục trưởng Trần Lê 
Hồng cùng với lãnh đạo một số 
đơn vị của Cục tham dự sự 
kiện. Phát biểu khai mạc tại Diễn 
đàn, Phó Cục trưởng Trần Lê 
Hồng cảm ơn Dự án IP Key SEA 
đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ 
tổ chức Diễn đàn trực tuyến lần 
này. Hiện EU đã và đang là đối tác 
quan trọng, chiến lược và toàn 

diện của Việt Nam trong nhiều 
lĩnh vực, hơn nữa, EVFTA đã có 
hiệu lực từ ngày 01/8/2020 và 
được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho 
gia tăng thương mại và đầu tư 
giữa Việt Nam và EU. Vì vậy, 
Diễn đàn là cơ hội tốt để các Bên 
chia sẻ, trao đổi các vấn đề đang 
được quan tâm trong việc tăng 
cường bảo hộ và thực thi quyền sở 
hữu trí tuệ bao gồm thực hiện đầy 
đủ các cam kết về sở hữu trí tuệ 
trong EVFTA.    

Tại Diễn đàn, lãnh đạo của một 
số đơn vị của Cục Sở hữu trí tuệ 
đã chia sẻ một số nội dung sau: (i) 
Hoàn thiện pháp luật và nâng cao 
chất lượng dịch vụ của cơ quan sở 
hữu trí tuệ quốc gia về sở hữu 
công nghiệp; (ii) Hoạt động đào 
tạo nâng cao nhận thức về sở hữu 
trí tuệ của Cục Sở hữu trí tuệ; và 
(iii) Tăng cường sự phối hợp giữa 
các cơ quan của chính phủ bao 
gồm các cơ quan thực thi quyền, 
tư pháp và các cơ quan chính phủ 
khác.  

Giám đốc Dự án IP Key SEA 
đánh giá cao những hoạt động do 
Cục Sở hữu trí tuệ triển khai nhằm 
tăng cường bảo hộ và thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ. Cũng tại 
Diễn đàn, Giám đốc Dự án đã chia 
sẻ một số hoạt động khu vực đã và 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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được EU triển khai nhằm hỗ trợ 
các nước ASEAN thực hiện mục 
tiêu tăng cường bảo hộ và thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ. 

Tại phần trao đổi, các doanh 
nghiệp châu Âu đã bày tỏ sự quan 
tâm, đặt câu hỏi cho Cục về các 
nội dung như kế hoạch gia nhập 
các điều ước quốc tế do WIPO 
quản lý (Hiệp ước của WIPO về 
Quyền tác giả (WCT), Hiệp ước 
của WIPO về biểu diễn và bản ghi 
âm (WPPT)), sự phối hợp giữa các 
tổ chức quản lý quyền tập thể 
trong việc bảo vệ quyền tác giả và 
quyền liên quan, việc xử lý các 
trang web xâm phạm quyền hiện 
nay tại Việt Nam. 

 (Theo most.gov.vn) 

 
THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO, CHUYỂN GIAO, ỨNG 
DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN 
MẠNH KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW 
của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng 
bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII 
của Đảng; Thông báo Kết luận số 
159-TB của Bộ Chính trị về việc 
thảo luận các văn kiện Đại hội 
XIII của Đảng tại Đại hội Đảng 
bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân 
dân và tổng hợp các ý kiến đóng 

góp vào văn kiện Đại hội XIII của 
Đảng. 

 
Tiếp tục quán triệt, thực hiện 

nhất quán chủ trương khoa học và 
công nghệ là quốc sách hàng đầu, 
là động lực then chốt để phát triển 
lực lượng sản xuất hiện đại, đổi 
mới mô hình tăng trưởng, nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả và sức cạnh tranh của nền 
kinh tế. Có chiến lược phát triển 
khoa học và công nghệ phù hợp 
với xu thế chung của thế giới và 
điều kiện đất nước, đáp ứng yêu 
cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
trong giai đoạn mới, thích ứng với 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư.  

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, 
đồng bộ thể chế, chính sách ứng 
dụng, phát triển khoa học và công 
nghệ. Nâng cao năng lực hệ thống 
đổi mới sáng tạo quốc gia, cơ cấu 
lại các chương trình nghiên cứu 
khoa học và công nghệ theo 
hướng lấy doanh nghiệp làm trung 
tâm, lấy phục vụ hiệu quả sự 
nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 
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làm mục tiêu. Rà soát, sắp xếp lại 
hệ thống tổ chức khoa học và công 
nghệ gắn với đổi mới toàn diện 
chính sách nhân lực khoa học và 
công nghệ. Tăng cường đầu tư 
phát triển khoa học và công nghệ 
theo cơ chế thị trường trên cơ sở 
huy động hợp lý nguồn lực từ Nhà 
nước, doanh nghiệp và các cá 
nhân. Hỗ trợ, khuyến khích các cá 
nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu 
tư nghiên cứu phát triển, chuyển 
giao, ứng dụng tiến bộ khoa học 
và công nghệ. Chuyển đổi cơ chế 
đầu tư, quản lý tài chính khoa học 
và công nghệ theo nguyên tắc đặt 
hàng, dựa vào kết quả, hiệu quả 
cuối cùng. Các ngành, các cấp có 
trách nhiệm trong việc thúc đẩy 
phát triển và ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ vào lĩnh 
vực mình phụ trách. 

Phát triển một số ngành khoa 
học và công nghệ mũi nhọn, trực 
tiếp góp phần giải quyết các vấn 
đề cấp bách, phù hợp với điều 
kiện, nguồn lực của đất nước. Ưu 
tiên chuyển giao, ứng dụng công 
nghệ tiên tiến vào các lĩnh vực 
kinh tế, xã hội, quốc phòng, an 
ninh trọng yếu.  

Phát triển hạ tầng số và bảo 
đảm an ninh mạng, tạo điều kiện 
cho người dân và các doanh 

nghiệp thuận lợi, an toàn tiếp cận 
nguồn tài nguyên số, xây dựng cơ 
sở dữ liệu lớn. Tháo gỡ kịp thời 
những vướng mắc, thực hiện tốt 
các chính sách về đào tạo, bồi 
dưỡng, thu hút, trọng dụng và đãi 
ngộ đội ngũ cán bộ khoa học và 
công nghệ, nhất là chuyên gia đầu 
ngành, nhân tài trong lĩnh vực 
khoa học và công nghệ. Tiếp tục 
phát triển thị trường khoa học và 
công nghệ, hỗ trợ thương mại hóa 
các kết quả nghiên cứu khoa học 
và công nghệ. Nâng cao hiệu quả 
hoạt động tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng và sở hữu trí tuệ, thông 
tin, thống kê khoa học và công 
nghệ. 

Tăng cường hợp tác và hội 
nhập quốc tế về khoa học và công 
nghệ. Đa dạng hóa hợp tác quốc 
tế, ưu tiên hợp tác với các đối tác 
chiến lược. Gắn hợp tác quốc tế về 
khoa học và công nghệ với mọi 
lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã 
hội, quốc phòng và an ninh.  

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 
 
 
VIỆN KHOA HỌC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ PHỐI HỢP VỚI SỞ 
KH&CN THÀNH PHỐ HCM 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 



                                          Số 237 – 11/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 4 
 

TỔ CHỨC HỘI THẢO “HỆ 
THỐNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN 
ĐỀ THỰC TIỄN” 

Trong khuôn khổ hoạt động 
nghiên cứu và đào tạo về quản trị 
tài sản trí tuệ (TSTT) do Viện 
Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện 
KHSHTT) phối hợp thường niên 
với Sở Khoa học và Công nghệ 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 
20/10/2020, tại Tp. Hồ Chí Minh, 
Viện KHSHTT phối hợp với Sở 
Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ 
Chí Minh và Viện Quản trị TSTT 
Minh Đức tổ chức Hội thảo “Hệ 
thống sở hữu trí tuệ Việt Nam và 
những vấn đề thực tiễn. 

 
Tham dự Hội thảo, có TS. 

Nguyễn Hữu Cẩn – Phó Viện 
trưởng Viện KHSHTT, ThS. 
Nguyễn Thị Kim Huệ - Phó Giám 
đốc Sở Khoa học và Công nghệ 
Tp. Hồ Chí Minh, TS. Đào Minh 
Đức – Viện trưởng Viện Quản trị 
TSTT Minh Đức và đại diện của 
một số sở khoa học và công nghệ, 

trường đại học, viện nghiên cứu, 
doanh nghiệp… 

Tại Hội thảo, các diễn giả đã 
chia sẻ các tham luận liên quan 
đến chất lượng của hệ thống sở 
hữu trí tuệ Việt Nam; thực tiễn 
quản trị các đối tượng SHTT tại 
các tổ chức nghiên cứu, trường đại 
học, cơ quan quản lý nhà nước và 
doanh nghiệp; hỗ trợ doanh 
nghiệp quản trị TSTT bằng công 
cụ IPPlatform; thực tiễn và những 
vấn đề cần lưu ý đối với doanh 
nghiệp liên quan đến sáng chế 
thiết yếu đối với tiêu chuẩn 
(SEPs). Phần thảo luận diễn ra sôi 
nổi với nhiều câu hỏi mang tính 
chất thực tiễn, nhiều đề xuất được 
đưa ra nhằm góp phần nâng cao 
chất lượng hệ thống SHTT và 
nâng cao hiệu quả của hoạt động 
quản trị TSTT trong các cơ quan 
quản lý nhà nước, trường đại học, 
viện nghiên cứu và doanh nghiệp. 

 (Theo most.gov.vn) 
 
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM 
VỀ PHỐI HỢP THỰC THI 
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

Ngày 4-11, tại Hà Nội, Đại sứ 
quán Vương quốc Anh tại Việt 
Nam và Thanh tra Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) tổ chức tọa 
đàm: Trao đổi kinh nghiệm và bài 
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học thực tiễn về phối hợp thực thi 
quyền hữu trí tuệ tại các quốc gia. 

Đây là sự kiện nằm trong 
khuôn khổ Chương trình Cải cách 
Kinh tế ASEAN do Quỹ Thịnh 
vượng Vương quốc Anh tài trợ 
(gọi tắt là Dự án FSIP) nhằm hỗ 
trợ cho Việt Nam thực hiện 
Chương trình phối hợp hành động 
phòng chống xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ (Chương trình 168). 

Tại toạ đàm, các chuyên gia 
đến từ Cơ quan Sở hữu trí tuệ 
Vương quốc Anh (UKIPO) và 
Công ty luật Rouse Legal Việt 
Nam đã chia sẻ kinh nghiệm thực 
thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) tại 
Vương quốc Anh và một số nước 
trong khu vực ASEAN. 

 
Ông Huw Watkins, Trưởng Bộ 

phận chính sách châu Á - cơ quan 
SHTT Vương quốc Anh chia sẻ: 
Tại Anh, chúng tôi có cơ quan 
SHTT là đơn vị điều phối ở tầm 
quốc gia về tội phạm sở hữu trí tuệ 
(hàng giả và vi phạm bản quyền), 
có chức năng điều phối và trao đổi 
thông tin về hình sự giữa các cơ 

quan thực thi SHTT khu vực tư 
nhân ở Vương quốc Anh và ở 
nước ngoài. Công việc của nhóm 
thực thi bao gồm xây dựng chính 
sách, làm việc với các cơ quan 
chính phủ khác để bảo đảm rằng 
luật pháp phù hợp với mục đích 
thực thi pháp luật SHTT. Ngoài ra, 
IPO tổ chức một diễn đàn hợp tác 
thường xuyên của các tổ chức 
tham gia vào việc xử lý tội phạm 
xâm phạm quyền SHTT. Diễn đàn 
của các tổ chức thực thi này được 
chủ trì bởi một sĩ quan cảnh sát 
cao cấp và sẽ soạn thảo một báo 
cáo hằng năm về tình trạng tội 
phạm về SHTT, những thành công 
và xu hướng về tội phạm SHTT ở 
Vương quốc Anh. Bản sao của các 
báo cáo này được công bố trên 
trang web của IPO. 

Đại diện Bộ KH&CN, Đại sứ 
quán Vương quốc Anh nhấn mạnh 
sự cần thiết tăng cường, phối hợp 
chặt chẽ giữa các bộ, ngành trong 
công tác thực thi quyền sở hữu trí 
tuệ, đấu tranh chống hàng giả, 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp cho doanh nghiệp, duy trì 
môi trường cạnh tranh lành mạnh, 
bảo vệ quyền lợi của người tiêu 
dùng và thúc đẩy phát triển kinh tế 
- xã hội. Đại sứ quán Vương quốc 
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Anh cam kết tiếp tục hỗ trợ 
chuyên môn cho các chương trình 
hợp tác trong xây dựng và thực thi 
pháp luật, phối hợp nâng cao hiệu 
quả áp dụng biện pháp hành chính, 
dân sự và hình sự trong phòng, 
chống xâm phạm quyền SHTT 
cho các cơ quan chức năng ở Việt 
Nam. 

(Theo qdnd.vn) 
 

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ HỌP 
SONG PHƯƠNG CẤP CỤC 
TRƯỞNG VỚI CƠ QUAN SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ VƯƠNG QUỐC 
ANH  

Ngày 24/9/2020, Cục trưởng 
Cục Sở hữu trí tuệ và Giám đốc 
điều hành kiêm Tổng kiểm soát Cơ 
quan Sở hữu trí tuệ Vương Quốc 
Anh đã có buổi thảo luận về 
những ưu tiên của mỗi Cơ quan. 

Trong khuôn khổ trao đổi song 
phương giữa hai Cơ quan bên lề 
Hội đồng WIPO 2020, ngày 
24/9/2020, Cục trưởng Cục Sở 
hữu trí tuệ và Giám đốc điều hành 
kiêm Tổng kiểm soát Cơ quan Sở 
hữu trí tuệ Vương Quốc Anh đã có 
buổi thảo luận nhằm cập nhật về 
tình hình ứng phó với COVID-19, 
những biện pháp tạo thuận lợi cho 
người nộp đơn và những ưu tiên 
của mỗi Cơ quan trong thời gian 

tới. 
Tại buổi làm việc, Cục trưởng 

Đinh Hữu Phí đã cung cấp thông 
tin về các biện pháp mà Cục áp 
dụng nhằm đối phó với dịch bệnh 
COVID-19 như giảm 50% lệ phí 
sở hữu công nghiệp cho các đơn 
đăng ký xác lập quyền nộp trong 
khoảng thời gian từ ngày 26/5 đến 
ngày 31/12/2020 (theo quy định 
tại Thông tư số 45/2020/TT-BTC 
ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính) 
bên cạnh các biện pháp khác theo 
hướng dẫn của cơ quan có thẩm 
quyền thực hiện giãn cách xã hội, 
như tổ chức cho cán bộ làm việc 
tại nhà, thay đổi hình thức họp từ 
trực tiếp sang trực tuyến. Cục 
trưởng Đinh Hữu Phí cho biết, 
mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch 
COVID-19, nhưng số lượng đơn 
tiếp nhận và lượng đơn được Cục 
Sở hữu trí tuệ xử lý vẫn khả quan, 
cụ thể, trong 8 tháng đầu năm số 
lượng đơn tiếp nhận là 49.462, 
tăng 3,6%, số đơn xử lý đạt 
45.404, tăng 7,2% so với cùng kỳ 
năm 2019. 

Cục trưởng Đinh Hữu Phí 
cũng cập nhật về tình hình triển 
khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ 
quốc gia. Trên cơ sở Kế hoạch 
thực hiện Chiến lược cho giai 
đoạn 2020-2025 của Bộ Khoa học 
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và Công nghệ, tháng 4/2020, Cục 
Sở hữu trí tuệ cũng đã ban hành 
Kế hoạch thực hiện Chiến lược để 
phân công và chi tiết hóa các 
nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc 
Cục.  

Bên cạnh đó, Cục Sở hữu trí 
tuệ đang nỗ lực không ngừng 
nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu 
ngày càng tăng của xã hội trong 
công tác bảo hộ, thực thi và khai 
thác quyền SHTT. Cụ thể, trong 8 
tháng đầu năm 2020, Cục Sở hữu 
trí tuệ đã tiếp nhận 787 đơn khiếu 
nại về sở hữu công nghiệp, trong 
đó có 405 đơn đủ điều kiện giải 
quyết và đã xử lý được 450 đơn… 

Sau khi nghe những chia sẻ về 
tình hình sở hữu trí tuệ tại Việt 
Nam, ông Tim Moss bày tỏ ấn 
tượng với những kết quả hoạt 
động mà Cục Sở hữu trí tuệ đã đạt 
được trong thời gian qua. Nhận 
thấy hai Cơ quan đều có những ưu 
tiên và mối quan tâm chung trong 
vấn đề sở hữu trí tuệ, Giám đốc 
điều hành UKIPO đề xuất hai Cơ 
quan tiếp tục thúc đẩy các hoạt 
động hợp tác song phương trong 
thời gian tới.  

Kết thúc buổi họp, Cục trưởng 
Đinh Hữu Phí gửi lời cảm ơn đến 
Giám đốc điều hành kiêm Tổng 
kiểm soát cùng các đồng nghiệp 

UKIPO đã dành thời gian tham dự 
cuộc họp và mong muốn hai Cơ 
quan có thể thực hiện được những 
buổi làm việc trực tiếp để thảo 
luận kết hoạch hợp tác trong thời 
gian tới./. 

(Theo noip.gov.vn) 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Mỹ phát triển thành công loại 
đất mới có khả năng tự cấp 
nước cho cây trồng 

Trong báo cáo công bố hôm 
2/11 trên tạp chí ACS Materials 
Letters, nhóm nghiên cứu do PGS. 
Guihua Yu, ở Khoa Cơ khí chế tạo 
máy tại Đại học Texas (Austin, 
Mỹ) đứng đầu cho biết, họ đã tạo 
ra một loại đất mới có thể hút 
nước từ không khí và cung cấp 
cho cây trồng. 

 
Theo báo cáo này, các nhà 

nghiên cứu đã phát triển hệ thống 
tưới nước từ không khí, sử 
dụng gel siêu hấp thụ hơi ẩm để 
hút nước trong không trung. Khi 
làm nóng đất tới nhiệt độ nhất 
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định, loại gel này sản sinh nước để 
cung cấp cho cây trồng. Trong quá 
trình phân bố nước, một phần 
nước sẽ bay hơi trở lại không khí, 
làm tăng độ ẩm giúp việc tiếp tục 
chu kỳ thu hoạch trở nên dễ dàng 
hơn. 

Nhóm nghiên cứu cho biết, mỗi 
gram đất do họ phát triển có thể 
chắt lọc khoảng 3 - 4 g nước. Tùy 
theo loại cây trồng, khoảng 0,1 - 1 
kilogram đất có thể cung cấp đủ 
nước tưới tiêu cho 1m2 đất nông 
nghiệp. Gel trong đất hút nước từ 
không khí vào những đêm mát mẻ 
và ẩm ướt. Sau đó, nhiệt từ Mặt 
Trời ban ngày sẽ kích thích gel tiết 
nước vào đất. Trong một thử 
nghiệm đã được thực hiện, các nhà 
khoa học nhận thấy đất hydrogel 
có thể chứa nước tốt hơn đất cát ở 
những khu vực khô cằn, và đòi hỏi 
ít nước hơn để trồng cây. Trong 
thí nghiệm so sánh kéo dài 4 tuần, 
họ phát hiện đất hydrogel có thể 
giữ lại 40% nước ban đầu, trong 
khi  lượng nước trong đất cát chỉ 
còn 20% sau một tuần. 

Nước là yếu tố chính giúp cây 
trồng tồn tại và phát triển, do đó, 
việc phát triền thành công đất 
tự "tưới" nước là thành công lớn 
của nhóm nghiên cứu sau hơn hai 
năm tìm tòi. Loại đất mới cũng có 

triển vọng lớn trong việc ứng dụng 
vào sản xuất nông nghiệp thông 
minh trong tương lai. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Trung Quốc thúc đẩy nghiên 
cứu về máy tính lấy cảm hứng 
từ não bộ  

Bộ não của con người được 
mệnh danh là "máy tính tinh vi 
nhất thế giới" và các nhà khoa học 
Trung Quốc đang thúc đẩy nghiên 
cứu về các hệ thống máy tính lấy 
cảm hứng từ não, có tiềm năng 
thúc đẩy làn sóng kỹ thuật máy 
tính tiếp theo. 

Nghiên cứu của họ cung cấp lý 
thuyết chính về hệ thống máy tính 
lấy cảm hứng từ não bộ và cung 
cấp tài liệu tham khảo cho việc 
thiết kế cấu trúc phân cấp. Máy 
tính lấy cảm hứng từ não đề cập 
đến thuật ngữ chung cho lý thuyết 
máy tính, kiến trúc máy tính, thiết 
kế chip và các thuật toán lấy cảm 
hứng từ quá trình xử lý thông tin 
thần kinh ở người. Máy tính có 
liên quan vẫn còn sơ khai, các tiêu 
chuẩn kỹ thuật và chương trình 
được quốc tế công nhận vẫn chưa 
được hình thành. 

Các nghiên cứu hiện tại về hệ 
thống máy tính lấy cảm hứng từ 
não bộ chủ yếu tập trung vào chip, 



                                          Số 237 – 11/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 9 
 

chuỗi công cụ phần mềm và thuật 
toán. Tuy nhiên, một số vấn đề cơ 
bản của hệ thống, chẳng hạn như 
tính hoàn chỉnh và hệ thống phân 
cấp, chưa được xem xét đầy đủ. 

Nghiên cứu thu hút sự nỗ lực từ 
Sở Khoa học Máy tính và Công 
nghệ Thanh Hoa, Khoa Thiết bị 
Chính xác, Trường Y cũng như 
các phòng ban khác. Qu Peng, một 
trong những nhà nghiên cứu, cho 
biết máy tính lấy cảm hứng từ não 
là nghiên cứu liên ngành liên quan 
đến khoa học não bộ, điện tử, 
khoa học máy tính, tự động hóa và 
các công cụ chính xác. Đại học 
Thanh Hoa đã xuất bản ba bài báo 
về tính toán dựa trên não bộ trên 
tạp chí Nature trong 14 tháng qua. 
Một trong những bài báo đã xuất 
bản liên quan đến một loại chip 
Tianjic lấy cảm hứng từ não bộ có 
thể được tích hợp vào một chiếc 
xe đạp tự hành không người lái. 

Vào tháng 9 năm 2014, Đại học 
Thanh Hoa thành lập Trung tâm 
Nghiên cứu Máy tính lấy cảm 
hứng từ Não bộ bao gồm bảy 
phòng ban. Trung tâm nghiên cứu 
tích hợp các ngành khoa học não 
bộ, kỹ thuật điện tử, vi điện tử, 
khoa học máy tính, khoa học vật 
liệu và dụng cụ chính xác, bao 
gồm toàn bộ các nghiên cứu điện 

toán lấy cảm hứng từ não bộ. 
(Theo vista.gov.vn) 

 
 Chế tạo thành công lưỡi nhân 
tạo bằng công nghệ in 3D  

Một nhóm các nhà khoa học đã 
dùng công nghệ in 3D tạo một bản 
sao hoàn hảo của lưỡi người với 
độ mềm và kết cấu y hệt giúp phát 
hiện độc chất có trong thực phẩm 
và đồ uống. 

Theo tác giả nghiên cứu - Tiến 
sĩ Efren Andablo-Reyes tại Đại 
học Leeds, trên bề mặt lưỡi có 
hàng trăm cấu trúc giống như chồi 
non nhú lên tạo cho lưỡi một kết 
cấu thô ráp đặc trưng. Sự thô ráp 
này khiến lưỡi của chúng ta có 
cảm giác như giấy nhám khi 
miệng khô, trái ngược hẳn với tính 
chất mềm mại của mô lưỡi. 

Để tạo lưỡi 3D, nhóm nghiên 
cứu đã lấy khuôn silicone bề mặt 
lưỡi của 15 người trưởng thành. 
Sau khi dùng công nghệ quang 
học 3D quét qua bề mặt lưỡi mẫu, 
các nhà khoa học có thể lập bản đồ 
kích thước nhú, mật độ và độ thô 
trung bình của lưỡi từ các chỉ số. 
Nhóm nghiên cứu sử dụng mô 
phỏng máy tính và mô hình toán 
học để tạo ra một bề mặt lưỡi nhân 
tạo. Các nhà khoa học khẳng định 
lưỡi nhân tạo 3D mô phỏng sinh 
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học chính xác cấu trúc liên kết, độ 
đàn hồi và “khả năng thấm 
ướt” như lưỡi người. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Phương pháp mới được phát 
triển để phát hiện hàm lượng trà  

Các nhà nghiên cứu Trung 
Quốc đã phát triển một phương 
pháp mới để phát hiện hàm lượng 
polyphenol trong trà, thành phần 
quan trọng của đồ uống. 

Phương pháp này được phát 
triển bởi các nhà nghiên cứu từ 
Học viện Khoa học Nông nghiệp 
Trung Quốc, có thể đo tổng hàm 
lượng polyphenol trong các mẫu 
trà trong vòng 10 phút. Quy trình 
này hiệu quả hơn nhiều so với quy 
trình truyền thống. 

Theo Lu Chengyin, một trong 
những nhà nghiên cứu, polyphenol 
trong trà là thành phần chính quyết 
định hương vị và lợi ích sức khỏe 
của lá trà. Tuy nhiên, các phương 
pháp phát hiện truyền thống rất 
phức tạp và thường mất hơn hai 
giờ. Phương pháp mới áp dụng các 
thiết bị phân tích vi lỏng dựa trên 
giấy giúp rút ngắn thời gian phát 
hiện, tiết kiệm thuốc thử và sử 
dụng thiết bị đơn giản. Nó có triển 
vọng ứng dụng tốt trong việc giám 
sát thời gian thực sản xuất trà và 

bộ dụng cụ tự kiểm tra cho người 
tiêu dùng. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Bắc Ninh: Chân dung 'nhà 
sáng chế của nông dân' Nguyễn 
Kim Hùng 

Được gọi là "nhà sáng chế của 
nông dân", với gần 30 năm trong 
nghề, ông Nguyễn Kim Hùng sinh 
năm 1958, thôn Cầu Đào, xã 
Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh 
Bắc Ninh đã sáng chế ra nhiều 
sản phẩm phục vụ sản xuất nông 
nghiệp hữu ích. 

 
Bắc Ninh: Chân dung 'nhà sáng chế của 

nông dân' Nguyễn Kim Hùng 

Chia sẻ về sản phẩm đầu tay do 
mình sáng chế - máy bơm nước ly 
tâm, ông Hùng cho biết: "Năm 
1986, tôi bắt đầu đi nghiên cứu 
thực địa và nhận thấy nhu cầu sử 
dụng tưới nước cho cây trồng và 
nuôi trồng thủy sản của người dân 
rất lớn. Sau nhiều năm nghiên 
cứu, năm 1990, tôi đã nghiên cứu 
thành công loại máy bơm nước ly 
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tâm, hoạt động theo nguyên lý của 
lực ly tâm, tạo ra dòng chảy thủy 
động nhờ cơ năng cánh quạt trong 
máy bơm, giúp người dân dễ dàng 
sử dụng". 

Để đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng, năm 2004, ông Hùng tìm tòi 
sáng chế máy bơm nước lưu lượng 
lớn phục vụ nông nghiệp. "Chiếc 
máy bơm công suất 3,7 KW, tiêu 
thụ ít điện năng có thể thay thế 20 
công nhân tưới 1 ha; giúp nông 
dân tiết kiệm công sức trong tưới 
tiêu và có thể mở rộng quy mô sản 
xuất, nuôi trồng", ông Hùng nói. 

Tuy nhiên, trên thị trường ngày 
càng có rất nhiều loại máy bơm 
với mẫu mã, chất lượng và giá 
thành cạnh tranh nên đòi hỏi phải 
luôn cải tiến máy bơm với chất 
lượng tốt hơn thị trường, đặc biệt 
giá thành rẻ để phục vụ cho bà con 
nông dân. Qua nhiều năm tìm tòi, 
nghiên cứu phát triển nhiều loại 
máy bơm khác nhau, năm 2018, 
ông thành lập Công ty CP Điện cơ 
Thiên Long HP.  

Gần 30 năm gắn với nghề cơ 
khí, ông Hùng đã sáng chế ra 
nhiều sản phẩm phục vụ sản xuất 
nông nghiệp, trong đó nổi bật là 3 
sản phẩm: Máy bơm siêu chịu 
mặn ứng dụng cho nuôi trồng 
thủy, hải sản vùng nước mặn; máy 

hút bùn đa năng phục vụ dọn đáy 
ao, cung cấp oxy và bơm nước 
không cần mồi; máy quạt nước 
làm mát bằng nước tự nhiên. Với 
mong muốn "hạ thấp giá thành sản 
phẩm để mọi nông dân có thể mua 
về sử dụng", ông Hùng đã tận 
dụng các bộ phận móc cũ còn sử 
dụng được về sáng chế, lắp ghép, 
cải tiến công năng để nâng cao 
hiệu quả sản xuất. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Sáng chế máy xử lý rác đa 
năng của 'kỹ sư làng' 

Người nông dân Ngô Thái 
Nguyên ở thôn Liên Hưng, xã Hải 
Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh 
Hóa) đã mày mò, chế tạo thành 
công máy xử lý rác thải đồng thời 
còn giúp tận dụng phế thải để 
phục vụ đời sống. 

 
Sáng chế máy xử lý rác đa năng  

của 'kỹ sư làng' 
Đầu năm 2010, ông bắt tay vào 

thực hiện ý tưởng của mình mà 
mọi người cho rằng “điên rồ”. Với 
đôi bàn tay nhỏ bé cùng khối óc 
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của mình, ông tin sẽ làm nên tất 
cả. Cuối cùng, chiếc máy xử lý rác 
thải được ông Nguyên chế tạo 
thành công, có nhiều ưu điểm như 
quy mô nhỏ (công suất dao động 
30-35m3 rác thải/7 giờ hoạt động), 
dễ vận hành, có khả năng phân 
loại, tinh chế rác để tái sử dụng 
làm phân vi sinh, nguyên liệu xây 
dựng. Công nghệ xử lý rác thải 
này thân thiện môi trường, phù 
hợp với điều kiện nông thôn nước 
ta. Máy có bộ dao với 18 
lưỡi chính, bố trí ở bốn tầng băm 
gắn vào trục quay, có thể xoay 
thuận chiều hoặc ngược chiều kim 
đồng hồ và 16 lưỡi dao gắn vào 
thành máy.  

Khi vận hành công nghệ này, 
chiếc máy có thể xử lý, phân loại 
rác bằng động cơ, ít phải dùng 
nhiệt đốt rác.  Rác được xe chuyên 
chở về nhà máy được đi theo 
đường dẫn vào hầm xử lý khử 
trùng khép kín và tiếp theo rác 
được hệ thống tải và nạp rác vào 
máy quật. Từ máy quật rác có kích 
thước to được dẫn về máy xử lý, 
hệ thống dao trục có vòng tốc lớn 
được thiết kế theo nguyên lý quay 
ly tâm cho rác có kích thước nhỏ 
hơn và được tách ra được ba loại 
sản phẩm: Mùn hữu cơ, nilon tái 
chế, tổng hợp còn lại.  

Mùn hữu cơ được thu từ lồng 
tuyển vào hầm sấy, hầm sấy này 
có chu kỳ 20 – 30 phút thì sẽ được 
mở một lần để cho mùn gần khô 
rơi xuống đáy hầm sấy trong hầm 
có nhiệt độ dưới 200°C và được 
lưu lại một thời gian nữa trước khi 
được tải ra ngoài.  

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo 
thiết bị hạn chế hiện tượng nhấp 
nháy ánh sáng do dao động điện 
áp gây ra bởi các cơ sở công 
nghiệp sử dụng động cơ điện 3 
pha tại Việt Nam 

Dao động điện áp là sự suy 
giảm điện áp dọc theo đường dây 
do tổn thất điện áp xuất hiện trên 
tổng trở của hệ thống điện, hiện 
tượng này xuất hiện do phụ tải hệ 
thống thường xuyên dao động. 
Thông thường, dao động điện áp 
thường có biên độ không thay đổi 
nhanh. 

 Kết quả khảo sát, đo đạc thực 
tế tại một số địa điểm tập trung 
nhiều phụ tải có tính phi tuyến cho 
thấy mức sóng hài, nhấp nháy 
ngắn hạn và dài hạn đều vượt quá 
vài chục lần so với mức cho phép. 
Tuy nhiên, hiện nay tại Việt Nam, 
nhấp nháy ánh sáng dường như 
vẫn còn là vấn đề khá mới mẻ và 
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chưa có những nghiên cứu đầy đủ 
về vấn đề dao động điện áp hay 
nhấp nháy ánh sáng nhằm đưa ra 
các giải pháp khắc phục hiệu quả. 

Việc sử dụng các thiết bị này sẽ 
gây ra những hiện tượng méo 
dạng sóng của nguồn phát hay còn 
gọi là sóng hài trong các hệ thống 
điện, hệ thống điều khiển tự động 
và bảo vệ. Những sóng hài này 
thường gây ra những tác động tiêu 
cực như: gây thêm tổn thất phụ 
trên các thiết bị, gây ra các hiện 
tượng cộng hưởng, quá tải của các 
thiết bị điện công nghiệp, gây ra 
nhiễu trong thiết bị điều khiển, 
làm cho hệ thống bảo vệ tác động 
sai... Do đó, việc hạn chế các tác 
động tiêu cực của sóng hài trở nên 
ngày càng trở nên cấp thiết và các 
thiết bị lọc sóng hài đang được 
nghiên cứu rộng rãi trên toàn thế 
giới. 

Ảnh hưởng của nhấp nháy ánh 
sáng đều liên quan tới các vấn đề 
sức khỏe và khả năng mất an toàn 
lao động. Các nghiên cứu chỉ ra 
rằng ánh sáng nhấp nháy có thể 
gây ra các triệu chứng như đau 
đầu, đau nửa đầu, mỏi mắt, suy 
giảm thị lực, xao lãng công việc…  

Xuất phát từ thực tiễn đó, 
nhóm nghiên cứu do Cơ quan chủ 
trì Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin 

học, Tự động hóa cùng phối hợp 
với Chủ nhiệm đề tài ThS. Hoàng 
Đăng Khoa hực hiện nghiên cứu. 
Đề tài đã ứng dụng lý thuyết 
đường cong Q-V thành công để 
xây dựng thuật toán điều khiển 
hạn chế hiện tượng nhấp nháy 
điện áp và nhấp nháy ánh sáng. 

Lý thuyết đường cong Q-V 
không phải là lý thuyết mới, tuy 
nhiên, lý thuyết này mới chỉ áp 
dụng trong việc nghiên cứu, đánh 
giá và hạn chế hiện tượng ổn định 
hệ thống điện. Từ mối quan hệ 
giữa công suất phản kháng và điện 
áp tại bất kỳ điểm nào trong hệ 
thống, ta có thể xây dựng được 1 
đường cong Q-V từ mối quan hệ 
đó. Do các thông số hệ thống điện 
thay đổi liên tục nên đường cong 
Q-V biến đổi khá phức tạp theo 
thời gian. Xác định được đường 
cong Q-V này ta có thể dễ dàng 
tính toán được chính xác lượng 
công suất cần thiết của những thiết 
bị điều chỉnh như SVC hoặc 
STATCOM để giữ cho điện áp ổn 
định, giảm tác động của hiện 
tượng nhấp nháy điện áp. 

Nhóm thực hiện đề tài đã chế 
tạo thành công thiết bị hạn chế 
hiện tượng nhấp nháy điện áp với 
thời gian phản ứng rất nhanh (dưới 
3 chu kỳ điện) và được lắp đặt thử 
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nghiệm tại nhà máy gang thép 
Thái Nguyên.  

Kết quả đo đạc tại nhà máy này 
cho thấy thiết bị đã hạn chế rất tốt 
hiện tượng nhấp nháy điện áp, 
đảm bảo theo đúng quy định tại 
Thông tư 39 của Bộ Công 
Thương. Ngoài cơ sở nêu trên, 
nhóm thực hiện đề tài đã thực hiện 
lắp đặt bổ sung tại cơ sở khác và 
cũng thu được kết quả rất tốt. Đây 
là tiền đề rất tốt nhóm đề tài tiếp 
tục hoàn thiện sản phẩm và có thể 
xem xét tới vấn đề thương mại hóa 
sản phẩm ra thị trường. 

(Theo nasati) 
 

 
 

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC 
THU, NỘP PHÍ ĐĂNG KÝ 
(XÁC NHẬN) SỬ DỤNG MÃ 
SỐ MÃ VẠCH NƯỚC NGOÀI 
VÀ LỆ PHÍ SỞ HỮU CÔNG 
NGHIỆP 

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, 
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-
CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Tài chính; Thực hiện 
Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 
tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về các nhiệm vụ, giải 

pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn 
cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo 
an sinh xã hội ứng phó với dịch 
covid-19; Theo đề nghị của Vụ 
trưởng Vụ Chính sách thuế; Bộ 
trưởng Bộ Tài chính ban hành 
Thông tư quy định mức thu, nộp 
phí đăng ký (xác nhận) sử dụng 
mã số mã vạch nước ngoài và lệ 
phí sở hữu công nghiệp đã quy 
định những điều sau: 

Điều 1. Mức thu, nộp phí đăng 
ký (xác nhận) sử dụng mã số mã 
vạch nước ngoài 

Người nộp phí đăng ký (xác 
nhận) sử dụng mã số mã vạch 
nước ngoài theo quy định tại Điều 
2 Thông tư số 232/2016/TT-BTC 
ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí cấp mã số mã vạch 
(sau đây gọi là Thông tư số 
232/2016/TT-BTC) thực hiện nộp 
phí như sau: 

1. Kể từ ngày 26 tháng 5 năm 
2020 đến hết ngày 31 tháng 12 
năm 2020, nộp phí bằng 50% mức 
thu phí quy định tại khoản 2 Điều 
4 Thông tư số 232/2016/TT-BTC. 

Trong thời gian áp dụng mức 
thu phí theo quy định tại khoản 1 
Điều này, không áp dụng mức thu 
phí đăng ký (xác nhận) sử dụng 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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mã số mã vạch nước ngoài theo 
quy định tại khoản 2 Điều 4 
Thông tư số 232/2016/TT-BTC. 

2. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 
2021 trở đi, nộp phí đăng ký (xác 
nhận) sử dụng mã số mã vạch 
nước ngoài theo mức thu quy định 
tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 
232/2016/TT-BTC. 

Điều 2. Mức thu, nộp lệ phí sở 
hữu công nghiệp 

Người nộp lệ phí sở hữu công 
nghiệp theo quy định tại Điều 2 
Thông tư số 263/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp (sau đây gọi là Thông tư số 
263/2016/TT-BTC) thực hiện như 
sau: 

1. Kể từ ngày 26 tháng 5 năm 
2020 đến hết ngày 31 tháng 12 
năm 2020, nộp lệ phí sở hữu công 
nghiệp bằng 50% mức thu lệ phí 
quy định tại mục A Biểu mức thu 
phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban 
hành kèm theo Thông tư số 
263/2016/TT-BTC. 

Trong thời gian áp dụng mức 
thu lệ phí theo quy định tại khoản 
1 Điều này, không áp dụng mức 
thu lệ phí sở hữu công nghiệp theo 
quy định tại mục A Biểu mức thu 

phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban 
hành kèm theo Thông tư số 
263/2016/TT-BTC. 

2. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 
2021 trở đi, thực hiện nộp lệ phí 
sở hữu công nghiệp theo mức thu 
quy định tại mục A Biểu mức thu 
phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban 
hành kèm theo Thông tư số 
263/2016/TT-BTC. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 26 tháng 5 năm 
2020 đến hết ngày 31 tháng 12 
năm 2020. 

2. Về phạm vi điều chỉnh; đối 
tượng áp dụng; tổ chức thu phí, lệ 
phí; kê khai, nộp phí, lệ phí; quản 
lý và sử dụng phí, lệ phí; chứng từ 
thu, công khai chế độ thu phí, lệ 
phí và các nội dung khác liên quan 
không quy định tại Thông tư này 
thực hiện theo quy định Thông tư 
số 232/2016/TT-BTC và Thông tư 
số 263/2016/TT-BTC. 

3. Trong quá trình thực hiện, 
nếu có vướng mắc đề nghị các tổ 
chức, cá nhân phản ánh kịp thời về 
Bộ Tài chính để nghiên cứu, 
hướng dẫn bổ sung./. 

 (Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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HOẠT ĐỘNG CHUNG 
Hiệp định CPTPP: Tiêu 
chuẩn về sở hữu trí tuệ trong 
ngành chăn nuôi  

Hiệp định Đối tác Toàn diện và 
Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) có tiêu chuẩn rất cao về 
sở hữu trí tuệ (SHTT). Đối với 
ngành chăn nuôi, chế biến thịt, 
các cam kết CPTPP về SHTT có 
liên quan trực tiếp là cam kết về 
nông hóa phẩm. 

Hiện nay, giá thành sản phẩm 
chăn nuôi của Việt Nam còn cao 
hơn một số nước thành viên 
CPTPP. Nguyên nhân chủ yếu do 
sản xuất nhỏ, manh mún, giống 
vật nuôi chưa đảm bảo, năng suất 
vật nuôi thấp, năng suất lao động 
rất thấp, chi phí đầu vào cao do 
phụ thuộc khá nhiều vào NK (dù 
xóa bỏ thuế nhưng vẫn phải chịu 
chi phí vận chuyển, kiểm dịch). 
Chi phí phòng chống dịch bệnh 
khá cao trong khi các khoản phí và 
lệ phí tuy đã bỏ nhiều nhưng vẫn 
còn chồng chéo. Sản xuất - tiêu 
thụ chưa theo chuỗi nên phí trung 
gian nhiều. Cơ chế tín dụng đối 
với ngành chăn nuôi chưa hợp lý 
như khó tiếp cận vốn vay, lãi suất 
ngân hàng cao hơn khá nhiều so 
với nhóm các nước phát triển 
trong AEC, trong EVFTA, trong 

CPTPP… 

 
Hiệp định CPTPP: Tiêu chuẩn về sở hữu 

trí tuệ trong ngành chăn nuôi 

Bên cạnh đó, chất lượng sản 
phẩm và an toàn vệ sinh thực 
phẩm trong ngành chăn nuôi nhìn 
chung vẫn còn thấp. Những 
nguyên nhân cơ bản do môi 
trường chăn nuôi đang bị ô nhiễm, 
dịch bệnh vẫn còn xảy ra ở khu 
vực chăn nuôi nông hộ và trang 
trại nhỏ, lò mổ thủ công không 
đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y vẫn 
còn quá nhiều, còn nhiều nông hộ, 
trang trại chưa thực hành chăn 
nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP 
và đảm bảo an toàn sinh học. 

CPTPP có tiêu chuẩn rất cao về 
sở hữu trí tuệ (SHTT). Đối với 
ngành chăn nuôi, chế biến thịt, các 
cam kết CPTPP về SHTT có liên 
quan trực tiếp là cam kết về nông 
hóa phẩm. Cam kết SHTT đặc thù 
nhất trong CPTPP đối với nông 
hóa phẩm là cam kết về thời hạn 
bảo hộ đối với kết quả thử nghiệm 
và các dữ liệu khác, về tính an 
toàn của nông hóa phẩm chưa 
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công khai – còn gọi là “Độc quyền 
dữ liệu” khi đăng kí lưu hành 
nông hóa phẩm. 

Cụ thể, cam kết này bao gồm 
các nội dung cơ bản sau: 

 Nếu người nộp đơn xin phép 
lưu hành một nông hóa phẩm mới 
phải cung cấp các kết quả thử 
nghiệm, hoặc dữ liệu khác chưa 
công bố về mức độ an toàn và hiệu 
quả của sản phẩm thì trong vòng 
10 năm sau đó, Cơ quan cấp phép 
sẽ không được dựa trên các thông 
tin này để cho phép người khác 
lưu hành nông hóa phẩm cùng 
loại, hay tương tự trừ khi được 
người đã cung cấp thông tin đồng 
ý. 

 Cam kết tương tự với trường 
hợp cấp phép lưu hành nông hóa 
phẩm, dựa trên bằng chứng về 
việc đã được cấp phép lưu hành 
trên thị trường nước ngoài. 

Ngoài ra, trong các Thư song 
phương với các đối tác, liên quan 
tới cam kết này, các nước thành 
viên CPTPP sẽ không kiện Việt 
Nam theo cơ chế giải quyết tranh 
chấp cấp Chính phủ của CPTPP 
(cơ chế nêu tại Chương 28 
CPTPP) trong vòng 5 năm, sau 
năm thứ 5 kể từ khi Hiệp định 
CPTPP có hiệu lực. Nói cách khác 
Việt Nam có 10 năm để chuẩn bị 

cho việc thực thi nghĩa vụ này. 
Cam kết về độc quyền dữ liệu 

đối với nông hóa phẩm có thể dẫn 
đến một số tác động đáng chú ý: 

 Tạo ra lợi thế lớn cho các chủ 
thể lần đầu đưa ra dữ liệu thử 
nghiệm khi đăng kí lưu hành nông 
hóa phẩm (bởi trong vòng 10 năm 
sau đó, không ai được tự động sử 
dụng dữ liệu thử nghiệm đó nữa 
dù có thể dữ liệu thử nghiệm đó 
công khai, đáng tin cậy, và việc 
thử nghiệm lại cũng chỉ cho kết 
quả tương tự). 

 Hạn chế khả năng đăng kí lưu 
hành với sản phẩm tương tự, qua 
đó khiến giá của nông hóa phẩm 
đã lưu hành ít có khả năng giảm 
(do ít cạnh tranh). 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Hưng Yên: Nhiều sản phẩm 
được bảo hộ sở hữu trí tuệ  

Mới đây, 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 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ Nguyễn Hoàng Giang, Chủ 
tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn 
Văn Phóng. 
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Các đại biểu tham quan gian hàng trưng 

bày sản phẩm long nhãn Hưng Yên 

Thực hiện Chương trình phát 
triển tài sản trí tuệ của tỉnh Hưng 
Yên giai đoạn 2017-2020, Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng 
Yên đã thực hiện một số dự án xây 
dựng, phát triển thương hiệu và 
đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho 
các sản phẩm chủ lực, đặc thù của 
tỉnh. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã 
có tổng số 23 sản phẩm được cấp 
giấy chứng nhận bảo hộ bao gồm: 
1 chỉ dẫn địa lý, 11 nhãn hiệu 
chứng nhận, 11 nhãn hiệu tập thể; 
3 sản phẩm đang được xây dựng. 
Trong đó, nhiều sản phẩm nổi 
tiếng như: nhãn lồng Hưng Yên, 
gà Đông Tảo, mật ong hoa nhãn 
Hưng Yên, tương Bần, nghệ Chí 
Tân, quất cảnh Văn Giang, hương 
xạ Cao Thôn, chạm bạc Huệ Lai, 
hoa cây cảnh Văn Giang... 

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 phẩm truyền thống của tỉnh 
với chất lượng tốt, luôn được 
người tiêu dùng ưa chuộng. 

Các sản phẩm 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. 

 Qua đó giúp các sản phẩm 
ngày càng được người tiêu dùng 
biết đến rộng rãi, uy tín sản phẩm 
được nâng cao, giá trị sản phẩm 
được gia tăng, hoạt động sản xuất 
kinh doanh các sản phẩm được mở 
rộng để đáp ứng nhu cầu của thị 
trường, từng bước nâng cao thu 
nhập cho người dân, đóng góp vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội chung 
của tỉnh. 

(Theo vjst.vn) 
 
 Xây dựng lòng tin người tiêu 
dùng với nhãn hữu cơ của Bộ 
Nông nghiệp Hoa Kỳ  

Theo tin cảnh báo số 
G/TBT/N/USA/1637 ngày 
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10/8/2020, Hoa Kỳ thông báo 
Chương trình hữu cơ quốc gia; 
Tăng cường thực thi hữu cơ. Quy 
tắc đề xuất - Cơ quan quản lý thị 
trường nông nghiệp (AMS) của Bộ 
Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đề 
xuất sửa đổi các quy định hữu cơ 
của USDA để tăng cường giám sát 
và thực thi sản xuất, xử lý và bán 
các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. 

Các sửa đổi được đề xuất nhằm 
bảo vệ tính toàn vẹn trong chuỗi 
cung ứng hữu cơ, xây dựng lòng 
tin của người tiêu dùng và ngành 
công nghiệp đối với nhãn hữu cơ 
của USDA bằng cách tăng cường 
hệ thống kiểm soát hữu cơ, cải 
thiện khả năng truy xuất nguồn 
gốc từ trang trại đến thị trường và 
thực thi mạnh mẽ các quy định 
hữu cơ của USDA. 

 
Các chủ đề được đề cập trong 

quy tắc đề xuất này bao gồm: Khả 
năng áp dụng quy định và miễn 
trừ chứng nhận hữu cơ; Chứng 
nhận nhập khẩu thuộc Chương 
trình Hữu cơ Quốc gia; lưu trữ hồ 
sơ và truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm; chứng nhận trình độ và đào 
tạo nhân viên đại lý; các chứng chỉ 
hợp chuẩn về hoạt động hữu cơ; 
kiểm tra tại chỗ không báo trước 
đối với các hoạt động được chứng 
nhận; giám sát các hoạt động 
chứng nhận; hệ thống đánh giá sự 
phù hợp của nước ngoài; chứng 
nhận hoạt động của nhóm người 
trồng; ghi nhãn cho các container 
không bán lẻ; yêu cầu cập nhật 
hàng năm cho các hoạt động được 
chứng nhận; các quy trình tuân thủ 
và kháng nghị; tính toán hàm 
lượng hữu cơ của các sản phẩm đa 
thành phần. 

Mục đích ban hành quy định 
này nhằm thông tin người tiêu 
dùng về nhãn mác; phòng chống 
hành vi lừa đảo và bảo vệ người 
tiêu dùng; Yêu cầu chất lượng. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Ngăn chặn hành vi lừa đảo, 
bảo vệ người tiêu dùng với nhãn 
hiệu tiêu chuẩn  

Theo tin cảnh báo số 
G/TBT/N/THA/577 ngày 7/8/2020, 
Thái Lan thông báo Quyết định số 
B.E.2563 (2020) của Bộ trưởng 
Bộ Công nghiệp quy định mô tả, 
sản xuất và phương pháp trình 
bày nhãn hiệu tiêu chuẩn trên Sản 
phẩm Công nghiệp. 
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Quyết định này được ban hành 

để bãi bỏ Quyết định của Bộ 
trưởng quy định mô tả nhãn hiệu 
tiêu chuẩn gắn trên sản phẩm công 
nghiệp, B.E. 2549 (năm 2006) và 
Quyết định của Bộ trưởng quy 
định tiêu chí, phương pháp trình 
bày nhãn hiệu tiêu chuẩn trên sản 
phẩm công nghiệp, B.E. 2550 
(2007). Quyết định quy định các 
yêu cầu liên quan đến: Mô tả về 
nhãn hiệu tiêu chuẩn gắn trên các 
sản phẩm công nghiệp theo Mục 
16 và Mục 20, 21 của Luật Tiêu 
chuẩn sản phẩm công nghiệp B.E. 
2551 (năm 1968). Người được cấp 
phép theo Mục 16 và Mục 20, 21, 
tùy từng trường hợp, phải chịu 
trách nhiệm sản xuất một nhãn 
hiệu tiêu chuẩn. 

Khi gắn một nhãn hiệu tiêu 
chuẩn, những điều sau đây sẽ 
được trình bày: Số tiêu chuẩn sản 
phẩm công nghiệp được phép và 
thông tin điện tử liên quan bên 
dưới hoặc bên cạnh dấu tiêu 
chuẩn; Tên đầy đủ hoặc chữ viết 

tắt của bên được cấp phép hoặc 
nhãn hiệu thương mại đã đăng ký 
gần với nhãn hiệu tiêu chuẩn. Mục 
đích ban hành quyết định này 
nhằm ngăn chặn các hành vi lừa 
đảo và bảo vệ người tiêu dùng. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Đổi mới công tác tiêu chuẩn, 
đo lường và sở hữu trí tuệ nâng 
cao chất lượng quản lý sản 
phẩm hàng hóa  

Thời gian qua, việc thực hiện 
công tác tiêu chuẩn, đo lường và 
sở hữu trí tuệ (SHTT) được Bộ 
Công Thương đổi mới, hoàn thiện, 
góp phần nâng cao hiệu quả công 
tác quản lý nhà nước; từng bước 
thiết lập hệ thống hàng rào kỹ 
thuật bảo vệ hợp lý sản xuất trong 
nước; hỗ trợ doanh nghiệp (DN) 
nâng cao năng lực cạnh tranh, 
đồng thời ngăn chặn các sản 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ kém chất 
lượng. 

Cụ thể, Bộ Công Thương đã 
xây dựng và trình ban hành 6 văn 
bản làm cơ sở pháp lý có tính định 
hướng cho công tác tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng đối với các lĩnh 
vực, sản phẩm, hàng hóa và kiểm 
tra chuyên ngành thuộc trách 
nhiệm phân công quản lý của Bộ. 
Tới thời điểm hiện tại, về cơ bản, 
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chính sách về tiêu chuẩn, quy 
chuẩn, chất lượng được ban hành 
tương đối đồng bộ, đầy đủ; tạo cơ 
sở hành lang pháp lý và công cụ 
quản lý cần thiết cho các đơn vị 
chức năng trong quá trình thực 
hiện công tác này. Mặt khác, đã 
xây dựng, thẩm định và trình ban 
hành 10 quy chuẩn Việt Nam cho 
các sản phẩm, hàng hóa ngành 
Công Thương; tổ chức xây dựng 
các dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và 
chuyển Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) thẩm định, công 
bố theo quy định. 

 
Công tác tiêu chuẩn, đo lường và sở hữu 

trí tuệ đã được đổi mới. 

Bên cạnh đó, xây dựng Đề án 
tăng cường đổi mới hoạt động đo 
lường hỗ trợ DN Việt Nam nâng 
cao năng lực cạnh tranh và hội 
nhập quốc tế giai đoạn đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030 
đối với ngành Công Thương, 
nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu 
lực quản lý nhà nước về hoạt động 
đo lường trong ngành và hỗ trợ 
DN trong ngành nâng cao năng 

lực hoạt động đo lường. 
Công tác quản lý nhà nước về 

chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu 
thông trên thị trường trong phạm 
vi quản lý của Bộ được tăng 
cường thông qua triển khai đồng 
bộ các hoạt động của cơ quan 
quản lý nhà nước như: Đăng ký, 
chỉ định và kiểm tra hoạt động của 
các tổ chức đánh giá sự phù hợp 
đối với sản phẩm, hàng hóa và các 
tổ chức kiểm nghiệm đối với lĩnh 
vực an toàn thực phẩm theo quy 
định của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa và Luật An toàn 
vệ sinh thực phẩm; thanh tra, kiểm 
tra và xử lý vi phạm về chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa và an toàn 
thực phẩm. 

Thực hiện Chiến lược quốc gia 
về SHTT, Vụ KH&CN đã xây 
dựng dự thảo Kế hoạch triển khai 
các nhiệm vụ về SHTT của Bộ 
Công Thương để triển khai Quyết 
định số 1068/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. Hiện nay, dự 
thảo kế hoạch đã lấy ý kiến các 
đơn vị trong Bộ Công Thương, 
đang tổng hợp để trình lãnh đạo 
Bộ ký ban hành. Ngoài ra, trình 
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban 
hành Quyết định số 1978/QĐ-
BCT về việc ban hành kế hoạch 
thực hiện "Đề án triển khai, áp 
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dụng và quản lý hệ thống truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 
giai đoạn đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030" thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Công Thương. 

 (Theo vietq.vn) 
 

 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Châu 
Thành Long An” cho sản phẩm 
thanh long  

Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ đã 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ 
dẫn địa lý cho thanh long Châu 
Thành Long An (sản phẩm thứ 85 
được bảo hộ chỉ dẫn địa lý). 
UBND tỉnh Long An là tổ chức 
quản lý chỉ dẫn địa lý này. 

 
Thanh long Châu Thành Long 

An là sản phẩm nổi tiếng ở trong 
và ngoài nước. Danh tiếng của sản 
phẩm được khẳng định thông qua 
các cuộc thi, lễ hội về trái cây uy 
tín. Thanh long Châu Thành Long 
An nổi tiếng với hai giống thanh 
long ruột trắng và ruột đỏ. Thanh 
long ruột trắng có trọng lượng quả 
trên 300 g, 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%, vitamin C trên 8,9 mg/100 
g... Thanh long ruột đỏ có vỏ quả 
có màu đỏ, mỏng, thịt quả màu đỏ 
tím, chắc, giòn, nhiều nước, sản 
phẩm có vị ngọt. Giống thanh long 
này được đặc trưng với độ Brix 
trên 10,8%, hàm lượng Acid dưới 
0,3%, vitamin C trên 2,9 mg/100 
g... 

Tính chất khác biệt của thanh 
long Châu Thành Long An có 
được là nhờ các điều kiện độc đáo 
về tự nhiên và tập quán canh tác 
của người dân tại khu vực địa lý. 
Cụ thể, khu vực địa lý có địa hình 
tương đối cao (0,4-6,5 m), dạng 
địa hình ven sông, độ cao thấp dần 
về phía nội đồng, bao bọc bởi hệ 
thống sông Vàm Cỏ và sông Tiền, 
ít bị ảnh hưởng bởi lũ. Đất tại khu 
vực được bảo hộ chỉ dẫn địa lý 
chủ yếu là phù sa, giàu mùn, tỷ lệ 
thịt sét cao; độ pH của đất chua 
nhẹ, giàu các chất khoáng kali, 
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magie, khả năng trao đổi cation 
CEC cao (14,1 meq/100 g).  

Theo Quyết định của Cục Sở 
hữu trí tuệ, khu vực địa lý được 
bảo hộ gồm: thị trấn Tân Trụ và 
các xã Mỹ Bình, An Nhựt Tân, 
Quê Mỹ Thạnh, Lạc Tấn, Bình 
Trinh Đông, Tân Phước Tây, Bình 
Lãng, Bình Tịnh, Đức Tân, Nhựt 
Ninh thuộc huyện Tân Trụ; thị 
trấn Thủ Thừa và các xã Nhị 
Thành, Bình Thạnh, Tân Thành, 
Long Thành, Long Thạnh, Long 
Thuận, Mỹ Lạc, Mỹ Thạnh, Mỹ 
Phú, Mỹ An, Bình An thuộc 
huyện Thủ Thừa; phường 3, 4, 5, 
6, 7, Tân Khánh, Khánh Hậu và 
các xã An Vĩnh Ngãi, Lợi Bình 
Nhơn, Nhơn Thạnh Trung, Bình 
Tâm, Hướng Thọ Phú thuộc TP 
Tân An; thị trấn Tầm Vu và  các 
xã Vĩnh Công, Hiệp Thạnh, Hòa 
Phú, Dương Xuân Hội, Long Trì, 
An Lục Long, Bình Quới, Phước 
Tân Hưng, Thanh Phú Long, 
Thuận Mỹ, Phú Ngãi Trị, Thanh 
Vĩnh Đông thuộc huyện Châu 
Thành, tỉnh Long An. 

(Theo vjst.vn) 
 
 Khẳng định tính đặc trưng 
của sản phẩm địa phương  

21 sản phẩm đủ điều kiện tham 
gia đánh giá, phân hạng tại 

chương trình “Mỗi xã một sản 
phẩm” (gọi tắt là OCOP) đã được 
gắn từ 3-5 sao tại Hội nghị đánh 
giá, phân loại sản phẩm OCOP 
đợt 1 của tỉnh trong năm 2020, 
được tổ chức vào chiều 4/11 do Sở 
NN-PTNT chủ trì. 

Theo báo cáo từ Sở Nông 
nghiệp Phát triển nông thôn (NN-
PTNT) tỉnh BR-VT, năm 2020 các 
cấp, ngành, địa phương đã nỗ lực 
triển khai chương trình. Để đánh 
giá đúng và bảo đảm tính khách 
quan, ngay khi triển khai chương 
trình, Sở NN-PTNT đã mời Công 
ty Sông Đà Kinh Bắc (tại Hà Nội) 
làm đơn vị tư vấn, hướng dẫn thực 
hiện. 

Bà Vương Thị Kim Thắm, 
Tổng Giám đốc Công ty Sông Đà 
Kinh Bắc cho biết: Qua khảo sát, 
toàn tỉnh có hơn 150 sản phẩm 
đáp ứng điều kiện dự thi đánh giá, 
phân loại. Đợt này Hội đồng đánh 
giá, phân loại tổ chức đánh giá cho 
21 sản phẩm tiêu biểu của các địa 
phương. Các sản phẩm được đánh 
giá dựa trên các tiêu chí Quyết 
định 1048/QĐ-TTg ngày 
21/8/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ. Cụ thể, các sản phẩm tham 
gia chương trình OCOP sẽ được 
đánh giá ở cấp huyện trước, nếu 
đạt từ 50 điểm trở lên sẽ được 
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đánh giá ở cấp tỉnh. Hội đồng cấp 
tỉnh tổ chức 2 vòng để đánh giá 
phân hạng sản phẩm. Như vậy sẽ 
phải trải qua 3 vòng đánh giá mới 
đủ điều kiện để công nhận sản 
phẩm OCOP. Đánh giá, phân hạng 
sản phẩm là bước cực kỳ quan 
trọng trong 6 bước của chu trình 
chuẩn hóa sản phẩm OCOP. 

Còn theo ông Trần Văn Cường, 
Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh BR-
VT, để được “gắn sao” OCOP, sản 
phẩm phải bảo đảm các yêu cầu 
như: Có công bố chất lượng sản 
phẩm; có câu chuyện sản phẩm, có 
mã số, mã vạch, tem truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm; có chứng 
nhận sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu sản 
phẩm; sản xuất có kế hoạch bảo vệ 
môi trường; sản phẩm có mẫu mã 
bao bì đẹp, đặc sắc... Các sản 
phẩm tham gia OCOP bắt buộc 
phải trải qua đánh giá và phân 
hạng một cách khách quan, chặt 
chẽ, đúng quy định, được tổ chức 
truyền thông rộng rãi để các địa 
phương và các hộ sản xuất, tổ 
chức kinh tế tham gia. Các sản 
phẩm được đánh giá, phân hạng 
qua 3 năm sẽ được đánh giá, nâng 
cấp sản phẩm một lần. 

Trong số 21 sản phẩm đủ điều 
kiện đánh giá, gắn sao lần này, căn 
cứ trên cơ sở hồ sơ và thực tế sản 

xuất, sự độc đáo, sức cạnh tranh 
của sản phẩm trên thị trường. Ông 
Lâm Ngọc Nhâm, HTX Nông 
nghiệp, Thương mại và Dịch vụ 
Bầu Mây (huyện Xuyên Mộc) 
phấn khởi cho biết, đơn vị có 5 
sản phẩm được lọt vào thẩm định, 
phân hạng cấp tỉnh gồm: tiêu xanh 
muối, tiêu sữa, tiêu một nắng, tiêu 
muối tươi và tiêu không hạt. Để 
các sản phẩm đạt tiêu chuẩn đánh 
giá trong đợt này, thời gian qua 
dưới sự hướng dẫn, tư vấn của 
ngành nông nghiệp, HTX đã 
không ngừng nâng cao chất lượng 
sản phẩm, hoàn thiện mẫu mã, bao 
bì. HTX cũng đẩy mạnh việc nâng 
cao chất lượng sản phẩm, trong số 
gần 1.000ha sản xuất tiêu có 15ha 
được sản xuất theo hướng thực 
hành nông nghiệp tốt toàn cầu 
(GlobalGAP), gắn bảng theo dõi 
từ khi trồng đến khi thu hoạch và 
kiểm soát nghiêm ngặt việc sử 
dụng phân bón, nước tưới, chăm 
sóc, thuốc bảo vệ thực vật. Không 
những vậy, sản phẩm còn được 
thực hiện đúng các quy định về 
nhật ký sản xuất, truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, đăng ký mã vạch… 
Đối với việc sản phẩm đủ tiêu 
chuẩn tham gia OCOP lần này, 
ông Nhâm tin tưởng, việc được 
phân hạng và gắn sao chắc chắn 
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sản phẩm của hợp tác xã sẽ vang 
xa, thị trường tiêu thụ sẽ mở rộng 
hơn. 

Đồng thời, xây dựng điểm giới 
thiệu, trưng bày sản phẩm OCOP 
để tuyên truyền, quảng bá và nâng 
tầm các sản phẩm lợi thế của tỉnh; 
làm việc với các siêu thị, trung 
tâm thương mại, địa điểm du lịch, 
điểm dừng chân… để xây dựng 
những gian hàng trung bày sản 
phẩm OCOP trong thời gian gần 
nhất. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 
 

Phú Xuyên: Công bố nhãn 
hiệu tập thể bưởi Thồ Bạch Hạ 

Ngày 24/10, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT) phối hợp với UBND 
huyện Phú Xuyên đã tổ chức lễ 
công bố nhãn hiệu tập thể “Bưởi 
Thồ Bạch Hạ - Phú Xuyên”. 

 
Phú Xuyên: Công bố nhãn hiệu tập thể bưởi 

Thồ Bạch Hạ 

Giống bưởi Thồ có nguồn gốc 
tại thôn Hòa Thượng, xã Bạch Hạ, 
huyện Phú Xuyên. Với ưu thế là 

giống bưởi cho thu hoạch sớm, 
đúng dịp rằm Trung thu hàng năm. 
Quả có dáng bầu dục, thịt quả màu 
vàng sáng, tôm giòn, mọng, ráo 
nước, vị ngọt mát được nhiều 
người ưa chuộng. 

Theo các hộ trồng bưởi tại địa 
phương, cây bưởi Thồ được trồng 
tại xã Bạch Hạ từ khoảng 40 - 50 
năm trước, ban đầu chỉ có một vài 
hộ trồng với diện tích nhỏ, chủ 
yếu trồng trong vườn tạp của gia 
đình, nay với hiệu quả kinh tế cao 
đã được nhân rộng ra nhiều hộ với 
quy mô hơn 30ha. 

Trong 2 năm (2017 - 2018), 
Trung tâm Phát triển nông nghiệp 
Hà Nội phối hợp với xã Bạch Hạ 
theo dõi quá trình sinh trưởng, 
phát triển, năng suất, chất lượng 
và hiệu quả kinh tế qua đó hoàn 
thiện hồ sơ cấp chứng nhận cây 
đầu dòng cho 28 cây bưởi Thồ từ 
15 năm tuổi trở lên tại xã Bạch 
Hạ. Qua đó, làm cơ sở để chọn tạo 
giống, nhân giống bưởi Thồ chất 
lượng cao phục vụ sản xuất trong 
và ngoài địa phương. 

Theo đánh giá của Phó Giám 
đốc Sở NN&PTNT Hà Nội 
Nguyễn Xuân Đại, bưởi thồ là 
giống bưởi quý, có chất lượng tốt, 
thời vụ thu hoạch sớm là những 
ưu điểm của cây bưởi Thồ để phát 
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triển và nhân rộng trong cơ cấu 
cây ăn của của Thành phố, của 
huyện. Phát triển sản xuất bưởi 
Thồ ở Hà Nội hoàn toàn phù hợp 
với cơ cấu đa dạng các giống bưởi 
chất lượng cao trên địa bàn TP, 
đáp ứng yêu cầu rải vụ thu hoạch 
trong năm.  

Qua đó, làm cơ sở để huyện 
quản lý vùng trồng, bổ sung cấp 
mã vùng trồng; hỗ trợ tem truy 
xuất nguồn gốc để sản phẩm bưởi 
Thồ Bạch Hạ sớm được vào các 
kênh phân phối tại hệ thống siêu 
thị. 

(Theo sohuutritue.vn) 
 

SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
Tăng cường phòng chống xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ  

Mới đây, Chương trình hợp 
tác phòng chống xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ (Chương trình Hành 
động 168) giai đoạn III đã tổ chức 
phiên họp lần thứ nhất. Tại phiên 
họp, Ban Thường trực Chương 
trình 168 giai đoạn III đã công bố 
Quyết định của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KHCN) 
về việc thành lập Ban thường trực 
phối hợp hành động phòng chống 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Trên cơ sở kết quả đáng ghi 
nhận của Chương trình 168 giai 

đoạn I và giai đoạn II, thực hiện 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 
ngày 13.3.2019, 9 Bộ, ngành (bao 
gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ 
Công an, Bộ Công Thương, Bộ 
Thông tin và Truyền thông, Tòa 
án Nhân dân Tối cao và Viện 
Kiểm sát Nhân dân Tối cao) đã 
tiếp tục cùng nhau ký kết Chương 
trình 168 giai đoạn III (2019-
2023). 

Mục tiêu chung của giai đoạn 
III Chương trình 168 là phối hợp 
một cách toàn diện, thường xuyên 
và kịp thời nhằm nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả của hoạt động thực 
thi quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng 
cơ chế thực thi quyền sở hữu trí 
tuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế, xã hội và hội nhập 
quốc tế. 

Toàn cảnh Phiên họp lần thứ 
nhất Chương trình hợp tác phòng 
chống xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ, giai đoạn III.  

Tại phiên họp lần thứ 
nhất Chương trình hợp tác phòng 
chống xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ, giai đoạn III tổ chức vào 
ngày 4.11, Phó Chánh Thanh tra 
Bộ KHCN, Trưởng ban, Ban 
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Thường trực Chương trình 168 
giai đoạn III Nguyễn Như Quỳnh 
đã công bố Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ KHCN về việc thành 
lập Ban thường trực. Theo đó Ban 
thường trực gồm 20 thành viên đại 
diện cho 09 bộ, ngành. Hoạt động 
phối hợp tập trung vào hợp tác 
trong xây dựng và thực thi pháp 
luật; phối hợp nâng cao hiệu quả 
áp dụng biện pháp hành chính, dân 
sự và hình sự trong phòng, chống 
xâm phạm quyền SHTT, báo cáo, 
trao đổi thông tin, kinh nghiệm, 
đào tạo, nâng cao năng lực và 
tuyên truyền nâng cao nhận thức 
của doanh nghiệp và cộng đồng. 

(Theo daibieunhandan.vn) 
 
 Tranh chấp quyền sở hữu trí 
tuệ thường gặp đối với doanh 
nghiệp tại Việt Nam và một số 
kiến nghị 

TS Nguyễn Thanh Hà - Công ty 
SB Law cho biết: Hiện nay tranh 
chấp quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) 
ở Việt Nam ngày càng phức tạp, 
trong đó tập trung nhiều vào tranh 
chấp quyền tác giả và quyền sở 
hữu công nghiệp.  

Để góp phần giải quyết vấn đề 
này, theo tác giả cần thường xuyên 
rà soát, đánh giá tính hiệu lực, 
hiệu quả và sự phù hợp của các 

biện pháp bảo vệ quyền SHTT 
theo hướng bảo đảm tính chất dân 
sự 1 của quyền SHTT, thành lập 
tòa án chuyên trách về SHTT, xây 
dựng đội ngũ thẩm phán chuyên 
xét xử các vụ việc về SHTT. 

 
Theo bản Báo cáo đặc biệt 301 

của Văn phòng Đại diện Bộ 
Thương mại Hoa Kỳ (USTR) - 
báo cáo thường niên năm 2019 
đánh giá về tình trạng thực thi và 
bảo hộ quyền SHTT của quốc gia 
là đối tác thương mại của Hoa Kỳ, 
năm thứ 4 liên tiếp Việt Nam vẫn 
nằm trong danh sách các quốc gia 
cần theo dõi (watch list) về SHTT. 
Điều này cho thấy, Nhà nước cũng 
như các doanh nghiệp cần dành sự 
quan tâm hơn nữa tới quyền 
SHTT, từ đó bảo vệ một cách hiệu 
quả các quyền SHTT - loại tài sản 
vô hình có giá trị rất lớn đối với 
doanh nghiệp. 

Hiện nay, theo quy định trong 
việc giải quyết các tranh chấp 
quyền SHTT tại tòa án nhân dân, 
các tranh chấp và xâm phạm 
quyền SHTT được phân thành 4 
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nhóm chính: (i) tranh chấp quyền 
tác giả có thể có tính chất thuần 
túy liên quan quyền nhân thân 
và/hoặc thuần túy liên quan đến 
quyền tài sản; (ii) tranh chấp 
quyền liên quan; (iii) tranh chấp 
quyền sở hữu công nghiệp; và (iv) 
tranh chấp quyền đối với giống 
cây trồng.  

Đối với tranh chấp về quyền 
tác giả, các tranh chấp bản quyền 
liên quan đến nhiều loại hình tác 
phẩm khác nhau nhưng chủ yếu là 
các tranh chấp phổ biến xuất phát 
từ quyền tác giả và quyền chủ sở 
hữu tác phẩm. Nhắc đến tranh 
chấp bản quyền có thể kể tên vụ 
kiện giữa họa sỹ Lê Phong Linh 
và Công ty Phan Thị kéo dài hơn 
10 năm. Bộ truyện tranh nổi tiếng 
“Thần đồng đất Việt” ban đầu 
được đăng ký bản quyền tác giả 
dưới tên của họa sỹ Lê Phong 
Linh và bà Phan Thị Mỹ Hạnh - 
Giám đốc Công ty Phan Thị. Sau 
khi ông Linh không còn làm việc 
cho Công ty Phan Thị thì phát sinh 
tranh chấp quyền tác giả đối với 
các hình tượng nhân vật trong bộ 
truyện này. Phía ông Linh cho 
rằng việc Công ty Phan Thị tiếp 
tục khai thác hình ảnh từ các hình 
tượng nhân vật là vi phạm quyền 
tác giả, ngược lại phía Công ty 

Phan Thị khẳng định mình mới là 
chủ sở hữu của các hình tượng 
nhân vật nên họ được quyền sử 
dụng. Ngày 18/2/2019, hội đồng 
xét xử đã đưa ra phán quyết, công 
nhận Lê Phong Linh là tác giả duy 
nhất của 4 hình tượng trong Thần 
đồng đất Việt, xác nhận bà Hạnh 
không phải là đồng tác giả. 

Ngoài ra, tại Việt Nam, các vi 
phạm liên quan tới bản quyền đối 
với phần mềm cũng đáng báo 
động. Có thể thấy rõ trong lĩnh 
vực điện ảnh. Tình trạng vi phạm 
bản quyền trực tuyến tại Việt Nam 
đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến 
ngành sản xuất phim do các bộ 
phim mới thường bị phát tán trên 
mạng internet (thông qua các trang 
website và mạng xã hội phổ biến 
như facebook) ngay khi phim còn 
đang chiếu ngoài rạp, hay các 
chương trình thu hút đông đảo 
khán giả như chương trình gặp 
nhau cuối năm (rất nhiều bộ phim 
bị quay lén chuyên nghiệp trong 
rạp rồi được phát tán trên mạng 
thông qua “các đơn vị vi phạm bản 
quyền trung gian”). Và cũng chính 
vì vấn đề vi phạm bản quyền số 
này mà không ít lần Đài Truyền 
hình Việt Nam - VTV đã bị cắt 
quyền phát sóng các chương trình 
bóng đá quốc tế…, gây ảnh hưởng 
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tới các đơn vị trong nước, ảnh 
hưởng trực tiếp tới quyền lợi 
người tiêu dùng cũng như làm mất 
uy tín, ảnh hưởng tiêu cực đến 
hình ảnh của doanh nghiệp Việt 
Nam trong mắt các đối tác nước 
ngoài. 

Nếu như tranh chấp quyền tác 
giả thường xảy ra trong các lĩnh 
vực sân khấu, điện ảnh thì các 
hành vi xâm phạm quyền sở hữu 
công nghiệp lại tập trung chủ yếu 
ở hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, 
xâm phạm quyền sở hữu công 
nghiệp trên hàng hóa, biển hiệu, 
phương tiện kinh doanh, và gần 
đây xuất hiện cả hành vi xâm 
phạm quyền đối với nhãn hiệu 
trong tên doanh nghiệp, tên 
thương mại, tên miền (domain 
name) internet; cạnh tranh không 
lành mạnh trên mẫu nhãn, kiểu 
dáng bao bì sản phẩm và cạnh 
tranh không lành mạnh liên quan 
đến đăng ký sử dụng tên miền trên 
Internet. Thực tế hiện nay cho 
thấy, các hành vi sản xuất, nhập 
khẩu, tiếp thị, mua bán các hàng 
hóa giả mạo, hàng hóa xâm phạm 
quyền sở hữu công nghiệp tại Việt 
Nam đang có chiều hướng gia 
tăng, diễn biến phức tạp. Các mặt 
hàng giả mạo, hàng hóa xâm phạm 
quyền SHTT ngày càng đa dạng 

về chủng loại và tinh vi về hình 
thức, trong khi ý thức của người 
tiêu dùng về SHTT cũng như khả 
năng phân biệt hàng thật/hàng giả 
còn hạn chế, cũng như tâm lý hám 
rẻ trong một bộ phận dân cư dẫn 
tới tiếp tay cho hàng nhái, hàng 
giả tồn tại, từ đó khiến sụt giảm 
doanh thu của doanh nghiệp, làm 
suy giảm nghiêm trọng uy tín 
thương hiệu của các nhà sản xuất 
lớn làm ăn trung thực, lâu dài, giữ 
chữ tín đối với người tiêu dùng.  

Bên cạnh đó, xuất phát từ việc 
Việt Nam tuân theo nguyên tắc 
“First to file” (Quyền đăng ký bảo 
hộ được dành cho người nộp đơn 
đầu tiên) trong thẩm định đơn, đã 
không ít tranh chấp xảy ra liên 
quan tới việc xác định chủ sở hữu 
đích thực của quyền sở hữu công 
nghiệp. Pháp luật Việt Nam có đề 
cập tới việc hủy bỏ hiệu lực văn 
bằng bảo hộ trên cơ sở người nộp 
đơn đăng ký không có quyền đăng 
ký và không được chuyển nhượng 
quyền đăng ký đối với sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố 
trí, nhãn hiệu tại Điểm a, Khoản 1, 
Điều 96 Luật SHTT 2005, sửa đổi 
bổ sung các năm 2009, 2019. Tuy 
nhiên, việc hủy bỏ hiệu lực văn 
bằng trên thực tế còn gặp khó 
khăn. Việc đăng ký chiếm quyền, 
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đầu cơ trong lĩnh vực này tại Việt 
Nam cũng chưa có cơ chế xử lý 
nghiêm minh, tạo ra lỗ hổng để 
các bên tiếp tục hành vi này trên 
thực tế. 

Hiện nay, có thể thấy khi tình 
trạng tranh chấp SHTT xảy ra mà 
chưa được giải quyết triệt để, dẫn 
đến một số vấn đề cần quan tâm 
như: 

Một là, thời gian xử lý tranh 
chấp kéo dài, hiệu quả xử lý chưa 
cao, dẫn tới mất lợi thế cạnh tranh 
và mất cơ hội của doanh nghiệp 
trong nước trên trường quốc tế. 
Hai là, việc xử lý chậm hoặc thiếu 
nghiêm minh dẫn đến suy giảm 
khả năng thu hút doanh nghiệp 
đầu tư nước ngoài, nảy sinh tâm lý 
không muốn đầu tư phát triển sản 
xuất cho ra sản phẩm mới hoặc 
gián tiếp hạn chế hoạt động 
chuyển giao công nghệ mới từ khu 
vực này. 

Ba là, mức độ vi phạm ngày 
càng đa dạng, tinh vi, trong khi 
lực lượng xử lý tranh chấp về 
SHTT còn hạn chế. 

Trong thời gian tới, chính sách 
về SHTT ở nước ta cần có sự điều 
chỉnh phù hợp. Cụ thể: 

Thứ nhất, cần thường xuyên rà 
soát, đánh giá tính hiệu lực, hiệu 
quả và sự phù hợp của các biện 

pháp bảo vệ quyền SHTT theo 
hướng bảo đảm tính chất dân sự 
của quyền SHTT, dần tiến tới xóa 
bỏ tình trạng hành chính hóa các 
quan hệ dân sự về SHTT. Điều đó 
sẽ giúp các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước tin tưởng và yên tâm 
phát triển sản xuất, thu hút lực 
lượng lao động nội địa. 

Thứ hai, cần nghiên cứu thành 
lập tòa án chuyên trách về SHTT, 
có kế hoạch xây dựng đội ngũ 
thẩm phán chuyên xét xử các vụ 
việc về SHTT. Chỉ khi có tòa án 
chuyên trách và đội ngũ thẩm 
phán giàu kinh nghiệm trong lĩnh 
vực này, chủ sở hữu quyền SHTT, 
trong đó có các doanh nghiệp mới 
tin tưởng để đưa các tranh chấp ra 
giải quyết tại tòa và hiệu quả xử lý 
được nâng cao. 

Thứ ba, khuyến khích giải 
quyết các tranh chấp SHTT bằng 
hình thức trọng tài; đẩy mạnh và 
tăng cường hoạt động hòa giải các 
tranh chấp về SHTT. Việc giải 
quyết tranh chấp SHTT bằng hình 
thức trọng tài có thể giúp cho các 
bên giải quyết vụ việc một cách 
nhanh chóng, hiệu quả và tiết 
kiệm chi phí. Đây là điều mà các 
doanh nghiệp mong muốn để có 
thể yên tâm mở rộng quy mô sản 
xuất. 



                                          Số 237 – 11/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 31 
 

Thứ tư, trước mắt, khi các biện 
pháp xử lý bằng biện pháp dân sự 
chưa được ban hành, áp dụng thì 
nên xem xét tăng mức xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực 
SHTT nhằm răn đe và triệt tiêu 
khả năng thu lợi bất chính từ hoạt 
động kinh doanh hàng giả, hàng 
nhái, hàng xâm phạm quyền 
SHTT của các đối tượng vi phạm. 

Thứ năm, mở rộng xã hội hóa 
đi đôi với nâng cao chất lượng 
hoạt động bổ trợ tư pháp về 
SHTT: rà soát, bổ sung và củng cố 
đội ngũ giám định viên tư pháp về 
SHTT; khuyến khích việc tham 
gia cung ứng, đồng thời tăng 
cường kiểm soát chất lượng dịch 
vụ giám định chuyên môn theo 
yêu cầu cũng như dịch vụ tư vấn 
pháp luật phục vụ hoạt động bảo 
vệ quyền SHTT. Có thể thấy rằng, 
công tác phối hợp giữa các cơ 
quan liên quan và giữa trung ương 
với địa phương là một trong 
những chìa khóa quan trọng trong 
thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao 
năng lực thực thi quyền SHTT tại 
Việt Nam, giúp phát huy sức 
mạnh của toàn lực lượng. Để làm 
được điều này, các cơ quan chức 
năng tại địa phương cần phải quan 
tâm đúng mức tới việc bố trí 
nguồn lực (kinh phí, nhân lực) và 

thời gian cho nhiệm vụ thực thi 
quyền sở hữu công nghiệp, cử cán 
bộ tham gia các khóa/lớp đào tạo, 
bồi dưỡng nâng cao năng lực. Các 
cơ quan chức năng ở trung ương 
có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh 
vực giải quyết tranh chấp chịu 
trách nhiệm trong việc đào tạo, 
nâng cao nghiệp vụ cho các cơ 
quan chức năng địa phương, từ đó, 
đồng bộ hóa chuyên môn cũng 
như cơ chế xử lý tranh chấp SHTT 
cho tất cả các cơ quan từ trung 
ương tới địa phương. 

 (Theo vjst.vn) 
 
 Minh bạch thông tin hàng 
hoá trong thương mại điện tử, 
chống hàng giả  

Bộ Công Thương vừa công bố 
lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối 
với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 
sung Nghị định số 52/2013/NĐ-
CP của Chính phủ về Thương mại 
điện tử nhằm giải quyết một số 
vướng mắc trong thực tiễn hiện 
nay. 

 
Bộ Công Thương cho biết, 
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Chính phủ ban hành Nghị định số 
52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 
về Thương mại điện tử (TMĐT) 
đã tạo điều kiện để TMĐT phát 
triển, góp phần nâng cao sức cạnh 
tranh của doanh nghiệp và xây 
dựng tập quán thương mại hiện 
đại cho Việt Nam. 

Tuy nhiên, hoạt động TMĐT là 
lĩnh vực chịu nhiều tác động và 
thay đổi nhanh chóng. Nhiều mô 
hình TMĐT mới xuất hiện, đa 
dạng về cách thức hoạt động và 
chủ thể tham gia, đặc biệt các 
mạng xã hội đang nổi lên là một 
phương thức giao dịch TMĐT phổ 
biến nhưng chưa được điều chỉnh; 
các hành vi vi phạm trong TMĐT 
diễn ra ngày càng phức tạp, đặc 
biệt là vấn nạn hàng giả, hàng lậu, 
hàng xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ trên các sàn giao dịch TMĐT 
và mạng xã hội; hoạt động TMĐT 
có yếu tố nước ngoài phát sinh 
dưới nhiều hình thức; và một số 
vấn đề khác đang đặt ra yêu cầu 
mới đối với cơ quan quản lý nhà 
nước. Do vậy, việc xây dựng Nghị 
định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 
52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về 
Thương mại điện tử là rất cần thiết 
trong giai đoạn hiện nay. 

Minh bạch thông tin hàng hoá 
trong hoạt động TMĐT, chống 

hàng giả. Dự thảo sửa đổi, bổ sung 
quy định nhằm minh bạch thông 
tin hàng hoá, dịch vụ trong hoạt 
động TMĐT, chống hàng giả, 
hàng xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ. 

Cụ thể, sửa đổi quy định về 
thông tin hàng hóa, dịch vụ trong 
hoạt động TMĐT tại Điều 30 
Nghị định 52. Dự thảo Nghị định 
sửa đổi, bổ sung quy định này theo 
hướng quản lý chặt hơn đối với 
thông tin hàng hóa công khai trên 
website, đồng thời các thông tin 
này phải theo quy định của pháp 
luật về nhãn hàng hóa, phù hợp 
với đặc tính của từng loại hàng 
hóa. 

Bổ sung quy định về thông tin 
vận chuyển và giao nhận tại điểm 
d khoản 1 Điều 33 Nghị định 52; 
theo đó, bổ sung quy định về việc 
phân định rõ trách nhiệm của 
thương nhân, tổ chức cung ứng 
dịch vụ lưu kho, vận chuyển, giao 
hàng (gọi chung là dịch vụ 
logistics) về cung cấp chứng từ 
hàng hóa trong quá trình giao 
nhận, đảm bảo điều kiện thực thi 
cho các cơ quan phòng, chống 
hàng giả, hàng lậu, gian lận 
thương mại. 

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa 
đổi, bổ sung quy định đối với quản 
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lý hoạt động TMĐT trên mạng xã 
hội: Với mục tiêu thiết lập cơ sở 
pháp lý đầy đủ cho TMĐT trên 
mạng xã hội hoạt động với định 
hướng tạo sân chơi công bằng, 
bình đẳng giữa các phương thức 
hoạt động TMĐT dù trong lãnh 
thổ Việt Nam hay xuyên biên giới; 
hạn chế hoạt động buôn bán hàng 
giả, hàng nhái, hàng xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ trên môi 
trường mạng, Dự thảo Nghị định 
sửa đổi, bổ sung các hình thức 
hoạt động của sàn giao dịch 
TMĐT, theo đó khoản 2 Điều 35 
đã bổ sung mạng xã hội có các đặc 
tính như sàn giao dịch TMĐT thì 
thực hiện theo quy định về sàn 
giao dịch TMĐT. 

Đối với quy định về trách 
nhiệm thực hiện thủ tục thông báo 
website TMĐT bán hàng: Dự thảo 
sửa đổi quy định về trách nhiệm 
của thương nhân, tổ chức, cá nhân 
sở hữu website TMĐT bán hàng 
tại Điều 27 Nghị định 52 theo 
hướng thu hẹp phạm vi thực hiện 
thủ tục hành chính của tổ chức, cá 
nhân. Theo đó, chỉ website TMĐT 
bán hàng có chức năng đặt hàng 
trực tuyến mới phải thực hiện thủ 
tục hành chính thông báo với Bộ 
Công Thương. 

(Theo baochinhphu.vn) 

 
 Hà Nội: Triệt phá cơ sở 'phù 
phép' nhiều sản phẩm hàng nhái 
thành hàng hiệu 

Mới đây, lực lượng chức năng 
tại Hà Nội đã phát hiện và bắt quả 
tang 1 cơ sở đang thực hiện hành 
vi biến hàng trăm sản phẩm có 
xuất xứ Trung Quốc thành hàng 
hóa mang các nhãn hiệu thời 
trang cao cấp như Dior, Chanel, 
Gucci. 

Cụ thể, theo thông tin từ Tổng 
Cục Quản lý thị trường, hôm 
28/10 vừa qua, lực lượng chức 
năng thuộc Đội QLTT số 14 – Cục 
QLTT Hà Nội đã tiến hành kiểm 
tra đột xuất cơ sở kinh doanh thời 
trang tại địa chỉ Phòng 301 nhà 20 
phố Chùa Quỳnh, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội do ông Nguyễn Văn Vũ 
làm chủ. Tại hiện trường, Đoàn 
kiểm tra bắt quả tang Chủ cơ sở 
đang thực hiện hành vi 
đính các nhãn hiệu Dior, Chanel 
lên hàng hóa. 

Ngoài ra, kiểm đếm tại hiện 
trường, lực lượng chức năng phát 
hiện 79 sản phẩm quần, áo, váy 
các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn 
hiệu Chanel, Gucci, Dior; 166 
quần, áo, váy các loại do nước 
ngoài sản xuất không có hóa đơn, 
chứng từ; 725 vỏ hộp bằng giấy 



                                          Số 237 – 11/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 34 
 

mang nhãn hiệu Chanel, Gucci, 
Dior; 107 nhãn bằng vải mang 
nhãn hiệu Chanel, Gucci, Dior; 
3.156 nhãn bằng giấy mang nhãn 
hiệu Chanel, Gucci, Dior; 1.800 
vật phẩm bằng nhựa mang nhãn 
hiệu Dior, Gucci. 

Tại thời điểm lực lượng kiểm 
tra ập đến, chủ cơ sở đã không thể 
xuất trình bất cứ giấy tờ nào 
chứng minh nguồn gốc, xuất xứ 
của số hàng hóa nói trên. 

Đội QLTT số 14 đã lập biên 
bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa 
trên để tiếp tục điều tra, làm rõ các 
dấu hiệu vi phạm để xử lý theo 
quy định.  

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Tạo môi trường thuận lợi cho 
các doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo  

Hưởng ứng tích cực tinh thần 
quốc gia khởi nghiệp, những năm 
qua, thành phố Hà Nội đã và đang 
nỗ lực xây dựng nhiều giải pháp 
đột phá nhằm góp phần cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh, tạo 
điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên 
địa bàn. 

Với vị thế là Thủ đô, trung tâm 
đầu não chính trị-hành chính quốc 
gia, trung tâm lớn về văn hóa, 

khoa học, giáo dục, kinh tế và giao 
dịch quốc tế; là một trong 2 trung 
tâm kinh tế lớn nhất của Việt 
Nam, hiện trên địa bàn Hà Nội có 
119 trường đại học, cao đẳng và 
học viện...;18 cơ sở ươm tạo, tổ 
chức thúc đẩy kinh doanh; 4 quỹ 
đầu tư mạo hiểm trong nước và 6 
quỹ đầu tư quốc tế đặt văn phòng 
tại thành phố.  

 
Thành phố Hà Nội đã và đang nỗ lực xây 

dựng nhiều giải pháp đột phá tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp 

sáng tạo 

Trong 4 năm, từ 2016-2020, có 
hơn 112.000 doanh nghiệp thành 
lập mới, số lượng doanh nghiệp 
thành lập mới trung bình mỗi năm 
tăng 9,7%. Thành phố Hà Nội hiện 
có khoảng hơn 292.000 doanh 
nghiệp đăng ký hoạt động (đứng 
thứ 2 về số lượng doanh nghiệp 
trên cả nước). Bình quân cứ 35 
người dân Thủ đô có một doanh 
nghiệp được đăng ký thành lập, 
cao gấp 3,8 lần mức bình quân 
chung cả nước, thu hút đầu tư 
nước ngoài đạt kết quả vượt bậc. 
Giai đoạn 2016-2019, thu hút 22,1 
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tỷ USD vốn FDI, gấp 3,5 lần giai 
đoạn 2011-2015. Môi trường đầu 
tư kinh doanh được cải thiện, chỉ 
số PCI tăng liên tiếp trong 2 năm 
2018-2019 đều xếp thứ 9/63, 
thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố có 
chất lượng điều hành kinh tế xuất 
sắc nhất cả nước. 

Các doanh nghiệp khởi nghiệp 
cũng phải đối mặt với không ít 
khó khăn. Các dự án khởi nghiệp 
thường không có đủ điều kiện để 
trang trải các chi phí cho máy 
móc, thiết bị và phát triển ý tưởng, 
sản phẩm; hạn chế về kỹ năng 
quản trị, điều hành kinh doanh, 
xúc tiến, quảng bá phát triển. Các 
dự án khởi nghiệp với nhân sự chủ 
chốt chủ yếu là chuyên ngành kỹ 
thuật, công nghệ, thiếu kiến thức 
về kinh doanh, kinh tế và các kỹ 
năng điều hành, quản lý doanh 
nghiệp, xúc tiến thương mại, 
quảng bá sản phẩm.  

Mặt khác, hệ sinh thái khởi 
nghiệp đang bị khuyết những mắt 
xích quan trọng giúp thúc đẩy sự 
hình thành, phát triển của những 
doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp 
sáng tạo. Số lượng các nhà đầu tư 
tham gia trực tiếp vào các hoạt 
động kết nối đầu tư và tìm hiểu về 
khởi nghiệp còn khiêm tốn và 
manh mún. Sự thiếu vắng những 

dịch vụ phát triển kinh doanh 
chuyên nghiệp phi tài chính như: 
thuế, luật, tài chính... cũng như 
các chương trình tăng tốc, ươm tạo 
đang làm hạn chế đáng kể sự phát 
triển của những dự án khởi 
nghiệp.  

Hà Nội cũng khuyến khích 
doanh nghiệp áp dụng các mô hình 
kinh doanh bền vững, công nghệ 
sản xuất sạch, sử dụng hiệu quả tài 
nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi 
trường. Nghiên cứu, xây dựng Đề 
án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội 
giai đoạn 2021-2025. Khuyến 
khích các doanh nghiệp tham gia 
các chương trình liên kết ngành, 
liên kết vùng và phát triển công 
nghiệp hỗ trợ. Cải thiện tình trạng 
thiếu mặt bằng sản xuất, tạo điều 
kiện để phát triển các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp có quy 
mô hợp lý và giá thuê đất phù hợp 
với khả năng của doanh nghiệp, 
đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa.  

Đồng thời, tập trung hỗ trợ 
doanh nghiệp trong các ngành có 
lợi thế, có hàm lượng tri thức, 
công nghệ và giá trị gia tăng cao, 
tham gia mạng lưới liên kết sản 
xuất, chuỗi giá trị sản phẩm định 
hướng xuất khẩu và phát triển 
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công nghiệp hỗ trợ và chuỗi giá trị 
toàn cầu. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

 Nhiều sản phẩm xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ 

Tại họp báo, ông Đàm Thanh 
Thế, Chánh Văn phòng thường 
trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia 
cho biết Quý III/2020, dịch Covid 
- 19 bùng phát lần 2 tại một số địa 
phương đã ảnh hưởng không nhỏ 
đến kinh tế - xã hội cả nước, tình 
hình buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả có chiều hướng 
thay đổi phương thức, thủ đoạn, 
mặt hàng trên các tuyến, địa bàn, 
lĩnh vực.  

Tuyến biên giới phía Bắc, các 
tỉnh trọng điểm gồm: Quảng Ninh, 
Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, 
Sơn La, Lai Châu, Điện Biên,… 
lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải 
quan và lực lượng chức năng địa 
phương tập trung kiểm tra, kiểm 
soát chặt chẽ, nên tình hình buôn 
lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa 
qua cửa khẩu,…  

Tuyến biên giới, cửa khẩu, tình 
hình hoạt động buôn lậu, vận 
chuyển trái phép ma túy qua biên 
giới cũng diễn ra rất phức tạp, các 
vụ việc đã phát hiện, bắt giữ có số 
lượng ma túy lớn, đối tượng dùng 

nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, 
liều lĩnh và manh động, có vũ khí 
nóng sẵn sàng chống trả khi bị bao 
vây, bắt giữ. 

Cụ thể, ngày 3/11, Đội Quản lý 
thị trường (QLTT) số 14 - Cục 
QLTT Hà Nội đã phối hợp với 
Đội 7,  Phòng Cảnh sát kinh 
tế (PC 03) Công an thành phố Hà 
Nội đột xuất kiểm tra Cơ sở kinh 
doanh quần áo Trần Thị Thắm, địa 
chỉ xóm Gốc gạo, Cụm 7, Mỹ 
Giang, Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà 
Nội. Tại đây, lực lượng chức năng 
đã phát hiện và thu giữ 4.336 
chiếc quần, áo có dấu hiệu xâm 
phạm quyền của Công ty TNHH 
May mặc Hoàng Nga; 35.700 
chiếc nhãn giấy có dấu hiệu xâm 
phạm quyền của Công ty TNHH 
May mặc Hoàng Nga. Bên cạnh 
đó, lực lượng chức năng còn phát 
hiện cơ sở đang bày bán 600 chiếc 
quần nhãn hiệu LV có dấu 
hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được 
bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời 
điểm kiểm tra, cơ sở không xuất 
trình được các giấy tờ chứng minh 
tính hợp pháp của các sản phẩm. 
Đội QLTT số 14 đã tiến hành lập 
biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng 
hóa tại cơ sở để tiếp tục điều tra, 
xử lý theo quy định của pháp luật. 

(Tổng hợp) 


