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VIỆT NAM THAM DỰ HỘI 
NGHỊ LÃNH ĐẠP CƠ QUAN 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ CÁC NƯỚC 
NAM Á, ĐÔNG NAM Á, IRAN 
VÀ MÔNG CỔ 

Tại Hội nghị, Cục Sở hữu trí 
tuệ đã bày tỏ sự trân trọng và 
đánh giá cao sự hỗ trợ kỹ thuật 
của các chuyên gia WIPO dành 
cho Việt Nam trong quá trình xây 
dựng và trình Thủ tướng phê duyệt 
Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 
2030, đồng thời cho biết nhiều Bộ 
ngành và địa phương đã ban hành 
Kế hoạch triển khai Chiến lược 
giai đoạn 2020-2025. 

 
WIPO và các quốc gia tham dự Hội nghị 

HIPOC từ đầu cầu các nước 

Hội nghị Lãnh đạo Cơ quan Sở 
hữu trí tuệ các nước Nam Á, Đông 
Nam Á, Iran và Mông Cổ (gọi tắt 
là HIPOC) là diễn đàn trao đổi cấp 
cao được Vụ Châu Á – Thái Bình 
Dương (ASPAC) của Tổ chức Sở 
hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tổ 

chức định kỳ hằng năm trong vài 
năm trở lại đây. Mục tiêu của 
HIPOC vừa nhằm tạo điều kiện để 
lãnh đạo các cơ quan Sở hữu trí 
tuệ cập nhật thông tin về tình hình 
phát triển của hệ thống sở hữu trí 
tuệ quốc gia, chia sẻ kinh nghiệm 
trong công tác chỉ đạo, điều hành 
cơ quan sở hữu trí tuệ, vừa là dịp 
để WIPO giới thiệu các sáng kiến, 
chương trình hợp tác của mình 
nhằm nâng cao năng lực và hoàn 
thiện thể chế cho các quốc gia 
thành viên. 

Do ảnh hưởng của dịch 
COVID-19, lần đầu tiên Hội nghị 
HIPOC năm nay được WIPO tổ 
chức dưới hình thức trực tuyến 
vào ngày 23 và 30/7/2020. Tham 
dự HIPOC lần này có ông Mario 
Matus, Phó Tổng Giám đốc phụ 
trách phát triển của WIPO, ông 
Andrew Michael Ong, Vụ trưởng 
ASPAC và hơn 60 đại biểu đến từ 
cơ quan sở hữu trí tuệ các nước 
trong khu vực. Ông Lê Ngọc Lâm 
đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tham 
dự Hội nghị từ đầu cầu Hà Nội, 
Việt Nam. Trong bối cảnh dịch 
COVID-19 vẫn đang diễn biến 
phức tạp và lâu dài, tác động đáng 
kể đến hoạt động của WIPO cũng 
như cơ quan sở hữu trí tuệ các 
nước, WIPO đã lấy chủ đề “Ở nhà 
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cùng Sở hữu trí tuệ” (At Home 
with IP) cho Hội nghị năm nay. 
Theo đó, các biện pháp, chính 
sách được Cơ quan Sở hữu trí tuệ 
các nước áp dụng, cũng như quan 
điểm, định hướng ưu tiên hợp tác 
trong giai đoạn dịch bệnh COVID-
19 là một trong những nội dung 
được các nước thảo luận tại Hội 
nghị. 

Ông Andrew Michael Ong, Vụ 
trưởng ASPAC cho biết kể từ khi 
dịch COVID-19 xuất hiện, nhiều 
phiên họp, hội thảo, khóa đào tạo 
do WIPO tổ chức đã chuyển sang 
hình thức trực tuyến, trong đó có 
Hội nghị HIPOC lần này, để phù 
hợp với tình hình thực tế. Một số 
phiên họp tại Trụ sở WIPO tại 
Giơ-ne-vơ dự kiến diễn ra vào 
cuối năm nay sẽ được tổ chức 
dưới hình thức “hybrid”, tức là kết 
hợp hình thức tổ chức trực tiếp với 
sự tham dự hạn chế, cụ thể là mỗi 
nước thành viên chỉ được cử 01 
đại biểu đến từ thủ đô và 01 đại 
biểu thường trực tại Giơ-ne-vơ, 
với hình thức trực tuyến cho các 
đại biểu tham dự từ các đầu cầu 
các quốc gia thành viên. Ông 
Andrew khẳng định, dù trong bối 
cảnh đầy thách thức như hiện nay, 
WIPO nói chung và ASPAC nói 
riêng, vẫn nỗ lực để triển khai các 

hoạt động hợp tác với các nước 
thành viên một cách hiệu quả và 
phù hợp nhất. Đồng thời, WIPO 
cùng lãnh đạo các cơ quan sở hữu 
trí tuệ chia sẻ về định hướng ưu 
tiên hợp tác trong thời gian này để 
có thể điều chỉnh các kế hoạch 
hành động phù hợp. 

Tham dự Hội nghị, Cục Sở hữu 
trí tuệ đã có bài tham luận chia sẻ 
một số nét nổi bật về tình hình 
phát triển của hệ thống sở hữu trí 
tuệ Việt Nam trong thời gian qua 
cũng như các biện pháp mà Cục 
Sở hữu trí tuệ áp dụng nhằm ứng 
phó với dịch COVID-19. Về 
khung pháp lý, 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 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 41 đơn có chỉ định Việt Nam 
với tổng số 82 kiểu dáng công 
nghiệp. 

Liên quan đến Chiến lược Sở 
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hữu trí tuệ quốc gia của Việt Nam, 
Cục Sở hữu trí tuệ bày tỏ sự trân 
trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ kỹ 
thuật của các chuyên gia WIPO 
dành cho Việt Nam trong quá trình 
xây dựng, trình Thủ tướng phê 
duyệt, đồng thời cho biết nhiều Bộ 
ngành và địa phương đã ban hành 
Kế hoạch triển khai Chiến lược 
giai đoạn 2020-2025. Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí 
tuệ cũng đã ban hành Kế hoạch 
triển khai Chiến lược của mình.  

Bên cạnh các bài tham luận 
chia sẻ thông tin về tình hình phát 
triển và kinh nghiệm áp dụng các 
biện pháp chống COVID-19 của 
cơ quan sở hữu trí tuệ các nước, 
WIPO cũng cập nhật tình hình 
triển khai các dự án/hoạt động hợp 
tác do ASPAC thực hiện nhằm 
nâng cao năng lực cho các cơ quan 
sở hữu trí tuệ quốc gia như Dự án 
Xây dựng Chiến lược Sở hữu trí 
tuệ quốc gia, Dự án Kiểm toán 
Quản lý và Nguồn lực Cơ quan Sở 
hữu trí tuệ, Dự án Môi trường đổi 
mới sáng tạo kiến tạo trong xây 
dựng thương hiệu và kiểu dáng 
công nghiệp, Dự án Môi trường 
Sở hữu trí tuệ kiến tạo (EIE) trong 
trong hỗ trợ công nghệ và đổi mới 
sáng tạo, Dự án Quản lý về Học 
tập và đào tạo cá nhân dành cho 

thẩm định sáng chế và nhãn hiệu. 
Ngoài các dự án hỗ trợ kỹ thuật, 
trong thời gian qua WIPO còn 
phát triển các công cụ hữu ích 
khác như WIPO Proof – dịch vụ 
bảo mật các tài liệu SHTT dành 
cho các tác giả, nhà sáng tạo bằng 
hình thức sử dụng vân tay số; 
WIPO Lex Jugdment – cơ sở dữ 
liệu của WIPO về các bản án sở 
hữu trí tuệ hay Mentimeter – công 
cụ bổ trợ cho hình thức họp trực 
tuyến. Cơ quan Sở hữu trí tuệ các 
nước có thể lựa chọn chương 
trình, dự án phù hợp với lợi ích 
của mình để tham gia và góp phần 
phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ 
toàn cầu. 

Hội nghị HIPOC trực tuyến đã 
kết thúc tốt đẹp sau hai ngày làm 
việc với nhiều bài tham luận của 
các nước tham dự và diễn giả của 
WIPO. Hy vọng Hội nghị sẽ tiếp 
tục là diễn đàn để Lãnh đạo Cơ 
quan Sở hữu trí tuệ các nước Nam 
Á, Đông Nam Á, Iran và Mông Cổ 
định kỳ trao đổi thông tin, kinh 
nghiệm quản lý đặc biệt là tư duy 
đổi mới để phát triển như bài tham 
luận truyền cảm hứng của một 
diễn giả đến từ Đại học California 
Berkeley Hoa Kỳ tại Hội nghị 
HIPOC năm nay. 

 (Tổng hợp) 
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PHIÊN BẢN HỌP ĐỐI TÁC 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT 
NAM - AUSTRALIA III 

Tại phiên họp Đối tác Đổi mới 
Sáng tạo Việt Nam - Australia lần 
II diễn ra ngày 4/8 tại Hà Nội 
giữa Đại sứ quán Australia và Bộ 
KH&CN, phía Australia cho biết, 
Chính phủ Australia đã thông báo 
khởi động một khoản tài trợ trị giá 
650.000 AUD nhằm hỗ trợ sáng 
kiến mới giúp ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo (AI) trong phục hồi kinh 
tế Việt Nam sau dịch bệnh Covid-
19. 

 
Các đại biểu tham dự cuộc họp Đối tác Đổi 
mới Sáng tạo Việt Nam - Úc lần thứ II - Hà 

Nội ngày 4/8/2020. 

Sáng kiến trên nằm trong 
khuôn khổ Chương trình 
Aus4Innovation hợp tác với Bộ 
KH&CN, giúp hiện thực hóa 
những giải pháp về AI nhằm góp 
phần giải quyết hậu quả của dịch 
bệnh Covid-19 trong ngắn hạn, 
đồng thời hỗ trợ các nhu cầu trong 
dài hạn, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật 
để triển khai Chiến lược Trí tuệ 

nhân tạo của Việt Nam cũng như 
cung cấp các khóa đào tạo cho các 
bên tham gia trong hệ sinh thái AI. 

Nội dung cuộc họp giữa hai 
bên tập trung vào điểm lại các kết 
quả nổi bật sau 18 tháng triển khai 
Chương trình Aus4Innovation, 
trong đó, chương trình đã tài trợ 
gần 4 triệu AUD cho các sáng 
kiến hợp tác đổi mới sáng tạo của 
các đối tác Việt Nam và Australia; 
nâng cao năng lực thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu cho các viện 
nghiên cứu, trường đại học Việt 
Nam; hỗ trợ kỹ thuật cho các 
nghiên cứu chính sách quan trọng 
về khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo. 

Phát biểu tại cuộc họp, bà 
Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại 
Việt Nam, cho biết đổi mới sáng 
tạo là một trong ba trụ cột của mối 
quan hệ song phương giữa hai 
nước. Trong bối cảnh thách thức 
của bệnh dịch toàn cầu, đổi mới 
sáng tạo càng trở nên quan trọng 
hơn bao giờ hết. Sáng kiến giúp 
ứng dụng AI là một minh chứng 
về việc công nghệ hiện đại có thể 
được ứng dụng một cách nhanh 
chóng để đáp ứng các nhu cầu mới 
phát sinh của Việt Nam.  

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Chu Ngọc Anh, AI là công nghệ 
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lõi trong Cách mạng công nghiệp 
4.0 với đóng góp quan trọng cho 
hồi phục kinh tế sau đại dịch 
Covid 19. Bộ trưởng hoan nghênh 
hỗ trợ của Chính phủ Australia về 
sáng kiến AI nói riêng cũng như 
hỗ trợ từ Chương trình 
Aus4Innovation trong kết nối hệ 
sinh thái đổi mới sáng tạo giữa hai 
nước nói chung. Trong 18 tháng 
qua, hai bên đã tạo ra tiền đề tốt 
cho mối quan hệ đối tác về đổi 
mới sáng tạo mà hai bên cùng chia 
sẻ. Bộ trưởng tin tưởng mối quan 
hệ này sẽ tiếp tục mang lại kết quả 
và tác động tích cực cho phát triển 
kinh tế - xã hội bền vững tại Việt 
Nam 

 (Theo vista.gov.vn) 
 
 
 

 

HIỆP ĐỊNH EVFTA – CƠ 
HỘI CHO DOANH NGHIỆP 
VIỆT NAM TIẾP CẬN THỊ 
TRƯỜNG LIÊN MINH 
CHÂU ÂU  

Thủ tướng Chính phủ vừa ban 
hành quyết định về việc chỉ định 
các cơ quan đầu mối để triển khai 
thực hiện Hiệp định thương mại tự 
do giữa Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và Liên minh châu 

Âu (EVFTA). 
Theo đó, danh sách chỉ định 

các cơ quan đầu mối để thực hiện 
các Chương của Hiệp định 
EVFTA gồm: Bộ Công Thương 
chủ trì: Chương 1 - Các mục tiêu 
và định hướng chung; Chương 3- 
Phòng vệ Thương mại; Chương 7- 
Các rào cản phi thuế quan đối với 
Thương mại và Đầu tư trong sản 
xuất năng lượng tái tạo; Chương 
10 - Chính sách cạnh tranh;... 

Với Chương 2 - Đối xử quốc 
gia và mở cửa thị trường đối với 
hàng hóa, cơ quan chủ trì gồm: Bộ 
Công Thương (đối với các quy 
định chung và quản lý xuất nhập 
khẩu); Bộ Tài chính (đối với các 
nội dung về thuế quan); Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển triển nông 
thôn (đối với các nội dung liên 
quan đến nông sản). Bộ Tài chính 
(Tổng cục hải quan) chủ trì 
Chương 4 - Hải quan và thuận lợi 
hóa thương mại; Bộ Khoa học và 
Công nghệ chủ trì Chương 5- 
Hàng rào kỹ thuật đối với thương 
mại; Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn chủ trì Chương 6 - Các 
biện pháp an toàn thực phẩm và 
kiểm dịch động thực vật. 

Về danh sách chỉ định các cơ 
quan đầu mối để tiếp nhận, trao 
đổi thông tin và đầu mối liên lạc, 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) 
chủ trì Chương 4 - Đầu mối giải 
đáp thông tin liên quan đến Hải 
quan và Thuận lợi hóa thương 
mại; Bộ Khoa học và Công nghệ 
(Văn phòng TBT Việt Nam) chủ 
trì Chương 5 - Đầu mối về các vấn 
đề Rào cản kỹ thuật thương mại; 
Với Chương 12- Đầu mối liên lạc 
về Sở hữu trí tuệ, cơ quan chủ trì 
gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ 
(đối với nội dung liên quan tới sở 
hữu công nghiệp); Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch (đối với các 
nội dung liên quan đến quyền tác 
giả và quyền liên quan); Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
(đối với nội dung liên quan tới 
giống cây trồng);... Ngoài ra, 
quyết định còn có danh sách chỉ 
định các cơ quan đầu mối tham gia 
các Ủy ban và các Nhóm công tác 
của  Hiệp định  EVFTA. Trong 
quá trình triển khai thực hiện Hiệp 
định, trường hợp cần điều chỉnh 
để phù hợp với tình hình thực tế, 
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan tổng hợp, báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
quyết định. 

Các doanh nghiệp phải chú 
trọng nâng cao nhận thức về lĩnh 
vực sở hữu trí tuệ, trong đó có các 
quy định pháp luật sở hữu trí tuệ 

của EU, cũng như không ngừng 
đổi mới sáng tạo, cải thiện năng 
lực công nghệ nội tại và năng lực 
hấp thụ công nghệ mới, tiên tiên 
để nâng cao chất lượng sản phẩm 
của mình. Chỉ có như vậy, các 
doanh nghiệp mới có thể đứng 
vững khi bước chân ra biển lớn, 
tham gia cuộc chơi chung toàn 
cầu. 

 
Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở 

hữu trí tuệ 

EVFTA chính thức có hiệu lực 
từ ngày 01/8/2020. Đây là một 
FTA thế hệ mới, bao gồm các cam 
kết mang tính toàn diện, chất 
lượng cao, trong đó có cam kết về 
sở hữu trí tuệ. Ông Đinh Hữu Phí, 
Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho 
biết:  

Chương Sở hữu trí tuệ của 
EVFTA bao gồm 63 điều và hai 
phụ lục (Danh mục các chỉ dẫn địa 
lý và Danh mục nhóm sản phẩm). 
Nội dung chính của Chương (63 
điều) bao gồm các cam kết về các 
nguyên tắc bảo hộ quyền sở hữu 
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trí tuệ, phạm vi quyền sở hữu trí 
tuệ, sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, 
thông tin bí mật, giống cây trồng, 
vấn đề cạn quyền và thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ. 

Nhìn chung, đa số các cam kết 
về sở hữu trí tuệ trong Hiệp định 
là phù hợp với pháp luật Việt 
Nam. Tuy nhiên, Hiệp định cũng 
đặt ra một số tiêu chuẩn cao hơn 
pháp luật Việt Nam, trong đó có 
thể kể đến như bảo hộ 169 chỉ dẫn 
địa lý của EU với mức độ bảo hộ 
cao như mức độ mà pháp luật Việt 
Nam đang bảo hộ cho chỉ dẫn địa 
lý đối với rượu vang và rượu 
mạnh; phải có cơ chế đền bù thỏa 
đáng cho chủ sở hữu sáng chế 
trong trường hợp sáng chế là dược 
phẩm mà cơ quan nhà nước chậm 
trễ trong quá trình thực hiện thủ 
tục cấp phép lưu hành dược phẩm 
đó. Hầu hết các nghĩa vụ này phải 
thực hiện ngay khi Hiệp định có 
hiệu lực. 

Các nghĩa vụ bảo hộ ở mức cao 
này đang được áp dụng trực tiếp 
theo Nghị quyết số 
102/2020/QH14 của Quốc hội về 
việc phê chuẩn EVFTA và sẽ 
được nội luật hóa trong Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Sở hữu trí tuệ, đã được Quốc hội 

đưa vào Chương trình xây dựng 
Luật, Pháp lệnh năm 2021, thông 
qua vào tháng 6/2022. 

 Hiện Cục Sở hữu trí tuệ đang 
phối hợp với các cơ quan liên 
quan trong và ngoài Bộ KH&CN 
rà soát, đề xuất sửa đổi các văn 
bản pháp luật về sở hữu trí tuệ, cụ 
thể là xây dựng dự thảo Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Sở hữu trí tuệ như được đề 
cập ở trên. Thực hiện Quyết định 
số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 
của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Kế hoạch thực hiện EVFTA, 
Cục Sở hữu trí tuệ đang phối hợp 
xây dựng để trình Bộ trưởng ban 
hành Kế hoạch của Bộ Khoa học 
và Công nghệ triển khai nội dung 
sở hữu trí tuệ trong EVFTA. 

Bên cạnh đó, ngay từ khi Hiệp 
định được ký kết, Cục Sở hữu trí 
tuệ đã chủ động đẩy mạnh việc 
tuyên truyền, phổ biến thông tin 
về sở hữu trí tuệ trong Hiệp định 
EVFTA thông qua các hoạt động 
như: tổ chức các buổi hội thảo, tọa 
đàm cũng như triển khai các hoạt 
động truyền thông, quảng bá khác 
về các cam kết liên quan đến sở 
hữu trí tuệ trong EVFTA cho các 
cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 
trong cả nước. 

Liên quan đến việc khai thác 
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thị trường EU, việc 39 chỉ dẫn địa 
lý của Việt Nam (phần lớn là nông 
sản) được công nhận bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý tại EU mà không phải 
qua thủ tục đăng ký mang lại cơ 
hội lớn cho các doanh nghiệp Việt 
Nam trong lĩnh vực nông nghiệp.  

Từ nhiều năm nay, Cục Sở hữu 
trí tuệ đã phối hợp với một số cơ 
quan, đặc biệt là các đơn vị thuộc 
Bộ Công Thương, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
triển khai nhiều chương trình, dự 
án hỗ trợ xây dựng và phát triển 
chỉ dẫn địa lý cho các địa phương, 
qua đó góp phần đẩy mạnh hoạt 
động thương mại cho nông sản 
Việt Nam trên cả thị trường trong 
nước và ngoài nước. 

Đặc biệt, trong khuôn khổ 
Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ giai đoạn 2016 - 2020, năm 
vừa qua Chương trình đã hỗ trợ 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý và công tác 
kiểm soát nguồn gốc, quản lý chất 
lượng và khai thác, phát triển 
quyền sở hữu trí tuệ sau khi được 
bảo hộ cho 20 sản phẩm chủ lực, 
đặc thù của các địa phương trong 
cả nước, trong đó có thể kể đến 
như cam Cao Phong; tôm sú Cà 
Mau; chuối ngự Đại Hoàng; dầu 
tràm Huế; gạo Điện Biên, gạo 
Séng Cù v.v.. 

  Hiệp định EVFTA được kỳ 
vọng là sẽ đáp ứng nhu cầu bảo hộ 
của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. 
Việc thi hành các nghĩa vụ theo 
Hiệp định sẽ tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp, bao gồm cả các 
doanh nghiệp Việt Nam có thể xác 
lập và bảo vệ thành quả đầu tư cho 
hoạt động sáng tạo, từ sáng tạo đổi 
mới công nghệ, mẫu mã, bao bì 
đến nhãn hiệu sản phẩm và dịch 
vụ một cách dễ dàng và hiệu quả 
hơn. Điều này sẽ có nhiều tác 
động tích cực đến hoạt động thu 
hút đầu tư nước ngoài cũng như 
thương mại của Việt Nam. 

Về thương mại: Hiệp định 
mang lại nhiều cơ hội tiếp cận thị 
trường các nước EU. Tuy nhiên, 
để khai thác được thị trường rộng 
lớn này, các doanh nghiệp cần 
nắm vững và đáp ứng các quy 
định về bảo hộ, khai thác, thực thi 
quyền sở hữu các tài sản trí tuệ và 
các quy định về hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại của EU. Điều 
này đòi hỏi các doanh nghiệp phải 
chú trọng nâng cao nhận thức về 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trong đó có 
các quy định pháp luật sở hữu trí 
tuệ của EU, cũng như không 
ngừng đổi mới sáng tạo, cải thiện 
năng lực công nghệ nội tại và 
năng lực hấp thụ công nghệ mới, 
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tiên tiên để nâng cao chất lượng 
sản phẩm. Chỉ có như vậy, các 
doanh nghiệp mới có thể đứng 
vững khi bước chân ra biển lớn, 
tham gia cuộc chơi chung toàn 
cầu. 

(Tổng hợp) 
 
JICA SẼ HỖ TRỢ DỰ ÁN ODA 
NHẰM NÂNG CAO NĂNG 
LỰC THẨM ĐỊNH SÁNG CHẾ  
CHO CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

Từ ngày 12 đến 14/8/2020, Cục 
Sở hữu trí tuệ (SHTT) tham gia 
họp trực tuyến với Văn phòng 
JICA Việt Nam, JICA Nhật Bản và 
Cơ quan Sáng chế Nhật Bản 
(JPO) nhằm xây dựng nội dung 
cho dự án ODA mới dự kiến triển 
khai vào Quý I năm 2021. 

 
Toàn cảnh buổi họp từ đầu cầu Cục Sở hữu 

trí tuệ 
Phát biểu khai mạc, ông Phan 

Ngân Sơn - Phó Cục trưởng Cục 
SHTT hoan nghênh đề xuất của 
JICA về việc tổ chức họp trực 
tuyến thay vì họp trực tiếp giữa 3 
bên (JICA - JPO - Cục SHTT) để 

đảm bảo tiến độ xây dựng kế 
hoạch chi tiết cho dự án mới trong 
bối cảnh dịch COVID-19 còn 
nhiều phức tạp. Ông đánh giá cao 
quan hệ hợp tác 3 bên tốt đẹp 
trong những năm qua, thể hiện rõ 
rệt qua 3 dự án hợp tác kỹ thuật, 
cụ thể là: (i) Dự án MOIPA “Hiện 
đại hóa quản trị sở hữu công 
nghiệp” (2000-2004) với việc thiết 
lập Hệ thống quản trị đơn sở hữu 
công nghiệp (SHCN) IPAS giúp 
quản lý quy trình từ khi đơn nộp 
vào đến khi cấp bằng và theo dõi 
hiệu lực văn bằng bảo hộ mà Cục 
SHTT vẫn đang vận hành cho đến 
nay; (ii) Dự án UTIPINFO "Ứng 
dụng thông tin SHCN tại Việt 
Nam" (2005-2009) với việc phát 
triển thêm một số ứng dụng trên 
cơ sở kết quả của Dự án MOIPA, 
cụ thể là: xây dựng hệ thống tra 
cứu thông tin SHCN phục vụ quá 
trình thẩm định đơn của Cục 
SHTT, xây dựng thư viện điện tử 
IP-Lib phục vụ nhu cầu tra cứu 
thông tin SHCN của công chúng 
và xây dựng hệ thống nộp/nhận 
đơn điện tử để Cục sẵn sàng sử 
dụng khi điều kiện cho phép; (iii) 
Dự án “Tăng cường thực thi quyền 
sở hữu trí tuệ tại Việt Nam” (tháng 
6/2012- tháng 3/2017) với những 
kết quả đáng ghi nhận đối với hệ 
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thống thực thi quyền SHTT, cụ thể 
là: tuyển chọn và đào tạo được 14 
giảng viên chính làm giảng viên 
nòng cốt cho các khóa đào tạo nội 
bộ; biên soạn tài liệu giảng dạy về 
SHTT; xây dựng và đưa vào vận 
hành hệ thống chia sẻ thông tin 
thực thi quyền SHTT giữa Cục 
SHTT và các cơ quan đồng triển 
khai Dự án; xây dựng và phổ biến 
đĩa phim hoạt hình về SHTT dành 
cho thiếu nhi. 

Phó Cục trưởng Phan Ngân 
Sơn ghi nhận các dự án hợp tác kỹ 
thuật 3 bên đã giúp hiện đại hóa hệ 
thống quản trị SHCN của Cục 
SHTT những năm đầu của thế kỷ 
20, nâng cao năng lực cho cán bộ 
làm công tác xác lập quyền và 
thực thi quyền SHTT của Việt 
Nam, qua đó, nâng cao năng lực 
cho hệ thống SHTT Việt Nam, 
góp phần tạo môi trường đầu tư 
thuận lợi cho cộng đồng doanh 
nghiệp nước ngoài, trong đó có 
một bộ phận không nhỏ các doanh 
nghiệp Nhật Bản. Theo Phó Cục 
trưởng Phan Ngân Sơn, một trong 
những bằng chứng sống động về 
việc tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt 
Nam, đó là việc triển khai Chương 
trình PPH giữa Cục SHTT và Cơ 
quan Sáng chế Nhật Bản cho phép 

thẩm định nhanh những đơn sáng 
chế đã có kết quả thẩm định của 
Nhật Bản nộp tại Cục Sở hữu trí 
tuệ. Sau 3 năm triển khai Chương 
trình thử nghiệm PPH giai đoạn 1, 
hiện hai Cơ quan đang triển khai 
giai đoạn 2 (2019 – 2022) của 
Chương trình với hạn mức gấp đôi 
giai đoạn 1, cụ thể là 200 yêu cầu 
PPH/năm dành cho Nhật Bản. 

Với quan hệ hợp tác tốt đẹp 
vốn có, với hiểu biết chung về sự 
cần thiết và tầm quan trọng của hệ 
thống SHTT hoạt động hiệu quả, 
JICA đã nhất trí hỗ trợ Cục SHTT 
triển khai một dự án mới trong 2 
năm nhằm tập trung nâng cao 
năng lực thẩm định sáng chế cho 
Cục. Phát biểu đại diện cho Ban 
Phát triển kinh tế khu vực tư nhân 
thuộc JICA Nhật Bản, ông 
Yamada Tomoyuki bày tỏ mong 
muốn trong thời gian tới, số lượng 
sáng chế của người Việt Nam sẽ 
tăng trưởng đáng kể, hệ thống 
SHTT của Việt Nam sẽ hoạt động 
hiệu quả, chất lượng hơn nữa.  

Sau 3 buổi thảo luận tích cực, 
JICA, JPO và Cục SHTT đã cơ 
bản thống nhất được kế hoạch chi 
tiết cho dự án mới với các đầu ra 
dự kiến gồm: cập nhật quy chế 
thẩm định sáng chế với việc bổ 
sung hướng dẫn thẩm định sáng 
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chế thuộc lĩnh vực mới như trí tuệ 
nhân tạo, internet vạn vật hay lĩnh 
vực không mới nhưng Việt Nam 
đang gặp vướng mắc trong thẩm 
định như phần mềm máy tính; xây 
dựng bộ công cụ kiểm soát chất 
lượng thẩm định sáng chế và nâng 
cao năng lực thẩm định sáng chế 
cho đội ngũ thẩm định viên của 
Cục Sở hữu trí tuệ.  

 (Theo noip.gov.vn) 
 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Việt Nam nghiên cứu phức 
chất có tiềm năng trong điều 
trị ung thư  

Các nhà khoa học tại Viện hóa 
học, Viện Hàn lâm khoa học và 
công nghệ Việt Nam hiện đang 
nghiên cứu đề tài nhằm tìm ra 
phức chất platin (II) có khả năng 
tiêu diệt tế bào ung thư. 

Đề tài “Nghiên cứu tổng hợp, 
đánh giá đặc trưng và hoạt tính 
kháng ung thư in vitro của một số 
phức Pt (II) với phối tử bazơ 
Schiff N2O2 quang hoạt”, do 
nhóm nghiên cứu của Viện hóa 
học, Viện hàn lâm khoa học và 
công nghệ Việt Nam thực hiện, 
TS. Nguyễn Quang Trung làm chủ 
nhiệm, nhằm điều chế ra các phức 
chất platin (II) có hoạt tính gây 
độc tế bào ung thư tốt, có tiềm 

năng ứng dụng trong chữa trị ung 
thư ở Việt Nam. 

 
Trong nghiên cứu này, các nhà 

khoa học đã thu được những kết 
quả khả quan bằng việc đánh giá 
tác dụng kháng ung thư in vitro 
trên các dòng tế bào KB, MCF-7, 
Lu và Hep-G2 của các phức Pt(II) 
với các phối tử bazơ Schiff quang 
hoạt N2O2 thu được. 

Đề tài đã tổng hợp 22 phối tử 
bazơ Schiff quang hoạt và không 
quang hoạt dạng N2O2. Nghiên 
cứu tổng hợp 22 phức chất Pt(II) 
với 22 phối tử thu được ở trên, 22 
phức chất thu được dạng bột vàng 
đạt hiệu suất khá cao (70%). Từ 
các kết quả điều chế 22 phức chất, 
các nhà khoa học cũng tiến hành 
nghiên cứu về độc tính tế bào của 
chúng với các dòng tế bào ung thư 
ở người, chủ yếu là với dòng tế 
bào ung thư biểu mô (KB) và ung 
thư vú MCF-7. Kết quả cho thấy 
hầu hết các phức chất thu được 
đều có hoạt tính khá tốt với các 
dòng tế bào ung thư nghiên cứu. 
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Về ứng dụng, đề tài đã xác 
định được 2 phức chất có hoạt tính 
tốt tương đương chất chuẩn, có thể 
dùng các chất này trong các 
nghiên cứu in vivo tiếp theo. Các 
kết quả nghiên cứu của đề tài đã 
góp phần củng cố và phát triển 
hướng nghiên cứu hóa sinh vô cơ 
ở Việt Nam, nâng cao kỹ năng 
tổng hợp các phối tử và phức chất 
cho các nhà nghiên cứu, cũng như 
nâng cao khả năng nghiên cứu về 
tính chất hóa lý sinh của các phức 
chất platin, nhất là hoạt tính gây 
độc tế bào ung thư của chúng. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Singapore phát triển da nhân 
tạo có thể cảm nhận như da thật 

Các nhà nghiên cứu Singapore 
vừa phát triển "da điện tử" có khả 
năng cảm nhận như da thật. 
Thành công này được kỳ vọng sẽ 
cho phép những người lắp chi giả 
có thể cảm nhận được đồ vật, kết 
cấu vật liệu, nhiệt độ hay thậm chí 
là cảm giác đau như người 
thường. 

Thiết bị trên có tên gọi là "da 
điện tử đồng bộ" (ACES), được 
làm từ 100 thiết bị cảm biến nhỏ 
và có kích cỡ khoảng 1cm2. Các 
nhà nghiên cứu của Đại học Quốc 
gia Singapore cho biết thiết bị có 

thể xử lý thông tin nhanh hơn hệ 
thống thần kinh của con người, khi 
có thể nhận diện được 20-30 loại 
kết cấu bề mặt khác nhau, hay đọc 
chữ nổi với độ chính xác lên tới 
hơn 90%. 

Bên cạnh đó, các thuật toán trí 
tuệ nhân tạo AI cũng góp phần 
giúp thiết bị học hỏi nhanh chóng. 
Trong một ví dụ chứng minh về 
khả năng cảm nhận nhạy bén của 
thiết bị, da điện tử có thể phân biệt 
giữa quả bóng mềm và quả bóng 
nhựa cứng. Với da nhân tạo, 
những người lắp chi giả có thể 
cảm nhận độ ấm, mềm trên bàn 
tay, hay cảm giác được họ nắm 
bàn tay chặt đến mức nào.  

Trước đó, nhóm nghiên cứu 
trên cũng đã phát minh ra một số 
sản phẩm hữu ích như da trong 
suốt có thể tự lành khi bị rách, vật 
liệu phát sáng cho các thiết bị điện 
tử đeo trên người. 

(Theo tuoitre.vn) 
 Chế tạo hệ vật liệu màng 
mỏng ức chế virus SARS-CoV-2 

 Trước hàng loạt thiệt hại do 
đại dịch COVID-19 gây ra trên 
thế giới, nhiều nghiên cứu đã 
được triển khai nhằm tìm ra các 
giải pháp hữu hiệu ngăn ngừa sự 
lây lan của virus SARS-CoV-2. 
Một trong những giải pháp được 
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đề xuất là tìm cách rút ngắn thời 
gian sống của virus trên các bề 
mặt vật dụng công cộng.  

 
Hình 1. Ảnh minh họa virus SARS-CoV-2. 

Gần đây, nhóm nghiên cứu của 
GS William A. Ducker (Khoa Kỹ 
thuật hóa học và vật lý sinh học, 
Đại học Virginia Tech, Hoa Kỳ) 
đã phát triển một hệ màng mỏng 
mới dựa trên sự kết hợp giữa hạt 
Cu2O và polyurethane nhằm phủ 
lên bề mặt vật liệu rắn, từ đó đem 
đến khả năng ức chế hiệu quả 
virus SARS-CoV-2. Nghiên cứu 
này ngay lập tức thu hút sự chú ý 
của cộng đồng khoa học trên thế 
giới và hứa hẹn sớm được đưa vào 
ứng dụng trong tương lai gần. 

Khởi nguồn tại thành phố Vũ 
Hán từ cuối tháng 12/2019, đại 
dịch COVID-19 với tác nhân là 
virus SARS-CoV-2 (hình 1) đã lan 
rộng gần như khắp thế giới, gây ra 
bệnh tật và tử vong đối với con 
người, kéo theo sự khủng hoảng 
kinh tế - xã hội của nhân loại. 

Nhóm nghiên cứu của GS 

William A. Ducker (Khoa Kỹ 
thuật hóa học và vật lý sinh học, 
Đại học Virginia Tech, Hoa Kỳ) 
đã tiến hành nghiên cứu tổng hợp 
lớp phủ có khả năng kháng virus 
SARS-CoV-2. Cụ thể, lớp phủ này 
phải có khả năng: (i) ức chế hoạt 
động của virus một cách nhanh 
chóng, (ii) dễ dàng được phủ lên 
nhiệt bề mặt rắn khác nhau và (iii) 
đủ mạnh để duy trì khả năng 
kháng virus trong thời gian sử 
dụng. Khi đó, lớp phủ có thể được 
ứng dụng không chỉ cho đồ gia 
dụng mà còn cho các vật liệu y tế, 
thương mại… 

Tuy nhiên, cho đến hiện tại, 
các nhà khoa học vẫn chưa biết 
các nhóm hợp chất nào có khả 
năng ức chế SARS-CoV-2. Do đó, 
GS William A. Ducker và cộng sự 
đã thử nghiệm trên một số màng 
mỏng có bản chất là các đơn lớp 
polymer cationic. Những màng 
mỏng này được mong chờ có thể 
giúp ức chế mầm bệnh hiệu quả 
nhờ sở hữu mật độ điện tích cao, 
có khả năng làm gián đoạn quá 
trình tự lắp ráp của nhiều loại 
virus và vi khuẩn. Đáng tiếc, đối 
với virus SARS-CoV-2, kết quả 
thử nghiệm không được như mong 
đợi. 

Kết quả trên thúc đẩy nhóm 
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nghiên cứu tiến hành thử nghiệm 
trên nhiều loại vật liệu màng mỏng 
khác nhau. Một số nghiên cứu 
trước đó đã chỉ ra SARS-CoV-2 
có thời gian sống ngắn trên bề mặt 
kim loại đồng, khi mà nhiều lớp 
nguyên tử Cu trên bề mặt dễ dàng 
bị oxy hóa thành Cu2O.  

Chính vì vậy, nhóm nghiên cứu 
của GS Ducker đã đề nghị tổng 
hợp hệ vật liệu dạng composite 
với các hạt Cu2O được phân tán 
đều trong màng mỏng 
polyurethane (PU, dày 10-16 μm) 
thông qua phương pháp quét phủ 
đơn giản. Hệ vật liệu này sau đó sẽ 
được kiểm tra đặc tính kháng virus 
với SARS-CoV-2 cô lập từ Hong 
Kong. Quy trình chế tạo màng 
mỏng Cu2O/PU được thực hiện 
qua 3 giai đoạn. Đầu tiên, một lớp 
rất mỏng PU được quét phủ lên bề 
mặt kính rồi để khô trong vòng 8 
phút để đóng rắn một phần. Tại 
thời điểm này, polymer vẫn còn 
lỏng đủ để gần như không lưu dấu 
khi dùng tay chạm vào. Mặt khác, 
hệ huyền phù Cu2O (10% khối 
lượng) trong ethanol được chuẩn 
bị và đánh siêu âm trong 3 phút. 
Sau đó 1 ml huyền phù được phủ 
lên lớp phim PU, để khô trong 5 
phút ở nhiệt độ phòng. Đến giai 
đoạn thứ 2, lớp màng mỏng được 

nung trong lò ở 120oC trong 2 giờ 
để hoàn tất quá trình đóng rắn, rồi 
được thổi mạnh với N2 nén, rửa 
với nước khử ion và sấy khô trong 
khí quyển N2. Ở giai đoạn cuối, 
mẫu được đặt vào buồng chân 
không, thổi khí argon trong 10 
phút rồi trải qua quá trình xử lý 
với plasma argon trong 3 phút ở 
công suất 100 W và áp suất nhỏ 
hơn 200 mTorr nhằm loại bỏ phần 
PU dư. 

Để có thể khảo sát khả năng 
kháng virus SARS-CoV-2, nhóm 
nghiên cứu áp dụng phương pháp 
của Chin và cộng sự. Cụ thể, trước 
khi tiếp xúc với virus, màng mỏng 
Cu2O/PU được khử trùng với 
dung dịch ethanol 70%, làm khô ở 
37oC qua đêm. Virus SARS-CoV-
2 sau khi cô lập sẽ được nuôi bởi 
tế bào Vero E6 trong môi trường 
Eagle bổ sung 2% huyết thanh bào 
thai bò và 1% penicillin-
streptomycin ở 37°C. Tiếp theo, 5 
μl dung dịch chứa 6,2×107 (107,8) 
TCID50/ml SARS-CoV-2 được 
nhỏ lên bề mặt lớp phủ với độ ẩm 
60-70% ở 22-23oC rồi làm khô ở 
khoảng 30 phút. Sau một thời gian 
nhất định, vật liệu phủ Cu2O/PU 
được ngâm trong 300 μl dung dịch 
Eagle bổ sung 0,5% albumin 
huyết thanh bò và 0,1% glucose, 
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pH 7,4 ở nhiệt độ phòng để pha 
loãng virus. Lượng virus này được 
xác định bằng thực nghiệm đo 
TCID50 (lượng gây chết 50% tế 
bào) trong tế bào Vero E6. 

Kết quả so sánh giữa tấm kính 
không phủ và có phủ Cu2O/PU 
cho thấy quá trình ức chế virus 
bằng lớp phủ Cu2O/PU diễn ra rất 
ấn tượng: gần 99,99% virus bị tiêu 
diệt trên bề mặt Cu2O/PU chỉ 
trong vòng 1 giờ, ngược lại, lượng 
virus giảm trên bề mặt kính thủy 
tinh rất chậm. Thậm chí, khi thử 
nghiệm trên thép không gỉ, màng 
mỏng Cu2O/PU cho kết quả xử lý 
đạt 99,90% virus SARS-CoV-2 
trong vòng 1 giờ. 

Như vậy, thông qua việc kết 
hợp Cu2O với PU, nhóm nghiên 
cứu của GS Ducker đã thành công 
trong việc tạo ra một hệ màng 
mỏng Cu2O/PU với chi phí thấp 
nhưng thể hiện khả năng kháng 
virus SARS-CoV-2 rất hiệu quả. 
Đặc biệt, nhờ đặc tính đơn giản, 
chỉ cần quét lớp polymer PU lên 
bề mặt rồi bổ sung huyền phù 
chứa Cu2O, phương pháp tổng 
hợp này còn cho phép nhóm 
nghiên cứu dễ dàng ứng dụng lên 
nhiều bề mặt vật dụng khác nhau, 
chẳng hạn như tay nắm cửa hay 
nút bấm trong máy đọc thẻ 

ATM…, qua đó góp phần giúp 
hạn chế mức độ lây lan của virus 
này thông qua việc tiếp xúc với bề 
mặt các vật dụng sử dụng chung. 

(Theo vjst.vn) 
 
 Vật liệu chống thấm công 
nghệ mới: Da điện tử tự phục 
hồi  

Lấy cảm hứng từ hiện tượng từ 
lành của da người, các nhà khoa 
học tại Viện Công nghệ Israel 
(Technion) đã sáng chế ra 1 loại 
da điện tử nhân tạo có thể tự phục 
hồi và chống thấm tốt cho các 
thiết bị điện sử dụng dưới nước. 

 
Da điện tử nhân tạo do các nhà 

nghiên cứu tại Technion phát triển 
có một số khả năng như tự phục 
hồi, tự giám sát, chống nước và 
cảm biến chọn lọc. Loại da này có 
hệ thống cảm biến gồm các vật 
liệu với kích cỡ chỉ nhỏ bằng 
nanomet có thể giám sát có chọn 
lọc và cùng lúc nhiều yếu tố môi 
trường khác nhau như áp suất, 
nhiệt độ và nồng độ axít. 



                                          Số 234 – 8/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 16 
 

Hệ thống tự phục hồi, vốn 
được lấy cảm hứng từ khả năng tự 
lành trên da người, bao gồm các 
thành phần giống tế bào thần kinh, 
có thể giám sát các tổn thương tại 
những bộ phận điện tử, trong khi 
thành phần khác sẽ đẩy nhanh quá 
trình tự phục hồi. Cơ chế này cho 
phép hệ thống điện tử thông minh 
tự giám sát các hoạt động và sửa 
các lỗi chức năng khi bị hư hại. Da 
điện tử nhân tạo của Technion có 
thể tự phục hồi về trạng thái ban 
đầu sau khi bị cắt, xé, vò, hay 
thậm chí là ngâm trong nước máy, 
nước biển, nhiều loại nước với 
mức độ axit khác nhau và giúp 
ngăn dòng điện truyền qua nước. 

Do đó, vật liệu này có tiềm 
năng lớn trong ứng dụng vào các 
thiết bị điện tử cần tiếp xúc với 
nước. Nhóm nghiên cứu cũng sử 
dụng vật liệu mới này để phát triển 
thiết bị cảm biến có thể theo dõi 
nhiệt độ, áp suất, độ axit trong các 
ứng dụng về robot, bộ phận giả 
thay thế và thiết bị nhỏ gọn đeo 
trên người. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Thiết bị chiếu xạ tạo giống 
đột biến: Thành công từ ý 
tưởng “xanh” 

Từ một đề tài KH&CN cấp nhà 
nước, hợp tác liên ngành giữa các 
nhà nghiên cứu ở Trung tâm Đánh 
giá không phá hủy (Viện Năng 
lượng nguyên tử VN) và Viện Di 
truyền nông nghiệp (Bộ 
NN&PTNT) đã cho ra đời thiết bị 
chiếu xạ tạo giống đột biến. 

 
Thiết bị chiếu xạ gamma cell sử dụng nguồn 

phóng xạ Cobalt  

Thiết bị này vừa tận dụng được 
nguồn phóng xạ Cobalt-60 đã qua 
sử dụng lại vừa góp phần đem lại 
những giống cây mới có năng 
suất, chất lượng cao hơn hoặc 
thích ứng với biến đổi khí hậu cho 
Việt Nam. Mặc dù phổ biến trên 
thế giới song ở Việt Nam, một 
thiết bị chiếu xạ chuyên dụng để 
chọn tạo giống cây trồng vẫn chỉ 
là mơ ước của các nhà khoa học 
nông nghiệp từ nhiều năm nay bởi 
sự đắt đỏ về giá cả. Điều này dẫn 
đến những hạn chế trong nghiên 
cứu. “Chúng tôi thường phải gửi 
mẫu hạt giống sang Trung tâm 
chiếu xạ Hà Nội, Viện Nghiên cứu 
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hạt nhân Đà Lạt hoặc các bệnh 
viện để chiếu nhờ nên không chủ 
động được thời gian.  

Sau ba năm nghiên cứu, nhóm 
dự án đã chế tạo thành công thiết 
bị và chuyển giao cho Viện Di 
truyền nông nghiệp. Về cơ bản, 
thiết bị chiếu xạ chọn tạo giống 
cây trồng đột biến này gồm thanh 
nguồn phóng xạ Co-60 đặt ở phía 
dưới, buồng chiếu có đĩa đặt mẫu 
hạt giống ở phía trên và được vận 
hành thông qua phần mềm do 
nhóm dự án phát triển trên máy 
tính. Khi chưa hoạt động, thanh 
nguồn ở vị trí an toàn, nếu chưa ở 
vị trí an toàn, hệ thống cảnh báo 
phóng xạ 4 kênh, gắn trực tiếp tại 
2 đầu thiết bị và phòng chiếu xạ sẽ 
cảnh báo. Sau khi đặt mẫu vào vị 
trí thích hợp (lựa chọn 1 trong 3 
đĩa chiếu ở các khoảng cách khác 
nhau) và đóng cửa buồng chiếu 
(xác nhận bằng cảm biến), hệ 
thống khóa buồng chiếu sẽ được 
kích hoạt, người vận hành có thể 
lựa chọn chế độ chiếu. Sau khi kết 
thúc phiên chiếu, thanh nguồn di 
chuyển lại vị trí an toàn và khóa 
cửa buồng chiếu được mở ra. 

Kết quả chiếu thử nghiệm trên 
giống đậu tương DT2012 đã thu 
được 50 cá thể mang biến dị có lợi 
cho chọn tạo giống đậu tượng mới 

như chín sớm, cây ngắn, năng suất 
cao,... đồng thời suất liều chiếu để 
tạo ra các biến dị có lợi bằng thiết 
bị này nhỏ hơn so với các loại 
máy chiếu xạ công nghiệp khác 
(khoảng 15-25Gy, máy chiếu công 
nghiệp là 25-50Gy). 

Thành công của thiết bị chiếu 
xạ tạo giống cây trồng đột biến 
còn là tiền đề để Trung tâm Đánh 
giá không phá hủy và Viện Di 
truyền nông nghiệp tiếp tục hợp 
tác và thực hiện những ý tưởng 
mới trong tương lai. “Chúng tôi 
muốn hợp tác với Trung tâm để 
làm thiết bị chiếu xạ tạo giống cây 
trồng đột biến dạng gamma room 
hoặc gamma house, có kích thước 
lớn hơn, sẽ áp dụng được với 
nhiều đối tượng cây trồng hơn”, 
ThS. Nguyễn Văn Mạnh cho biết. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Sản xuất chất keo tụ và bột 
màu từ bùn đỏ  

Quy trình sản xuất chất keo tụ 
và bột màu từ bùn đỏ của PGS.TS 
Lê Thị Mai Hương không chỉ có 
thể giúp tận dụng được các thành 
phần hữu ích của bùn đỏ để sản 
xuất vật liệu mà còn góp phần giải 
quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. 
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Khu thải bùn đỏ tại Nhà máy Sản xuất Alumin 

Để thực hiện ý tưởng này, 
PGS.TS Hương đã hòa tách bùn 
đỏ bằng axit sulfuric có nồng độ 
từ 2 đến 5 mol/L ở nhiệt độ xấp xỉ 
100°C, trong điều kiện khuấy trộn 
liên tục từ 2 đến 3 giờ. Nguyên 
liệu axit được chuẩn bị bằng cách 
hòa tan axit sulfuric đặc 98% 
trong nước và được lấy thiếu so 
với phương trình tỷ lượng từ 10 
đến 30% tổng lượng nhôm và sắt 
có trong bùn đỏ. Nhiệt của phản 
ứng hòa tan axit sulfuric cũng sẽ 
được tận dụng để cấp nhiệt cho 
phản ứng hòa tách bùn đỏ. 

Mấu chốt của phương pháp sản 
xuất này là phải xác định được 
một tỉ lệ hòa tách hợp lý nhằm tạo 
ra đồng thời nhiều sản phẩm trong 
cùng một quy trình, vậy nên việc 
kiểm soát kỹ các điều kiện của quá 
trình thực hiện đóng vai trò vô 
cùng quan trọng. “Có điều kiện 
hòa tách sẽ làm cho nhôm ra 
nhiều, có điều kiện lại làm cho sắt 
ra nhiều, nếu nhiều nhôm quá 
hoặc ít sắt quá thì cả keo tụ và pha 

rắn đều không hiệu quả”, PGS.TS 
Mai Hương cho biết và nói vui 
rằng, “người làm hóa cũng như 
người nấu ăn vậy, mình phải biết 
gia giảm các thứ và căn được đến 
độ nào thì vừa và “chín tới”, 
không được để chín quá”. 

Sau khi hòa tách, toàn bộ hệ 
sau phản ứng sẽ được đưa vào 
máy lọc khung bản để thu hồi 
dung dịch muối và phần bã rắn. 
Phần bã sau đó sẽ được rửa bằng 
nước nóng ở nhiệt độ từ 70°C đến 
90°C với tỷ lệ nước rửa từ 10 đến 
20% khối lượng bã, lọc lại bằng 
máy lọc khung bản để thu được bã 
rắn và dung dịch sau lọc. Tiếp đó, 
phần dung dịch sẽ được bổ sung 
axit sulfuric đặc 98% để đạt tỷ lệ 
phản ứng với bùn đỏ và được tuần 
hoàn trở lại bước đầu tiên để hòa 
tách bùn đỏ, còn phần bã rắn được 
sấy khô ở nhiệt độ từ 110°C đến 
140°C trong thời gian 6 giờ, sau 
đó được nung ở nhiệt độ từ 650°C 
đến 800°C trong thời gian 1 giờ 
bằng lò nung và được nghiền 
thành bột màu. Bên cạnh đó, một 
phần dung dịch muối sau hòa tách 
có thành phần chính là muối sulfat 
của nhôm và sắt sẽ được sử dụng 
trực tiếp làm chất keo tụ dạng 
lỏng, đồng thời được xử lý để làm 
chất keo tụ dạng rắn. 



                                          Số 234 – 8/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 19 
 

Để kiểm tra kết quả trong thực 
tế, bà đã thử nghiệm với 1 kg bùn 
đỏ ướt thải từ nhà máy Alumin 
Tân Rai, Tây Nguyên. Sau khi hòa 
tách bùn đỏ trong máy khuấy với 
250ml dung dịch axit sulfuric đặc 
98% và 500ml nước, ở nhiệt độ 
xấp xỉ 100°C trong thời gian 3 
giờ, đồng thời thực hiện các bước 
lọc, rửa, tuần hoàn, sấy, nghiền 
theo thông số kỹ thuật phù hợp, 
kết quả thử nghiệm đã thu được 
sản phẩm là 200g bột màu, 200ml 
chất keo tụ dạng lỏng và 80g chất 
keo tụ dạng rắn từ 1 kg bùn đỏ ban 
đầu. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Chế phẩm vi khuẩn tía 
quang hợp không lưu huỳnh  

Chế phẩm do TS Đỗ Thị Liên 
và các cộng sự tại Viện Công nghệ 
sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam) phân lập 
là nguồn thức ăn mới góp phần 
đảm bảo chất lượng, số lượng 
thức ăn cho con giống loài hai 
mảnh vỏ. 

Thức ăn cho con giống các loài 
hai mảnh vỏ được người dân sử 
dụng phổ biến hiện nay là vi tảo, 
nấm men và thức ăn tổng hợp. 
Trong đó, thức ăn phổ biến nhất là 
vi tảo, chúng có thành phần dinh 

dưỡng cao, ít gây ô nhiễm nước. 
Tuy nhiên, việc sản xuất sinh khối 
các loài tảo này trong điều kiện 
nhân tạo cho năng suất không ổn 
định vì chúng thường bị nhiều 
điều kiện ngoại cảnh bất lợi tác 
động.  

 
Nuôi con hàu giống tại Ninh Bình.  

Theo kết quả của nhóm nghiên 
cứu tại Thái Lan năm 2002, thức 
ăn nuôi tôm công nghiệp có bổ 
sung chế phẩm tía quang hợp 
không lưu huỳnh giúp tăng tỷ lệ 
sống sót của tôm từ 80% lên 85%. 
Để sản xuất được chế phẩm vi 
khuẩn tía quang hợp không lưu 
huỳnh, một trong những điểm mấu 
chốt là phải phân lập và tuyển 
chọn được các chủng vi khuẩn tía 
quang hợp không lưu huỳnh. 

Với kinh nghiệm nhiều năm 
trong ngành công nghệ sinh học, 
TS Đỗ Thị Liên và các cộng sự đã 
lựa chọn việc phân lập các chủng 
vi khuẩn từ ao nuôi tôm, bãi nuôi 
ngao tại ven biển Nam Định. 
Phương pháp tuyển chọn được các 
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nhà khoa học tiến hành là dựa trên 
khả năng sống sót của artemia khi 
cho ăn bằng vi khuẩn tía quang 
hợp so với các nguồn thức ăn 
truyền thống– một trong những 
loài động vật phù du quan trọng 
được sử dụng làm thức ăn cho con 
giống các loài thủy hải sản có giá 
trị. 

Kết quả cho thấy, artemia được 
nuôi bằng chế phẩm vi khuẩn tía 
quang hợp không lưu huỳnh có tỷ 
lệ sống sót cao (từ 5-7 ngày), tăng 
về kích thước, trọng lượng và giá 
trị dinh dưỡng. Nhờ vậy, TS Đỗ 
Thị Liên và các cộng sự đã chọn 
ra được 4 chủng vi khuẩn phù hợp 
nhất là Rhodopseudomonas 
sp.311, Rhodobacter Sp. NDT6, 
Rhodobacter sp.86 và 
Rhodopseudomonas sp. 517. 

 
Chế phẩm vi khuẩn tía quang hợp 

Dù đã nuôi thành công 4 chủng 
vi khuẩn ở phòng thí nghiệm trong 
điều kiện kỵ khí có chiếu sáng, 
nhưng TS Liên vẫn trăn trở về 
việc tìm ra môi trường thích hợp 

nhất cho việc sản xuất quy mô lớn 
ở các trại giống. Vì thế, nhóm tiếp 
tục thử nghiệm ở ba điều kiện là 
hiếu khí, vi hiếu khí và kỵ khí có 
chiếu sáng và tìm kiếm các thành 
phần môi trường có giá thành 
thấp, và sử dụng các môi trường 
bột gạo, bột ngô và bột đậu tương 
với nồng độ 2g/l để đánh giá khả 
năng tích lũy sinh khối. 

Từ 4 chủng vi khuẩn được nuôi 
cấy thành công trong ống thạch 
nghiêng, các nhà khoa học của 
Viện Công nghệ sinh học tiến 
hành phối trộn với tỷ lệ tương 
đương nhau để các vi khuẩn phát 
huy hết đặc tính của mỗi chủng về 
giá trị dinh dưỡng, khả năng 
chống chịu ở điều kiện bất lợi. 

Từ đây, việc nhân giống trong 
bình nhựa 5, 10, 20 cho đến 1000 
lít tiếp tục được thực hiện trong 
môi trường bột đậu tương 2g/l, tỷ 
lệ giống 10% và điều kiện ánh 
sáng Mặt trời, từ 5-7 ngày cho mỗi 
đợt. Chế phẩm thu được có màu 
đỏ nâu đến đỏ tía, mật độ tế bào 
đạt 108- 109 CFU/ml, có thể bảo 
quản 10 ngày trong điều kiện tự 
nhiên. 

Với những ưu điểm này, quy 
trình sản xuất chế phẩm vi khuẩn 
tía quang hợp không lưu huỳnh 
làm thức ăn tươi sống cho con 
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giống các loài hai mảnh vỏ đã 
được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng 
Độc quyền giải pháp hữu ích số 2-
0002360 ngày 27/7/2020. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Sáng chế mới giúp xác định 
nguồn gây ô nhiễm không khí  

Các nhà nghiên cứu Trung 
Quốc mới đây đã tuyên bố phát 
triển thành công một thiết bị theo 
dõi có thể gắn lên các phương tiện 
giao thông nhằm tìm ra các nguồn 
phát thải gây ô nhiễm môi trường 
theo thời gian thực. 

Việc tìm ra những nguồn phát 
thải nhóm chất này đóng vai trò 
quan trọng đối với các biện pháp 
kiểm soát ô nhiễm. Tại các thành 
phố, sự phân bố và thời gian phát 
thải VOC là tương đối phức tạp, 
nên việc truy tìm những nguồn 
gây ô nhiễm bằng các công cụ 
nghiên cứu trong phòng thí 
nghiệm truyền thống hoặc các cảm 
biến di động thường gặp nhiều 
khó khăn. 

Nhóm nghiên cứu tại Viện 
Khoa học vật lý Hợp Phì trực 
thuộc CAS đã phát triển một thiết 
bị theo dõi kết hợp giữa công nghệ 
khối phổ phản ứng dịch chuyển 
proton và hệ thống thông tin địa lý 
(GIS). Thiết bị này có thể gắn lên 

các phương tiện giao thông nhằm 
truy tìm các nguồn phát thải VOC 
theo thời gian thực bằng cách gửi 
dữ liệu liên quan đến nhóm chất 
VOC và thông tin vị trí của 
phương tiện về phần mềm GIS. 

Khi phương tiện di chuyển, 
thiết bị sẽ thu thập những dữ liệu 
này và phản ánh sự phân bố của 
VOC trong không khí theo thời 
gian thực. Điều nàu sẽ giúp các 
đơn vị quản lý môi trường tìm ra 
các nguồn phát thải nhóm chất này 
một cách chính xác. Cho đến nay, 
nhiều địa phương như thành phố 
Thượng Hải, tỉnh Tứ Xuyên và 
tỉnh Phúc Kiến đã đưa vào sử 
dụng thiết bị này nhằm ngăn chặn 
và kiểm soát các chất gây ô nhiễm 
không khí. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

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

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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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: 

10. Điều 13 được sửa đổi, bổ 
sung như sau: 

“Điều 13. Xử lý đối với hàng 
giả hoặc hàng hóa có dấu hiệu là 
hàng giả 

1. Trường hợp đủ cơ sở xác 
định hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu là hàng giả thì xử phạt theo 
quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp phát hiện hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu 
hiệu là hàng giả, căn cứ dấu hiệu 
và bản chất hàng hóa, người có 
thẩm quyền thực hiện ngay biện 

pháp ngăn chặn theo quy định 
tại khoản 3 Điều 119, Điều 125 
Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
Căn cứ mức độ, hành vi vi phạm, 
cơ quan có thẩm quyền áp dụng 
thêm các biện pháp ngăn chặn 
khác theo quy định tại khoản 4, 5, 
6 Điều 119 Luật Xử lý vi phạm 
hành chính để xác minh hàng giả; 
việc áp dụng các biện pháp ngăn 
chặn thực hiện theo quy định tại 
các Điều 126, Điều 127, Điều 128, 
Điều 129 Luật Xử lý vi phạm 
hành chính. 

Trong thời gian tạm giữ hàng 
hóa theo quy định tại khoản 8 
Điều 125 Luật Xử lý vi phạm 
hành chính, cơ quan hải quan nơi 
ban hành quyết định áp dụng các 
biện pháp ngăn chặn thực hiện 
một hoặc kết hợp các công việc 
sau để xác định hàng giả: 

a) Yêu cầu chủ hàng cung cấp: 
Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc 
chứng từ có giá trị tương đương; 
tài liệu kỹ thuật hoặc bản phân 
tích thành phần đối với hàng hóa 
nghi ngờ là hàng giả theo quy định 
tại điểm a, b, c, d, khoản 8 Điều 3 
Nghị định số 185/2013/NĐ-
CP ngày 15/1/2013 của Chính phủ 
và khoản 3 Điều 1 Nghị định số 
124/2015/NĐ-CP ngày 
19/11/2015 của Chính phủ; 
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b) Yêu cầu chủ sở hữu hàng 
thật bị làm giả (áp dụng đối với 
trường hợp đã xác định được chủ 
sở hữu) cung cấp tài liệu có liên 
quan đến hàng hóa (như: 
catalogue, kết luận giám định, tài 
liệu từ nước ngoài, kết quả xử 
lý các vụ việc tương tự...) để có cơ 
sở xác định hàng giả; 

c) Trường hợp cần thiết, thực 
hiện lấy mẫu và giám định tại tổ 
chức đánh giá sự phù hợp được 
chỉ định kiểm tra phục vụ 
quản lý Nhà nước hoặc thương 
nhân giám định (đối với trường 
hợp tổ chức kỹ thuật được chỉ 
định kiểm tra có văn bản từ chối). 
Thủ tục lấy mẫu, kỹ thuật lấy mẫu 
thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 
31 Thông tư số 38/2015/TT-
BTC ngày 25/3/2015, khoản 20 
Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-
BTC ngày 20/4/2015 sửa đổi, bổ 
sung một số điều tại Thông tư 
số 38/2015/TT-BTC ngày 
25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định về thủ tục hải 
quan; kiểm tra, giám sát hải quan; 
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và 
quản lý thuế đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu của Bộ Tài chính; 

d) Phối hợp với lực lượng kiểm 
soát chống buôn lậu để thực hiện 
xác minh, điều tra theo nghiệp vụ 

quy định; 
đ) Kết thúc thời hạn tạm giữ 

hoặc trong thời gian áp dụng các 
biện pháp ngăn chặn theo quy 
định, trên cơ sở kết luận giám định 
(trường hợp thực hiện giám định) 
nếu đủ cơ sở kết luận hàng hóa bị 
nghi ngờ là hàng giả, cơ quan hải 
quan tiến hành xử lý vi phạm theo 
quy định của pháp luật. Trường 
hợp kết luận hàng hóa không phải 
là hàng giả, cơ quan hải quan thực 
hiện tiếp thủ tục thông quan hàng 
hóa theo quy định. Trường hợp 
phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì 
cơ quan hải quan thực hiện thủ tục 
xử lý theo quy định tại Luật Tổ 
chức các cơ quan điều tra hình sự, 
Bộ Luật hình sự và Bộ Luật tố 
tụng hình sự. 

3. Đối với những vụ việc phức 
tạp, hàng hóa có giá trị lớn, liên 
quan đến nhiều địa phương, cơ 
quan Nhà nước, tổ chức quốc tế, 
Chi cục Hải quan báo cáo Cục Hải 
quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt 
là Cục Hải quan tỉnh, thành phố) 
và Tổng cục Hải quan để kịp thời 
chỉ đạo giải quyết. 

4. Việc giải quyết khiếu nại 
hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại 
do thực hiện biện pháp ngăn chặn 
của cơ quan hải quan gây ra của 
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chủ hàng được thực hiện theo quy 
định hiện hành về giải quyết khiếu 
nại và trách nhiệm bồi thường nhà 
nước.”… (Còn nữa) 

 (Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Chuyển đổi số trong lĩnh vực 
xuất nhập khẩu hàng hoá: Tận 
dụng cơ hội từ EVFTA  

Sau một thập kỷ nỗ lực không 
ngừng, Việt Nam và Liên minh 
châu Âu (EU) đã hoàn tất quá 
trình phê chuẩn Hiệp định thương 
mại tự do (EVFTA) và Hiệp định 
này sẽ chính thức có hiệu lực vào 
ngày 01/8/2020. Đây là một dấu 
mốc mới trên hành trình cải cách 
và hội nhập của nền kinh tế Việt 
Nam.  

Tuy nhiên cũng đặt các doanh 
nghiệp trong nước, nhất là các 
doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải 
đổi mới công nghệ, đặc biệt 
chuyển đổi số nhằm tận dụng cơ 
hội từ EVFTA để hội nhập và phát 
triển. Báo cáo chỉ số thương mại 
điện tử Việt Nam cho thấy, để chủ 
động tham gia vào chuỗi giá trị 
toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Việt 
Nam đã triển khai thương mại 
điện tử nhằm hỗ trợ xuất nhập 

khẩu theo cả mô hình doanh 
nghiệp tới doanh nghiệp (B2B) 
cũng như doanh nghiệp tới người 
tiêu dùng (B2C). Xét trên phạm vi 
toàn cầu, thương mại điện tử 
xuyên biên giới tăng trưởng rất 
nhanh và trở thành xu thế nổi bật 
của thương mại điện tử trong 
những năm gần đây. 

Tại Diễn đàn Chuyển đổi số 
trong lĩnh vực xuất nhập khẩu 
hàng hóa do Bộ Công Thương 
phối hợp với Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp 
hội Thương mại điện tử Việt Nam 
tổ chức mới đây tại Hà Nội, Thứ 
trưởng Bộ Công Thương Cao 
Quốc Hưng cho biết, EVFTA có 
hiệu lực sẽ mở ra cánh cửa mới và 
tạo động lực cho sự phát triển kinh 
tế nói chung và các doanh nghiệp 
xuất nhập khẩu nói riêng. Cùng 
với các cơ hội từ EVFTA, xu 
hướng chuyển đổi từ kinh doanh 
truyền thống sang các nền tảng số 
đang ngày càng trở nên phổ biến 
và được coi là giải pháp hữu hiệu 
giúp các doanh nghiệp thâm nhập 
và mở rộng thị trường xuất khẩu 
trong bối cảnh Việt Nam đang 
ngày càng hội nhập sâu rộng với 
nền kinh tế thế giới. Thống kê cho 
thấy, 6 tháng đầu năm 2020, kim 
ngạch xuất khẩu đạt 122,8 tỷ USD 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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(tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 
trước); kim ngạch nhập khẩu đạt 
117,3 tỷ USD (giảm 2,9% so với 
cùng kỳ năm trước). Nhiều mặt 
hàng xuất khẩu quan trọng đã ghi 
nhận sụt giảm so với cùng kỳ như: 
hàng dệt may (giảm 12,7%), giầy - 
dép (giảm 6,9%)... Đây chính là 
thời điểm để doanh nghiệp nhận ra 
tính ưu việt của kinh tế số và yêu 
cầu cấp bách hơn nữa của quá 
trình chuyển đổi số. Trong giai 
đoạn phục hồi sau đại dịch 
COVID-19, chuyển đổi số sẽ giúp 
các doanh nghiệp Việt Nam, đặc 
biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ 
tìm kiếm một mô hình hoạt động 
kinh doanh linh hoạt hơn, vừa tiết 
giảm chi phí, vừa tối ưu nguồn lực 
để vượt qua khó khăn. 

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng 
cũng khẳng định, trong lĩnh vực 
xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương 
đã áp dụng thành tựu của khoa học 
và công nghệ, đặc biệt là công 
nghệ thông tin từ rất sớm để cải 
cách thủ tục hành chính nhằm thúc 
đẩy xuất khẩu. Quá trình chuyển 
đổi số hay điện tử hoá trong lĩnh 
vực xuất nhập khẩu đã góp phần 
làm giảm khối lượng công việc và 
hồ sơ giấy phải lưu tại cơ quan, tổ 
chức xử lý thủ tục hành chính. 
Nhờ vậy, góp phần tăng chất 

lượng dịch vụ công và thời gian để 
giải quyết các hồ sơ của các thủ 
tục hành chính. Lợi ích to lớn của 
chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu là tạo điều kiện thuận 
lợi cho doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu tham gia vào hoạt động 
thương mại quốc tế, tiết kiệm thời 
gian, chi phí và công sức, từ đó 
thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu 
của Việt Nam. 

Chuyển đổi số không chỉ dừng 
lại ở các doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu mà phải diễn ra đồng thời ở 
nhiều cơ quan, tổ chức cung cấp 
các dịch vụ liên quan. Giải pháp 
giúp các doanh nghiệp liên quan 
tới xuất nhập khẩu chuyển đổi số 
như thế nào? Các nền tảng công 
nghệ hàng đầu thế giới quan tâm 
ra sao tới lĩnh vực này? Những 
đơn vị trong nước đã triển khai 
những giải pháp nào hỗ trợ doanh 
nghiệp dễ dàng hơn trong thương 
mại điện tử qua biên giới?... 

Theo đó, để các doanh nghiệp 
xuất nhập khẩu tận dụng cơ hội từ 
EVFTA, Bộ Công Thương đã và 
đang triển khai nhiều biện pháp để 
hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu, 
đặc biệt thông qua việc ứng dụng 
thương mại điện tử trong giai đoạn 
hoạt động trao đổi thương mại gặp 
nhiều khó khăn; ban hành các văn 



                                          Số 234 – 8/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 26 
 

bản pháp luật cần thiết; tăng 
cường công tác đối thoại, trao đổi 
với cộng đồng doanh nghiệp nhằm 
tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn 
trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh nói chung cũng như hoạt 
động xuất nhập khẩu nói riêng.  

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch 
Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam cho rằng, kinh tế 
số là một xu thế bắt buộc trong 
dòng chảy kinh tế toàn cầu, trong 
kỷ nguyên số. Điều này tạo ra cơ 
hội nhưng cũng là thách thức đối 
với tất cả các doanh nghiệp, đặc 
biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, 
nhỏ và vừa. Do vậy, mặc dù là 
lĩnh vực công nghệ, nhưng chuyển 
đổi số thành công hay thất bại lại 
không chủ yếu phụ thuộc vào 
công nghệ mà phụ thuộc chủ yếu 
vào quyết tâm của cả hệ thống 
chính trị. 

(Theo vjst.vn) 
 
 Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý "Lục 
Nam" cho sản phẩm na dai 

Ngày 20/7/2020, Cục Sở hữu 
trí tuệ ban hành Quyết định số 
2806/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 
số 00083 cho sản phẩm na dai 
“Lục Nam”. Ủy ban nhân dân 
huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) 

là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý 
này. 

 
Na dai của Lục Nam từ lâu nổi 

tiếng bởi hương vị thơm mát ngọt 
bùi, dẻo dai, được nhiều người 
biết đến. Cây na dai được trồng ở 
Lục Nam từ rất lâu đời, ban đầu 
mới chỉ là một số gia đình trồng 
để ăn chơi. Đặc biệt, khoảng 15 
năm trở lại đây, cây na trở thành 
cây phát triển kinh tế chính của 
địa phương. Na dai Lục Nam dạng 
khối hình trái tim, vỏ quả sần, có 
màu xanh hơi vàng, kẽ mắt có 
mầu vàng trắng. Quả có đường 
kính  74,31 – 89,68 mm, chiều cao 
68,66 – 85,84 mm, trọng lượng 
quả ở mức 299,56 – 466,40 g/quả. 
Tỉ lệ phần ăn được của na dai Lục 
Nam ở mức 54,20 – 66,75 %. Khi 
ăn, na có mùi thơm nhẹ và vị ngọt 
thanh, chua nhẹ, không chát. Sở dĩ 
na dai Lục Nam có mùi vị đặc 
trưng như vậy là do hàm lượng 
đường tổng số và độ Brix trong 
quả cao (hàm lượng đường tổng 
số: 12,05 – 12,56 %; độ Brix: 
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15,96 – 19,04 %), trong khi hàm 
lượng Axit và Vitamin C trong 
quả thấp hơn các sản phẩm cùng 
loại khác (hàm lượng Axit tổng 
số: 1,61 – 1,90 %; hàm lượng 
Vitamin C: 36,79 – 43,38 
mg/100g tươi phần ăn được). Đặc 
biệt, na Lục Nam còn có hàm 
lượng Cellulose (chất xơ) cao ở 
mức 0,88 – 1,62 % theo vật chất 
khô, do đó rất có lợi cho quá trình 
tiêu hóa của người sử dụng. 

Ngoài các yếu tố tự nhiên của 
khu vực địa lý, kỹ thuật sản xuất, 
thu hoạch và bảo quản của người 
nông dân địa phương cũng góp 
phần tạo nên đặc thù của na dai 
Lục Nam. Sau mỗi vụ thu hoạch, 
người trồng na dai tại Lục Nam có 
kinh nghiệm đốn tỉa các cây già 
yếu, hoặc cách cành mọc trong tán 
trên cây na đang thời kỳ sung sức, 
kết hợp bón phân, chăm sóc để 
cây na cho nhiều quả, quả to, chất 
lượng tốt. Đặc biệt, việc đốn tỉa 
còn làm cho na ở Lục Nam ra hoa, 
đậu quả trên thân cây, khắc phục 
việc ra quả ở đầu cành dễ bị gió 
quật làm cho quả bị rơi xuống đất, 
vỡ nát. Ngoài ra, Lục Nam cũng là 
địa phương đầu tiên tìm tòi và áp 
dụng phương pháp thụ phấn bổ 
sung vừa để kéo dài mùa vụ thu 
hoạch na, vừa tránh việc na chín 

rộ dẫn đến không kịp thu hoạch. 
Thêm vào đó, việc sử dụng tro 
rơm để trộn vào phân bón cho cây 
của người dân địa phương cũng 
giúp bổ sung Kali làm tăng quá 
trình phân hóa mầm non, giảm tỷ 
lệ rụng và tăng tỷ lệ đậu quả, nâng 
cao chất lượng nông sản thông qua 
quá trình tích lũy đường, vitamin, 
giúp cho màu sắc quả đẹp hơn, 
hương vị quả thơm hơn và tăng 
khả năng bảo quản. Chính vì vậy, 
na Lục Nam có màu tươi hơn và 
lâu bị thâm quả hơn so với nhiều 
loại na khác. 

Khu vực địa lý: Các xã Đông 
Hưng, Đông Phú, Cương Sơn, Lan 
Mẫu, Huyền Sơn, Nghĩa Phương 
thuộc huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 
Giang./. 

(Theo noip.gov.vn) 
 
 Phát triển hệ thống truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm theo 
hướng hội nhập quốc tế 

 Truy xuất nguồn gốc (TXNG) 
có vai trò hết sức quan trọng đối 
với hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp nói 
riêng, đời sống xã hội toàn dân 
nói chung. 

Tại Việt Nam, TXNG là hoạt 
động còn khá mới, tuy nhiên, hoạt 
động này đã và đang được triển 
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khai nhanh chóng tại các Bộ, 
ngành và địa phương. TXNG 
giúp doanh nghiệp Việt Nam có 
thể quản lý tốt chất lượng sản 
phẩm, từ khâu nuôi trồng, chế biến 
đến quá trình vận chuyển và phân 
phối. Doanh nghiệp có thể nhanh 
chóng phát hiện và xử lý kịp thời 
sự cố xảy ra đối với sản phẩm, 
đồng thời giúp xác định và khoanh 
vùng chính xác sản phẩm có vấn 
đề để thực hiện kịp thời các hành 
động triệu hồi hoặc loại bỏ sản 
phẩm khỏi chuỗi cung ứng, bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng. 

 
Truy xuất nguồn gốc giúp tiếp cận dễ 
dàng với các nguồn thông tin qua các 

thiết bị di động (smart phone) 

Thông qua hệ thống TXNG, 
người tiêu dùng Việt Nam có khả 
năng tiếp cận dễ dàng với các 
nguồn thông tin qua các thiết bị di 
động (smart phone) khá phổ biến 
hiện nay: xác định được nguồn 
gốc, xuất xứ của sản phẩm, đồng 
thời có thể nhận được cảnh báo, 
hướng dẫn kịp thời từ phía người 
sản xuất hoặc cơ quan chức năng 

khi có sự cố xảy ra đối với sản 
phẩm. TXNG giúp các cơ quan 
quản lý kiểm soát thông tin sản 
phẩm được sản xuất và lưu thông 
trên thị trường, giúp xác định 
chính xác, kịp thời nguyên nhân 
khi sự cố về chất lượng xảy ra, 
cũng như vai trò, trách nhiệm của 
các bên liên quan. 

Hệ thống TXNG mang tính 
khép kín, không có khả năng mở 
để các bên tham gia hệ thống 
TXNG này có thể tham gia với các 
hệ thống TXNG khác, do thường 
sử dụng các mã phân định có cấu 
trúc tự đặt, chỉ có giá trị phân định 
trong phạm vi nội bộ, mà không 
sử dụng các mã phân định đơn 
nhất toàn cầu. Việc tự đặt các mã 
phân định (sản phẩm, địa điểm, 
các bên tham gia) không đơn nhất, 
có thể xảy ra trường hợp trùng mã 
giữa các hệ thống TXNG; 

Với những bất cập trong thực 
trạng triển khai hoạt động TXNG 
và áp dụng tem TXNG thời gian 
vừa qua, đồng thời để bắt kịp xu 
hướng phát triển và triển khai 
TXNG trên thế giới, ngày 
19/01/2019 Thủ tướng đã ban 
hành Quyết định số 100/QĐ-TTg, 
phê duyệt “Đề án triển khai áp 
dụng và quản lý hệ thống TXNG”. 

Với mục tiêu là: Hoàn thiện hệ 
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thống quy định pháp luật, văn bản, 
tài liệu hướng dẫn về TXNG; Đẩy 
mạnh xã hội hóa hoạt động TXNG 
để phục vụ hội nhập quốc tế và 
nâng cao hiệu quả công tác quản 
lý nhà nước, bảo đảm chất lượng, 
tính an toàn của sản phẩm, hàng 
hóa; Nâng cao nhận thức của xã 
hội, các cơ quan, tổ chức và doanh 
nghiệp về TXNG thông qua việc 
đẩy mạnh các hoạt động tuyên 
truyền, phổ biến, đào tạo cho các 
bên liên quan; Đảm bảo công khai, 
minh bạch các thông tin TXNG 
của sản phẩm, hàng hóa trên thị 
trường, cung cấp thông tin, kiến 
thức thiết yếu về TXNG. 

Hệ thống TXNG theo TCVN 
12850:2019, là hệ thống bao gồm 
hoạt động định danh sản phẩm, 
thu thập và lưu trữ thông tin về 
trạng thái của sản phẩm theo thời 
gian, địa điểm nhằm quản lý thông 
tin về chất lượng và an toàn của 
sản phẩm. 

Để vận hành có hiệu quả trong 
chuỗi cung ứng, một hệ thống 
TXNG phải luôn đảm bảo các 
nguyên tắc: Nguyên tắc “một bước 
trước, một bước sau”: Mỗi cơ sở 
(tham gia chuỗi cung ứng) phải 
lưu giữ thông tin để đảm bảo khả 
năng nhận diện được cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, hoặc công đoạn 

trước và tiếp theo trong quá trình 
sản xuất, chế biến và phân phối 
đối với một sản phẩm được truy 
xuất”; 

TXNG là xu hướng tất yếu của 
thị trường. TXNG tạo thuận lợi 
cho các bên liên quan truy cập 
thông tin nhanh chóng và chính 
xác, tạo cơ hội để doanh nghiệp 
thâm nhập vào chuỗi giá trị toàn 
cầu, nâng cao vị thế của sản phẩm, 
là bằng chứng để các cơ quan nhà 
nước xử lý các vi phạm về chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa, chống 
gian lận thương mại. TXNG cũng 
tạo lòng tin của khách hàng thông 
qua sự minh bạch thông tin về sản 
phẩm, hàng hóa. TXNG, vì vậy, 
vừa là nhu cầu, vừa là trách nhiệm 
của các doanh nghiệp, người tiêu 
dùng, các tổ chức, cá nhân và các 
cơ quan quản lý nhà nước liên 
quan, trong việc tham gia vào các 
quá trình xây dựng, triển khai, ứng 
dụng hệ thống TXNG thống nhất 
trong cả nước. 

Để đến năm 2025, nhiệm vụ 
của “Đề án triển khai áp dụng và 
quản lý hệ thống TXNG” có thể 
đạt các chỉ tiêu đặt ra: Tối thiểu 
30% các doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ sử dụng mã số, mã 
vạch tại Việt Nam có hệ thống 
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TXNG áp dụng các tiêu 
chuẩn quốc gia, quốc tế, đảm bảo 
khả năng tương tác, trao đổi dữ 
liệu với các hệ thống TXNG của 
doanh nghiệp trong nước và quốc 
tế; Cổng thông tin TXNG sản 
phẩm hàng hóa quốc gia bảo đảm 
kết nối 100% hệ thống TXNG của 
các bộ, cơ quan liên quan và ít 
nhất 70% trong tổng số các đơn vị 
cung cấp giải pháp tại Việt Nam. 

(Theo vietq.vn) 
 

 Bắc Ninh: Bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý cho tỏi An Thịnh 

Sản phẩm tỏi An Thịnh, huyện 
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã được 
Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết 
định số 2653/QĐ-SHTT về việc 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ 
dẫn địa lý số 00082. Đây là cơ hội 
để sản phẩm nâng cao giá trị trên 
thị trường. 

 
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho tỏi An Thịnh 

Tại xã An Thịnh, cây tỏi là cây 
màu truyền thống lâu đời được 
người dân trồng từ thế hệ này qua 
thế hệ khác, có các đặc tính khác 

biệt nhờ điều kiện địa lý độc đáo 
của vùng đất này. Tỏi An Thịnh có 
thân và củ có màu tía, để khô có 
màu kem nhạt; trọng lượng: 13 – 
15 g/củ; đường kính: 3,5 - 4,0 cm; 
chiều cao: 2,54 - 3,27 cm; vỏ củ 
mỏng; rễ củ ngắn. Củ rất chắc với 
số lượng tép tỏi từ 6 đến 15 tép/củ. 
Tỷ lệ phần ăn được: từ 92 – 95%. 
Mùi thơm đặc trưng, cay nồng. 

Về mặt chất lượng, tỏi An 
Thịnh có  hàm lượng Allicin: từ 
6,01 - 15,67 mg/g; hàm lượng Tro 
thô: từ 0,8 - 1,24%; hàm lượng 
Polyphenl tổng số: từ 595,15 - 
755,00 mg/kg; hàm lượng 
Selenium: từ 648,15 - 763,60 
mg/kg; hàm lượng chất khô hòa 
tan (độ Brix): từ 21,00 - 31,80%; 
hàm lượng vitamin C: từ 90,45 - 
136,72 mg/kg; hàm lượng dầu bay 
hơi: từ 0,77 – 0,83%; hàm lượng 
hợp chất Lưu huỳnh hữu cơ bay 
hơi: từ 0,53 – 0,61%.  

Các tính chất đặc thù của tỏi 
An Thịnh có được là nhờ các điều 
kiện độc đáo của khu vực địa lý 
nằm trọn trong xã An Thịnh, 
huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. 
Khu vực địa lý có khí hậu phân 
thành 2 mùa rõ rệt, mùa khô từ 
tháng 11 đến tháng 3, mùa mưa từ 
tháng 4 đến tháng 10. Nhiệt độ 
trung bình năm 23,4 0C, nhiệt độ 
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trung bình từ tháng 10 đến tháng 3 
từ 15 – 22 0C. Thời tiết lạnh và 
khô trong thời gian từ tháng 11 
đến tháng 3 là điều kiện thuận lợi 
cho quá trình tích lũy vật chất khô 
trong củ tỏi. Thời tiết hanh khô 
kéo dài giúp tỏi An Thịnh chắc 
hơn và có vỏ mỏng hơn. 

Yếu tố về đất đai, thổ nhưỡng 
là yếu tố chính giúp tạo nên chất 
lượng đặc thù của tỏi An Thịnh. 
Đất ở khu vực địa lý là đất phù sa 
có tầng biến đổi, ít chua, thành 
phần cơ giới thịt pha cát nhẹ, khả 
năng giữ ẩm tốt. Giá trị đặc thù 
một số chỉ tiêu dinh dưỡng trong 
đất ảnh hưởng đến chất lượng sản 
phẩm bao gồm: hàm lượng Đạm 
tổng số có giá trị trong khoảng từ 
0,09% – 0,12% là điều kiện thuận 
lợi cho sự tích lũy allicin trong tép 
tỏi. 

Hàm lượng Lân dễ tiêu có giá 
trị trong khoảng từ 48,71 – 84,8 
mg/100g, hàm lượng Kali dễ tiêu 
có giá trị trong khoảng 5,78 – 
16,87 mg/100g, hàm lượng Đồng 
có giá trị trong khoảng 19,25 – 
25,18 ppm, hàm lượng Bo có giá 
trị trong khoảng 6,41 – 13,85 ppm. 
Các chỉ tiêu này ở mức nghèo và 
trung bình, quyết định đến hàm 
lượng vitamin C rất cao trong sản 
phẩm tỏi An Thịnh. Hàm lượng 

Mangan có giá trị trong khoảng 
34,15 – 52,68 ppm kết hợp cùng 
độ ẩm trong đất tại khu vực địa lý 
cao tạo nên yếu tố đặc thù về hàm 
lượng tro thô ở mức cao trong tỏi 
An Thịnh. 

Ngoài ra, các bí quyết canh tác 
truyền thống của người dân nơi 
đây như sử dụng giống bản địa, 
lựa chọn giống và bảo quản giống 
tốt, bón phân hữu cơ, không sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật, canh 
tác bằng phương pháp thủ công và 
kinh nghiệm bảo quản sản phẩm 
sau thu hoạch cũng đã góp phần 
tạo nên chất lượng đặc thù của sản 
phẩm tỏi An Thịnh. 

Vì vậy Cục Sở hữu trí tuệ đã 
ban hành Quyết định số 2653/QĐ-
SHTT về việc cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 
00082 cho tỏi An Thịnh. UBND 
huyện Lương Tài là tổ chức quản 
lý chỉ dẫn địa lý này. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Bà rịa - Vũng Tàu: Triệt phá 
kho hàng lậu doanh thu 1-2 tỷ 
đồng mỗi tháng 

Ngày 11/8, lực lượng chức 
năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã 
tiến hành niêm phong kho hàng 
hiệu nhái hàng loạt các thương 
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hiệu nổi tiếng như Gucci, Chanel, 
Hermes… được chào bán bằng 
hình thức livestream trên mạng xã 
hội tại thị trấn Long Hải, huyện 
Long Điền. 

 
 Cụ thể theo thông tin từ lực 

lượng QLTT tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, từ chiều 10/8, Đồn Biên 
phòng Phước Tỉnh đã kết hợp với 
Đội Quản lý thị trường, Công an 
thị trấn Long Hải phát hiện ô tô do 
ông Nguyễn Hoàng M. (ngụ 
huyện Long Điền) điều khiển chở 
hàng hóa từ cửa hàng Nguyễn đi 
ra, có nhiều nghi vấn nên tiến 
hành kiểm tra. 

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế 
không xuất trình được hóa đơn 
chứng từ liên quan đến nguồn gốc 
hàng hóa trên xe. Tiếp tục kiểm tra 
cửa hàng rộng 300m2, lực lượng 
chức năng phát hiện hàng chục 
mặt hàng là kính mắt, giỏ xách, 
vali, giày, dép, quần áo... có nhãn 
hiệu nước ngoài như Gucci, 
Chanel, Hermes... 

Sáng 11/8, một cán bộ cho biết 

do lượng hàng trong kho quá 
nhiều "đếm không xuể" nên việc 
kiểm đếm vẫn tiếp tục. Lượng 
hàng tồn trong kho ước lên đến 
hàng tỉ đồng. Tại thời điểm kiểm 
tra, chủ cửa hàng Nguyễn Thị T.T 
(38 tuổi) không xuất được hóa đơn 
chứng minh nguồn gốc hàng hóa.  

Bước đầu, bà T khai nhận số 
hàng hóa trên mua từ TP.HCM, 
Hà Nội và được bà này lấy hàng ra 
livestream bán trên mạng xã hội. 
Khi có người "chốt" mua hàng, 
đội ngũ nhân viên của cửa hàng sẽ 
ghi địa chỉ và chuyển đến khách 
bằng đường bưu điện. Theo điều 
tra ban đầu, mỗi tháng bà T bán 
được 1-2 tỉ đồng tiền hàng, trong 
đó riêng tháng 7-2020 bán được 
1,7 tỉ đồng. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Liên tiếp bắt giữ, ngăn chặn 
hàng hóa không rõ nguồn gốc 
xuất xứ, tuồn ra thị trường 

Thực hiện Quyết định số 2981 
của Bộ Công Thương phê duyệt 
Kế hoạch tăng cường thanh tra, 
kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh 
phòng, chống buôn lậu, hàng giả, 
hàng cấm, hàng không rõ nguồn 
gốc xuất xứ và hàng xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ trong Thương 
mại điện tử tại các địa bàn, lĩnh 
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vực trọng điểm đến hết năm 2020, 
Cục QLTT các tỉnh thành đã xử lý 
được nhiều tổ chức, cá nhân vi 
phạm, ngăn các sản phẩm kém 
chất lượng tuồn ra thị trường. 

 
Đơn cử, mới đây, Đội QLTT số 

1, Cục QLTT Lào Cai bằng các 
biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện, 
tạm giữ gần 6.000 sản phẩm giày 
dép các loại có dấu hiệu vi phạm. 

Cụ thể, vào hồi 17 giờ, ngày 
18/8/2020, Đội QLTT số 1, Cục 
QLTT Lào Cai chủ trì phối hợp 
với phòng Cảnh sát kinh tế - Công 
an tỉnh Lào Cai và Đội Cảnh sát 
kinh tế - Công an thành phố Lào 
Cai tiến hành kiểm tra kho hàng 
tại địa số 109, đường Nhạc Sơn, 
phường Cốc Lếu, thành phố Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai, chủ hàng là 
L.T.T, sinh năm 1989, trú tại 
phường Cốc Lếu, thành phố Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai. Qua kiếm tra 
thực tế, Đoàn kiểm tra phát hiện 
gần 6.000 đôi giày dép các loại có 
dấu hiệu vi phạm. 

Tại thời điểm kiểm tra chủ 

hàng không xuất trình được hoá 
đơn, chứng từ liên quan. Đội 
QLTT số 1 đã ra quyết định tạm 
giữ để xử lý theo quy định. 

Còn tại Bình Thuận, đội QLTT 
số 1 thuộc Cục QLTT Bình Thuận 
vừa tổ chức thẩm tra, xác minh 
thông tin về cơ sở kinh doanh H. 
shop có dấu hiệu vi phạm kinh 
doanh hàng hóa nhập lậu, hàng 
hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ 
qua ứng dụng mạng xã hội 
facebook trên địa bàn TP Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận. Theo 
nguồn tin báo cơ sở, Đội Quản lý 
thị trường (QLTT) số 1 đã tổ chức 
thẩm tra, xác minh thông tin về cơ 
sở kinh doanh H. shop có dấu hiệu 
vi phạm kinh doanh hàng hóa 
nhập lậu, hàng hóa không rõ 
nguồn gốc xuất xứ qua qua ứng 
dụng mạng xã hội facebook. 
Trong quá trình thẩm tra, xác 
minh, Đội QLTT số 1 xác định cơ 
sở có dấu hiệu vi phạm như đúng 
tin báo. 

Cơ sở H. shop hoạt động kinh 
doanh qua hình thức đăng bài trên 
ứng dụng facebook để bán hàng, 
hàng ngày không mở cửa để trực 
tiếp bán hàng. Qua theo dõi lịch 
trình nhập, xuất hàng hóa, vào lúc 
17 giờ 00 ngày 14/8/2020, Đoàn 
kiểm tra của Đội QLTT số 1 tiến 
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hành kiểm tra tại cơ sở H. shop 
đang kinh doanh số lượng lớn 
hàng điện dân dụng và dây thắt 
lưng các loại không rõ nguồn, gốc 
xuất xứ; do nước ngoài sản xuất, 
có nhãn gốc bằng tiếng nước 
ngoài nhưng không có nhãn phụ 
bằng tiếng Việt Nam, gồm: 163 
cái máy hút bụi hiệu Muti - 
function không rõ nguồn gốc xuất 
xứ; 243 sản phẩm điện dân dụng 
và 85 hộp dây thắt lưng các loại 
nhập lậu như nồi hầm cháo, đèn 
bắt muỗi, máy xay cầm tay,… 
hiệu Electric Coffee Grinder, 
Boar, TowerFan, … dây thắt lưng 
hiệu Leonardo, Septwolves,… có 
tổng trị giá là 86.089.000 đồng. Lô 
hàng nêu trên không có hóa đơn, 
chứng từ chứng minh tính hợp 
pháp của hàng hóa. 

Đội QLTT số 1 đã tiến hành 
lập biên bản vi phạm hành chính 
đối với chủ cửa hàng và chuyển hồ 
sơ về Cục QLTT tỉnh Bình Thuận 
đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận ban hành Quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính về hành 
vi: 1/ Kinh doanh hàng hóa không 
rõ nguồn gốc, xuất xứ có tổng trị 
giá 40.750.000 đồng; 2/ Kinh 
doanh hàng hóa nhập lậu có tổng 
trị giá 45.339.000 đồng. 

Tại Nghệ An, vào sáng ngày 

18/8/2020, từ việc thực hiện các 
biện pháp nghiệp vụ xác minh, 
Đội QLTT Số 11- Cục QLTT 
Nghệ An phối hợp với Phòng An 
ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ 
An đã xác định được bà H.T.L 
Chủ tài khoản Mạng xã hội 
Facebook N.H đồng thời cũng là 
Chủ Cơ sở kinh doanh hàng gia 
dụng tại xã Nghi Xuân, huyện 
Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đoàn 
kiểm tra đã xây dựng phương án 
và tiến hành kiểm tra, qua kiểm tra 
Đoàn kiểm tra phát hiện tại thời 
điểm kiểm tra Cơ sở kinh doanh 
đang bày bán 600 cái bàn chải 
đánh răng hiệu BOSSI sản xuất tại 
Trung Quốc. 

Tại thời điểm kiểm tra, làm 
việc với Đoàn kiểm tra bà H.T.L, 
chủ cơ sở thừa nhận toàn bộ số 
hàng trên bà mua trôi nổi trên thị 
trường về đăng bán trên tài khoản 
facebook cá nhân để kiếm lời và 
không có Hóa đơn, chứng từ, giấy 
tờ liên quan kèm theo để chứng 
minh nguồn gốc hợp pháp của 
hàng hóa. Đội QLTT Số 11 đã tiến 
hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa 
nói trên để tiến hành xác minh, xử 
lý vi phạm hành chính theo quy 
định với tổng giá trị thu phạt gần 
30 triệu đồng. 

Thực trạng này cho thấy hàng 
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giả, hàng nhái luôn tồn tại và hoạt 
động ngày càng tinh vi khiến cơ 
quan chức năng đau đầu, gây thiệt 
hại cho người tiêu dùng và doanh 
nghiệp. Tổng cục Quản lý thị 
trường đánh giá, đây là hoạt động 
có đường dây, ổ nhóm được bố trí 
chuyên nghiệp, tổ chức thành các 
nhóm chuyên môn hoá từng khâu, 
phân công giữa các thành viên 
phối hợp nhịp nhàng. Hoạt động 
kinh doanh này chỉ có thể triển 
khai được nhờ lợi dụng triệt để 
việc bán hàng trên các nền tảng 
Internet bao gồm cả bán buôn, bán 
lẻ và hàng trăm nghìn sản phẩm 
hàng giả, hàng lậu được đưa ra thị 
trường một cách trót lọt trong suốt 
2 năm qua. 

Trước đây, hàng lậu, hàng giả 
thường được tập kết từ các kho 
sau đó xé lẻ đến cơ sở kinh doanh 
từ đó mới bán cho người tiêu 
dùng. Tuy nhiên, hoạt động kinh 
doanh của các cơ sở này hiện nay 
đang chuyển hướng theo hình 
thức: hàng hóa sẽ được tập kết tại 
các tổng kho, các kho hàng lớn, 
sau đó sẽ được xé lẻ ngay tại các 
kho, tổng kho và thông qua dịch 
vụ vận chuyển, chuyển phát của 
các đơn vị dịch vụ bưu chính và 
chuyển đến tận tay người tiêu 
dùng. Nhiều chuyên gia nhận 

định, việc hàng hoá được tập kết 
với số lượng lớn như vụ bắt giữ 
vừa qua cho thấy dường như vẫn 
có lỗ hổng trong quản lý và thực 
thi thông quan. 

Ông Vũ Vinh Phú, nguyên Phó 
Ban chống buôn lậu và gian lận 
thương mại thành phố Hà Nội cho 
rằng, các cơ sở này hoạt động một 
thời gian dài mà cơ quan chức 
năng không hề hay biết, cho thấy 
sự tắc trách của các cơ quan liên 
quan. Trước hết là công an kinh tế, 
cơ quan quản lý thị trường, sau đó 
là trách nhiệm của chính quyền cơ 
sở đã không kiểm tra đôn đốc các 
đơn vị dưới quyền. 

Vì vậy, để ngăn chặn được tình 
trạng hàng giả, hàng lậu tung 
hoành như hiện nay cần sự vào 
cuộc mạnh mẽ hơn nữa của chính 
lực lượng quản lý Nhà nước 

 (Theo vietq.vn) 
 
 Tạm giữ hơn 2.500 quyển 
sách giáo khoa có dấu hiệu làm 
giả tại Thái Nguyên 

Cục QLTT Thái Nguyên đã chỉ 
đạo các lực lượng chức năng phối 
hợp với NXB Giáo dục Việt Nam 
thực hiện kiểm tra các cửa hàng 
sách trên địa bàn và phát hiện hơn 
2.500 sản phẩm có dấu hiệu làm 
giả. Hiện số sách trên đã được 
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tạm giữ để tiến hành điều tra theo 
quy định. 

 
Thực hiện kế hoạch số 151 tỉnh 

Thái Nguyên ngày 24/12/2019 của 
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thái 
Nguyên về việc đấu tranh phòng 
ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm tại 
các địa bàn, tụ điểm nổi cộm về 
hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất 
xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ đến hết năm 2020. 

Ngày 13/8/2020, Lãnh đạo Cục 
QLTT Thái Nguyên chỉ đạo Đội 
QLTT số 1 và Đội QLTT số 2 
phối hợp với nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam kiểm tra các cửa 
hàng sách trên địa bàn thành phố 
Thái Nguyên. Kết quả kiểm tra 
đồng loạt tại các địa điểm trên địa 
bàn TP Thái Nguyên, Đội QLTT 
số 2 phát hiện: Tại cửa hàng sách 
Tâm Thoa địa chỉ tại số 56 - 58, 
đường Hoàng Văn Thụ (có 101 
quyển sách gồm 7 đầu sách); cửa 
hàng sách Vũ Sơn địa chỉ tại số 
60, đường Hoàng Văn Thụ ( có 
305 quyển sách gồm 14 đầu sách); 

Đội QLTT số 1 phát hiện tại Công 
ty Phát hành sách Thái Nguyên địa 
chỉ số 65, đường Hoàng Văn Thụ( 
có 1143 quyển sách gồm 51 đầu 
sách). Cùng thời điểm đó một tổ 
công tác của Đội QLTT số 1 kiểm 
tra tại siêu thị sách Gang Thép địa 
chỉ tại số 381/1, đường CMT8, TP 
Thái Nguyên phát hiện 954 quyển 
gồm 44 đầu sách. Toàn bộ số sách 
giáo khoa trên đều có dấu hiệu giả 
mạo nhà sản xuất Giáo dục Việt 
Nam chủ yếu từ lớp 2 đến lớp 9 
như sách Tiếng anh, sách Lịch sử, 
sách Mỹ thuật, sách Tin học, sách 
thực hành Kỹ năng sống, sách bài 
tập rèn luyện kỹ năng sống. 

Đáng chú ý, số sách này được 
trà trộn xếp xen kẽ với sách thật 
thành từng bộ và xếp xen kẽ trên 
kệ bán cùng sách. Lực lượng chức 
năng đã tiến hành lập biên bản tạm 
giữ số sách trên và hoàn thành các 
thủ tục để xử lý theo quy định của 
pháp luật. Trong thời gian tới, Cục 
QLTT Thái Nguyên sẽ tiếp tục 
tăng cường công tác kiểm tra, 
kiểm soát thị trường, kịp thời phát 
hiện và xử lý nghiêm các cơ sở 
kinh doanh có hành vi vi phạm đối 
với hoạt động in ấn, phát hành, lưu 
thông xuất bản phẩm, sách giáo 
khoa trên địa bàn tỉnh. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 


