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VIỆT NAM THAM DỰ KHÓA 
HỌP LẦN THỨ 61 CÁC HỘI 
ĐỒNG CỦA CÁC NƯỚC 
THÀNH VIÊN WIPO 

 Ngày 21/9, tại trụ sở Tổ chức 
Sở hữu trí tuệ (WIPO) ở Geneva, 
Thụy Sỹ, Khóa họp thường niên 
lần thứ 61 các Hội đồng của các 
nước thành viên WIPO đã khai 
mạc với sự tham dự của khoảng 
750 đại biểu từ 135 nước thành 
viên, cùng với các nước quan sát 
viên, các tổ chức quốc tế liên 
chính phủ và tổ chức phi chính 
phủ. 

 
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai phát biểu tại 
Khóa họp lần thứ 61 các Hội đồng của 

các nước thành viên WIPO 

Đoàn Việt Nam tham dự do 
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng 
Phái đoàn đại diện thường trực 
Việt Nam bên cạnh Liên Hợp 
Quốc, Tổ chức Thương mại Thế 
giới và các tổ chức quốc tế khác 
tại Geneva làm Trưởng đoàn. 

Theo Phái đoàn thường trực 
Việt Nam tại Geneva, do tình hình 
đại dịch COVID-19, đây là lần 
đầu tiên trong lịch sử, khóa họp 
thường niên của WIPO được tổ 
chức theo hình thức kết hợp họp 
trực tuyến và họp tập trung tại trụ 
sở chính của WIPO tại Geneva. 

Trong phát biểu khai mạc, 
Tổng Giám đốc Francis Gurry đã 
báo cáo về hoạt động của WIPO 
trong bối cảnh ứng phó với đại 
dịch COVID-19, đồng thời cảnh 
báo rằng sự suy yếu của chủ nghĩa 
đa phương đang đặt ra một thách 
thức lớn đối với thế giới. 

Về tài chính của WIPO, Tổng 
Giám đốc Gurry cho biết đại dịch 
COVID-19 tuy chưa ảnh hưởng 
xấu đến tài chính của WIPO, do 
các hoạt động của tổ chức chủ yếu 
được cấp kinh phí từ nguồn thu 
của WIPO từ việc cung cấp các 
dịch vụ sở hữu trí tuệ toàn cầu, 
nhưng cần phải theo dõi sát tiến 
triển của tình hình kinh tế toàn 
cầu. Trong phát biểu chung của 
ASEAN, đại diện cho các quốc gia 
thành viên ASEAN tại phiên khai 
mạc, Đại sứ TS. Lê Thị Tuyết 
Mai, Trưởng Phái đoàn Việt Nam 
tại Geneva khẳng định, trong bối 
cảnh ứng phó với đại dịch 
COVID-19 và thúc đẩy phục hồi 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 



                                          Số 234 – 9/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 2 
 

sau đại dịch, các nước ASEAN ưu 
tiên thúc đẩy chuyển đổi công 
nghệ số và đổi mới sáng tạo, thiết 
lập hệ thống điện tử đăng ký và 
tiếp nhận hồ sơ về sở hữu trí tuệ 
để duy trì và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các cơ quan sở hữu 
trí tuệ, tối đa hóa các hình thức 
làm việc từ xa để bảo đảm cung 
cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ kịp thời 
và có chất lượng cho các bên liên 
quan. 

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cũng 
thông tin về những kết quả nổi bật 
về sở hữu trí tuệ của các nước 
ASEAN trong năm nay, như về 
chỉ số đổi mới sáng tạo, tham gia 
thêm vào một số điều ước quốc tế 
đa phương về sở hữu trí tuệ, cũng 
như hợp tác khu vực với WIPO; 
đồng thời nêu rõ, các nước 
ASEAN bày tỏ cảm ơn Tổng 
Giám đốc WIPO đương nhiệm 
Francis Gurry về vai trò lãnh đạo 
và đóng góp to lớn cho thành tựu 
của WIPO thời gian qua và với 
niềm tự hào ASEAN chúc mừng 
và khẳng định ủng hộ, tin tưởng 
rằng Tổng Giám đốc mới được bổ 
nhiệm Daren Tang sẽ lãnh đạo 
WIPO tiếp tục đạt được những 
thành tựu to lớn thời gian tới. 

Bên cạnh tham gia 2 phát biểu 
chung của ASEAN và Nhóm các 

nước châu Á-Thái Bình Dương, 
đại diện cho Việt Nam phát biểu 
tại phiên khai mạc, Đại sứ Lê Thị 
Tuyết Mai khẳng định, Việt Nam 
đánh giá cao hiệu quả hoạt động 
và thành tựu của WIPO trong việc 
đạt được các mục tiêu chiến lược 
của tổ chức. 

Đại sứ nêu bật một số bước 
phát triển tích cực của Việt Nam 
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ từ đầu 
năm 2020 đến nay mặc dù bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, 
như sự tăng trưởng của các đơn 
đăng ký sở hữu trí tuệ, số văn 
bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp 
được cấp, bắt đầu triển khai thực 
hiện Hiệp ước La Hay và đã bắt 
đầu tiếp nhận gần 100 đơn Kiểu 
dáng công nghiệp có chỉ định Việt 
Nam theo Hiệp ước này. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

VIỆT NAM – HÌNH MẪU CỦA 
CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT 
TRIỂN TRONG THIẾT LẬP 
HỆ THỐNG ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO 

Ngày 2/9/2020, Tổ chức Sở hữu 
trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố 
trực tuyến Báo cáo Chỉ số đổi mới 
sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2020, 
theo đó Việt Nam tiếp tục giữ thứ 
hạng 42 trong tổng số 131 quốc 
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gia/nền kinh tế. So với năm 2019, 
thứ hạng này của Việt Nam không 
tăng, nhưng tiệm cận nhóm 40 
quốc gia/nền kinh tế dẫn đầu; một 
số trụ cột, nhiều chỉ số quan trọng 
có sự cải thiện đáng kể và tiếp tục 
được xem là hình mẫu của các 
nước đang phát triển trong việc 
thiết lập hệ thống ĐMST như là 
một ưu tiên quốc gia. 

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy 

phát biểu tại Hội thảo. 

GII năm 2020 cho thấy hệ 
thống đổi mới sáng tạo (ĐMST) 
của Việt Nam có kết quả nổi bật 
về trụ cột đầu vào là “Trình độ 
phát triển của thị trường”, xếp 
hạng 39 (tăng 30 bậc so với năm 
2019). Trong đó, tiến bộ đáng chú 
ý là về liên kết ĐMST với kết quả 
tốt hơn ở chỉ số “Hợp tác viện - 
trường - doanh nghiệp”, tăng 10 
bậc (từ vị trí 75 lên 65); và chỉ số 
“Quy mô phát triển của cụm công 
nghiệp” tăng 32 bậc (từ vị trí 74 
lên 42). “Năng lực hấp thụ tri 
thức” tăng 13 bậc so với năm 

2019, xếp hạng 10 - là thế mạnh 
của Việt Nam nhờ sự dẫn đầu về 
“Nhập khẩu công nghệ cao” (hạng 
4) và “Dòng vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI)” (hạng 19). 

Trụ cột 3 - “Cơ sở hạ tầng” tiếp 
tục có sự cải thiện tích cực (tăng 9 
bậc so với năm 2019). Trong đó, 
đáng kể nhất là nhóm chỉ số về 
“Hạ tầng công nghệ thông tin và 
truyền thông - ICT” tăng 6 bậc, 
với tiến bộ rõ rệt về “Tiếp cận 
ICT” (tăng 4 bậc, từ vị trí 90 lên 
86) và “Sử dụng ICT” (tăng 27 
bậc, từ vị trí 92 lên 65). Các chỉ số 
liên quan tới năng lượng trong GII 
2020 cũng có sự cải thiện tích cực. 
Chỉ số “Sản lượng điện theo đầu 
người” tiếp tục cải thiện so với 
2019 (tăng 5 bậc, từ vị trí 81 lên 
76); chỉ số “GDP/đơn vị năng 
lượng sử dụng” tăng 7 bậc (từ vị 
trí 92 lên 85). 

Đối với đầu ra của ĐMST, trụ 
cột 7 - “Sản phẩm sáng tạo” tăng 9 
bậc so với năm 2019, xếp hạng 38. 
Có 6 chỉ số ở trụ cột này cải thiện 
so với 2019 và có thứ hạng cao 
như: “Số lượng ứng dụng phần 
mềm được sản xuất” (hạng 10, 
tăng 3 bậc); “Đăng ký nhãn hiệu 
theo xuất xứ” (hạng 20, tăng 4 
bậc); “Sản lượng ngành công nghệ 
cao và công nghệ trung bình cao” 
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tăng 4 bậc (từ 27 lên 23). Đặc biệt, 
với 33 thương hiệu nằm trong top 
5.000 (dẫn đầu là Viettel 
Telecom), Việt Nam đã xếp hạng 
thứ 19 ở chỉ số mới được đưa vào 
sử dụng lần đầu tiên trong GII 
2020 - chỉ số “Giá trị thương hiệu 
toàn cầu”. Bên cạnh đó, nhóm chỉ 
số “Sáng tạo tri thức” và “Lan 
truyền tri thức” có cải thiện tích 
cực so với 2019, trong đó, nhóm 
chỉ số “Lan truyền tri thức” xếp 
hạng 14 (được coi là thế mạnh của 
Việt Nam) nhờ sự dẫn đầu về chỉ 
số “Xuất khẩu công nghệ cao” 
(hạng 2). Đặc biệt, chỉ số “Số 
công bố bài báo khoa học” đã tăng 
13 bậc so với 2019 (từ vị trí 74 lên 
61). 

Tại Hội thảo “Giới thiệu báo 
cáo GII năm 2020 và kết quả của 
Việt Nam” do Bộ KH&CN tổ 
chức ngày 8/9/2020, các chuyên 
gia của WIPO khẳng định, trong 
bối cảnh các quốc gia/nền kinh tế 
khác luôn nỗ lực cải thiện kết quả 
ĐMST, chưa kể những biến động 
khó lường trên phạm vi toàn cầu 
đã và đang diễn ra trong thời gian 
qua (đại dịch COVID-19, chiến 
tranh thương mại Mỹ - Trung 
Quốc...), Việt Nam vượt qua thách 
thức, duy trì được thứ hạng 42, 
tiệm cận nhóm 40 quốc gia/nền 

kinh tế dẫn đầu như đã đạt được 
năm 2019 là một nỗ lực rất lớn. 
Thông cáo báo chí của WIPO trích 
lời GS Soumitra Dutta - nguyên 
Trưởng khoa và là giáo sư quản lý 
tại Đại học Cornell (đơn vị đồng 
tác giả Báo cáo GII), cho biết: 
“Như Trung Quốc, Ấn Độ và Việt 
Nam đã thể hiện, việc theo đuổi 
ĐMST bền bỉ sẽ được đền đáp 
theo thời gian. GII đã được chính 
phủ các nước này và nhiều nước 
khác trên thế giới sử dụng để cải 
thiện kết quả ĐMST của họ". 

Phát biểu tại Hội thảo (đầu cầu 
Thụy Sỹ), ông Francis Gurry - 
Tổng Giám đốc WIPO khẳng 
định, có 3 tác động chính của GII: 
thứ nhất, các quốc gia sử dụng GII 
như một thước đo để đo lường một 
cách tương đối về kết quả và năng 
lực của một quốc gia khi so sánh 
với các quốc gia khác trên thế 
giới; thứ hai, bộ chỉ số GII cho 
phép các quốc gia đánh giá các 
điểm yếu và điểm mạnh của họ 
trong kết quả ĐMST; thứ ba, các 
quốc gia có thể sử dụng kết quả 
đánh giá đó để hoàn thiện các 
chính sách ĐMST, tiếp tục tiến lên 
phía trước. Bộ chỉ số GII đang tạo 
ra động lực mạnh mẽ cho các nền 
kinh tế và các quốc gia trong việc 
thu thập dữ liệu tốt hơn về ĐMST, 
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tạo ra các số liệu ĐMST tốt hơn. 
Phát biểu tại Hội thảo, Thứ 

trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy 
khẳng định, từ năm 2017 đến nay, 
với sự hỗ trợ tích cực của WIPO 
cũng như phái đoàn thường trực 
Việt Nam bên cạnh Liên hợp 
quốc, Chính phủ Việt Nam đã coi 
chỉ số GII như một biện pháp điều 
hành. Thông qua chỉ số GII, các 
tiêu chí con đã được đưa thành các 
nhiệm vụ cụ thể của các bộ, 
ngành, địa phương trong các Nghị 
quyết ngay từ đầu năm. Với sự hỗ 
trợ và phân tích của chuyên gia 
WIPO, chúng ta đã nhìn thấy rõ 
điểm mạnh, yếu để đẩy mạnh, tập 
trung giải quyết, duy trì và thúc 
đẩy chỉ số ĐMST ở Việt Nam. 
Các bộ ngành đã quyết liệt trong 
việc cải thiện từng chỉ số trong bộ 
chỉ số của GII. Trong bối cảnh khó 
khăn của năm 2020 khi nền kinh 
tế của các quốc gia đều bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch COVID-19, 
Việt Nam đang nổi lên như một 
hình mẫu về chống dịch cũng như 
tích lũy được kết quả nghiên cứu 
trong nhiều năm và đã đưa ra các 
giải pháp về KH&CN để chống lại 
đại dịch. Một chỉ số đáng nói khác 
là mặc dù trong 6 tháng giãn cách 
xã hội vì dịch COVID-19 nhưng 
số lượng bằng sáng chế, đơn đăng 

ký bảo hộ hữu trí tuệ khác vẫn tiếp 
tục tăng và số được công nhận 
cũng tăng hơn so với cùng kỳ năm 
2019. 

(Theo vjst.vn) 
 

 
 

 
BỘ KH&CN VÀ BỘ KH&ĐT: 
CHUNG TAY THÚC ĐẨY ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO 

Để câu nói “lấy doanh nghiệp 
làm trung tâm đổi mới sáng tạo 
quốc gia” đi vào thực chất và lan 
tỏa các giá trị của đổi mới sáng 
tạo trong xã hội, Bộ KH&CN và 
Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp 
chặt chẽ công tác giai đoạn 2021-
2025, trong đó có việc thúc đẩy 
Khu CNC Hòa Lạc trở thành cái 
lõi R&D của cả nước. 

 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh (giữa) và Bộ 

trưởng Nguyễn Chí Dũng (trái) đến thăm 
dự án VKIST. 

Đó là trọng tâm của buổi làm 
việc giữa Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, diễn 
ra vào ngày 10/9/2020. Không 
phải ngẫu nhiên mà địa điểm buổi 
làm việc này lại là Khu CNC Hòa 
Lạc, một trong ba vườn ươm công 
nghệ cao của Việt Nam và được 
đặt kỳ vọng sẽ trở thành những 
thành phố công nghệ trong tương 
lai. Không riêng gì Bộ KH&CN, 
cơ quan chủ quản của Khu CNC 
Hòa Lạc, mà cả Bộ KH&ĐT cũng 
đều mong mỏi Hòa Lạc sẽ là một 
trong những điểm khởi nguồn của 
công nghệ mới ở Việt Nam và lựa 
chọn nơi này là điểm xây dựng 
Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc 
gia, một đơn vị sự nghiệp công lập 
được thành lập để hỗ trợ, phát 
triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi 
mới sáng tạo, góp phần đổi mới 
mô hình tăng trưởng trên nền tảng 
KH&CN. 

Diễn ra trong bối cảnh Việt 
Nam đang bước vào giai đoạn mới 
của đại dịch Covid-19, cuộc họp 
bàn đã đề cập đến tình hình ứng 
phó dịch bệnh của Việt Nam, 
trong đó có câu chuyện về bộ kit 
xét nghiệm virus SARS-CoV-2 
trên công nghệ RT-PCR “chuẩn 
vàng”, một sản phẩm hợp tác giữa 
Học viện Quân y và Công ty Công 
nghệ sinh học Việt Á theo đơn đặt 
hàng của Bộ KH&CN.  

Doanh nghiệp mà hai Bộ 
trưởng nhắc đến ở đây là những 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, đối 
tượng năng động bậc nhất của nền 
kinh tế và cũng là nơi cần nhận 
được sự hỗ trợ nhiều nhất khi 
không có nhiều kinh phí đầu tư 
cho R&D như một số “ông lớn” 
như Viettel, FPT hay Phenikaa… 
Do đó, theo quan điểm của Bộ 
trưởng Chu Ngọc Anh, những đầu 
tư cho nghiên cứu và hỗ trợ tạo 
dựng kết nối trường, viện – nhà 
sản xuất như thế này vẫn còn chưa 
đủ để đảm bảo làm chủ được công 
nghệ mà còn phải thêm một khâu 
hỗ trợ khác để sản phẩm đầu ra đạt 
được những tiêu chuẩn như mong 
muốn. 

Những điểm khuyết thiếu như 
vậy đã tồn tại trên con đường phát 
triển và gia nhập chuỗi giá trị lớn 
hơn của các doanh nghiệp mà 
chưa có giải pháp thỏa đáng. Đây 
là lý do mà theo Bộ trưởng 
Nguyễn Chí Dũng “chưa bao giờ 
từ KH&CN và đổi mới sáng tạo 
lại được lặp đi lặp lại nhiều thế. 
Bất kể chỗ nào cũng nói về nó, các 
định hướng chủ trương phát triển 
đều phải nói về nó” nhưng từ ý chí 
đến thực tế còn một khoảng cách 
dài. 

Để có giải pháp tháo gỡ thỏa 
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đáng cho các doanh nghiệp Việt 
Nam, Bộ KH&CN và Bộ KH&ĐT 
sẽ có những hợp tác mới giai đoạn 
2021-2025. Một trong những tâm 
điểm của kế hoạch hành động này 
là: Bộ KH&CN đề xuất đầu tư 
nhóm dự án về hạ tầng đổi mới 
sáng tạo với bốn dự án KH&CN 
gắn liền mục tiêu “đổi mới sáng 
tạo thực sự trở thành cột trụ cho 
động lực phát triển kinh tế”. Đây 
sẽ là cơ hội để các cơ quan quản lý 
nhà nước tăng cường hỗ trợ cho 
các kết quả nghiên cứu để góp 
phần cùng doanh nghiệp đưa nó 
thành công nghệ và sản phẩm chất 
lượng cao. 

Một là, dự án đầu tư phát triển 
hạ tầng chuẩn đo lường quốc gia 
hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh 
tranh và hội nhập quốc tế giai 
đoạn 2021-2025 định hướng đến 
2030. Ông Nguyễn Nam Hải, Vụ 
trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính 
(Bộ KH&CN) lý giải: ‘Để hỗ trợ 
các ngành công nghiệp, Việt Nam 
cần một hạ tầng chất lượng quốc 
gia với ba mảng: xây dựng đầy đủ 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 
hạ tầng liên quan đến đo lường, 
đánh giá sự phù hợp. Trong đó, 
Viện Đo lường quốc gia Việt Nam 
là thành tố rất quan trọng, là nơi 
tập trung các chuẩn quốc gia hàng 

đầu. Nếu hoàn thiện được hệ 
thống chuẩn đo lường quốc gia 
trong 41 lĩnh vực đạt trình độ 
trong khu vực đạt top 4 Asean thì 
Việt Nam có điều kiện đảm bảo độ 
chính xác đo lường trong lĩnh vực 
công nghiệp thu hút những hoạt 
động nghiên cứu phát triển, thiết 
kế chế tạo sản phẩm của những 
tập đoàn lớn”. Bộ KH&CN hi 
vọng, khi được triển khai đồng bộ, 
dự án sẽ tạo điều kiện nâng cao 
vấn đề đảm bảo đo lường của rất 
nhiều doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực công nghiệp của 
Việt Nam. 

Hai là, dự án đầu tư nâng cao 
năng lực kỹ thuật Trung tâm kỹ 
thuật Tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng 3 giai đoạn 2021-2025 đáp 
ứng tiêu chuẩn trung tâm đo 
lường, thử nghiệm hàng đầu khu 
vực trong một số lĩnh vực trọng 
điểm. Dự án có mục tiêu tăng 
cường đầu tư trong một số lĩnh 
vực trọng điểm về đo lường, thử 
nghiệm hoàn chỉnh, đồng bộ theo 
đúng tiêu chuẩn, chuẩn mực của 
hệ thống phòng thử nghiệm hiện 
đại, tương đương tiêu chuẩn quốc 
tế. Trong thời gian qua, Trung tâm 
kỹ thuật này đã phục vụ hiệu quả 
cho vấn đề phát triển kinh tế của 
khu vực phía Nam. Các doanh 
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nghiệp có hàng xuất khẩu sang thị 
trường khó tính như châu Âu, 
Mỹ… đều cần phải trải qua quá 
trình đánh giá sự phù hợp của 
Trung tâm. Trong giai đoạn tới, 
với định hướng phát triển theo 
hướng công nghệ cao thì Trung 
tâm cần đầu tư một số lĩnh vực 
mới như an toàn thực phẩm, sản 
phẩm biến đổi gene, năng lượng, 
vật liệu mới… 

Ba là, đầu tư hoàn thiện mạng 
quan trắc và cảnh báo phóng xạ 
môi trường quốc gia. Trong bối 
cảnh quốc gia láng giềng là Trung 
Quốc xây dựng và chuẩn bị đưa 
vào vận hành nhiều tổ máy điện 
hạt nhân thì việc đầu tư hệ thống 
này có ý nghĩa quan trọng để có 
thể cảnh báo kịp thời trong trường 
hợp xảy ra sự cố nhà máy điện hạt 
nhân và có ngay phương án đối 
phó. Mục tiêu của dự án là trong 
giai đoạn 2021-2025 sẽ hoàn thiện 
trung tâm điều hành quốc gia ở Hà 
Nội và ba trạm quan trắc cấp vùng 
ở Hà Nội, Đà Lạt, TP HCM cùng 
với việc xây dựng một trạm vùng 
mới tại Đà Nẵng; bên cạnh đó sẽ 
hoàn thiện thiết bị quan trắc cho 
hai trạm địa phương tại Lạng Sơn 
và Lào Cai, xây dựng mới 15 trạm 
địa phương khác. 

Bốn là, dự án đầu tư xây dựng 

Trung tâm phát triển sản phẩm và 
doanh nghiệp công nghệ cao. 
Trung tâm là một đơn vị thực hiện 
các nhiệm vụ: R&D, dịch vụ 
KHCN và phát triển công nghệ 
cao, đồng thời là đầu mối để liên 
kết, tăng cường năng lực R&D 
giữa đơn vị nghiên cứu trong và 
ngoài Khu với các doanh nghiệp 
trong Khu CNC và cả trong, ngoài 
nước. Mục tiêu hoạt động của 
Trung tâm là thực hiện nghiên 
cứu, liên kết để nghiên cứu nhằm 
tạo ra các công nghệ cao và sáng 
chế, liên kết các doanh nghiệp để 
sản xuất các sản phẩm CNC nhằm 
đạt được các mục tiêu cụ thể về 
phát triển KT-XH trong từng giai 
đoạn.  

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ HỌP 
SONG PHƯƠNG VỚI CƠ 
QUAN SÁNG CHẾ VÀ NHÃN 
HIỆU ĐAN MẠCH 

Mới đây, Cục trưởng Đinh Hữu 
Phí đã có buổi họp song phương 
trực tuyến với Cục trưởng, Giám 
đốc điều hành Cơ quan Sáng chế 
và Nhãn hiệu Đan Mạch 
(DKPTO) nhằm thảo luận các 
hoạt động hợp tác song phương 
trong thời gian tới sau khi Dự án 
hợp tác giữa hai Cơ quan kết thúc 
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vào năm 2012. 

 
Cục Sở hữu trí tuệ họp song phương với Cơ 

quan Sáng chế và Nhãn hiệu Đan Mạch 
Đây là một cuộc họp cấp cao 

đầu tiên giữa Cục Sở hữu trí tuệ 
và Cơ quan Sáng chế và Nhãn 
hiệu Đan Mạch diễn ra theo hình 
thức đặc biệt – trực tuyến, trong 
bối cảnh hết sức đặc biệt - dịch 
bệnh Covid-19 đang diễn ra trên 
toàn cầu.  Tại cuộc họp, Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh 
Hữu Phí ghi nhận quan hệ hợp tác 
giữa Cục và Cơ quan Sáng chế và 
Nhãn hiệu Đan Mạch chính thức 
được thiết lập từ năm 2012 và 
đánh dấu bằng Dự án “Xây dựng 
hệ thống quản lý chất lượng và 
cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ tại 
Cục Sở hữu trí tuệ”. Với sự hỗ trợ 
của đội ngũ chuyên gia DKPTO, 
Dự án đã giúp xây dựng năng lực 
cho Cục Sở hữu trí tuệ nhằm 
chuẩn bị cho việc triển khai hệ 
thống quản lý chất lượng và cung 
cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ 
cho công chúng. 

Đồng thời, 2 Cục trưởng đã 

trao đổi thông tin về các biện pháp 
nhằm ứng phó với dịch bệnh 
Covid-19 và giải pháp được mỗi 
cơ quan áp dụng nhằm hỗ trợ 
người nộp đơn chịu tác động của 
dịch bệnh. Cục trưởng Đinh Hữu 
Phí chia sẻ, Chính phủ Việt Nam 
quyết định giảm 50% lệ phí sở 
hữu công nghiệp cho những đơn 
nộp từ ngày 26/5/2020 đến hết 
ngày 31/12/2020. 

Cùng với đó, Cục Sở hữu trí 
tuệ cho phép người nộp đơn chịu 
ảnh hưởng của Covid-19 gia hạn 
phản hồi các thông báo của cơ 
quan sở hữu trí tuệ. Theo chia sẻ 
của Cục trưởng Đinh Hữu Phí, 
mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19, số lượng đơn nộp 
vào và được Cục Sở hữu trí tuệ xử 
lý trong 8 tháng đầu năm rất đáng 
ghi nhận, cụ thể là lượng đơn nộp 
vào tăng 3,6%, lượng đơn được xử 
lý tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 
ngoái. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai Cơ 
quan cũng cập nhật tình hình phát 
triển gần đây của mỗi Cơ quan. 
Cục trưởng Đinh Hữu Phí cho biết 
Việt Nam đã ban hành Luật sửa 
đổi một số điều của Luật Sở hữu 
trí tuệ và Luật Kinh doanh bảo 
hiểm trong năm 2019 nhằm thực 
thi các cam kết có hiệu lực thi 
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hành ngay của Hiệp định Đối tác 
Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP). Việt Nam 
cũng bắt đầu triển khai Hệ thống 
La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu 
dáng công nghiệp, sau hơn nửa 
năm kể từ ngày Thỏa ước La Hay 
có hiệu lực tại Việt Nam. 

Đến nay, Cục Sở hữu trí tuệ đã 
nhận được 99 đơn có chỉ định Việt 
Nam đã vào pha quốc gia với tổng 
số 180 kiểu dáng công nghiệp. 
Cục trưởng Đinh Hữu Phí vui 
mừng chia sẻ với Cục trưởng 
DKPTO về việc Chiến lược Sở 
hữu trí tuệ quốc gia của Việt Nam 
đến năm 2030 được Thủ tướng 
Chính phủ ban hành ngày 
22/8/2019 và đã được các bộ, 
ngành hưởng ứng triển khai trên 
cơ sở kế hoạch của từng cơ quan. 

Nhằm triển khai Chiến lược, 
Cục Sở hữu trí tuệ đã bắt tay vào 
triển khai các nhiệm vụ, trong đó 
có Dự án xây dựng hệ thống 
WIPO IPAS, nâng cấp hạ tầng 
trang thiết bị và triển khai dịch vụ 
công trực tuyến cấp độ 4 cho phép 
người nộp đơn nộp phí, lệ phí sở 
hữu công nghiệp trực tuyến. 

Về phương hướng hợp tác 
trong thời gian tới, hai Cục trưởng 
nhất trí sẽ giao cho cấp kỹ thuật 
nghiên cứu, đề xuất lĩnh vực hợp 

tác để xây dựng nội dung cho dự 
án mới trên cơ sở thế mạnh của 
DKPTO và nhu cầu của Cục Sở 
hữu trí tuệ.  

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Giới thiệu 3 ý tưởng đặc biệt 
về máy bay không khí thải 

 Airbus chính thức ra mắt 3 ý 
tưởng cho máy bay thương mại 
không khí thải đầu tiên trên thế 
giới có thể được đưa vào khai thác 
vào năm 2035. 

Cụ thể, ba ý tưởng đều có mã 
hiệu là “ZEROe” - dành cho máy 
bay thương mại không khí thải đạt 
ngưỡng trung hòa khí hậu đầu 
tiên. Ý tưởng thứ nhất là thiết kế 
tuabin cánh quạt đẩy (120-200 
hành khách) với phạm vi hoạt 
động hơn 2.000 hải lý (3.704km), 
có khả năng bay xuyên lục địa và 
được cung cấp năng lượng bởi 
động cơ tuabin khí cải tiến chạy 
bằng hydro thông qua quá trình 
đốt cháy thay vì nhiên liệu máy 
bay. Hydro lỏng sẽ được lưu trữ 
và phân phối thông qua các bồn 
chứa nằm phía sau vách ngăn áp 
suất ở sau máy bay. 

Thứ hai, thiết kế tuabin cánh 
quạt (lên tới 100 hành khách) sử 
dụng động cơ tuabin cánh quạt 
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thay vì động cơ tuabin cánh quạt 
đẩy và cũng được cung cấp năng 
lượng bằng việc đốt cháy hydro 
trong động cơ tuabin khí cải tiến, 
khả năng bay hơn 1.000 hải lý 
(1.852km) giúp máy bay trở thành 
một lựa chọn hoàn hảo cho các 
chuyến bay ngắn. 

Thứ ba, thiết kế “thân cánh pha 
trộn” (lên tới 200 hành khách) 
trong đó các cánh hợp nhất với 
thân chính của máy bay và có 
phạm vi hoạt động tương tự như ý 
tưởng tuabin cánh quạt đẩy. Thân 
máy bay đặc biệt rộng cung cấp 
nhiều tùy chọn để lưu trữ và phân 
phối hydro cũng như cách bố trí 
cabin. 

Tất cả những ý tưởng này đều 
dựa vào hydro là nguồn năng 
lượng chính - một lựa chọn mà 
Airbus đặc biệt tin rằng sẽ đem lại 
một loại nhiên liệu hàng không 
sạch và hứa hẹn sẽ là giải pháp 
cho ngành hàng không vũ trụ và 
nhiều ngành công nghiệp khác 
nhằm đáp ứng các mục tiêu trung 
hòa khí hậu. 

Quá trình chuyển đổi sang 
hydro như nguồn năng lượng 
chính cho các ý tưởng máy bay 
này sẽ đòi hỏi hành động quyết 
liệt từ toàn bộ hệ sinh thái ngành 
hàng không. Để vượt qua những 

thách thức này, các sân bay sẽ cần 
cơ sở hạ tầng vận chuyển và tiếp 
nhiên liệu hydro quy mô lớn để 
đáp ứng nhu cầu hoạt động hàng 
ngày.  

(Theo vietq.vn) 
 
 Chế tạo thành công loại vải 
lấy ý tưởng từ kết cấu tóc 

Các nhà khoa học tại Trường 
Kỹ thuật và Khoa học ứng dụng 
Harvard John A. Paulson (SEAS), 
thuộc Đại học Harvard (Mỹ) lần 
đầu chế tạo sợi vải có thể biến đổi 
và "ghi nhớ" hình dạng được định 
sẵn dựa trên keratin - 1 protein có 
nhiều trong tóc người. 

Cụ thể, với mỗi sợi hay miếng 
vải, nhóm định hình cho chúng 
một cấu trúc riêng từ đầu, trước 
khi thay đổi hình dạng tùy ý. Khi 
muốn chúng trở lại như trước, 
nhóm chỉ cần sử dụng một loại 
kích thích phù hợp, thường là một 
dung dịch đặc biệt. Chẳng hạn, 
nhóm sản xuất miếng vải được 
thiết kế 3D theo hình bông hoa. 
Khi chưa sử dụng, vải được xếp 
lại thành cuộn. Đến lúc cần 
chuyển đổi, chỉ cần cho vào dung 
dịch, vải lập tức biến thành bông 
hoa như ban đầu. 

Bí mật nằm ở keratin - một loại 
protein xuất hiện trong tóc người. 
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Một phần nhờ keratin, tóc người 
cuối cùng cũng trở về hình dạng 
vốn có dù bạn có chải chuốt như 
thế nào. Sợi vải làm từ keratin có 
thể "biến hóa" thành nhiều hình 
dạng khác nhau từ thẳng, đến 
xoắn, cong… Ngoài ra những sợi 
vải sau khi được kéo dài cũng có 
thể thu ngắn lại đúng với kích 
thước ban đầu. 

Theo nhóm nghiên cứu, keratin 
được lấy từ một số vải thừa hoặc 
đã qua sử dụng. Điều này góp 
phần hạn chế số lượng rác thải từ 
ngành công nghiệp may. Theo 
nhóm nghiên cứu, loại vải mới có 
thể được ứng dụng thiết kế những 
trang phục tự biến đổi sao cho vừa 
khít với cơ thể người mặc. Một 
hướng khác là dùng sản xuất các 
loại vải dùng trong y khoa. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Thiết bị không dây theo dõi 
tư thế ngủ từ xa 

Các nhà nghiên cứu tại MIT đã 
phát triển một phương thức mới 
giúp theo dõi tư thế ngủ từ xa, sử 
dụng tín hiệu vô tuyến phản xạ từ 
một thiết bị đặc biệt gắn trên 
tường phòng ngủ. 

Thiết bị mới mang tên 
BodyCompass, là hệ thống đầu 
tiên sử dụng tần số vô tuyến giúp 

cung cấp dữ liệu chính xác về giấc 
ngủ mà không cần cảm biến hoặc 
camera gắn trên cơ thể. Tác giả 
nghiên cứu - Tiến sĩ Shichao Yue, 
sẽ giới thiệu hệ thống mới tại hội 
nghị UbiComp 2020. 

 
Các nghiên cứu cho thấy nằm sấp làm 
tăng nguy cơ đột tử ở những người bị 

động kinh 

BodyCompass hoạt động bằng 
cách phân tích phản xạ tín hiệu vô 
tuyến bật ra từ các vật thể trong 
phòng, bao gồm cả cơ thể con 
người. Tương tự như bộ định 
tuyến Wi-Fi được gắn vào tường 
phòng ngủ, thiết bị sẽ gửi và thu 
thập các tín hiệu này khi chúng 
quay trở lại qua nhiều con đường 
khác nhau. Sau đó, các nhà nghiên 
cứu đã lập bản đồ đường đi của 
những tín hiệu này và dò ngược lại 
từ các tín hiệu phản xạ để xác định 
tư thế của cơ thể. 

Tín hiệu phản xạ từ cơ thể sau 
đó được phân tích bởi một mạng 
lưới thần kinh tùy chỉnh để suy ra 
tư thế nằm. Bởi mạng lưới thần 
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kinh này xác định tư thế qua các 
góc, thiết bị có thể phân biệt xem 
người đó nằm nghiêng bên phải 
hay chỉ nằm hơi nghiêng bên phải. 
Cách phân tích tỉ mỉ như vậy đặc 
biệt quan trọng đối với những 
bệnh nhân động kinh, bởi tư thế 
nằm nguy hiểm ở bệnh nhân động 
kinh có liên quan đến nhiều ca đột 
tử. 

Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra 
độ chính xác của BodyCompass 
dựa trên dữ liệu ghi lại từ 200 giờ 
ngủ của 26 người khỏe mạnh ngủ 
trong phòng riêng. Khi bắt đầu 
nghiên cứu, các đối tượng đeo hai 
máy đo gia tốc (cảm biến phát 
hiện chuyển động) dán vào ngực 
và bụng để huấn luyện mạng lưới 
thần kinh của thiết bị. 

BodyCompass có độ chính xác 
cao nhất (94%) khi được “huấn 
luyện” dựa trên dữ liệu ghi lại 
trong một tuần. Dữ liệu huấn 
luyện trong một đêm mang lại kết 
quả chính xác 87%. BodyCompass 
có thể đạt độ chính xác 84% chỉ 
với lượng dữ liệu thu thập trong 
16 phút, khi người ngủ được yêu 
cầu giữ một vài tư thế ngủ thông 
thường. 

Ngoài bệnh động kinh và bệnh 
Parkinson, BodyCompass hữu ích 
trong điều trị những bệnh nhân có 

nguy cơ mắc chứng chứng bedsore 
(chứng thối loét vì nằm liệt 
giường) và ngưng thở khi ngủ. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Công nghệ biến gạch xây nhà 
thành pin tích điện 

Các nhà khoa học đến từ Đại 
học Washington ở St. Louis 
(WUSL) vừa phát triển công nghệ 
mới dựa trên nguyên lý bổ sung 
sợi nano của chất dẻo dẫn điện 
vào lỗ nhỏ trong gạch, biến gạch 
thành siêu tụ điện, có thể sạc điện 
để cung cấp cho các thiết bị.  

Viên gạch giản đơn dùng để 
xây nhà nay có thể chuyển thành 
pin trữ điện, mở ra khả năng các 
căn nhà một ngày nào đó có thể 
trở thành “nhà máy điện”. 

Lượng điện năng từ một vài 
viên gạch không thể gây giật khi 
chạm vào nhưng với cả một bức 
tường gạch thì không đơn giản. 
Do đó, các nhà khoa học đã tìm ra 
giải pháp là phủ keo epoxy, tạo 
điều điện để viên gạch có thể hoạt 
động cả ở dưới nước. Ông D’Arcy 
nhận định, trong trường hợp gạch 
có thể mang năng lượng tương 
đương pin lithium thì công nghệ 
này sẽ được ưu tiên hơn bởi giá 
thành phải chăng. 

Các nhà nghiên cứu trên khắp 
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thế giới đang tìm cách tăng lượng 
trữ năng lượng của siêu tụ điện 
cũng như tốc độ sạc của pin. Tìm 
được phương pháp tốt hơn để tích 
trữ điện là điều quan trọng trong 
cuộc chiến chống khủng hoảng khí 
hậu. Một lợi thế khác của siêu tụ 
điện là có thể sạc nhiều lần hơn 
pin, cho đến khi cả hai mất khả 
năng tích trữ điện. Những viên 
gạch mang năng lượng có thể sử 
dụng được 10.000 lần. 

 (Theo vietq.vn) 
 
 Phương pháp đặc biệt biến 
sữa bột thành mực in 3D để tạo 
nên thực phẩm 
       Một nhóm các nhà nghiên cứu 
tại Singapore vừa tìm ra cách biến 
sữa bột thành mực in 3D để tạo ra 
nhiều đồ vật có thể ăn được. Kỹ 
thuật in 3D được các nhà khoa 
học áp dụng với món ăn bằng 
nhiều nhóm thực phẩm khác nhau. 
Cho đến nay, chúng ta đã có 
sushi, pizza và thậm chí cả thịt 
được in 3D. Mục tiêu của các nhà 
nghiên cứu là phát triển một quy 
trình in 3D từ sữa mà không cần 
đun nóng sản phẩm sữa làm phá 
hủy một số chất dinh dưỡng quan 
trọng. Họ cũng muốn tránh thêm 
chất ổn định vào sữa khi in. 

Để tạo nên loại mực in 3D từ 

sữa bột, nhóm các nhà khoa học 
đã trộn sữa bột với nước một cách 
thận trọng để có được độ đặc phù 
hợp để tạo ra các vật thể 3D ở 
nhiệt độ thấp hơn. Các nhà nghiên 
cứu đã thử nghiệm nó bằng cách 
in thành công chiếc ghế sofa nhỏ, 
cỏ ba lá, pháo đài, hình nón và 
bánh xe. 

 
Nhóm các nhà nghiên cứu đã in 3D ra 
nhiều sản phẩm thực phẩm từ nguyên 

liệu là sữa bột. 

Các vết thương ở thành dạ dày 
là vấn đề phổ biến trong hệ tiêu 
hóa, thường đòi hỏi điều trị bằng 
thuốc hoặc phẫu thuật rất phức 
tạp. Tuy nhiên, in 3D sinh học tạo 
ra các mô mới trực tiếp cho vùng 
tổn thương để sửa chữa tế bào là 
phương thức hứa hẹn rất hữu ích 
để xử lý vấn đề này. 

Họ đã thử nghiệm robot này và 
hệ thống di chuyển với một mô 
hình dạ dày người và một đèn nội 
soi. Họ cũng tiến hành một xét 
nghiệm để kiểm tra tính hiệu quả 
của thiết bị này trong việc làm 
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lành vết thương. Các xét nghiệm 
cho thấy các tế bào được tạo ra có 
khả năng tồn tại cao và phát triển 
bền vững, cho thấy chức năng di 
truyền tốt của các tế bào trong mô 
đã được tạo. 

Theo Cơ quan Năng lượng 
quốc tế, công nghệ này hướng đến 
giải pháp bền vững thay thế cho 
bê tông vốn chiếm khoảng 7% 
lượng khí thải nhà kính gây biến 
đổi khí hậu. Mục đích của nhóm 
nghiên cứu là in các cấu trúc bằng 
cách sử dụng loại đất có thể tìm 
thấy ở bất cứ nơi nào. 

(Theo vietq.vn) 
 

 Australia phát triển thành 
công da nhân tạo có cảm giác 
như da thật  

Các nhà khoa học thuộc Đại 
học RMIT (Australia) đã phát 
triển thành công da nhân tạo có 
cảm giác đau cũng như cảm nhận 
được nhiệt độ hoặc áp suất giống 
như da người. 

Bước đột phá này hứa hẹn sẽ 
giúp thay thế phương pháp cấy 
ghép da bằng các giải pháp nhân 
tạo. Giáo sư Madhu Bhaskaran 
của Đại học RMIT cho biết da 
nhân tạo có thể phản ứng khi áp 
suất hoặc nhiệt độ được điều chỉnh 
đến ngưỡng gây đau. 

Da điện tử được tạo ra nhờ kết 
hợp 3 công nghệ đã được cấp bằng 
sáng chế của nhóm nghiên cứu 
gồm công nghệ tạo ra các ô nhớ 
điện tử (memory cell) giống não 
bộ; các thiết bị điện tử đeo trên 
người có thể uốn cong, khó bị đứt 
gãy và mỏng như nhãn dán; lớp 
phủ đặc biệt nhạy cảm với nhiệt 
độ mỏng hơn 1.000 lần so với tóc 
của con người.  

Trong tương lai, phần điện của 
lớp da nhân tạo có thể được gắn 
với các dây thần kinh của cánh 
tay, từ đó, não bộ của bệnh nhân 
có thể nhận được những tín hiệu 
cảm giác mà không cần phải trải 
qua phẫu thuật./. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Sáng chế hữu ích: Hệ thống 
máy sấy cây lúa non xuất khẩu 
của nông dân Ninh Bình 
“Hệ thống máy sấy cây lúa non 

xuất khẩu” của tác giả Đặng 
Ngọc Toàn, hội viên Hội Khuyến 
học xã Khánh Hòa, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình đã đươc 
thẩm định giải thưởng “Nhân tài 
đất Việt về khuyến học, khuyến 
tài” năm 2020 và được đánh giá 
cao. 

Ông Toàn nhận thấy để có sản 
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phẩm cây lúa non xuất khẩu sang 
Nhật của nhân dân 3 huyện Yên 
Khánh, Yên Mô, Kim Sơn tỉnh 
Ninh Bình thì họ phải dùng hệ 
thống máy sấy của Nhật.  

 
Sáng chế hữu ích: Hệ thống máy sấy cây lúa 

non xuất khẩu của nông dân Ninh Bình 

Vì vậy ông đã mày mò và chế 
tạo thành công được hệ thống máy 
sấy cây lúa non xuất khẩu đảm 
bảo được mọi yêu cầu của các 
chuyên gia của Trung tâm Thương 
mại Nhật Bản đề ra. Từ đó các 
doanh nghiệp khi có đơn hàng của 
Trung tâm Thương mại Nhật Bản 
đặt hàng nhập cây lúa non thì 
doanh nghiệp xuất khẩu cây lúa 
non đã triển khai làm đảm bảo 
đúng thời gian tiến độ cũng như số 
lượng, chất lượng hàng theo yêu 
cầu nhờ sử dụng mấy sấy cây lúa 
non tác giả sáng chế ra. 

Chiếc máy này có thể tiết kiệm 
thời gian sấy từ 12 giờ xuống 8-9 
giờ. Tiết kiệm được nhiều nguyên 
vật liệu chất đốt (giảm 2/3 lượng 
nguyên vật liệu) so với sử dụng 

máy của Nhật. Số lượng người 
tham gia sấy (chỉ cần 1 người). 
Năng suất 1 sào Bắc Bộ lúa non 
xuất khẩu gấp 3 lần cấy lúa bình 
thường 1 sào Bắc Bộ. Nếu tính 
trồng lúa thu hoạch 1 sào Bắc Bộ 
được 1.800.000 đồng thì trồng cây 
lúa non xuất khẩu thu hoạch được 
từ 5,5 đến 6 triệu đồng. Giá thành 
máy chỉ bằng 1/7 giá mua nhập 
khẩu từ Nhật Bản (80 triệu/ 
25.000USD). Đảm bảo kịp thời vụ 
thu hoạch cho người dân. 

Đặc biệt, sản phẩm này đảm 
bảo môi trường trong sạch, không 
gây tiếng ồn; không có các khí 
thải, chất thải ra môi trường (các 
chất thải, khí thải đều đưa vào 
trong lò để sấy, không có khí thoát 
ra ngoài). Lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội 
các cấp dự hội nghị thẩm định đều 
nhất trí đề nghị Hội đồng xét Giải 
thưởng “Nhân tài Đất Việt năm 
2020” xét trao giải. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Hệ thống sấy hồng ngoại  
Hệ thống sấy hồng ngoại do 

các nhà nghiên cứu ở Viện Máy và 
Dụng cụ công nghiệp (IMI) phát 
triển không chỉ tạo ra sản phẩm 
trà táo mèo và bột chùm ngây có 
giá trị dinh dưỡng cao mà còn mở 
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ra tiềm năng ứng dụng một công 
nghệ sấy mới cho ngành dược liệu 
ở Việt Nam. 

 
Hệ thống sấy hồng ngoại cho dược liệu 

do IMI phát triển.  

Trong hội nghị Tổng kết 
chương trình Tây Bắc do 
ĐHQGHN phối hợp với Bộ 
KH&CN tổ chức ngày 24/7/2020, 
quầy trưng bày sản phẩm trà táo 
mèo và bột chùm ngây của Viện 
Máy và Dụng cụ công nghiệp 
(IMI) đã thu hút sự chú ý của 
nhiều khách tham quan. Đây là kết 
quả đề tài “Thử nghiệm sản xuất 
trà và bột dinh dưỡng từ táo mèo 
và chùm ngây với việc ứng dụng 
công nghệ sấy bằng hồng ngoại 
đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất 
khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả 
kinh tế cho vùng Tây Bắc” 
(TB.DA.02/13-18) thuộc chương 
trình Tây Bắc do IMI thực hiện. 
Nhiều người tò mò vì đây là một 
trong những sản phẩm tiêu biểu 
của chương trình Tây Bắc, số khác 
lại bất ngờ khi biết sản phẩm này 
xuất phát từ một nơi vốn chẳng có 
liên quan gì đến lĩnh vực dinh 

dưỡng, dược liệu như IMI.  
Với tác dụng bồi bổ sức khỏe, 

tăng sức đề kháng, táo mèo được 
nhiều người châu Âu biết đến và 
ưa chuộng vì một số nước ở đó 
cũng có táo mèo nhưng rất ít, hơn 
nữa theo xu hướng bây giờ, họ 
cũng thích các thực phẩm chức 
năng có nguồn gốc tự nhiên. Bởi 
vậy, một số đối tác đã nhờ IMI 
“dẫn đường” tìm mua sản phẩm 
làm từ táo mèo của Việt Nam. Tuy 
nhiên, các sản phẩm táo mèo ở 
Việt Nam chưa đáp ứng được yêu 
cầu của các doanh nghiệp Đức do 
công nghệ chế biến chưa đảm bảo 
chất lượng, đây cũng là thực trạng 
chung của nhiều loại nông sản 
Việt Nam. Đây là lí do khiến các 
nhà khoa học ở IMI quyết định 
chế tạo một hệ thống sấy hồng 
ngoại cho táo mèo, chùm ngây 
cũng như dược liệu nói chung. Về 
bản chất, hệ thống này có nguyên 
lý hoạt động tương tự với các thiết 
bị sấy hồng ngoại thông thường, 
điểm khác biệt lớn nhất nằm ở các 
thanh hồng ngoại sử dụng công 
nghệ Đức. Trong các thanh hồng 
ngoại có chứa một loại bột gốm có 
tác dụng ngăn các bước sóng khác 
nhau, giữ lại bước sóng phù hợp 
để sấy các loại dược liệu, nhờ đó 
chất dinh dưỡng không bị mất đi. 
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Với sự hỗ trợ của các đề tài 
nghiên cứu thuộc Bộ Công thương 
và chương trình Tây Bắc, nhóm 
dự án đã phát triển thành công hệ 
thống sấy hồng ngoại cho dược 
liệu sử dụng phần mềm điều khiển 
tự động. Để ứng dụng trong thực 
tế, nhóm dự án đã tích hợp hệ 
thống sấy hồng ngoại vào dây 
chuyền chế biến trà táo mèo và bột 
chùm ngây, bao gồm hệ thống 
thiết bị sơ chế nguyên liệu, cô 
chiết, trộn, nghiền, tạo hạt trà và 
đóng gói. 

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra 
hiệu quả của thiết bị ở nhà máy 
chè shan tuyết Suối Giàng (Yên 
Bái). Kết quả, sản phẩm trà táo 
mèo, bột chùm ngây đã chứng 
minh hiệu quả của hệ thống này. 
Hệ thống hiện nay đã đi vào hoạt 
động ổn định với công suất 
khoảng 1 tấn táo tươi/ngày. Mẫu 
sản phẩm được gửi sang Đức để 
kiểm nghiệm chất lượng và kết 
quả trả lại đều tốt. Ngoài phía 
Đức, một doanh nghiệp ở Nga 
cũng đang có ý định nhập khẩu 
sản phẩm này. 

Dù nhận được đánh giá cao của 
hội đồng nghiệm thu chương trình 
Tây Bắc và phản hồi tích cực của 
doanh nghiệp, nhóm dự án vẫn 
đang tiếp tục tìm cách hoàn thiện 

sản phẩm trước khi đưa ra thị 
trường. 

(Theo vista.gov.vn) 
 

 Nghiên cứu ứng dụng công 
nghệ plasma lạnh để xử lý nước 
sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản 
vùng Tây Nam Bộ  

Công nghệ plasma lạnh đã 
được thế giới nghiên cứu từ lâu để 
xử lý nước. Đây là công nghệ 
xanh, thân thiện môi trường và có 
hiệu quả xử lý cao bởi vì tác động 
tổng hợp của điện tử năng lượng 
cao, tia cực tím và các chất oxy 
hóa mạnh. Plasma lạnh loại bỏ E. 
coli hiệu quả.  

 
Nhằm mục đích là làm chủ 

công nghệ tạo plasma lạnh tại điều 
kiện áp suất khí quyển trong môi 
trường không khí ẩm, đánh giá 
hiệu quả xử lý nước cấp sinh hoạt 
cũng như nuôi trồng thủy sản của 
công nghệ plasma lạnh khi kết hợp 
với keo tụ và lắng ở công đoạn 
tiền xử lý, nhóm nghiên cứu 
do TS. Nguyễn Văn Dũng, Trường 
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Đại Học Cần Thơ đã thực hiện dự 
án: “Nghiên cứu ứng dụng công 
nghệ plasma lạnh để xử lý nước 
sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản 
vùng Tây Nam Bộ”. 

Sau một thời gian triển khai, 
Nhóm nghiên cứu đã tạo ra được 
plasma lạnh từ hiện tượng phóng 
điện ở điện áp xung. Plasma lạnh 
được tạo ra tồn tại ổn định trong 
thời gian dài và đã được ứng dụng 
để nghiên cứu xử lý nước trong 
các mô hình. Kết quả thí nghiệm 
cho thấy plasma lạnh tạo ra gốc tự 
do hydroxyt và ozone trong nước. 
Nồng độ gốc tự do và ozone tăng 
theo điện áp tạo plasma và thời 
gian xử lý nhưng giảm theo lưu 
lượng xử lý. Plasma lạnh có hiệu 
quả diệt Coliform và E. coli cao cả 
trong nước sông và nước ngầm. 
Plasma lạnh cũng cho thấy khả 
năng loại bỏ sắt và arsen trong 
nước ngầm rất cao. Một ưu điểm 
khác của plasma lạnh là có khả 
năng phân rã hiệu quả thuốc bảo 
vệ thực vật. Nhược điểm của 
plasma lạnh là tạo ra tác động phụ. 
Nước sau khi xử lý bằng plasma 
lạnh có pH giảm nhẹ và nồng độ 
nitrat tăng. Tuy nhiên nồng độ của 
nitrat trong nước sau xử lý plasma 
vẫn rất thấp so với QCVN 
01:2009/BYT. Khi kết hợp với lọc 

thô bằng cát và than hoạt tính ở 
công đoạn tiền xử lý và lọc cotton 
5mm ở công đoạn sau xử lý, 
plasma lạnh đã xử lý thành công 
nước cấp sinh hoạt từ nước ngầm. 
Tương tự khi kết hợp với keo tụ, 
tạo bông, lắng và lọc thô, plasma 
lạnh đã xử lý nước sông thành 
nước sinh hoạt đạt QCVN 
02:2009-BYT. Đối với nước nuôi 
trồng thủy sản, plasma lạnh đã cải 
thiện chất lượng nước cấp thông 
qua việc giảm giá trị của các chỉ 
tiêu như BOD, COD, TSS, NH3, 
Coliform và tăng độ trong. Thành 
phần và mật độ động thực vật nổi 
của nước sau xử lý thay đổi mạnh. 
Tảo lục chiếm ưu thế theo thời 
gian thí nghiệm trong mẫu nước 
xử lý bằng plasma. Tương tự, 
Protozoa và Rotifera chiếm ưu thế 
đối với nước sau xử lý. Nước sau 
xử lý nằm trong khoảng thích 40 
hợp để nuôi trồng thủy sản. Thử 
nghiệm nuôi cá lóc và ương con 
giống tôm càng xanh bằng nước 
cấp sau xử lý plasma đã được thực 
hiện. Kết quả cho thấy cá và tôm 
phát triển tốt, tỉ lệ sống cao và ít 
có biểu hiện nhiễm bệnh. Tóm lại, 
công nghệ plasma có thể ứng dụng 
để xử lý nước cấp sinh hoạt từ 
nước ngầm và nước sông một cách 
hiệu quả. Mô hình xử lý nước đã 
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thử nghiệm thành công và có thời 
gian hoạt động xử lý cung cấp 
nước cho các hộ dân khoảng 1 
năm. Đối với nước cấp nuôi trồng 
thủy sản, mô hình đã cho thấy khả 
năng cải thiện chất lượng nước. 

Đối với nước cấp sinh hoạt, 
công nghệ xử lý nước cấp sinh 
hoạt qui mô nhỏ bằng plasma lạnh 
đã nghiên cứu thành công và sẵn 
sàng chuyển giao ứng dụng, 
chuyển giao kết quả nghiên cứu 
cho các Sở Khoa Học và Công 
Nghệ địa phương và các doanh 
nghiệp có nhu cầu. Đối với nước 
cấp nuôi trồng thủy sản, cần liên 
kết với doanh nghiệp triển khai 
thử nghiệm thêm đối với các mô 
hình ương nuôi con giống thủy 
sản. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
 Hệ thống chưng cất nước 
ngọt: Giải “cơn khát” trên tàu 
đánh cá xa bờ  

Không chỉ có được những bài 
báo quốc tế, công trình nghiên 
cứu của PGS.TS. Khổng Vũ 
Quảng ở Viện Cơ khí động lực 
(trường ĐH Bách khoa HN) và 
cộng sự còn chế tạo thành công hệ 
thống chưng cất nước ngọt tận 
dụng nhiệt lượng từ nước làm mát 
và khí thải của động cơ đốt trong. 

Qua đó giải quyết được vấn đề 
thiếu nước ngọt cho tàu khai thác 
thủy sản xa bờ và nâng cao hiệu 
suất nhiệt của hệ động lực trên tàu. 

 
Thực tế trên là động lực thúc 

đẩy nhóm nghiên cứu của 
PGS.TS. Khổng Vũ Quảng ở Viện 
Cơ khí động lực (trường ĐH Bách 
khoa Hà Nội) đề xuất lên Bộ 
GD&ĐT đề tài “Nghiên cứu thiết 
kế chế tạo hệ thống tận dụng năng 
lượng nhiệt nước làm mát và nhiệt 
khí thải của động cơ đốt trong để 
chưng cất nước ngọt từ nước biển 
sử dụng trên các tàu đánh bắt xa 
bờ của Việt Nam” (B2017-
BKA39) và may mắn được phê 
duyệt.  

Điểm mới của đề tài này là 
không chỉ là việc tận dụng nhiệt từ 
nước làm mát và khí thải của động 
cơ đốt trong mà còn góp phần 
nâng cao hiệu suất nhiệt của hệ 
thống động lực trên tàu - bài toán 
muôn thuở của ngành cơ khí. 
“Xuất phát của tôi là ‘dân’ động 
cơ đốt trong, chúng tôi luôn nghĩ 
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làm cách nào để nâng cao hiệu 
suất sử dụng của động cơ lên, vì 
qua hàng trăm năm phát triển 
nhưng hiệu suất nhiệtcủa động cơ 
bây giờ ở mức cao cũng chỉ đạt 
hơn 40%, còn lại mất qua nước 
làm mát và khí thải động cơ. Có 
nhiều giải pháp để tăng hiệu suất, 
một trong số đó tận sử dụng nguồn 
năng lượng thừa để sinh công có 
ích, từ đó chúng tôi đã nghĩ đến 
chuyện chế tạo hệ thống chưng cất 
nước ngọt cho các tàu đánh bắt xa 
bờ”, anh giải thích. 

Sự mới mẻ trong kết hợp hai 
nguồn nhiệt từ nước làm mát và 
khí thải của động cơ để tạo ra hệ 
thống chưng cất nước ngọt là cơ 
hội để nhóm nghiên cứu sáng tạo 
một thiết kế riêng biệt. Hệ thống 
chưng cất nước ngọt theo đề xuất 
của nhóm nghiên cứu gồm ba 
thành phần chính: thiết bị thu hồi 
nhiệt từ nước làm mát, thiết bị thu 
hồi nhiệt của khí xả và thiết bị hóa 
ẩm - ngưng tụ để hóa ẩm và ngưng 
tụ hơi tạo thành nước ngọt từ nước 
biển sau khi được gia nhiệt từ hai 
thiết bị thu hồi nhiệt trên. 

Hệ thống cũng được tích hợp 
các cảm biến nồng độ muối, các 
cảm biến nhiệt độ và cảm biến áp 
suất. Khi hệ thống làm việc, tín 
hiệu nhiệt độ, nồng độ muối và áp 

suất từ các cảm biến được đưa về 
bộ điều khiển để xử lý và sau đó 
đưa ra tín hiệu điều khiển đến các 
cơ cấu chấp hành, bao gồm các 
bơm, các van điện từ và quạt hút 
chân không được điều khiển tự 
động để đảm bảo lưu lượng nước 
biển lưu thông trong hệ thống 
cũng như quá trình hóa hơi là tối 
ưu. 

Dù chưa có điều kiện để hoàn 
thiện hệ thống theo mong muốn 
nhưng với tính sáng tạo và hiệu 
quả ứng dụng cao, hệ thống tận 
dụng năng lượng nhiệt của nước 
làm mát và khí thải của động cơ 
đốt trong để chưng cất nước ngọt 
trên tàu khai thác thủy sản xa bờ 
được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
KH&CN) cấp bằng độc quyền 
sáng chế vào tháng 6/2020. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 
 
 
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 
SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 
THÔNG TƯ SỐ 13/2015/TT-
BTC NGÀY 30 THÁNG 01 
NĂM 2015 QUY ĐỊNH VỀ 
KIỂM TRA, GIÁM SÁT, TẠM 
DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI 
QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 
CÓ YÊU CẦU BẢO VỆ 
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ; 
KIỂM SOÁT HÀNG GIẢ VÀ 
HÀNG HÓA XÂM PHẠM 
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
(Tiếp theo) 

Ngày 06 tháng 3 năm 2020, xét 
theo đề nghị  của Tổng cục trưởng 
Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng Bộ 
Tài chính ban hành Thông tư sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 13/2015/TT-BTC 
ngày 30 tháng 01 năm 2015 quy 
định về kiểm tra, giám sát, tạm 
dừng làm thủ tục hải quan đối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng 
hóa xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ. Với các điều sau: 

11. Điều 14 được sửa đổi, bổ 
sung như sau: 

“Điều 14. Xử lý đối với hàng 
hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ 

1. Chi cục Hải quan nơi làm 
thủ tục hải quan thông báo hàng 
hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ cho chủ thể quyền 
sở hữu trí tuệ hoặc người được ủy 
quyền hợp pháp theo mẫu số 06 - 
TB/SHTT/2020 Phụ lục ban hành 
kèm Thông tư này và gửi kèm 

hình ảnh của hàng hóa có dấu hiệu 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 
Thông báo được gửi bằng thư bảo 
đảm có dịch vụ báo phát 
SMS/email. Việc xử lý thực hiện 
như sau: 

a) Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được thông 
báo của cơ quan hải quan, nếu chủ 
thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc 
người được ủy quyền hợp pháp 
không có yêu cầu tạm dừng làm 
thủ tục hải quan thì cơ quan hải 
quan tiếp tục làm thủ tục hải quan 
theo quy định tại Điều 11 Thông 
tư này; 

b) Trường hợp nhận được Đơn 
đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải 
quan và chủ thể quyền sở hữu trí 
tuệ hoặc người được ủy quyền hợp 
pháp đã thực hiện các nghĩa vụ 
quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật 
Hải quan, Chi cục Hải quan nơi 
làm thủ tục hải quan thực hiện: 

b.1) Quyết định tạm dừng làm 
thủ tục hải quan theo quy định tại 
Điều 10 Thông tư này; 

b.2) Trường hợp có đủ cơ sở 
xác định hàng hóa xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ, Chi cục 
trưởng Chi cục Hải quan xem xét 
quyết định áp dụng ngay các biện 
pháp xử lý theo quy định tại Điều 
214 và Điều 215 Luật Sở hữu trí 
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tuệ, đồng thời phối hợp với lực 
lượng kiểm soát các cấp để thu 
thập thông tin, điều tra, xác minh 
về hàng hóa để xử lý theo quy 
định; 

c) Trường hợp chủ thể quyền 
sở hữu trí tuệ hoặc người được ủy 
quyền hợp pháp không có văn bản 
đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải 
quan nhưng nộp một khoản tiền 
hoặc chứng từ bảo lãnh theo quy 
định tại khoản 3 Điều 74 Luật Hải 
quan hoặc có đơn đề nghị tạm 
dừng làm thủ tục hải quan nhưng 
không nộp một khoản tiền hoặc 
chứng từ bảo lãnh theo quy định 
tại khoản 3 Điều 74 Luật Hải 
quan, Chi cục Hải quan nơi làm 
thủ tục hải quan không thực hiện 
việc tạm dừng làm thủ tục hải 
quan đối với hàng hóa, trừ trường 
hợp phát hiện hàng hóa giả mạo 
về sở hữu trí tuệ. 

2. Trường hợp không có thông 
tin yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu 
trí tuệ nhưng trong quá trình làm 
thủ tục hải quan, cơ quan hải quan 
nơi làm thủ tục hải quan phát hiện 
hàng hóa nhập khẩu có dấu hiệu 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì 
thực hiện kiểm tra thực tế hàng 
hóa (đối với trường hợp chưa 
kiểm tra thực tế hàng hóa), lấy 
mẫu hoặc chụp ảnh hàng hóa và 

căn cứ kết quả kiểm tra để quyết 
định thông quan hàng hóa hoặc 
tạm giữ hàng hóa để xử lý theo 
quy định. 

12. Sửa đổi, bổ sung một số 
khoản Điều 15 

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

“1. Phạm vi trách nhiệm của 
lực lượng kiểm soát hải quan 
trong công tác chống hàng giả và 
hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ thực hiện theo quy định 
tại Điều 88 Luật Hải quan, Nghị 
định số 01/2015/NĐ-CP ngày 
02/01/2015 và Nghị định 
số 12/2018/NĐ-CP ngày 
23/01/2018 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 
số 01/2015/NĐ-CP ngày 
02/01/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt 
động hải quan; trách nhiệm phối 
hợp trong phòng, chống buôn lậu, 
vận chuyển trái phép hàng hóa qua 
biên giới.” 

b) Khoản 2 được sửa đổi, bổ 
sung như sau: 

“2. Khi thực hiện nhiệm vụ 
kiểm soát hải quan đối với hàng 
giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ, lực lượng kiểm soát 
hải quan có thẩm quyền áp dụng 
các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát 
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hải quan theo quy định tại Nghị 
định số 08/2015/NĐ-CP ngày 
21/01/2015, Nghị định 
số 59/2018/NĐ-CP ngày 
20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 08/2015/NĐ-CP ngày 
21/01/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và biện pháp thi hành 
Luật Hải quan về thủ tục hải quan, 
kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải 
quan để phát hiện, tiến hành điều 
tra, bắt giữ và xử lý hàng hóa xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng 
giả theo quy định của pháp luật.” 

13. Sửa đổi, bổ sung một số 
khoản Điều 16 

a) Khoản 2 được sửa đổi, bổ 
sung như sau: 

“2. Khi tiếp nhận hoặc phát 
hiện thông tin về hàng giả, hàng 
hóa xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ, thực hiện đánh giá mức độ tin 
cậy của thông tin trên cơ sở biện 
pháp thu thập và nguồn thông tin 
thu thập. Trường hợp có dấu hiệu 
vi phạm thì ban hành quyết định 
khám hoặc phối hợp với Chi cục 
Hải quan nơi làm thủ tục hải 
quan/Chi cục Hải quan nơi lưu giữ 
hàng hóa để thực hiện kiểm tra 
theo quy định. Căn cứ các quy 
định pháp luật liên quan và kết 
quả kiểm tra thực tế hàng hóa nếu 

có đủ cơ sở xác định hành vi vi 
phạm thì ban hành quyết định tạm 
giữ theo quy định.” 

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

“3. Tiến hành giám định, lấy 
lời khai, xác minh thu thập, củng 
cố chứng cứ để xác định rõ hành 
vi vi phạm, vai trò, vị trí của từng 
tổ chức, cá nhân; trị giá hàng hóa 
xâm phạm; yếu tố khách quan, chủ 
quan, động cơ mục đích, nguyên 
nhân, hậu quả, tình tiết tăng nặng 
giảm nhẹ. Trên cơ sở chứng cứ thu 
thập được, phân loại chứng cứ trực 
tiếp, chứng cứ gián tiếp, tài liệu 
liên quan, tang chứng, vật chứng, 
xác định chứng cứ theo hướng xử 
lý hành chính hay hình sự. Trường 
hợp đủ 04 yếu tố cấu thành tội 
phạm thì xin ý kiến Viện Kiểm sát 
nhân dân chuyển cơ quan điều tra 
cùng cấp để khởi tố theo quy 
định.” 

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

“4. Trường hợp có cơ sở để xác 
định hàng hóa vi phạm thì thực 
hiện hoặc phối hợp với Chi cục 
Hải quan nơi làm thủ tục hải 
quan/Chi cục Hải quan nơi lưu giữ 
hàng hóa áp dụng các biện pháp 
ngăn chặn theo quy định của pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính 
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hoặc chuyển vụ việc nếu không 
thuộc thẩm quyền để cơ quan có 
thẩm quyền xử lý. Trường hợp 
không có cơ sở để xác định hàng 
hóa vi phạm thì chuyển hồ sơ cho 
Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục 
hải quan để tiếp tục thực hiện thủ 
tục thông quan cho lô hàng theo 
quy định tại Thông tư này.” 

14. Các mẫu được sửa đổi, bổ 
sung như sau: 

Sửa đổi mẫu số 01 - SHTT, 02 
- SHTT, 03 - SHTT, 04 - SHTT, 
05 - SHTT, 06 - SHTT ban hành 
kèm theo Thông tư 
số 13/2015/TT-BTC ngày 
30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính thành mẫu số 01 - 
ĐĐN/SHTT/2020, 02 - 
ĐTD/SHTT/2020, 03 - 
QĐTD/SHTT/2020, 04 - 
GHTD/SHTT/2020, 05 - 
TT/SHTT/2020, 06 - 
TBTD/SHTT/2020 tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 20 tháng 4 năm 
2020. 

2. Cơ quan hải quan có thẩm 
quyền thực hiện kiểm tra, giám 
sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan 
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở 

hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và 
hàng hóa xâm phạm quyền sở 
quan, người khai hải quan, người 
nộp thuế báo cáo, phản ánh, đề 
xuất cụ thể về Bộ Tài chính (Tổng 
cục Hải quan) để được xem xét, 
hướng dẫn thực hiện. 

3. Quá trình thực hiện nếu các 
văn bản liên quan đề cập tại 
Thông tư này được sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế thì thực hiện 
theo văn bản mới được sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế./. 

 (Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Gian lận mã số vùng trồng 
nông sản Việt Nam gặp khó khi 
xuất khẩu  

Theo Bộ NN&PTNT, thời gian 
gần đây, đã có một số doanh 
nghiệp sử dụng không đúng mã số 
vùng trồng; mã số cơ sở đóng gói, 
thậm chí “mượn”, mạo danh mã 
số của cơ sở khác để hoàn thiện 
hồ sơ xuất khẩu. 

Liên quan đến thông tin phía 
Trung Quốc thông báo về 220 lô 
xoài (khoảng 3.300 tấn trong tổng 
số 750 ngàn tấn đã xuất khẩu sang 
Trung Quốc trong năm 2019 và 
2020 – chiếm khoảng 0,43% tổng 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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lượng xuất khẩu) vi phạm quy 
định về kiểm dịch thực vật, phía 
Trung Quốc yêu cầu tạm ngưng 
xuất khẩu xoài từ các vùng trồng 
và cơ sở đóng gói có liên quan để 
phối hợp tiến hành điều tra nguyên 
nhân, đề xuất biện pháp khắc phục 
và nâng cao công tác quản lý. 

 
Việt Nam sẽ tăng cường quản lý mã số vùng 

trồng và các cơ sở đóng gói phục vụ xuất 
khẩu nông sản. 

Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa 
phương kiểm tra, đánh giá và rà 
soát toàn bộ hiện trạng vùng trồng, 
cơ sở đóng gói đã được cấp mã số 
tại địa phương và gửi kết quả báo 
cáo chi tiết về Cục Bảo vệ Thực 
vật (Bộ NN&PTNT) trước ngày 
20/9. Đồng thời, Bộ NN&PTNT 
yêu cầu các địa phương chủ động 
giám sát đối với các vùng trồng, 
cơ sở đóng gói đã được cấp mã số, 
không để xảy ra tình trạng sử dụng 
mã số không đúng quy định. 

Theo Cục Bảo vệ Thực vật, 
trong số các vùng trồng và cơ sở 
đóng gói, tỉnh Đồng Tháp có 2/82 
vùng trồng và 1/12 cơ sở đóng gói 

nằm trong danh sách bị xác định 
vi phạm. Trước đó, trên địa bàn 
tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện 
doanh nghiệp cố tình lấy sản phẩm 
khác “mạo danh” sản phẩm có mã 
số vùng trồng để xuất khẩu sang 
thị trường Trung Quốc. 

Nhằm giới thiệu cho cơ quan 
quản lý nhà nước tại các tỉnh, 
doanh nghiệp kinh doanh xuất 
khẩu nông sản, các đơn vị sản xuất 
nông sản về thủ tục đánh giá xác 
nhận vùng trồng, quản lý và kích 
hoạt tem truy xuất với nông sản 
xuất khẩu chính ngạch sang thị 
trường Trung Quốc, trong hai 
ngày 17 và 18/9/2020 tại Bình 
Thuận và Đồng Tháp, Trung tâm 
Mã số Mã vạch quốc gia (Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng - Bộ KH&CN) sẽ tổ chức 
hội thảo với các nội dung: Giới 
thiệu các yêu cầu truy xuất nguồn 
gốc với nông sản xuất khẩu chính 
ngạch sang thị trường Trung 
Quốc; Hiện trạng quản lý truy xuất 
nguồn gốc với nông sản xuất khẩu 
chính ngạch sang thị trường Trung 
Quốc; Thủ tục đánh giá xác nhận 
truy xuất đối với mã vùng trồng, 
xưởng đóng gói đã được Bộ 
NN&PTNT cấp mã vùng, mã 
xưởng; Thủ tục quản lý, kích hoạt 
tem truy xuất đối với mã vùng và 
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mã xưởng đã được cấp giấy xác 
nhận truy xuất; Các yêu cầu cần 
đáp ứng về truy xuất vùng trồng 
đối với đơn vị sản xuất, đóng gói, 
xuất khẩu... 

Đối tượng tham dự là đại diện 
sở Khoa học và Công nghệ, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng và các cơ quan 
quản lý quan tâm, Liên minh Hợp 
tác xã tại các tỉnh, thành phố cùng 
các đơn vị trồng trọt, đơn vị thu 
mua đóng gói, đơn vị xuất khẩu 
nông sản, hiệp hội xuất nhập khẩu. 

(Theo vietq.vn) 
 
Từng bước xây dựng thương 
hiệu gạo Việt 

Việc xây dựng sản phẩm gạo 
Việt Nam có chất lượng tốt và 
đồng đều, có chỉ dẫn địa lý, bảo 
hộ thương hiệu là một xu thế và 
cần thiết trong quá xây dựng 
thương hiệu. 

 
Gạo ST25 là loại gạo đặc sản ở Sóc Trăng, 

được người tiêu dùng rất ưa chuộng. 

Hiệp định Thương mại Tự do 
Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu 
lực từ đầu tháng 8/2020 tạo thuận 
lợi cho xuất khẩu gạo Việt. Trong 
đó, việc EU sẽ dành cho Việt Nam 
hạn ngạch 80.000 tấn gạo/năm với 
thuế suất 0%, được xem là cơ hội 
để gạo Việt Nam, đặc biệt là gạo 
chất lượng cao khẳng định vị thế, 
thương hiệu trên thị trường EU nói 
riêng và thế giới nói chung. 

Mỗi năm EU tiêu thụ khoảng 
2,5 triệu tấn gạo. Nhưng Việt Nam 
mới xuất khẩu vào thị trường này 
được khoảng trên 20.000 tấn/năm 
do thuế suất nhập khẩu gạo vào 
EU cao, nên gạo Việt Nam khó 
cạnh tranh được với gạo của các 
nước khác như Thái Lan, Hoa Kỳ, 
Australia được phân bổ lượng hạn 
ngạch thuế quan lớn và các nước 
kém phát triển như Lào, 
Campuchia, Myanmar được miễn 
thuế và không bị áp dụng hạn 
ngạch. 

Tuy nhiên, để xuất khẩu được 
vào thị trường này đòi hỏi rất 
nhiều tiêu chuẩn khắt khe, không 
phải doanh nghiệp nào cũng có thể 
đáp ứng. Ông Nguyễn Quang 
Trường, Tổng giám đốc Vinaseed 
cho biết, tuy Việt Nam nằm trong 
top 3 nước xuất khẩu gạo hàng 
đầu thế giới, nhưng một trong 
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những thách thức lớn của ngành 
lúa gạo Việt Nam là chất lượng 
gạo xuất khẩu không đồng đều. 

Xuất khẩu gạo Việt Nam cần 
được tổ chức theo chuỗi mặt hàng 
gạo chặt chẽ từ khâu nghiên cứu, 
phát triển, lựa chọn giống chất 
lượng cao đến quản lý tốt sản 
xuất, chế biến, đóng gói và quảng 
bá để tạo lập được thương hiệu 
quốc gia. Chẳng hạn về giống, 
thực tế, Việt Nam vẫn chưa chọn 
ra được một vài giống tốt chủ lực, 
đang xuất khẩu rất nhiều loại gạo 
khác nhau. Điều này sẽ hạn chế 
tính cạnh tranh, xây dựng thương 
hiệu. Trong khi đó, ở các nước, 
việc xây dựng một loại gạo mang 
tính cạnh tranh cao được quan tâm 
hàng đầu. 

Về quản lý sản xuất, cần quy 
hoạch vùng sản xuất nguyên liệu 
bền vững, tổ chức sản xuất theo 
hướng an toàn, hữu cơ, có truy 
xuất nguồn gốc rõ ràng và quản lý 
được việc sử dụng các chất bảo vệ 
thực vật an toàn và đúng quy trình 
kỹ thuật. Tổ chức sản xuất theo 
quy trình chuẩn VietGAP, 
GlobalGAP. 

Đồng bộ từ khâu giống, canh 
tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản, 
đóng gói theo yêu cầu của thị 
trường; đảm bảo sản phẩm gạo có 

chất lượng, an toàn thực phẩm, 
đáp ứng yêu cầu, thị hiếu người 
tiêu dùng trong nước, nước ngoài 
và hàng rào kỹ thuật của các thị 
trường. 

Trong chế biến, bảo quản, các 
doanh nghiệp cần chủ động ứng 
dụng công nghệ tiên tiến, công 
nghệ cao vào sản xuất; chế biến 
sâu, bảo quản lúa gạo, giảm tổn 
thất sau thu hoạch. Tuân thủ các 
quy trình công nghệ trong chuỗi 
sản xuất sản phẩm từ thu mua, sấy 
bảo quản, xay xát, dự trữ, lưu 
thông nâng cao chất lượng và đáp 
ứng được những yêu cầu của 
những thị trường cao cấp. 

Về xây dựng thương hiệu, ông 
Nguyễn Quang Trường cho rằng, 
nếu trước đây các doanh nghiệp 
Việt chủ yếu xuất khẩu dưới dạng 
“No name – No Brand” hoặc gia 
công cho các công ty nhập khẩu 
khác, thì những năm gần đây, xu 
hướng tiêu dùng trên thị trường có 
sự thay đổi nhanh. 

Yêu cầu của thị trường ngày 
càng khắt khe và để nâng cao giá 
trị hàng hóa các doanh nghiệp 
cũng đã bước đầu triển khai xuất 
khẩu các sản phẩm gạo thương 
hiệu. “Đây sẽ là hướng đi tất yếu 
để có thể xây dựng thành công 
thương hiệu gạo Việt Nam trong 
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thời gian tới. Việc xây dựng các 
sản phẩm nông sản có chất lượng 
tốt và đồng đều, có chỉ dẫn địa lý, 
bảo hộ thương hiệu là một xu thế 
và cần thiết trong quá xây dựng 
thương hiệu.”, ông Nguyễn Quang 
Trường nêu quan điểm. 

 (Theo vietq.vn) 
 
Bò thịt chất lượng cao Bình 
Định được công bố nhãn hiệu 

Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định 
đã tổ chức lễ công bố nhãn hiệu 
chứng nhận bò thịt chất lượng cao 
Bình Định cho 10 hộ dân trong 
tỉnh. Điều này giúp nâng cao giá 
trị sản phẩm trên thị trường. 

Nhãn hiệu chứng nhận bò thịt 
chất lượng cao Bình Định được 
công nhận theo Quyết định số 
30025 ngày 5/5/2020 của Cục Sở 
hữu trí tuệ (Bộ KH-CN), chủ sở 
hữu nhãn hiệu nói trên là Sở NN-
PTNT tỉnh. Quyết định có hiệu lực 
từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ 
ngày nộp đơn (ngày 17/6/2019) và 
có thể gia hạn. 

Hiện nay, toàn tỉnh có 280.000 
bò cái nền, có khả năng sản xuất 
và phát triển các giống bò thịt lai 
phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, 
tiềm năng tiến xa trên đại lộ 
EVFTA. Đây là thế mạnh của 
Bình Định so với các địa phương 

khác thuộc khu vực miền Trung. 
Sau khi nhận được quyết định 

và công bố nhãn hiệu, Sở 
NN&PTNT đã ban hành quy chế 
quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng 
nhận bò thịt chất lượng cao Bình 
Định, hướng dẫn các DN, người 
dân áp dụng quy trình chăn nuôi 
chuẩn. Ngành Nông nghiệp tỉnh 
cũng đã hỗ trợ các địa phương xây 
dựng chợ bò, hướng dẫn các DN 
xây dựng cơ sở giết mổ động vật 
tập trung tiếp nhận, giết mổ bò và 
tổ chức tiêu thụ sản phẩm bò thịt 
chất lượng cao cho nông dân toàn 
tỉnh. 

Hiện tại, Bình Định có các 
giống bò thịt chất lượng cao như 
giống bò 3B và giống Red Angus 
đã trở nên thân thuộc và ngày càng 
được nhiều bà con nông dân tỉnh 
Bình Định nuôi thay thế cho các 
giống bò cũ. Đề án phát triển chăn 
nuôi bò thịt chất lượng cao trong 
nông hộ tỉnh Bình Định, giai đoạn 
2015-2020, đặt ra mục tiêu phát 
triển tổng đàn bò lai đạt 288 nghìn 
con năm 2020; tính đến giữa năm 
2018, đã đạt 295.890 con, ứng với 
92% so với tổng đàn bò. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Sẽ triển khai đánh giá xác 
nhận truy xuất đối với mã 
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vùng trồng, xưởng đóng gói  
Sự cố một số mã vùng trồng và 

mã xưởng đóng gói nông sản bị 
hải quan Trung Quốc “tuýt còi” 
đã khiến cho trái cây Việt Nam bị 
tạm ngưng xuất khẩu do vi phạm 
quy định về truy xuất nguồn gốc. 

 
Chuyên gia của Trung tâm Mã số mã 

vạch Quốc gia tiến hành đánh giá vùng 
trồng cho trái thanh long tại Ninh thuận. 

Trước thực tế này, Trung tâm 
Mã số mã vạch Quốc gia, Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng đã tổ chức "Hội thảo truy 
xuất nguồn gốc phục vụ xuất khẩu 
nông sản sang Trung Quốc" tại 
Đồng Tháp và Bình Thuận để giới 
thiệu cho cơ quan quản lý nhà 
nước tại các tỉnh, doanh nghiệp 
kinh doanh xuất khẩu nông sản, 
các đơn vị sản xuất nông sản về 
thủ tục đánh giá xác nhận vùng 
trồng, quản lý và kích hoạt tem 
truy xuất với nông sản xuất khẩu 
chính ngạch sang thị trường Trung 
Quốc. 

Ông Võ Hồng Vân, Chi cục 

trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng tỉnh Đồng Tháp 
cho biết, hiện toàn tỉnh có 110 mã 
vùng trồng cây ăn trái và 13 mã số 
nhà đóng gói quả tươi xuất khẩu 
sang thị trường Trung Quốc. Một 
số vườn xoài được trồng theo tiêu 
chuẩn VietGAP và đã được đăng 
ký mã vùng trồng, đảm bảo thực 
hiện truy xuất nguồn gốc tại vườn 
bằng mã QR, tuy nhiên, đến khi 
thu hoạch, việc đóng gói, tiêu thụ 
do thương lái thực hiện dẫn đến 
tình trạng để hoàn thiện hồ sơ 
thông quan, các nhà xuất khẩu 
khác đã mượn mã vùng trồng với 
nhau, thậm chí là của tỉnh khác để 
xuất khẩu. 

Trước thực trạng gian lận mã 
vùng trồng, ông Nguyễn Văn 
Đoan, Chuyên gia đánh giá trưởng 
của Trung tâm Mã số mã vạch 
Quốc gia cho biết, giải pháp căn 
cơ mang tính lâu dài là phổ biến 
các hoạt động truy xuất nguồn gốc 
cho từng hộ doanh nghiệp, hộ 
nông dân. Tới đây, Trung tâm sẽ 
cùng các địa phương kết nối trực 
tiếp với các hộ nông dân để đánh 
giá xác nhận truy xuất đối với mã 
vùng trồng, xưởng đóng gói. 

Cũng theo ông Đoan, việc phổ 
biến truy xuất nguồn gốc còn phụ 
thuộc lớn vào công tác quản lý của 
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cơ quan chức năng từng địa 
phương, đặc biệt là cho 9 loại trái 
cây được xuất khẩu chính ngạch: 
thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, 
chuối, xoài, mít, chôm chôm và 
măng cụt. 

Do đó, Trung tâm Mã số mã 
vạch Quốc gia tổ chức Hội thảo 
“Truy xuất nguồn gốc phục vụ 
xuất khẩu nông sản sang Trung 
Quốc" tại Đồng Tháp và Bình 
Thuận đã giới thiệu cho cơ quan 
quản lý nhà nước tại các tỉnh, 
doanh nghiệp kinh doanh xuất 
khẩu nông sản, các đơn vị sản xuất 
nông sản về thủ tục đánh giá xác 
nhận vùng trồng, quản lý và kích 
hoạt tem truy xuất với nông sản 
xuất khẩu chính ngạch sang thị 
trường Trung Quốc; giới thiệu các 
yêu cầu truy xuất nguồn gốc với 
nông sản xuất khẩu chính ngạch 
sang thị trường Trung Quốc; Hiện 
trạng quản lý truy xuất nguồn gốc 
với nông sản xuất khẩu chính 
ngạch sang thị trường Trung 
Quốc; Thủ tục đánh giá xác nhận 
truy xuất đối với mã vùng trồng, 
xưởng đóng gói đã được Bộ 
NN&PTNT cấp mã vùng, mã 
xưởng; Thủ tục quản lý, kích hoạt 
tem truy xuất đối với mã vùng và 
mã xưởng đã được cấp giấy xác 
nhận truy xuất; Các yêu cầu cần 

đáp ứng về truy xuất vùng trồng 
đối với đơn vị sản xuất, đóng gói, 
xuất khẩu... 

(Theo vietq.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
Tháo gỡ nút nghẽn để doanh 
nghiệp gia tăng hoạt động sáng 
tạo  

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới 
(WIPO) vừa công bố Chỉ số Đổi 
mới sáng tạo toàn cầu 2020 của 
Việt Nam xếp thứ 42 trên 131 
quốc gia, nền kinh tế. Để có thể 
duy trì và tiếp tục nâng hạng, Việt 
Nam cần xác định đâu là nút thắt 
nghẽn cần tháo gỡ để các doanh 
nghiệp tư nhân có thể tăng đầu tư 
cho nghiên cứu và gia tăng hoạt 
động sáng tạo. 

 
Việt Nam đang tiến gần đến 

nhóm 40 quốc gia, nền kinh tế dẫn 
đầu về chỉ số Đổi mới sáng tạo. So 
với năm 2019, năm nay chỉ số về 
các sản phẩm sáng tạo tăng 9 bậc; 
chỉ số hợp tác viện trường-doanh 
nghiệp tăng 10 bậc; chỉ số Số công 
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bố bài báo khoa học và kĩ thuật 
tăng 13 bậc; năng lực hấp thụ tri 
thức tăng 13 bậc. Trong nhóm chỉ 
số đầu vào tạo thuận lợi cho đổi 
mới sáng tạo Việt Nam tiếp tục 
tăng 1 bậc. 

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ Bùi Thế Duy, việc 
Việt Nam giữ được thứ 42/131 
quốc gia và nền kinh tế là nỗ lực 
của toàn hệ thống trong việc thực 
hiện Nghị quyết của Chính phủ. 
Điểm rõ nhất có thể thấy, hàng 
loạt viện nghiên cứu của doanh 
nghiệp tư nhân, trung tâm đổi mới 
sáng tạo được hình thành trong 
thời gian gần đây. Sự thay đổi này 
tích hợp và được đánh giá khách 
quan thông qua chỉ số GII của 
Việt Nam tăng liên tục, từ vị trí 59 
năm 2016 nâng lên 42 trong năm 
2019 và 2020. 

Thứ trưởng Bùi Thế Duy đánh 
giá, trong thành công này WIPO 
đã vào cuộc quyết liệt, giúp Việt 
Nam hình thành mạng lưới IP Hub 
thúc đẩy các sáng chế tại các 
trường đại học và doanh nghiệp, 
viện nghiên cứu. 

Ông Sacha Wunsch-Vincen, 
Chuyên gia cao cấp của WIPO, tác 
giả báo cáo GII 2020 cho rằng, 
nhìn tổng quan các trụ cột sẽ thấy 
Việt Nam tích hợp được các điểm 

tương đồng trong đầu tư cho nhân 
lực, chi phí vào R&D, xuất khẩu 
công nghệ cao... Cùng với đó, 
trình độ phát triển của doanh 
nghiệp có sự gia tăng vượt bậc 
góp phần quan trọng vào việc 
nâng hạng chỉ số đổi mới sáng tạo 
toàn cầu của Việt Nam. 

Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho 
rằng, từ dữ liệu về GII sẽ giúp 
đánh giá chính sách, đưa ra những 
thay đổi một cách khoa học, khách 
quan hơn. Vì vậy, Thứ trưởng Bộ 
KH&CN đề nghị các bộ, ngành 
thời gian tới liên tục lưu trữ, cập 
nhật dữ liệu để phục vụ cho việc 
điều hành của Chính phủ và các 
bộ, ngành. Mục tiêu để chính sách 
theo kịp, thúc đẩy đầu tư cho khoa 
học công nghệ, tích hợp các kết 
quả nghiên cứu, phát triển của 
doanh nghiệp vào chỉ số đổi mới 
sáng tạo của Việt Nam. 

Thứ trưởng đề xuất các chuyên 
gia WIPO giai đoạn tới cùng với 
Việt Nam đánh giá lại toàn diện 
chỉ số đổi mới sáng tạo 10 năm 
qua. Qua đó đánh giá chính sách 
đổi mới sáng tạo để có những đề 
xuất đổi mới. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
 Hàng giả tràn lan gây ảnh 
hưởng đến thương hiệu uy tín 
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Việt Nam với dân số gần 100 
triệu người và đời sống kinh tế 
ngày càng được nâng cao là thị 
trường tiềm năng đối với các 
ngành công nghiệp thời trang, 
trong đó có ngành da - giày. Tuy 
nhiên theo thông tin mới nhất từ 
Bộ Công thương, 8 tháng năm 
2020, xuất khẩu ngành sản xuất 
da và các sản phẩm có liên quan 
tăng 2,9% so với tháng 7, nhưng 
giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 
2019; lũy kế 8 tháng giảm 4,3%. 

 
Thị trường da giày: Hàng giả tràn lan gây 

ảnh hưởng đến thương hiệu uy tín 
Trao đổi về vấn đề trên, ông 

Diệp Thành Kiệt – Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Da giày túi xách Việt 
Nam (Lefaso) cho hay, trong bối 
cảnh đại dịch Covid-19 đang ảnh 
hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, 
thị trường tiêu thụ của ngành da 
giày có sự sụt giảm rất mạnh. Có 
những thị trường, những nhãn 
hàng giảm tới 60-70%, doanh 
nghiệp khó có thể đưa ra giải pháp 
nào trước cuộc khủng hoảng nặng 

nề như hiện nay. 
Trong khi đầu ra xuất khẩu 

giày da bị bế tắc, thì tại thị trường 
trong nước, phần lớn sản phẩm 
sản xuất ra dành cho xuất khẩu 
nên rất khó tiêu thụ tại thị trường 
nội địa do giá thành cao. Hơn nữa, 
người tiêu dùng cũng tỏ ra không 
tin tưởng những mặt hàng này là 
"hàng xịn", bởi tình trạng bán 
hàng rởm online hiện nay đang là 
vấn nạn làm ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến uy tín, thương hiệu của 
những nhãn hàng lớn. Một số nhà 
sản xuất trong nước cố tình làm 
hàng giả, đặt nhãn hàng hóa có tên 
gọi gần giống với nhãn hàng của 
những thương hiệu uy tín để gây 
sự nhầm lẫn với người tiêu dùng. 

Bên cạnh đó, một số cơ sở đã 
dùng “thủ đoạn” bóc nhãn xuất xứ 
từ nước ngoài và ghi xuất xứ sản 
phẩm Việt Nam (Made in 
Vietnam), để gian lận thương hiệu 
xuất khẩu vào Mỹ và các nước có 
FTA với Việt Nam, gây mất uy tín 
cho sản phẩm da giầy xuất khẩu 
của Việt Nam. 

Cùng với sự phát triển của 
thương mại điện tử, hàng giả, 
hàng nhái thương hiệu giày dép, 
túi xách của Việt Nam và của 
nước ngoài được tiêu thụ ngày 
càng nhiều qua các shop online, 
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điều này khiến lực lượng chức 
năng khó ngăn chặn hết. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Nhiều quảng cáo Choles 
Dios có dấu hiệu lừa dối người 
tiêu dùng  

Cục An toàn thực phẩm mới 
đây đã phát đi thông tin cảnh báo, 
trong đó nêu lên hàng loạt website 
đăng tải nội dung quảng cáo vi 
phạm quy định về sản phẩm thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe Choles 
Dios. 

Cụ thể, trong thông báo được 
đăng trên trang chủ của Cục An 
toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Cục 
cho biết, trong thời gian vừa qua, 
trên các website có địa chỉ tại 
https://www.cholesdios.net/; 
https://www.cholesdios.com.vn/; 
https://www.doisongvaxahoi.site/; 
https://www.chatluongcuocsong.o
nline/; 
http://www.dayluimomau.site/ đã 
đăng tải những nội dung quảng 
cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe Choles Dios như thuốc 
chữa bệnh, sử dụng hình ảnh bác 
sỹ để quảng cáo thực phẩm, sai 
quy định của pháp luật về quảng 
cáo, lừa dối người tiêu dùng. 

Sản phẩm này được Công ty 
TNHH Thương mại BTG (Địa chỉ: 

Tầng 7, toàn nhà số 87 Vương 
Thừa Vũ, phường Khương Mai, 
quận Thanh Xuân, Hà Nội) công 
bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. 

 
Cũng trong 1 thông báo tương 

tự, Cục An toàn thực phẩm chỉ ra 
các website có địa chỉ tại 
https://www.ketoslim.com.vn, 
https://www.ketoslim.vn 
và https://www.ketoslim-
chinhhang.com trong thời gian 
vừa qua cũng đã đăng tải những 
nội dung quảng cáo sản phẩm thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe Keto Slim 
không đúng bản chất, lừa dối 
người tiêu dùng, vi phạm quy định 
pháp luật về quảng cáo. Sản phẩm 
này được Công ty cổ phần Y dược 
Minh Hà (địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 
chung cư 2B - Vinata Towers số 
289 đường Khuất Duy Tiến, 
Phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam) công bố và chịu trách nhiệm 
sản phẩm. 

Cục An toàn thực phẩm cho 
biết, hiện đơn vị đang phối hợp 
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với các lực lượng chức năng để xử 
lý các vi phạm nêu trên. Cục 
khuyến cáo người tiêu dùng trong 
thời gian này không nên căn cú 
vào các nội dung quảng cáo trên 
các website được đề cập phía trên 
để quyết định mua , sử dụng sản 
phẩm nhằm hạn chế rủi ro đối với 
sức khỏe và kinh tế. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Hải quan Lạng Sơn tập 
trung chống gian lận xuất xứ, 
sở hữu trí tuệ 

Thời gian qua, Cục Hải quan 
Lạng Sơn đã chỉ đạo các chi cục 
hải quan cửa khẩu tăng cường 
kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kiểm 
soát xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, 
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
(SHTT), chuyển tải bất hợp pháp 
đối với hàng hóa XNK. 

 
Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, 

trong tháng 7, Chi cục Hải quan 
cửa khẩu Hữu Nghị đã phối hợp 
với Đội Kiểm soát chống buôn lậu 

khu vực miền Bắc (Đội 1- Tổng 
cục Hải quan) phát hiện, tạm dừng 
và đưa hàng hóa qua khu vực giám 
sát đối với 6 lô hàng quá cảnh 
được các DN đăng ký làm thủ tục 
nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế 
Hữu Nghị. 

Qua kiểm tra, lực lượng Hải 
quan phát hiện 6 lô hàng này đều 
là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. 
Trong đó, có 1 lô hàng chứa số 
lượng lớn hàng nghi là hàng cũ, đã 
qua sử dụng. Cụ thể, ngày 12/7, 
qua theo dõi trên hệ thống, cơ 
quan Hải quan phát hiện lô hàng 
quá cảnh của Công ty TNHH Vận 
tải VHL Logistic làm thủ tục NK 
qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có 
dấu hiệu nghi vấn. 

Cùng ngày, tại địa điểm tập 
kết, kiểm tra hàng hóa XNK của 
Công ty Xuân Cương, cơ quan Hải 
quan tiếp tục kiểm tra lô hàng quá 
cảnh của Công ty CP Bích Thị. 
Qua kiểm tra thực tế, cơ quan Hải 
quan phát hiện lô hàng gồm 300 
đôi dép nhãn hiệu Gucci, 750 đôi 
dép và 500 túi đeo nhãn hiệu 
Adidas, 950 đôi dép nhãn hiệu 
Jordan, 830 đôi dép nhãn hiệu 
Puma, 1.820 đôi dép và 200 túi 
đeo nhãn hiệu Nike, 140 túi đeo 
nhãn hiệu Calvin Klein và 200 túi 
đeo nhãn hiệu Concerse là hàng 
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giả, xâm phạm quyền SHTT. 
Cơ quan Hải quan đã yêu cầu 

đại diện chủ sở hữu quyền phối 
hợp xác minh và được xác nhận 
toàn bộ số hàng trên là hàng hóa 
giả mạo nhãn hiệu với trị giá trên 
81 triệu đồng. Chỉ sau đó 3 ngày, 
Công ty CP Bích Thị tiếp tục làm 
thủ tục NK tại cửa khẩu quốc tế 
Hữu Nghị lô hàng quá cảnh gồm 
60 cái túi xách tay nhãn hiệu 
Louis Vuitton, 90 cái túi xách tay 
nhãn hiệu Chanel, 40 cái túi xách 
tay nhãn hiệu Coach. Toàn bộ số 
hàng hóa này được chủ sở hữu 
quyền xác nhận là hàng hóa xâm 
phạm quyền SHTT. 

Ngày 14/7, cơ quan Hải quan 
tiếp tục kiểm tra 2 lô hàng quá 
cảnh làm thủ tục NK cũng của 
Công ty TNHH kinh doanh và 
dịch vụ XNK. Tại đây, cơ quan 
Hải quan nhận thấy số hàng hóa 
giả nhãn hiệu gồm 750 bộ túi nhãn 
hiệu Chales & Keith; 50 đôi giày 
nhãn hiệu Nike, 70 khăn nhãn hiệu 
Louis Vuitton; 70 cái khăn nhãn 
hiệu Victoria’Secret; 1850 bộ 
quần áo gắn nhãn hiệu Gucci; 
1.000 bộ quần áo Burberry; 190 
bộ quần áo nhãn hiệu Puma; 220 
chiếc váy nhãn hiệu Adidas; 300 
chiếc ví nhãn hiệu Zara và 15 
chiếc đồng hồ đeo tay nhãn hiệu 

Patex Philippe. 
Đặc biệt, mới đây, Chi cục Hải 

quan Tân Thanh đã kiểm tra và 
phát hiện lô hàng của Công ty 
TNHH Thương mại và Sản xuất 
Chính Nghĩa làm thủ tục NK 19,1 
tấn tỏi củ khô, đã bóc vỏ và 4,2 
tấn tỏi củ khô chưa bóc vỏ vi 
phạm về xuất xứ hàng hóa.  

Dự báo nguy cơ hàng hóa xâm 
phạm về quyền SHTT, xuất xứ 
hàng hóa của DN sẽ gia tăng trong 
thời gian tới. Theo đại diện Cục 
Hải quan Lạng Sơn, tình hình 
XNK hàng hóa qua các cửa khẩu, 
đặc biệt cửa khẩu quốc tế Hữu 
Nghị thời gian qua tồn tại nhiều 
nguy cơ, như một số DN lợi dụng 
sự thông thoáng của hệ thống thủ 
tục hải quan điện tử để khai sai tên 
hàng, số lượng, chủng loại, mã số 
hàng hóa, xuất xứ để buôn lậu, 
gian lận thương mại, vận chuyển 
trái phép hàng hóa qua biên giới 
nhằm trục lợi.  

Đặc biệt, số lượng hàng hóa bị 
phát hiện liên quan đến xâm phạm 
quyền SHTT ngày càng gia tăng 
đã buộc Hải quan Lạng Sơn phải 
chỉ đạo các chi cục hải quan cửa 
khẩu triển khai quyết liệt các giải 
pháp ngăn ngừa, phát hiện và xử 
lý. 

 (Tổng hợp) 


