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TẠO MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ 
THUẬN LỢI ĐỂ THỰC THI 
HIỆU QUẢ HIỆP ĐỊNH 
CPTPP 

Tập trung cải cách hành chính, 
tạo môi trường đầu tư thuận lợi, 
ổn định lâu dài quy hoạch là một 
định hướng giải pháp cơ bản, 
quan trọng mà các tỉnh trong vùng 
Duyên hải Nam Trung Bộ cần 
hướng đến để thực thi hiệu quả 
Hiệp định CPTPP. 

 
Đó là ý kiến các đại biểu nêu ra 

tại Hội thảo “Tác động của Hiệp 
định đối tác toàn diện và tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 
đến phát triển kinh tế-xã hội ở khu 
vực Duyên hải Nam Trung Bộ” do 
Học viện Chính trị khu vực III tổ 
chức tại TP. Đà Nẵng ngày 23/4. 

Tại Hội thảo, TS. Vũ Anh 
Tuấn, Phó Giám đốc Học viện 
Chính trị khu vực III khẳng 
định: “Hiệp định CPTPP có tính 
toàn diện, nhiều tiến bộ hơn so với 

các hiệp định thương mại tự do 
(FTA) mà Việt Nam đã tham gia 
trước đó. Việc thực hiện và bảo 
đảm các cam kết của Hiệp định 
CPTPP đã, đang và sẽ đem lại 
nhiều cơ hội phát triển cho Việt 
Nam nói chung và các tỉnh Duyên 
hải Nam Trung Bộ nói riêng. Tuy 
nhiên, việc thực hiện Hiệp định 
đang đối mặt với những thách 
thức về khả năng đáp ứng những 
cam kết về thể chế và pháp lý, quy 
tắc xuất xứ hàng hóa, môi trường, 
sở hữu trí tuệ và hàng loạt các 
hàng rào kỹ thuật khác cũng như 
cạnh tranh tại các thị trường có cơ 
cấu kinh tế và thương mại tương 
đồng khốc liệt hơn”. 

Nhận định về những thách thức 
đối với khu vực kinh tế tư nhân, 
ThS. Chế Viết Trung Thu (Học 
viện Chính trị Khu vực III), cho 
biết CPTPP đề ra những tiêu 
chuẩn cao hơn, mới so với các 
FTA thế hệ cũ trước đây bao gồm 
cả về tiêu chuẩn tự do hóa-mở cửa 
thị trường dịch vụ, đầu tư và tiêu 
chuẩn bảo vệ quyền lợi cho các 
nhà cung cấp dịch vụ, đầu tư nước 
ngoài, các vấn đề thương mại điện 
tử, viễn thông, sở hữu trí tuệ… 
Chính vì vậy, quá trình thực thi 
các cam kết từ Hiệp định này sẽ 
khiến các doanh nghiệp tư nhân 
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gặp nhiều khó khăn. 
Nhà nước cần có chính sách, 

tiếp tục hoàn thiện môi trường 
pháp lý, tạo sự bình đẳng khi tiếp 
cận các nguồn lực và thị trường; 
khuyến khích và bảo vệ cạnh tranh 
lành mạnh, chống độc quyền; bảo 
vệ môi trường, chống sản xuất 
hàng giả, hàng kém chất lượng... 
đặc biệt là các quy định về sở hữu 
tài sản, sở hữu trí tuệ, nguồn gốc 
xuất xứ sản phẩm tạo cơ sở pháp 
lý cho các cơ sở khu vực kinh tế 
tư nhân hoạt động kinh doanh. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
HỢP TÁC ASEAN VỀ SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ VÀ NHỮNG DẤU ẤN 
CỦA VIỆT NAM TRONG VAI 
TRÒ CHỦ TỊCH NHÓM 
CÔNG TÁC VỀ HỢP TÁC 
SHTT CÁC NƯỚC ASEAN 

Trong thời gian qua, hợp tác 
ASEAN về sở hữu trí tuệ (SHTT) 
đã không ngừng phát triển, mang 
lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. 
Đặc biệt, trong 2 năm (3/2019-
3/2021) với vai trò Chủ tịch Nhóm 
công tác về hợp tác SHTT các 
nước ASEAN (AWGIPC), Việt 
Nam đã có những đóng góp đáng 
kể và để lại dấu ấn rõ nét trong 
thúc đẩy hợp tác nội khối và ngoại 
khối của ASEAN về SHTT.  

 
Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí (bên 

phải) tiếp nhận biểu tượng Chủ tịch AWGIPC 
từ Cục trưởng Cục SHTT Indonesia Freddy 

Harris tại Lễ bàn giao vị trí Chủ tịch 
AWGIPC ở Băng Cốc, Thái Lan ngày 

29/3/2019. 

Dưới sự chủ trì, điều phối của 
Việt Nam, AWGIPC đã rất linh 
hoạt, chủ động chuyển đổi phương 
thức tổ chức hội nghị, hoạt động 
hợp tác từ trực tiếp sang trực 
tuyến nhằm thích ứng với tác động 
từ đại dịch COVID-19; duy trì tiến 
độ triển khai Kế hoạch hành động 
ASEAN về SHTT giai đoạn 2016-
2025…, góp phần quan trọng vào 
thành công chung của Việt Nam 
trong năm Chủ tịch ASEAN 2020; 
khẳng định vị thế và sự “hội nhập 
sâu” của nước ta trong hợp tác 
quốc tế về SHTT. 

Mục tiêu hợp tác ASEAN về 
SHTT là nhằm bảo đảm việc bảo 
vệ quyền SHTT một cách thỏa 
đáng và hiệu quả trong khu vực 
ASEAN thông qua các chương 
trình và các hoạt động hợp tác cụ 
thể, bao gồm việc chia sẻ thông 
tin, kinh nghiệm cũng như xây 
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dựng năng lực của hệ thống SHTT 
quốc gia của các nước ASEAN. 

Trong suốt những năm qua, 
hợp tác ASEAN về SHTT đã 
không ngừng phát triển và mang 
lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. 
Thông qua hoạt động của 
AWGIPC, các cơ quan SHTT đã 
thiết lập một mối quan hệ hợp tác 
chặt chẽ và hiểu biết lẫn nhau. Các 
nước ASEAN đã chia sẻ kinh 
nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong 
việc xây dựng chính sách, pháp 
luật, quản lý và thực thi quyền 
SHTT. Nhiều chương trình, dự án 
đã được đề xuất, thực hiện và 
mang lại hiệu quả quan trọng đối 
với sự phát triển của hệ thống 
SHTT các nước ASEAN. 

Các chương trình, kế hoạch nêu 
trên đã đặt ra những mục tiêu tổng 
quát cho từng giai đoạn phát triển 
trong lĩnh vực SHTT của các nước 
ASEAN. Các hoạt động nhằm đạt 
được các mục tiêu đó bao gồm: 
hoàn thiện khung pháp luật SHTT; 
đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh 
vực SHTT; nâng cao nhận thức 
công chúng về SHTT; trao đổi 
thông tin, kinh nghiệm và quan 
điểm về các vấn đề chuyên môn 
trong lĩnh vực SHTT; tăng cường 
mối quan hệ và tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp 

trong việc đăng ký và thực thi 
quyền SHTT.  

Sự tham gia của Việt Nam 
trong AWGIPC 

Việt Nam (đại diện là Cục 
SHTT) bắt đầu tham gia các hoạt 
động của AWGIPC từ những ngày 
đầu thành lập. Từ khi gia nhập 
ASEAN, Việt Nam đã tích cực 
tham gia các hoạt động hợp tác về 
SHTT của ASEAN. Cụ thể: 

 Tham gia các cuộc họp của 
AWGIPC cũng như các cuộc họp 
đối thoại giữa AWGIPC và các 
đối tác của ASEAN về SHTT như 
WIPO, EU, Cơ quan Sáng chế và 
Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), Cơ 
quan Sáng chế Nhật Bản (JPO)… 

 Phối hợp với các nước 
ASEAN từng bước thực hiện kế 
hoạch triển khai Chương trình 
hành động ASEAN về SHTT của 
các giai đoạn, tích cực triển khai 
các sáng kiến mà Việt Nam chủ trì 
và đồng chủ trì với các nước 
ASEAN khác. 

 Phối hợp với các nước 
ASEAN đàm phán, ký kết và triển 
khai các FTAs/RTAs. 

 Tích cực triển khai các hoạt 
động hợp tác giữa ASEAN và các 
đối tác. 

 Đăng cai tổ chức thành công 
nhiều sự kiện quan trọng của 
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ASEAN, gồm các cuộc họp của 
AWGIPC và các hội thảo khu vực 
ASEAN về SHTT. 

Dấu ấn của Việt Nam trong 
vai trò Chủ tịch AWGIPC 

Năm 2018, Cục SHTT đã trình 
Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công 
nghệ Đề án đăng cai đảm nhiệm vị 
trí Chủ tịch AWGIPC nhiệm kỳ 
2019-2021 với các mục tiêu: 
khẳng định vị thế và sự “hội nhập 
sâu” của Việt Nam trong hoạt 
động hợp tác quốc tế về SHTT; là 
sáng kiến cho năm Chủ tịch 
ASEAN 2020 của Việt Nam và là 
hoạt động có ý nghĩa chào mừng 
kỷ niệm 60 năm ngành khoa học 
và công nghệ Việt Nam; đẩy mạnh 
quan hệ hợp tác song phương 
trong lĩnh vực SHTT giữa Việt 
Nam và các đối tác ngoại khối 
cũng như nội khối ASEAN. 
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ 
Khoa học và Công nghệ, lần đầu 
tiên chúng ta tiếp nhận vai trò Chủ 
tịch luân phiên AWGIPC nhiệm 
kỳ 2019-2021 từ Indonesia ngày 
29/3/2019 sau khi kết thúc Cuộc 
họp AWGIPC 58 tại Băng Cốc, 
Thái Lan. 

Vượt qua khó khăn, thách thức 
do đại dịch COVID-19 gây ra, với 
sự tham gia chủ động và tích cực 
của Việt Nam với tư cách Chủ tịch 

AWGIPC và một quốc gia thành 
viên, Việt Nam đã có những đóng 
góp đáng kể, tạo dấu ấn trong 
nhiệm kỳ Chủ tịch AWGIPC của 
mình. Dưới sự chủ trì, điều phối 
của Việt Nam, AWGIPC đã rất 
linh hoạt, chủ động chuyển đổi 
phương thức tổ chức hội nghị, 
hoạt động hợp tác ASEAN từ trực 
tiếp sang trực tuyến. Kết quả, 
trong nhiệm kỳ 2019-2021, 
AWGIPC đã duy trì tiến độ triển 
khai Kế hoạch hành động ASEAN 
về SHTT giai đoạn 2016-2025; 
hoàn thành về cơ bản các hoạt 
động ưu tiên trong các năm 2019 
và 2020; hoàn thành công tác đánh 
giá giữa kỳ đối với Kế hoạch hành 
động ASEAN về SHTT giai đoạn 
2016-2025 nhằm đảm bảo Kế 
hoạch này phù hợp với bối cảnh 
phát triển hiện nay của khu vực 
ASEAN và quốc tế cũng như củng 
cố và phát triển quan hệ hợp tác 
giữa ASEAN với các đối tác đối 
thoại trong lĩnh vực SHTT. 

 (Theo vjst.vn) 
 

 
 
 
HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2021  

Ngày 27/4/2021, tại Thành phố 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Sở 
hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh 
Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Sở 
hữu trí tuệ năm 2021 nhằm tổng 
kết, đánh giá công tác quản lý nhà 
nước về sở hữu trí tuệ (SHTT) ở 
Trung ương và các địa phương 
trong giai đoạn 2019-2020 và trao 
đổi, thảo luận về những định 
hướng trong hoạt động SHTT năm 
2021 và những năm tiếp theo. 

 
Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí và 
Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng Võ 

Thị Hảo đồng chủ trì Hội nghị 

Tham dự hội nghị có đồng chí 
Phạm Công Tạc - Thứ trưởng Bộ 
KH&CN, đồng chí Phạm S - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, 
đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Phó 
Vụ trưởng Vụ Khoa giáo – Văn 
xã, Văn phòng Chính phủ; đại 
diện lãnh đạo các đơn vị chức 
năng thuộc Bộ KH&CN, Bộ Tài 
chính; Lãnh đạo Cục và lãnh đạo 
các đơn vị chức năng của Cục 
SHTT; đại diện Lãnh đạo và cán 
bộ của Sở KH&CN đến từ 59 
tỉnh/thành phố trên cả nước; đại 

diện lãnh đạo của các Sở, ban, 
ngành và địa phương của tỉnh Lâm 
Đồng; đại diện một số trường đại 
học, viện nghiên cứu, tổ chức đại 
diện SHCN, doanh nghiệp và cơ 
quan thông tấn báo chí. Đồng chí 
Đinh Hữu Phí – Cục trưởng Cục 
SHTT và đồng chí Võ Thị Hảo – 
Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lâm 
Đồng đồng chủ trì Hội nghị.  

Phát biểu khai mạc Hội nghị, 
Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho 
biết, SHTT có vai trò quan trọng 
trong sự phát triển của nhân loại, 
những quốc gia sở hữu những trí 
tuệ xuất sắc đều phát triển bền 
vững, đất nước Việt Nam lớn 
mạnh như ngày nay một phần là 
nhờ sự đóng góp của trí tuệ dân 
tộc Việt. Thứ trưởng cho biết, Hội 
nghị SHTT năm 2021 diễn ra 
trong bối cảnh chúng ta đã có 
Chiến lược SHTT, Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ đến năm 
2030, đang thực hiện sửa đổi Luật 
SHTT với mục đích tạo dựng một 
hệ thống SHTT mạnh và hoàn 
thiện nhằm phát triển kinh tế - xã 
hội và hội nhập kinh tế quốc tế. 
Do đó, Thứ trưởng yêu cầu cần có 
sự vào cuộc tích cực và có trách 
nhiệm của các cấp, ngành và địa 
phương nhằm có được những 
chính sách, giải pháp quản lý 
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SHTT thông minh và hiệu quả 
phục vụ phát triển đất nước.  

Tại Hội nghị, các đồng chí 
Lãnh đạo Cục SHTT trình bày 
Báo cáo tổng quan hoạt động 
QLNN về SHTT năm 2020; Báo 
cáo tổng kết 01 năm triển khai 
Chiến lược SHTT; Báo cáo 
Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ giai đoạn 2016 – 2020; Giới 
thiệu nội dung Chương trình giai 
đoạn 2021 – 2030; Báo cáo về 
những nội dung đề xuất sửa đổi, 
bổ sung Luật SHTT. Hội nghị 
cũng đã nghe Báo cáo về thực 
trạng, khó khăn, thách thức và 
kinh nghiệm trong hoạt động 
QLNN về SHTT tại Lâm Đồng; 
Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm xây 
dựng, định vị và phát triển nhãn 
hiệu chứng nhận “Đà Lạt - kết tinh 
kỳ diệu từ đất lành” của đại diện 
tỉnh Lâm Đồng và Báo cáo về một 
số giải pháp trong quản lý và phát 
triển thương hiệu cộng đồng ở 
Việt Nam do đại diện Viện KH 
Nông nghiệp Việt Nam trình bày. 

Tiếp đó, các đại biểu tham dự 
Hội nghị và Cục SHTT đã trao 
đổi, thảo luận về các biện pháp 
đẩy nhanh công tác xử lý đơn 
SHCN; những khó khăn, bất cập 
trong việc triển khai Điều lệ sáng 
kiến; việc quản trị, phát triển, định 

giá và sử dụng tài sản trí tuệ phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội; việc 
chậm trễ trong xây dựng các 
Thông tư hướng dẫn triển khai 
Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ, đề xuất xây dựng Chương 
trình phát triển tài sản thành 
Chương trình mục tiêu quốc gia; 
kinh nghiệm trong việc tổ chức 
triển khai Chiến lược SHTT quốc 
gia; huy động hệ thống chính trị 
địa phương vào việc quản lý và 
khai thác tài sản trí tuệ phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội; việc 
đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại 
Nhật Bản; triển khai các hoạt động 
tuyên truyền, phổ biến kiến thức 
về SHTT tại địa phương; v.v.. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, 
đồng chí Đinh Hữu Phí – Cục 
trưởng Cục SHTT cho biết, Hội 
nghị đã nhận được sự quan tâm rất 
lớn từ các địa phương khi có sự 
tham dự của 59/63 Sở KH&CN 
các tỉnh, thành phố, với sự hiện 
diện của 77 đồng chí Giám đốc và 
Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực 
SHTT, điều đó cho thấy sự quan 
tâm rất lớn đối với hoạt động 
SHTT. Đồng chí Đinh Hữu Phí 
cho biết thêm, hoạt động QLNN 
trong năm qua đã có nhiều thành 
tựu với việc Chiến lược SHTT và 
Chương trình phát triển tài sản trí 
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tuệ đến năm 2030 được Thủ tướng 
Chính phủ ban hành; Dự án Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật SHTT dự kiến trình Quốc hội 
thông qua vào năm 2022 với mục 
tiêu thể chế hóa những chủ trương, 
chính sách mới của Đảng, Nhà 
nước, nội luật hóa các cam kết 
quốc tế và xử lý những bất cập 
hiện tại. Do đặc thù, nên hoạt 
động QLNN về SHTT ở các địa 
phương cũng có những điểm khác 
nhau, nhiều địa phương chú trọng 
phát triển thương hiệu cho các sản 
phẩm đặc thù thế mạnh, trong khi 
TP. Hồ Chí Minh tập trung vào 
nội dung quản trị TSTT phù hợp 
với điều kiện phát triển kinh tế - 
xã hội của mình. Tuy vậy, các địa 
phương đều đã có Nghị quyết của 
Tỉnh ủy, HĐND hoặc Quyết định 
UBND tỉnh về QLNN và phát 
triển tài sản trí tuệ phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội. Đây là điều 
rất quan trọng, thể hiện sự quan 
tâm của hệ thống chính trị đối với 
hoạt động SHTT. 

Nhân dịp Hội nghị SHTT năm 
2021, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã 
tặng thưởng Bằng khen cho một 
số đơn vị, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong hoạt động QLNN 
về SHTT và triển khai Chương 
trình phát triển tài sản trí tuệ giai 

đoạn 2016-2020./. 
 (Theo noip.gov.vn) 

 
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
CHÍNH THỨC TRIỂN KHAI 
DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG 
LỰC THẨM ĐỊNH ĐƠN SÁNG 
CHẾ DO JICA TÀI TRỢ   

Ngày 04/5/2021 tại trụ sở Cục 
Sở hữu trí tuệ, lãnh đạo Cục Sở 
hữu trí tuệ và Cơ quan Hợp tác 
quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt 
Nam chính thức tuyên bố bắt đầu 
triển khai Dự án “Nâng cao năng 
lực xử lý đơn sở hữu công nghiệp 
tại Cục Sở hữu trí tuệ”. 

 
Phó Cục trưởng Phan Ngân Sơn tiếp JICA 

Việt Nam và ông Nishimoto Koji, Chuyên gia 
dài hạn Dự án 

Đây là dự án ODA thứ 4 do 
JICA tài trợ cho Việt Nam trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ kể từ năm 
2000 đến nay. Dự án lần này sẽ 
được các bên phối hợp triển khai 
trong hai năm, từ 2021 đến 2023, 
tập trung vào lĩnh vực sáng chế, cụ 
thể là giúp Cục Sở hữu trí tuệ xây 
dựng tài liệu kiểm soát chất lượng 
thẩm định đơn sáng chế, hoàn 
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thiện quy chế thẩm định đơn sáng 
chế hiện có và bổ sung hướng dẫn 
thẩm định đơn sáng chế trong lĩnh 
vực trí tuệ nhân tạo, internet vạn 
vật và phần mềm máy tính. 

Để hỗ trợ triển khai Dự án, 
JICA cử ông Nishimoto Koji, vốn 
là thẩm định viên sáng chế và 
thành viên Ban Kiểm soát chất 
lượng thẩm định đơn sáng chế của 
Cơ quan Sáng chế Nhật Bản 
(JPO), sang Việt Nam làm việc 
trong 2 năm. Với kinh nghiệm 28 
năm thẩm định đơn sáng chế và kỹ 
năng chuyên môn trong thẩm định 
cũng như quản lý chất lượng thẩm 
định đơn sáng chế, ông Nishimoto 
Koji được cho là phù hợp với vị trí 
chuyên gia dài hạn và được kỳ 
vọng sẽ góp phần thực hiện thành 
công các hoạt động của Dự án với 
sự hợp tác chặt chẽ của Cục Sở 
hữu trí tuệ. Đồng thời, ông sẽ là 
cầu nối trong quan hệ hợp tác giữa 
Cục Sở hữu trí tuệ, JICA và JPO 
trong các vấn đề khác mà các bên 
cùng quan tâm. 

Trong bối cảnh hạn chế về 
không gian làm việc và nguồn lực 
của Cục Sở hữu trí tuệ, đại diện 
JICA và cá nhân Chuyên gia Dự 
án đã bày tỏ sự vui mừng về việc 
Cục bố trí phòng làm việc và trang 
bị đồ dùng văn phòng thiết yếu 

cho Dự án, thể hiện sự cam kết 
cao của Cơ quan đối tác trong hợp 
tác triển khai Dự án. Phó Cục 
trưởng Phan Ngân Sơn khẳng 
định, với kinh nghiệm hợp tác với 
JICA và nhiều thế hệ chuyên gia 
dài hạn trong các dự án trước đây, 
Cục Sở hữu trí tuệ chắc chắn sẽ 
phối hợp tích cực, hiệu quả với 
JICA nói chung và Chuyên gia 
JICA nói riêng để đưa Dự án này 
đạt được mục tiêu đã đề ra, góp 
phần củng cố quan hệ hợp tác tốt 
đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản 
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 

(Theo most.gov.vn) 
 

TỔ CHỨC TUYỂN CHỌN, 
BIÊN TẬP, CÔNG BỐ VÀ 
PHÁT HÀNH SÁCH VÀNG 
SÁNG TẠO VIỆT NAM NĂM 
2021 

Ngày 07/4/2021, thực hiện theo 
kế hoạch 288/KH-BCĐSVSTVN 
của Ban Thường trực Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Ban chỉ đạo tuyển chọn, 
biên tập, công bố và phát hành 
sách vàng sáng tạo Việt Nam xây 
dựng kế hoạch tổ chức tuyển chọn, 
biên tập, công bố và phát hành 
Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 
2021. 

Với mục đích tuyên truyền, 
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biểu dương các sáng tạo trên lĩnh 
vực khoa học và công nghệ; khẳng 
định năng lực sáng tạo của người 
Việt Nam ở trong nước và ở nước 
ngoài trong phát triển kinh tế, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông 
qua đó, khơi dậy tinh thần yêu 
nước, trí tuệ người Việt Nam thi 
đua sáng tạo để xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, góp phần hình thành 
văn hóa sáng tạo của người Việt 
Nam trong giai đoạn hiện nay. 
Vận động, khuyến khích, hỗ trợ cơ 
quan, đơn vị, tổ chức, doanh 
nghiệp và các tầng lớp nhân dân 
thi đua học tập, hưởng ứng mạnh 
mẽ các hoạt động sáng tạo, đưa ra 
sáng kiến, tham gia nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ 
ở mọi lĩnh vực nhằm nâng cao 
năng suất, chất lượn, hiệu quả và 
hội nhập quốc tế. Đồng thời, việc 
tổ chức, tuyển chọn, biên tập, 
công bố và phát hành Sách vàng 
Sáng tạo Việt Nam năm 2021 phải 
bảo đảm dân chủ, khách quan, 
khoa học, bảo đảm quyền sở hữu 
trí tuệ của tác giả (nhóm tác giả). 
Tổ chức tuyển chọn, biên tập và 
công bố, phát hành phải tuân thủ 
các quy định của pháp luật Việt 
Nam. 

Các đối tượng tuyển chọn là 
các công trình, giải pháp sáng tạo 

khoa học và công nghệ được tuyển 
chọn đưa vào Sách vàng Sáng tạo 
Việt Nam năm 2021 phải là công 
trình đoạt giải tại các cuộc thi do 
bộ, ngành, một số tổ chức thành 
viên của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương tổ chức từ ngày 
01/01/2019 đến ngày 20/06/2021. 
Các cá nhân (tập thể) đoạt giải 
thưởng quốc tế năm 2020 do các 
bộ, ngành giới thiệu. Thời gian tổ 
chức tuyển chọn từ ngày 21/6-
1/7/2021, thời gian phát hành sách 
từ ngày 20/8 đến ngày 2/9/2021. 

(Theo…..)  
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Phương pháp đặc biệt có thể 
biến rác thải nhựa thành xăng 

Nhóm các nhà khoa học tại Đại 
học Delaware sử dụng để chuyển 
đổi nhựa, rác thải nhựa thành 
xăng cho xe con chạy. 

 
Phương pháp mới được kỳ vọng sẽ góp 

phần giúp việc tái chế rác thải nhựa 
diễn ra nhanh và hiệu quả hơn. 
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Phương pháp nêu trên hiệu quả 
nhất với loại nhựa mang tên 
polyolefin, dùng để tạo ra những 
sản phẩm thường không tái chế 
được như túi nylon. Nguyên lý cơ 
bản là nung nóng nhựa để phá vỡ 
các liên kết hóa học và phân giải 
chúng thành các thành phần cấu 
tạo. Điểm độc đáo trong nghiên 
cứu mới là nhóm nhà khoa học tìm 
ra cách thực hiện điều này với 
nhiệt độ thấp hơn nhiều, khiến quy 
trình trở nên hiệu quả về năng 
lượng và tiết kiệm hơn. 

Phương pháp mới cũng có chất 
xúc tác đặc biệt. Đây là hỗn hợp 
của zeolite (khoáng chất cấu tạo 
chủ yếu từ nhôm và silicon) và 
oxit kim loại gồm bạch kim và 
wolfram. 

  (Theo vietq.vn) 
 
 Apple cho phép mở khóa 
iPhone bằng Face ID cả khi đeo 
khẩu trang  

Tính năng cập nhật nhanh của 
Apple trong mùa dịch Covid-19, 
cho phép người dùng có thể sử 
dụng Face ID ngay cả khi đeo 
khẩu trang. 

Sau quãng thời gian thử 
nghiệm kéo dài gần 3 tháng, 
Apple đã chính thức ra mắt bản 
cập nhật iOS 14.5 và iPadOS 14.5 

cho tất cả người dùng. Bạn có thể 
cập nhật iPhone và iPad của mình 
ngay bây giờ, bằng cách vào 
Settings rồi tới General và chọn 
Software Update. 

Để sử dụng tính năng này, 
người dùng có thể vào Settings > 
Face ID and Passcode và chọn 
“Unlock with Apple Watch” để 
mở khóa. Bên cạnh đó, người 
dùng cũng có thể khóa hoặc mở 
khóa màn hình iPhone bằng Apple 
Watch.  

Trong thời gian qua, Apple đã 
cố gắng giải quyết vấn đề mở khóa 
điện thoại trong khi vẫn đeo khẩu 
trang bằng cách phát hành các 
phiên bản iOS beta (phiên bản thử 
nghiệm), tuy nhiên, quá trình này 
vẫn buộc người dùng phải nhập 
mật mã của họ để tiếp tục thay vì 
sử dụng tính năng nhận dạng 
khuôn mặt. 

Ngoài ra, bản cập nhật iOS 
14.5 có rất nhiều tính năng mới. 
Trong đó có một tính năng mà 
nhiều người dùng mong đợi, trong 
khi những công ty như Facebook 
lại lo sợ. Đó chính là tính năng 
bảo mật App Tracking 
Transparency, cho phép kiểm soát 
việc thu thập dữ liệu người dùng 
của các bên thứ 3. Thông qua 
những tính năng mới này nhằm 
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minh bạch quyền riêng tư, Apple 
cho phép người dùng chặn một số 
ứng dụng ghi và theo dõi dữ liệu 
của họ, như Facebook, Google và 
các nhà phát triển ứng dụng khác 
thực hiện. 

(Theo vietq.vn) 
 
  Công nghệ quét tim 3D mới 
giúp bệnh nhân được điều trị 
nhanh hơn gấp 5 lần  

Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) 
của Vương quốc Anh triển khai 
công nghệ quét tim 3D mới có tên 
HeartFlow giúp bệnh nhân mắc 
bệnh tim mạch vành được chẩn 
đoán và điều trị nhanh hơn gấp 5 
lần. 

NHS tại Anh cho biết 
HeartFlow là một cải tiến mang 
tính cách mạng khi có thể biến ảnh 
chụp CT tim thông thường thành 
hình ảnh 3D, giúp các bác sĩ chẩn 
đoán bệnh lý tim mạch nguy hiểm 
chỉ trong vòng 20 phút. Được biết, 
công nghệ mới nhất này được triển 
khai từ tháng 4/2021, nằm trong 
Kế hoạch dài hạn của NHS nhằm 
giảm 150.000 ca đau tim và đột 
quỵ. Dịch vụ y tế Vương quốc 
Anh đã trải qua năm 2020 dưới sự 
căng thẳng chưa từng có, các nhu 
cầu chăm sóc sức khỏe còn tồn 
đọng và cần phải giải quyết là rất 

lớn. Do vậy, công nghệ mới này 
được kỳ vọng sẽ đưa các dịch vụ 
trở lại đúng hướng sau sự gián 
đoạn do đại dịch gây ra. 

Được biết, tại Việt Nam, bệnh 
mạch vành có tỷ lệ tử vong cao 
hàng đầu trong các bệnh tim 
mạch. Bệnh diễn tiến âm thầm nên 
khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn 
nặng. Hiện nay, bệnh mạch vành 
đang có xu hướng gia tăng cao, 
xuất hiện ở cả người trẻ tuổi. Bởi 
vậy việc tầm soát và điều trị sớm 
có ý nghĩa vô cùng quan trọng 
giúp cứu sống nhiều người bệnh. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Phát minh công nghệ mới 
đưa tế bào trị liệu vào trong da 

Mới đây, các nhà khoa học đã 
phát triển công nghệ mới, có tên 
Crymicroneedles, cho phép cấy tế 
bào sống vào trong da theo kỹ 
thuật xâm lấn tối thiểu. Tiến bộ 
trong liệu pháp tế bào hứa hẹn 
mang lại phương pháp điều trị cho 
các căn bệnh thế kỷ. 

Nhóm nghiên cứu do PGS.TS 
Xu Chenjie, Khoa Kỹ thuật Y sinh 
(BME), Đại học Thành phố Hồng 
Kông (CityU) dẫn dắt đã phát triển 
công nghệ Crymicroneedles mới, 
cho phép đưa tế bào sống vào 
trong da theo kỹ thuật xâm lấn tối 
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thiểu (phương pháp giúp giảm 
kích thước vết mổ về mức bé 
nhất). 

Để giải quyết thách thức này, 
Tiến sĩ Xu và nhóm nghiên cứu 
của ông tại CityU đã phát triển các 
tế bào vi sinh vật lạnh có chức 
năng mang và cung cấp các tế bào 
sống vào trong da. Bằng cách đặt 
thiết bị giống như miếng dán lên 
da, các vi hạt sẽ thâm nhập qua da, 
tách khỏi nền miếng dán và sau đó 
tan chảy. Các tế bào được nạp sẽ 
giải phóng, sau đó di chuyển và 
tăng sinh bên trong da. Thiết bị 
sáng tạo này có thể được lưu trữ 
hàng tháng trong tủ lạnh, dễ dàng 
cho việc vận chuyển và triển khai. 

Bên cạnh đó, các nhà nghiên 
cứu đã khám phá liệu pháp miễn 
dịch cho căn bệnh ung thư dựa 
trên tế bào thông qua việc phân 
phối các tế bào đuôi gai hình 
ovalbumin trong da. Theo nghiên 
cứu, việc tiêm chủng thông qua 
công nghệ đột phá này ở loài 
chuột tạo ra các phản ứng miễn 
dịch đặc hiệu với kháng nguyên 
mạnh mẽ và cung cấp khả năng 
bảo vệ chống lại khối u.  

Kết quả của nghiên cứu trên 
vượt trội hơn so với kết quả điều 
trị bằng các phương pháp tiêm 
chủng tiêu chuẩn thông thường 

như tiêm dưới da và tiêm tĩnh 
mạch. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

  Hệ thống sản xuất điện bằng 
diều dưới nước 

Các nhà khoa học ở viện 
nghiên cứu quốc tế SRI ở 
California hợp tác với Đại học 
California, Berkeley thiết kế hệ 
thống Manta với khoản kinh phí 
4,2 triệu USD trong 3 năm từ Dự 
án Nghiên cứu Cao cấp Agency-
Energy (ARPA-E) của Bộ Năng 
lượng Mỹ. 

Bộ phận trung tâm của hệ 
thống là cánh diều bằng bọt biển 
bọc vật liệu tổng hợp polymer với 
hình dáng lấy cảm hứng từ cá đuối 
manta. Cánh diều gắn liền với 
cuộn dây neo ở đáy đại dương 
hoặc sông ngòi ở khu vực có dòng 
hải lưu mạnh. Cuộn dây đi kèm cả 
motor điện và máy phát. 

Khi bắt đầu mỗi lượt vận hành, 
cánh diều được đặt ở góc có thể 
tận dụng toàn bộ sức mạnh từ 
dòng hải lưu, cho phép nó xuôi 
theo dòng nước. Cuộn dây quay 
nhanh trong lúc thả dây, làm xoay 
máy phát và sản sinh điện, có thể 
lưu trữ trong bộ pin hoặc nối trực 
tiếp với mạng lưới điện ở địa 
phương. 
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So với các hệ thống năng lượng 
thủy triều khác kết hợp turbine 
dưới nước, Manta có chi phí rẻ và 
dễ lắp đặp hơn, cánh diều có thể 
được thu lại nếu có khả năng gây 
ảnh hưởng tới hoạt động của con 
người hoặc động vật hoang dã gần 
đó. Đó là vì bản thân cánh diều 
khá nhẹ nên không gây nguy hiểm 
khi đang hoạt động. Các nhà 
nghiên cứu đang lên kế hoạch chế 
tạo và vận hành một nguyên mẫu 
Manta để kiểm tra tính khả thi của 
công nghệ. 

 (Theo vnexpress.net) 
 
  Pin từ cây đậu tương thân 
thiện với môi trường  

Các nhà khoa học tại Trung 
tâm Nghiên cứu vật liệu Polyme 
Kansas (KPRC), Hoa Kỳ đã phát 
minh ra một loại pin mới thân 
thiện với môi trường hơn từ cây 
đậu tương. Sản phẩm mới được 
tạo ra nhằm thay thế các loại pin 
làm từ than hoạt tính thông 
thường. 

Có tính ứng dụng cao, những 
viên pin đã, đang và sẽ là một 
công cụ lưu trữ năng lượng được 
sử dụng phổ biến trong đời sống 
con người. Nhu cầu sử dụng pin 
trên toàn cầu ngày càng tăng cao 
với mức 10-12% một năm đã biến 

sản xuất pin trở thành ngành công 
nghiệp lớn trị giá đến 100 tỷ đô. 

 
Phát minh của Phó giáo sư 

Gupta nhằm mục đích thay thế các 
loại pin sử dụng than hoạt tính 
thông thường đắt tiền hơn và được 
làm từ nhiên liệu hóa thạch. Sau 
khi được cấp bằng sáng chế, công 
nghệ về loại pin mới này sẽ được 
bán ra thị trường. 

(sohuutritue.net.vn) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
  Sáng chế thiết bị đuổi muỗi 
Thermacell 

Mới đây, LPG đã cho ra mắt 
phiên bản mới nhất của máy đuổi 
muỗi Thermacell chạy bằng pin và 
có thể mang theo người. Không 
giống nhiều thiết bị đuổi muỗi 
phải đặt xa các chất dễ bắt lửa, 
các loại thuốc đuổi muỗi dạng 
chai xịt hoặc thuốc xịt muỗi có 
mùi hăng vốn thường gây cảm 
giác khó chịu cho người dùng, 
công nghệ mới được đánh giá là 
một trong những giải pháp đuổi 
muỗi tối ưu và tiện dụng nhất.  
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Thiết bị được tích hợp hệ thống 
đèn LED và sử dụng tín hiệu âm 
thanh để gửi thông báo đến cho 
người dùng khi máy đạt đến mức 
nhiệt độ tối ưu cũng như thời điểm 
thiết bị ở chế độ bật hoặc tắt. 
Thermacells sử dụng nguồn điện 
từ pin lithium-ion và có thể sạc lại. 
Tuổi thọ của ống đuổi muỗi kéo 
dài 12 đến 40 giờ, tùy thuộc vào 
phiên bản ống cụ thể. Thời lượng 
của pin lithium-ion trong E55 kéo 
dài khoảng 5,5 giờ trước khi cần 
sạc lại. 

E55 hiện đang được bán trên 
địa chỉ web Thermacell.com và 
thông qua các nhà phân phối bán 
lẻ lớn của Hoa Kỳ như Lowe's và 
Target với nhiều màu sắc để người 
dùng có thể lựa chọn. Giá của một 
thiết bị đi kèm với ống đuổi muỗi 
cho khả năng hoạt động trong 12 
giờ cùng cáp sạc USB được bán 
với giá 39,99 USD. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 
  Giám sát và cảnh báo cháy 
tự động bằng công nghệ IoT  

Tại hội thảo giới thiệu “Hệ 
thống giám sát và cảnh báo cháy 
tự động ứng dụng công nghệ IoT” 
do Trung tâm Thông tin và Thống 
kê KH&CN TPHCM (CESTI) tổ 
chức ngày 29/4, ông Nguyễn Minh 

Trí, Trưởng phòng Công nghệ 
Công ty TEDCO, cho biết, cháy 
nổ ở các chung cư, nhà máy, hộ 
dân,... chủ yếu do chập điện, hút 
thuốc, hóa chất, sử dụng máy hàn 
gần nơi dễ cháy,... Thực tế đã có 
nhiều vụ cháy gây thiệt hại nặng 
nề về tính mạng con người và tài 
sản.  

 
Công ty TEDCO giới thiệu các tính năng 

của hệ thống.  

Trước thực tế đó, Công ty 
TEDCO đã phát triển hệ thống 
FDI-4.01, ứng dụng công nghệ 
IoT để giám sát và cảnh báo cháy 
tự động. Hệ thống gồm tủ báo 
cháy trung tâm, thiết bị báo cháy, 
thiết bị điều khiển, thiết bị Wifi 
IoT và phần mềm giám sát từ xa 
dành cho người dùng. Hệ thống sử 
dụng mạng kết nối thiết bị IoT 
công nghệ LPWAN (không dây) 
với các cảm biến không dây để gửi 
tín hiệu về đám mây, giúp xác 
định vị trí xảy ra cháy. 

Khi có sự cố cháy, hệ thống 
báo cháy được kích hoạt và báo 
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chính xác vị trí xảy ra sự cố trên 
bản đồ; dựa vào đó, người giám 
sát hoặc cơ quan phòng cháy chữa 
cháy có phương án xử lý kịp thời, 
nhanh chóng. Hệ thống cho phép 
theo dõi tự động liên tục 24/7. 
Người dùng nhận tín hiệu cảnh 
báo một cách nhanh chóng ở bất 
cứ đâu bằng điện thoại hay laptop 
khi có internet hoặc mạng di động. 

Bên cạnh đó, hệ thống còn có 
tính năng tự động ghi hình trực 
tiếp tại vị trí sự cố, giúp người 
giám sát biết rõ mức độ nguy hiểm 
để có cách xử lý phù hợp nhất, 
loại bỏ tình trạng nhầm lẫn vị trí. 
Ngoài ra, hệ thống còn thông báo, 
nhắc nhở lịch bảo trì thiết bị, giám 
sát áp suất đường ống phòng cháy 
chữa cháy,... 

Phần mềm ứng dụng FDI-4.01 
hiện đã có trên App Store và 
Google Play. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Nghiên cứu công nghệ chế 
biến sản phẩm dạng bột và dạng 
cao từ củ Ba kích 

Ở Việt Nam đã có sản phẩm 
rượu được ngâm từ củ ba kích. 
Nhưng nhiều người không thể 
uống rượu vì lý do sức khỏe, hoặc 
đang buộc phải kiêng rượu vì một 
lý do nào đó. Vì vậy, người tiêu 

dùng cần một loại sản phẩm khác 
được chế biến từ củ ba kích.  

Đến nay, ở Việt Nam đã có rất 
nhiều nghiên cứu về nhân giống 
và cách trồng cũng như tính chất 
dược lý của củ ba kích nhưng 
nghiên cứu về việc chế biến đa 
dạng hóa sản phẩm từ rễ Ba kích 
vẫn chưa được thực hiện. Vì vậy, 
trong thời gian từ năm 2017 đến 
năm 2018, nhóm nghiên cứu tại 
Viện Công nghiệp thực phẩm 
do ThS. Lê Thị Thắm làm chủ 
nhiệm, đã thực hiện đề tài: 
“Nghiên cứu công nghệ chế biến 
sản phẩm dạng bột và dạng cao từ 
củ Ba kích” với mong muốn đưa 
ra thị trường dòng sản phẩm tiện 
lợi, tốt cho sức khỏe con người. 

Một số kết quả nổi bật của 
nghiên cứu: 

1. Đã lựa chọn và sơ chế được 
nguồn nguyên liệu rễ Ba kích có 
hàm lượng các hoạt chất hòa tan 
cao (58,78%) và đảm bảo 
VSATTP. 

2. Đã xây dựng được quy trình 
công nghệ sản xuất sản phẩm dạng 
bột từ rễ Ba kích khô. Các điều 
kiện trích ly là: ethanol 50%/nước 
50%; 45ºC, thời gian: 90 giờ, số 
lần trích ly: 2 lần, tỷ lệ nguyên 
liệu (g)/dung môi (ml): 1/10, có 
khuấy nhẹ. Điều kiện cô chân 
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không dịch chiết: 60ºC ở 0,8atm. 
Điều kiện tạo sản phẩm dạng bột: 
nhiệt độ sấy phun đầu vào 180ºC; 
nhiệt độ đầu ra 80ºC; chất mang là 
matodextrin 25%. 

3. Đã xây dựng được quy trình 
công nghệ sản xuất sản phẩm dạng 
cao từ rễ Ba kích tươi. Đã tách các 
chất khô hòa tan trong rễ Ba kích 
và phần bã nghiền ép riêng. Các 
điều kiện trích ly nốt các chất khô 
trong phần bã ép là: ethanol 
50%/nước 50%; 50ºC, thời gian: 
60 giờ, số lần trích ly: 1 lần, tỷ lệ 
nguyên liệu bã ép (g)/dung môi 
(ml): 1/4, có khuấy nhẹ. Cô thu 
hồi ethanol ở 60ºC; Điều kiện tạo 
sản phẩm dạng cao: nhiệt độ cô 
chân không ở 60ºC ở 0,8 atm. 

4. Đã xây dựng tiêu chuẩn cơ 
sở cho sản phẩm dạng bột và dạng 
cao với đầy đủ các chỉ tiêu cảm 
quan, hóa lý, kim loại nặng, vi 
sinh vật và các chất không mong 
muốn. 

5. Đã nghiên cứu điều kiện bảo 
quản tối ưu sản phẩm dạng bột ở 
trong túi bạc 3 lớp và lọ nhựa 
HDPE kín, tránh ánh sáng, nhiệt 
độ < 30ºC. Sản phẩm dạng cao ở 
trong lọ thủy tinh màu nâu, tránh 
ánh sáng, nhiệt độ < 30ºC. 

6. Đã sản xuất thử nghiệm 56 
kg sản phẩm dạng bột và 32 kg 

sản phẩm dạng cao từ rễ Ba kích. 
Phân tích đánh giá 2 sản phẩm với 
đầy đủ các chỉ tiêu cảm quan, hóa 
lý và chỉ tiêu vi sinh vật. Ước tính 
sơ bộ hiệu quả kinh tế và thương 
mại hóa sản phẩm. 

Sản phẩm dạng bột đã được 
ứng dụng làm nguyên liệu phối 
chế trong sản phẩm Bioking. Sản 
phẩm này được cấp Bản đăng ký 
an toàn thực phẩm tại Cục Vệ sinh 
ATTP - Bộ Y tế. Sản phẩm 
Bioking được ký hợp đồng tiêu 
thụ sản phẩm và bước đầu rất khả 
quan. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 

 
 

KẾ HOẠCH VỀ CÔNG TÁC 
ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN 
LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG 
MẠI VÀ HÀNG GIẢ NĂM 2021 
(Tiếp theo) 

Căn cứ Kế hoạch phối hợp 
phòng, chống sản xuất, kinh 
doanh hàng lậu, hàng giả, hàng 
kém chất lượng và hàng hàng vi 
phạm sở hữu trí tuệ là thực phẩm 
chức năng đã được Trưởng Ban 
chỉ đạo 389 quốc gia phê duyệt tại 
văn bản số 397/KH-PVTT ngày 
21/10/2019 của văn phòng thường 
trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia. 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 
19/6/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về tăng cường đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại, sản xuất, kinh doanh hàng 
giả, hàng kém chất lượng thuộc 
nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, 
thực phẩm chức năng, dược liệu 
và vị thuốc y học cổ truyền (Chỉ 
thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018). 
Căn cứ Kế hoạch thanh tra y tế 
năm 2021 ban hành kèm theo 
Quyết định số 4912/QĐ-BYT ngày 
24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 
Ban Chỉ đạo 389 Bộ Y tế xây dựng 
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về 
công tác đấu tranh chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả thuộc lĩnh vực y tế năm 2021 
như sau: 

2. Cục An toàn thực phẩm: 
 Thanh tra, kiểm tra về an toàn 

thực phẩm; việc chấp hành các 
quy định của pháp luật trong sản 
xuất, kinh doanh, nhập khẩu, 
quảng cáo sản phẩm thực phẩm 
chức năng, thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe. 

 Thực hiện công tác kiểm tra an 
toàn thực phẩm theo kế hoạch của 
Ban chỉ đạo liên ngành trung ương 
về an toàn thực phẩm và theo yêu 
cầu của công tác quản lý, theo chỉ 
đạo của Bộ Y tế. 

 Phối hợp với Thanh tra Bộ và 
các đơn vị liên quan triển khai 02 
đoàn kiểm tra về phòng chống sản 
xuất, kinh doanh hàng lậu, hàng 
giả, hàng kém chất lượng và hàng 
vi phạm sở hữu trí tuệ là thực 
phẩm chức năng theo Kế hoạch số 
397/KH-VPTT ngày 21/10/2019 
của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vệ 
phối hợp phòng chống sản xuất, 
kinh doanh hàng lậu, hàng giả, 
hàng kém chất lượng và hàng vi 
phạm sở hữu trí tuệ là thực phẩm 
chức năng (Quyết định số 
5640/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 

3. Cục Quản lý Dược: 
 Thanh tra việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về kinh 
doanh thuốc và việc tuân thủ các 
GPs; việc thực hiện các quy định 
của pháp luật trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh đối với một số cơ 
sở sản xuất kinh doanh về lĩnh vực 
dược, mỹ phẩm. 

 Kiểm tra việc thực hiện các 
quy định của pháp luật về quản lý, 
kinh doanh, sử dụng các sản phẩm 
từ máu. 

4. Cục Quản lý Môi trường y 
tế: Thanh tra việc thực hiện các 
quy định của pháp luật bảo đảm 
chất lượng nước sạch sử dụng cho 
mục đích sinh hoạt; việc thực hiện 
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các quy định của pháp luật về sản 
xuất, kinh doanh hóa chất, chế 
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 
dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 
tế. 

5. Cục Y tế dự phòng: Thanh 
tra đối với các cơ quan, đơn vị, cơ 
sở có phòng xét nghiệm, cơ sở 
tiêm chủng; về thông tin báo cáo 
bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch y tế 
biên giới. 

6. Cục Quản lý Khám, chữa 
bệnh: Thanh tra việc thực hiện 
khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi 
chức năng; về công tác giám định 
y khoa, giám định pháp y, giám 
định pháp y tâm thần. 

7. Tổng cục Dân số: Thanh tra 
việc thực hiện kiện toàn hệ thống 
thanh tra chuyên ngành dân số và 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả công 
tác thanh tra chuyên ngành dân số; 
việc thực hiện các quy định, 
hướng dẫn về quản lý, cập 
nhật thông tin, số liệu thống kê; 
việc thực hiện các quy định, 
hướng dẫn về sàng lọc trước sinh 
và sơ sinh. 

Nội dung chi tiết các cuộc 
thanh tra từ mục 1 đến mục 7 trên 
đây thực hiện theo phụ lục chi 
tiết ban hành kèm theo Quyết định 
số 4912/QĐ-BYT ngày 
24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế. Đối với nội dung được bổ sung 
tại ý 2, mục 3 trên đây, Cục 
Quản lý dược xây dựng kế hoạch 
chi tiết, triển khai thực hiện. 

8. Cục Quản lý y dược cổ 
truyền 

a) Chủ trì, phối hợp với các lực 
lượng chức năng liên quan thanh 
kiểm tra Dược liệu “lậu” qua 
đường tiểu ngạch ở khu vực biên 
giới 

b) Kiểm tra chất lượng dược 
liệu, vị thuốc cổ truyền tại các cơ 
sở sản xuất kinh doanh, cơ sở 
khám chữa bệnh. 

9. Vụ Trang thiết bị y tế 
Chủ động kiểm tra việc thực 

hiện quy định của pháp luật về 
đăng ký, sản xuất, kinh doanh, 
nhập khẩu và quy định pháp luật 
khác có liên quan về trang thiết bị 
y tế theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao… (Còn nữa). 

(Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Phát triển tài sản trí tuệ: Đặt 
doanh nghiệp vào vị trí trung 
tâm 

Theo ông Đinh Hữu Phí, Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
KH&CN), doanh nghiệp nói 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa 
nói riêng, đã, đang và sẽ tiếp tục 
đóng vai trò là đối tượng được 
phục vụ trọng tâm của hệ thống sở 
hữu trí tuệ. 

Trong bối cảnh đại dịch 
COVID 19 diễn biến phức tạp 
khiến phần lớn các nền kinh tế 
trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng 
nề, thông điệp của Ngày Sở hữu 
trí tuệ thế giới năm 2021 (26/4) 
được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế 
giới (WIPO) lựa chọn là “Sở hữu 
trí tuệ với doanh nghiệp nhỏ và 
vừa - mang ý tưởng đến với thị 
trường”. 

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) 
cho biết, các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa (SMEs) chiếm một cấu phần 
lớn trong nền kinh tế (90% tổng số 
doanh nghiệp trên toàn thế giới, 
đóng góp 40% GDP; tại Việt 
Nam, con số này lần lượt là 97% 
và 47%), đang đóng vai trò trụ cột 
trong phát triển kinh tế mỗi quốc 
gia, giúp các nền kinh tế phục hồi 
và trụ vững. 

Bên cạnh đó, cũng chính SMEs 
là những doanh nghiệp có tiềm 
năng nắm bắt cơ hội mà sở hữu trí 
tuệ có thể đem lại tốt nhất trong 
bối cảnh này. Với sự khéo léo, 
sáng tạo và dũng cảm, các SMEs 

có thể biến các ý tưởng thành các 
tài sản trí tuệ, đưa các tài sản trí 
tuệ ra thị trường, tạo ra lợi nhuận 
và những giá trị kinh tế và xã hội. 
Chính vì vậy, WIPO đã lựa chọn 
SMEs để tôn vinh và khuyến 
khích trong Ngày Sở hữu trí tuệ 
thế giới năm 2021. 

Các quy trình, thủ tục đăng ký 
sở hữu trí tuệ được xây dựng theo 
hướng ngày một đơn giản hóa, 
thân thiện với người sử dụng và 
doanh nghiệp. Hệ thống cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật được xây dựng, nâng 
cao chất lượng xác lập quyền, tăng 
cường năng lực của hệ thống sở 
hữu trí tuệ nói chung, nhằm xử lý 
một cách nhanh nhất và chính xác 
nhất yêu cầu của người nộp đơn. 

Hệ thống tự động hóa công tác 
xử lý đơn đăng ký sở hữu công 
nghiệp, nộp đơn trực tuyến đang 
được áp dụng tại Cục SHTT, giúp 
người nộp đơn được tiếp cận 
thông tin minh bạch, chính xác, 
thuận tiện. 

Ngoài ra, việc gia nhập các hệ 
thống đăng ký đơn sở hữu công 
nghiệp quốc tế (Hiệp ước PCT đối 
với sáng chế, Madrid với nhãn 
hiệu và La Hay với kiểu dáng 
công nghiệp), ký kết và phê chuẩn 
các hiệp định thương mại tự do 
với nhiều đối tác kinh tế, với cấu 
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phần sở hữu trí tuệ chiếm tỉ trọng 
lớn, đã và đang tạo ra các thuận 
lợi pháp lý tốt nhất về sở hữu trí 
tuệ cho doanh nghiệp. 

Hai văn bản quan trọng mới 
được ban hành (Chiến lược sở hữu 
trí tuệ đến năm 2030 được phê 
duyệt theo Quyết định số 
1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của 
Thủ tướng Chính phủ và Chương 
trình phát triển tài sản trí tuệ giai 
đoạn 2021 - 2030) cũng đặt doanh 
nghiệp vào vị trí trung tâm, cho 
thấy vai trò quan trọng của doanh 
nghiệp trong định hướng hoạt 
động của toàn hệ thống sở hữu trí 
tuệ. 

Một trong những giải pháp 
quan trọng được nêu trong Chiến 
lược sở hữu trí tuệ quốc gia đến 
năm 2030 là triển khai hiệu quả 
các chương trình hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa phát triển tài 
sản trí tuệ, đưa SMEs thành một 
nhóm đối tượng cụ thể và quan 
trọng trong Chiến lược. 

Trong khi đó, Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ 2021-
2030, được xây dựng với mục 
tiêu, quy mô lớn hơn, nhiều nội 
dung mới hơn, bảo đảm hỗ trợ đầy 
đủ các nội dung từ hoạt động tạo 
ra tài sản trí tuệ, cho đến các 
nhiệm vụ bảo hộ sở hữu trí tuệ, 

quản lý, khai thác, phát triển tài 
sản trí tuệ và tạo dựng văn hóa sở 
hữu trí tuệ; thúc đẩy hoạt động đổi 
mới sáng tạo và khuyến khích các 
doanh nghiệp chủ động đặt hàng, 
liên kết, hợp tác với các viện 
nghiên cứu, trường đại học để khai 
thác, phát triển tài sản trí tuệ, rút 
ngắn quá trình ứng dụng kết quả 
nghiên cứu vào sản xuất, kinh 
doanh, phục vụ thiết thực các mục 
tiêu phát triển kinh tế-xã hội. 

Bên cạnh đó, Cục SHTT cũng 
chú trọng, thúc đẩy hỗ trợ các địa 
phương, nhà sản xuất bảo hộ, phát 
triển tài sản trí tuệ cho các sản 
phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP. 

Trong 5 năm qua, thông qua 
Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ, có hơn 500 sản phẩm nông 
nghiệp chủ lực, đặc thù của địa 
phương được hỗ trợ, trong đó: 21 
sản phẩm được hỗ trợ từ chương 
trình của Trung ương do Cục 
SHTT chủ trì; 271 sản phẩm được 
hỗ trợ từ chương trình của các địa 
phương và hơn 200 sản phẩm 
được hỗ trợ từ các nguồn kinh phí 
khác và xã hội hóa (kinh phí được 
bố trí từ nguồn kinh phí OCOP, 
kinh phí cấp huyện, kinh phí của 
doanh nghiệp). 

Cục SHTT cũng hỗ trợ về 
chuyên môn, các địa phương chủ 
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trì triển khai công tác hỗ trợ bảo 
hộ nhãn hiệu chứng nhận, nhãn 
hiệu tập thể cho các sản phẩm, tiêu 
biểu như: Chè Thái Nguyên (bảo 
hộ tại Mỹ, Trung Quốc và Đài 
Loan), mỳ Chũ, Bắc Giang (bảo 
hộ tại Australia, Singapore, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, 
Campuchia)… Nhiều sản phẩm 
sau khi được bảo hộ sở hữu trí tuệ 
được người tiêu dùng biết đến 
rộng rãi, uy tín sản phẩm được 
nâng cao, giá trị sản phẩm gia tăng 
đáng kể (như cam Cao Phong Hòa 
Bình, nước mắm Phú Quốc, vải 
thiều Lục Ngạn, cam Hà Giang, 
bưởi da xanh Bến Tre…). 

Thông qua hoạt động bảo hộ, 
phát triển tài sản trí tuệ đã kết nối 
được các hộ nông dân từ hoạt 
động sản xuất đơn lẻ thành mô 
hình sản xuất tập trung, chặt chẽ 
và chuyên canh sản phẩm, góp 
phần nâng cao chất lượng, nâng 
cao khả năng cạnh tranh của sản 
phẩm, tạo dụng được công cụ 
quản lý và các căn cứ khoa học để 
định hướng người tiêu dùng sử 
dụng sản phẩm bảo đảm nguồn 
gốc, chất lượng. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
 Hỗ trợ DN đăng ký bảo hộ 
thương hiệu gạo ST25  

Bộ NN&PTNT đã liên hệ với 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) 
đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp trước 
mắt đăng ký bảo hộ thương hiệu ở 
trong nước. 

 
Anh hùng lao động Hồ Quang Cua - "cha 

đẻ" sản phẩm gạo ngon nhất thế giới 

Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục 
trưởng Cục Chế biến và Phát triển 
thị trường nông sản (Bộ 
NN&PTNT) cho biết, theo quy 
định, vấn đề bảo hộ thương hiệu, 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý là lĩnh vực 
do Bộ KH&CN, mà cụ thể là Cục 
Sở hữu trí tuệ, quản lý. Cục Sở 
hữu trí tuệ có chức năng cấp giấy 
chứng nhận bảo hộ thương hiệu, 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho các hiệp 
hội ngành hàng, địa phương, các 
tổ chức, cá nhân khi họ có đơn xin 
được cấp và hồ sơ xin cấp đáp ứng 
đầy đủ mọi điều kiện. Khi có vấn 
đề liên quan đến tranh chấp 
thương hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ 
cũng là đơn vị xác minh thông tin 
qua hợp tác quốc tế để hỗ trợ 
doanh nghiệp. 

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục 
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trưởng Cục Xúc tiến thương mại 
(Bộ Công Thương), thống kê của 
đơn vị này cho thấy các sản phẩm 
của Việt Nam ngày càng được biết 
đến trên thị trường thế giới, nhiều 
thương hiệu đã lọt đến Top 100. 
Chính vì vậy, doanh nghiệp Việt 
Nam cần có ý thức cao hơn về vấn 
đề xây dựng và bảo vệ thương 
hiệu. 

Theo ông Nguyễn Văn Bảy, 
Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ 
(Bộ KH&CN), việc bảo hộ của 
nhà nước theo bằng bảo hộ giống 
cây trồng là đối với bản thân lúa 
giống. Tuy nhiên, không ai có thể 
được bảo hộ độc quyền dấu hiệu 
ST25 cho sản phẩm gạo. Ông 
Nguyễn Văn Bảy cho rằng, cần 
phân biệt giữa giống cây trồng và 
sản phẩm gạo từ giống lúa đó. 
Giống lúa có tên ST25 đã được 
cấp Bằng bảo hộ số 21.VN.2020. 
Chủ bằng bảo hộ là doanh nghiệp 
tư nhân Hồ Quang Trí và tác giả 
giống lúa là các ông/bà Hồ Quang 
Cua, Trần Tấn Phương, Nguyễn 
Thị Thu Hương. 

Theo quy định của Luật Sở hữu 
trí tuệ, để đăng ký bảo hộ giống 
cây trồng, người đăng ký phải đề 
xuất một tên phù hợp cho giống 
cây trồng với cơ quan quản lý nhà 
nước về quyền đối với giống cây 

trồng và tên đó phải không trùng 
với tên đã đăng ký bảo hộ ở bất kỳ 
quốc gia nào có ký kết với Việt 
Nam thỏa thuận về bảo hộ giống 
cây trồng. Trong trường hợp cụ 
thể này, khi nộp hồ sơ đăng ký, 
giống lúa tương ứng được lấy tên 
là ST25. 

Theo quy định tại Điều 186, 
Luật Sở hữu trí tuệ, chủ bằng bảo 
hộ giống cây trồng có quyền sử 
dụng hoặc cho phép người khác sử 
dụng các quyền: Sản xuất hoặc 
nhân giống, chế biến nhằm mục 
đích nhân giống, chào hàng, bán 
hoặc thực hiện các hoạt động tiếp 
cận thị trường khác, xuất khẩu… 

Theo Khoản 4, Điều 163, Luật 
Sở hữu trí tuệ, việc sử dụng đúng 
tên giống cây trồng khi đưa sản 
phẩm (trường hợp cụ thể này là 
giống lúa ST25) là một nghĩa vụ 
bắt buộc đối với chủ bằng bảo hộ, 
người được chủ bằng bảo hộ cho 
phép thực hiện các quyền của chủ 
bằng cũng như kể cả sau khi giống 
lúa này đã hết thời hạn bảo hộ. 

Tuy nhiên, gạo lại là sản phẩm 
chế biến từ sản phẩm sau thu 
hoạch (thóc) từ cây lúa. Trong 
trường hợp Công ty Hồ Quang Trí 
bán giống lúa ST25 cho nông dân 
trồng thì sau khi thu hoạch lúa, 
xay xát ra gạo thương phẩm đều 
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phải sử dụng tên là “gạo ST25”. 
Các doanh nghiệp thu mua thóc là 
sản phẩm thu hoạch từ lúa được 
gieo trồng từ hạt lúa giống ST25 
để xay xát và sau đó bán gạo ra thị 
trường thì cũng đều phải gọi đó là 
gạo ST25. Điều đó có nghĩa là: 
ST25 là tên của loại gạo là sản 
phẩm chế biến từ thóc thu hoạch 
được từ giống lúa ST25. 

Vì lý do là tên gọi chung của 
một loại sản phẩm nên bất kỳ ai 
kinh doanh sản phẩm (gạo) này 
cũng đều phải sử dụng đúng tên 
gọi đó nên Điểm b, Khoản 2, Điều 
74 Luật Sở hữu trí tuệ đã quy định 
tên gọi thông thường của hàng hóa 
bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được 
sử dụng rộng rãi, thường xuyên, 
nhiều người biết đến sẽ bị coi là 
không có khả năng phân biệt và 
không được đăng ký làm nhãn 
hiệu. Điều đó có nghĩa là trong 
trường hợp cụ thể này, bất kỳ ai, 
kể cả doanh nghiệp tư nhân Hồ 
Quang Trí cũng không thể được 
bảo hộ độc quyền dấu hiệu ST25 
cho sản phẩm gạo. 

Vậy trong trường hợp nhiều 
doanh nghiệp cùng đưa ra thị 
trường sản phẩm gạo ST25 thì đâu 
là dấu hiệu phân biệt để người tiêu 
dùng nhận biết được nguồn gốc 
thương mại của sản phẩm gạo mà 

mình mua? Câu trả lời là các 
doanh nghiệp phải đưa sản phẩm 
gạo ST25 ra thị trường dưới nhãn 
hiệu của riêng mình. Đó là lý do 
chúng ta có thể mua được gạo 
ST25 mang nhãn hiệu “Bảo Minh” 
hoặc gạo ST25 của các doanh 
nghiệp khác với các nhãn hiệu 
khác nhau. 

 (Tổng hợp)  
 
Công bố Chỉ dẫn địa lý "Cù 
Lao Chàm - Hội An" cho sản 
phẩm yến sào 

Sáng 21-4, tại Cù Lao Chàm 
(xã đảo Tân Hiệp, TP. Hội An, 
tỉnh Quảng Nam) đã diễn ra Lễ 
công bố chỉ dẫn địa lý "Cù lao 
Chàm - Hội An" cho sản phẩm yến 
sào. 

Tham dự sự kiện có ông 
Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng 
Cục Sở hữu trí tuệ, các đồng chí 
nguyên Lãnh đạo, Lãnh đạo Thành 
ủy, HĐND, UBND và các ban 
ngành, các phường, xã của TP. 
Hội An; ông Phạm Viết Tích, Tỉnh 
Ủy viên, giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
tỉnh Quảng Nam; Lãnh đạo Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Quảng Nam; Lãnh đạo các Sở, 
ngành khác trong tỉnh Quảng 
Nam. 
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Sau Lễ khai mạc, TS. Lương 
Đức Toàn, đại diện đơn vị tư vấn 
đã báo cáo quá trình xây dựng cơ 
sở khoa học và xác lập quyền chỉ 
dẫn địa lý (CDĐL). Sản phẩm yến 
sào (tổ yến) được Cục Sở hữu trí 
tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký 
Chỉ dẫn địa lý "Cù Lao Chàm - 
Hội An" theo Quyết định số 
4522/QĐ-SHTT ngày 23/11/2020 
với 3 sản phẩm gồm yến Quan, 
yến Thiên và yến Bài. UBND 
TP.Hội An là tổ chức quản lý 
CDĐL này. 

Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, 
ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục 
trưởng đã trao Giấy Chứng nhận 
đăng ký Chỉ dẫn địa lý số 00091 
cho ông Nguyễn Thế Hùng, Phó 
Chủ tịch UBND TP. Hội An, đại 
diện cho Tổ chức quản lý CDĐL. 

 
Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục 

Sở hữu trí tuệ trao Giấy Chứng nhận đăng ký 
CDĐL cho đại diện UBND TP. Hội An 

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Cục 
trưởng Nguyễn Văn Bảy chúc 
mừng tỉnh Quảng Nam đã có thêm 
một sản phẩm chủ lực được bảo 

hộ dưới hình thức CDĐL, đưa tỉnh 
Quảng Nam trở thành một trong 
những địa phương có nhiều CDĐL 
được bảo hộ nhất ở Việt Nam hiện 
nay. Việc sản phẩm yến sào Cù 
Lao Chàm - Hội An được cấp văn 
bằng bảo hộ CDĐL mới chỉ là 
bước đầu, để CDĐL được phát 
huy hiệu quả trong thời gian tới, 
TP Hội An cần chủ động sáng tạo, 
tập trung củng cố và nâng cao hoạt 
động việc quản lý CDĐL, đẩy 
mạnh việc phát triển giá trị sản 
phẩm đã được bảo hộ để đưa 
CDĐL này xứng đáng là thương 
hiệu mạnh của quốc gia; tiếp tục 
phát huy chuỗi giá trị trong liên 
kết sản xuất, tích cực hỗ trợ nguồn 
lực để cũng cố và nâng cao sản 
lượng, chất lượng sản phẩm yến 
sào - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu 
trí tuệ nhấn mạnh. 

Chia vui với chính quyền địa 
phương TP. Hội An, Ông Phạm 
Viết Tích, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
tỉnh Quảng Nam cho rằng việc sản 
phẩm yến sào Cù Lao Chàm - Hội 
An được cấp văn bằng bảo hộ 
CDĐL là niềm tự hào, đồng thời 
cũng gắn liền với trách nhiệm của 
các cấp chính quyền và người dân 
TP. Hội An trong việc gìn giữ và 
quảng bá danh tiếng, chất lượng 
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sản phẩm. 
(Theo baokhoahocphattrien.vn) 

 
 Cần hoàn thiện các văn bản 
pháp luật về quyền sở hữu trí 
tuệ liên quan đến AI  

Các hệ thống AI phụ thuộc rất 
nhiều vào dữ liệu. Việc truy cập và 
việc sử dụng dữ liệu để huấn luyện 
cho hệ thống AI có thể gây ra các 
vấn đề về sở hữu trí tuệ, khi dữ 
liệu được bảo vệ bởi quyền tác giả 
và quyền liên quan. 

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và 
đang được ứng dụng trong rất 
nhiều lĩnh vực khác nhau như lao 
động, y tế, an ninh, giao thông, 
marketing… Tuy nhiên, một trong 
số những quan niệm sai lầm phổ 
biến là công nghệ AI và học máy 
(ML) được cho rằng chỉ phù hợp 
với các tập đoàn lớn và không khả 
thi đối với các doanh nghiệp nhỏ 
hoặc công ty khởi nghiệp vì rủi ro 
bảo mật và chi phí cao. Với sự tiến 
bộ và chi phí ngày càng giảm của 
công nghệ này, AI và ML cho các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện 
đang dần trở thành hiện thực. Dù 
là dưới dạng trợ lý ảo, chatbot hay 
robot tự động, AI đang mang lại 
lợi thế kinh doanh bằng cách cải 
thiện năng suất và hiệu quả, chất 
lượng bán hàng và thậm chí trong 

các công tác nhân sự… 

 
Trí tuệ nhân tạo và học máy: Không chỉ 

dành cho doanh nghiệp lớn 

Cụ thể như, AI giúp trích xuất 
thông tin chi tiết liên quan đến 
hoạt động bán hàng từ dữ liệu 
khách hàng, cho phép các chủ 
doanh nghiệp phân tích phản hồi 
của khách hàng và điều chỉnh các 
hoạt động bán hàng, tiếp cận đúng 
khách hàng mục tiêu; Nâng cao 
dịch vụ chăm sóc và giao tiếp với 
khách hàng, thông qua việc sử 
dụng chatbot tự động hoặc trợ lý 
ảo; Hiện đại hóa các hoạt động và 
quy trình kiểm kê, cũng như đưa 
ra các dự đoán có giá trị tham 
khảo cao;… 

Doanh nghiệp cũng có thể phải 
đối mặt với những vấn đề khác 
như bảo hộ, thực thi đối với các tài 
sản trí tuệ do AI tạo ra, hoặc hỗ 
trợ tạo ra vì hệ thống pháp luật 
vẫn chưa theo kịp sự tiến bộ của 
công nghệ. Đối phó với vấn đề 
này, các doanh nghiệp, đặc biệt là 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa, có 
áp dụng AI và ML trong hoạt 
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động sản xuất, kinh doanh của 
mình, phải có một chiến lược 
SHTT hiệu quả, để tối đa hóa lợi 
nhuận từ việc đầu tư và nghiên 
cứu cho AI, đồng thời chiếm lợi 
thế cạnh tranh so với các đối thủ. 

Chiến lược này có thể là ký kết 
các thỏa thuận, hợp đồng chuyển 
nhượng đối với các dữ liệu có 
chứa SHTT, của người khác; các 
bộ dữ liệu do chính doanh nghiệp 
tạo ra phục vụ cho việc huấn luyện 
AI hoặc ML, cần được định danh, 
dán nhãn và áp dụng các biện 
pháp bảo mật, hạn chế quyền truy 
cập. Doanh nghiệp cũng có thể áp 
dụng biện pháp tương tự đối với 
các nguyên tắc, cấu trúc, thuật 
toán, phương pháp giúp ML tự 
học, những dữ liệu tổng hợp, phân 
tích và dự đoán của AI và ML. 
Tuy nhiên, phương pháp này 
không phải là tối ưu do nó hạn chế 
sự hợp tác, phát triển của AI và 
ML. 

Đối với hệ thống chính sách và 
pháp luật, Việt Nam đã có Chiến 
SHTT đến năm 2030, Chiến lược 
quốc gia về nghiên cứu, phát triển 
và ứng dụng AI đến năm 2030. 
Điều này cho thấy vai trò quan 
trọng của AI và SHTT đối với sự 
phát triển của quốc gia. Để hiện 
thực hóa chiến lược này cần có sự 

đồng bộ các giải pháp thực hiện, 
như hoàn thiện các văn bản pháp 
luật về quyền SHTT liên quan đến 
AI, đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo, 
truyền thông, xây dựng hoàn thiện 
cơ sở dữ liệu về AI, …  

(Theo baokhoahocphattrien.vn) 
 

 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Bến 
Tre” Cho sản phẩm tôm càng 
xanh  

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ 
vừa ban hành Quyết định số 
1047/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 
số 00103 cho sản phẩm tôm càng 
xanh “Bến Tre”. Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bến Tre là tổ chức quản lý chỉ 
dẫn địa lý này. 

 
Tôm càng xanh Bến Tre có 

hình trụ, phần đầu lớn; phần thân 
và đầu cân đối; đuôi và phần giao 
giữa các đốt thân có màu xanh 
biển (tôm sống trong môi trường 
ruộng lúa) hoặc màu nâu (tôm 
sống trong môi trường mương 
vườn dừa); phần giữa các đốt thân 
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có màu nâu nhạt, hơi trong; đôi 
càng thứ 2 có màu xanh, phần cuối 
có màu cam hoặc màu xanh đậm. 
Tôm càng xanh sống mang chỉ dẫn 
địa lý “Bến Tre” có trọng lượng từ 
40 gram, vỏ cứng, chắc, bóng, có 
mùi tanh tự nhiên, không lẫn mùi 
rêu với hàm lượng Ca trong 
khoảng 345 - 761 mg/kg, hàm 
lượng béo trong khoảng 0,33 - 
0,82% và hàm lượng Omega 3 
trong khoảng 39,4 - 93,9 mg/100g. 
Khi được nấu chín, tôm dễ bóc vỏ, 
bề mặt phần thịt sau khi bóc vỏ 
trơn bóng, phần thịt ôm sát vào 
nhau tạo thành thể thống nhất, 
phần đầu tôm chứa nhiều gạch 
màu đỏ cam. Tôm càng xanh chín 
có vỏ cứng, chắc, bóng, phần thịt 
có màu màu đỏ cam, chắc, giòn, 
dai, mùi thơm đặc trưng, vị ngọt, 
béo với tỉ lệ vỏ/thịt dưới 34,5%. 

Khu vực địa lý:  
Các xã Tân Thành Bình, Tân 

Phú Tây, Tân Thanh Tây, Thành 
An, Hòa Lộc, Thanh Tân, Phú Mỹ, 
Thạnh Ngãi, Phước Mỹ Trung, 
Hưng Khánh Trung A, Tân Bình, 
Nhuận Phú Tân, Khánh Thạnh 
Tân thuộc huyện Mỏ Cày Bắc; 

Các xã Định Thủy, An Thạnh, 
Đa Phước Hội, Tân Hội, Phước 
Hiệp, Bình Khánh, An Định, Tân 
Trung, Minh Đức, An Thới, 

Thành Thới A, Thành Thới B, 
Ngãi Đăng, Cẩm Sơn, Hương Mỹ 
và thị trấn Mỏ Cày thuộc huyện 
Mỏ Cày Nam; Các xã Đại Điền, 
Tân Phong, Thới Thạnh, Hòa Lợi, 
Mỹ Hưng, Bình Thạnh, Mỹ An, 
An Thạnh, An Thuận, An Qui, An 
Điền, An Nhơn, Giao Thạnh, 
Thạnh Phong và thị trấn Thạnh 
Phú thuộc huyện Thạnh Phú; Các 
xã Tân Hào, Phước Long, Lương 
Phú, Thuận Điền, Sơn Phú, Thạnh 
Phú Đông, Châu Bình, Bình Hòa, 
Long Mỹ, Mỹ Thạnh, Lương Hòa, 
Lương Quới, Tân Lợi Thạnh thuộc 
huyện Giồng Trôm; Các xã Long 
Định, Phú Thuận, Vang Quới Tây, 
Vang Quới Đông, Đại Hòa Lộc 
thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến 
Tre. 

 (Theo noip.gov.vn) 
 
 Hà Nội: Thêm 4 địa danh 
được sử dụng bảo hộ nhãn hiệu 
tập thể  

UBND TP. Hà Nội vừa ban 
hành 4 quyết định về việc cho 
phép các đơn vị sử dụng địa danh 
địa phương để đăng ký bảo hộ 
nhãn hiệu tập thể. 

Tại Quyết định số 1941/QĐ-
UBND, ngày 29/4/2021, UBND 
thành phố cho phép Hội Nông dân 
xã Cao Dương sử dụng địa danh 
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“Áng Phao” để đăng ký bảo hộ 
nhãn hiệu tập thể “Mộc Áng 
Phao” cho các sản phẩm mộc ở 
thôn Áng Phao, xã Cao Dương, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội. 

 
Tại Quyết định số 1942/QĐ-

UBND, ngày 29/4/2021, UBND 
thành phố cho phép Hợp tác xã 
Nông nghiệp Chu Quyến sử dụng 
địa danh “Ba Vì” để đăng ký bảo 
hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn 
Ba Vì” cho sản phẩm rau ở huyện 
Ba Vì, TP. Hà Nội. 

Tại Quyết định số 1943/QĐ-
UBND, ngày 29/4/2021, UBND 
thành phố cho phép Hợp tác xã 
Nông nghiệp Xuân Phú sử dụng 
địa danh “Xuân Phú” để đăng ký 
bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an 
toàn Xuân Phú” cho các sản phẩm 
rau ở xã Xuân Đình, huyện Phúc 
Thọ, TP. Hà Nội. 

Tại Quyết định số 1944/QĐ-
UBND, ngày 29/4/2021, UBND 
thành phố cho phép Hợp tác xã 
Sản xuất và kinh doanh sản phẩm 

nông nghiệp an toàn Phúc Thọ sử 
dụng địa danh “Phúc Thọ” để 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể 
“Phúc Thọ” cho các sản phẩm từ 
thịt lợn an toàn của huyện Phúc 
Thọ, TP. Hà Nội. 

Trước đó, đầu tháng 4/2021, 
Hà Nội cũng đã ban hành các 
Quyết định về việc cho phép các 
đơn vị sử dụng địa danh địa 
phương để đăng ký bảo hộ nhãn 
hiệu tập thể. 

Cụ thể, tại Quyết định số 
1606/QĐ-UBND, ngày 8/4/2021, 
UBND thành phố cho phép Phòng 
Kinh tế thị xã Sơn Tây sử dụng 
địa danh “Sơn Tây” để đăng ký 
nhãn hiệu chứng nhận “Mít Sơn 
Tây” cho sản phẩm mít ở thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 

Tại Quyết định số 1607/QĐ-
UBND, ngày 8/4/2021, UBND 
thành phố cho phép Hợp tác xã 
Nông nghiệp hữu cơ Nam Phương 
Tiến sử dụng địa danh “Nam 
Phương Tiến” để đăng ký bảo hộ 
nhãn hiệu tập thể “Bưởi Nam 
Phương Tiến” cho sản phẩm bưởi 
ở xã Nam Phương Tiến, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. 

Tại Quyết định số 1608/QĐ-
UBND, ngày 8/4/2021, UBND 
thành phố cho phép Hợp tác xã 
Rau quả sạch Chúc Sơn sử dụng 
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địa danh “Chúc Sơn” để đăng ký 
bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an 
toàn Chúc Sơn” cho sản phẩm rau 
tươi ở thị trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. 

Tại Quyết định số 1609/QĐ-
UBND, ngày 8/4/2021, UBND 
thành phố cho phép Hợp tác xã 
Dịch vụ tổng hợp Hòa Bình sử 
dụng địa danh “Yên Nghĩa” để 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể 
“Rau an toàn Yên Nghĩa” cho sản 
phẩm rau tươi ở phường Yên 
Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội. 

Tại Quyết định số 1610/QĐ-
UBND, ngày 8/4/2021, UBND 
thành phố cho phép Hợp tác xã 
Bảo tồn và phát triển dược liệu 
Sóc Sơn sử dụng địa danh “Sóc 
Sơn” để đăng ký nhãn hiệu tập thể 
“Dược liệu Sóc Sơn” cho sản 
phẩm dược liệu ở huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội. 

Các đơn vị được phép sử dụng 
địa danh địa phương nêu trên có 
trách nhiệm xây dựng bộ công cụ 
quản lý nhãn hiệu tập thể: Quy chế 
quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập 
thể; tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; 
quy trình kiểm soát chất lượng sản 
phẩm; quy định sử dụng tem nhãn. 
Các đơn vị tổ chức quản lý việc sử 
dụng địa danh làm nhãn hiệu tập 

thể theo đúng quy định của Luật 
Sở hữu trí tuệ và các quy chế, quy 
định, quy trình do đơn vị ban 
hành. 

Trường hợp các địa danh tại 
các quyết định nêu trên bị sử dụng 
sai mục đích, không vì lợi ích 
chung của tập thể đơn vị..., UBND 
thành phố có quyết định thu hồi 
quyền sử dụng địa danh đã cho 
phép. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Tuân thủ và tận dụng sở hữu 
trí tuệ để tiếp cận thị trường  

Đối với các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa (SME) vốn không có tiềm 
lực mạnh về tài chính và nhân lực, 
thì việc áp dụng đúng ngay từ đầu 
các quy định về sở hữu trí tuệ 
(SHTT) sẽ đỡ vướng phải các vấn 
đề pháp lý hao tiền tốn của khi 
thâm nhập thị trường EU. 

 
Từ Hiệp định TRIPS đánh dấu 

mốc trong việc gắn quyền SHTT 
với thương mại quốc tế tới xu 
hướng đẩy mạnh bảo hộ SHTT 
trong các hiệp định thương mại tự 
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do (FTA) song phương như Hiệp 
định thương mại tự do giữa Việt 
Nam và EU (EVFTA), có thể thấy 
mối quan hệ giữa quyền SHTT và 
thương mại quốc tế trở thành một 
mối quan hệ mang tính tất yếu và 
không thể phủ nhận. 

Với một đối tác lớn như EU, 
việc tận dụng được những lợi thế 
mà SHTT mang lại thông qua một 
FTA cũng như hiểu rõ được quyền 
và nghĩa vụ đối với những tài sản 
vô hình này, doanh nghiệp không 
chỉ lường trước và tránh được 
những rắc rối pháp lý nảy sinh mà 
còn có thể phát huy tối đa lợi thế 
thương mại trong hoạt động sản 
xuất và kinh doanh của mình. 

1. Tìm hiểu danh mục chỉ 
dẫn địa lý bảo hộ qua hiệp định 

CDĐL là một trong các đối 
tượng quyền SHTT, được định 
nghĩa là dấu hiệu dùng để chỉ sản 
phẩm có nguồn gốc từ khu vực, 
địa phương, vùng lãnh thổ hay 
quốc gia cụ thể. Trong EVFTA, 
điều đáng quan tâm nhất chính là 
danh mục các CDĐL được bảo hộ 
qua Hiệp định, trong đó phía EU 
có 169 CDĐL được bảo hộ tại 
Việt Nam và phía Việt Nam là 39 
CDĐL được bảo hộ tại EU. 

Việc một số lượng lớn chỉ dẫn 
địa lý của EU được bảo hộ tại Việt 

Nam chủ yếu cho các sản phẩm 
rượu vang, pho-mát có thể sẽ trở 
thành rào cản cho việc nhập khẩu 
các sản phẩm tương tự từ thị 
trường ngoài EU như Mỹ, Úc, 
Canada v.v. mà có nhãn hiệu hoặc 
dấu hiệu tương tự với các CDĐL 
này. Theo đó, các doanh nghiệp, 
đặc biệt là các SME chuyên nhập 
khẩu rượu, pho-mát cần đặc biệt 
lưu tâm đến các CDĐL của EU 
cho các sản phẩm này, nhất là các 
ngoại lệ được phép để tránh vướng 
vào các hành vi bị coi là xâm 
phạm quyền SHTT dù nhập khẩu 
đúng quy định. 

2. Tận dụng điều kiện thuận 
lợi đối với sáng chế, nhãn hiệu, 
kiểu dáng công nghiệp 

Các đối tượng SHCN được đề 
cập trong Hiệp định như sáng chế, 
nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp 
(KDCN), thông tin bí mật, giống 
cây trồng về cơ bản thụ hưởng tiêu 
chuẩn bảo hộ như đã được đề cập 
tại Hiệp định TRIPS và Công ước 
quốc tế về giống cây trồng (Công 
ước UPOV). Đáng chú ý là trong 
Hiệp định EVFTA, vấn đề tạo 
thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp 
trong lĩnh vực SHCN được đặc 
biệt chú trọng. 

Một điểm mới liên quan đến 
sáng chế ở Hiệp định này, đó là 
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việc các bên phải có cơ chế cho 
phép “bù đắp” cho các trường hợp 
mà thời gian bảo hộ sáng chế của 
một dược phẩm bị rút ngắn do 
chậm trễ trong thủ tục cấp phép 
lưu hành thị trường. Mặc dù 
không ràng buộc về cách thức bù 
đắp, nhưng việc phải có cơ chế bù 
đắp cũng là một biện pháp nhằm 
bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho 
các doanh nghiệp kinh doanh 
trong lĩnh vực dược phẩm cho thời 
gian và phí tổn đầu tư tài chính 
của mình. 

Hay như về nhãn hiệu, các quy 
định liên quan đến công khai cơ sở 
dữ liệu về đơn đăng ký và nhãn 
hiệu được bảo hộ cho công chúng 
dễ dàng tiếp cận cũng là những 
động thái tạo thuận lợi tối đa cho 
doanh nghiệp trong việc theo dõi 
tình trạng bảo hộ quyền của mình 
cũng như có những hành động kịp 
thời trong việc ngăn chặn các nhãn 
hiệu có tiềm năng xâm phạm nếu 
được cấp hoặc được sử dụng trên 
thị trường. 

3. Tuân thủ các quy định để 
tránh bị thực thi quyền SHTT 

Thực thi quyền SHTT sao cho 
có hiệu quả trong thực tế luôn là 
vấn đề được cả EU và Việt Nam 
quan tâm. Chính vì thế, các biện 
pháp thực thi dân sự và kiểm soát 

biên giới trong EVFTA được quy 
định khá cụ thể theo hướng xử lý 
nghiêm khắc hơn, trao quyền 
nhiều hơn cho các cơ quan thực 
thi, đồng thời nâng mức trách 
nhiệm, biện pháp trừng phạt đối 
với các chủ thể có hành vi vi phạm 
các quyền SHTT. 

Là một FTA thế hệ mới, 
EVFTA được kỳ vọng trở thành 
một tiêu chuẩn mới trong việc bảo 
hộ và thực thi quyền SHTT trong 
hoạt động thương mại toàn cầu, vì 
vậy, các doanh nghiệp trong quá 
trình hoạt đọng kinh doanh của 
mình, cần chú trọng ngay từ đầu 
việc tuân thủ các quy định về 
SHTT, nhất là trong quan hệ làm 
ăn với các đối tác có truyền thống 
SHTT lâu đời EU, có như vậy mới 
tạo dựng được cơ sở vững chắc về 
lòng tin, từ đó mở rộng thêm cơ 
hội hợp tác và đầu tư trong bối 
cảnh quan hệ thương mại vững 
bền không chỉ dựa trên phạm vi 
rộng mà còn cần thâm nhập sâu 
như hiện nay. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
  
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Bảo hộ nhãn hiệu: Tạo môi 
trường an toàn hơn cho doanh 
nghiệp  

Những đề xuất bảo hộ nhãn 
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hiệu chặt chẽ hơn và mở rộng cơ 
hội cho những loại nhãn hiệu mới 
trong dự thảo sửa đổi Luật SHTT 
hiện nay không chỉ đáp ứng yêu 
cầu khi Việt Nam tham gia các 
“sân chơi” quốc tế mà còn tạo ra 
một môi trường an toàn hơn cho 
các doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Với nhiều thiệt hại về thời gian 
và chi phí, trường hợp của Trung 
Nguyên - một trong những vụ việc 
đầu tiên về xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ của doanh nghiệp Việt 
Nam tại nước ngoài, đã trở thành 
bài học đắt giá cho nhiều doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, hơn 20 năm 
sau, việc doanh nghiệp “đánh mất” 
nhãn hiệu do không đăng ký bảo 
hộ tại các thị trường nước ngoài 
dường như vẫn là câu chuyện quen 
thuộc hiện nay. 

 
Doanh nghiệp dễ bị xâm phạm nhãn hiệu nếu 

không đăng ký bảo hộ trong quá trình mở 
rộng thị trường.  

Liệu vấn đề có phải do các 
doanh nghiệp đã quá chủ quan 
không đăng ký bảo hộ sớm? Có lẽ 

không nên quy toàn bộ trách 
nhiệm cho doanh nghiệp bởi bản 
thân họ cũng chỉ là nạn nhân. Để 
giải quyết ngọn ngành vấn đề này, 
điều quan trọng là phải giảm thiểu 
những trường hợp cố ý đăng ký 
bảo hộ trước với mục đích chiếm 
đoạt nhãn hiệu. Trên thực tế, hầu 
hết các nhãn hiệu bị chiếm đoạt 
thường có danh tiếng và chỗ đứng 
nhất định trên thị trường. Do vậy, 
các đối tượng thường muốn lợi 
dụng để bán sản phẩm của mình 
dưới danh nghĩa các nhãn hiệu 
này, hoặc đầu cơ trục lợi bằng 
cách bán lại nhãn hiệu cho chủ sở 
hữu đích thực,... 

Tình trạng này không chỉ xảy 
ra với doanh nghiệp Việt Nam khi 
bước chân ra thị trường nước 
ngoài mà ngược lại, không ít 
doanh nghiệp trong nước và nước 
ngoài cũng phải đối mặt với vấn 
đề này ở Việt Nam. Việc đăng ký 
nhãn hiệu với dụng ý xấu không 
chỉ gây thiệt hại cho chủ sở hữu 
chân chính mà còn khiến môi 
trường kinh doanh kém lành 
mạnh, ảnh hưởng đến thu hút đầu 
tư. 

Trước những vụ việc tranh 
chấp đăng ký nhãn hiệu ngày càng 
phức tạp, dự thảo sửa đổi Luật 
SHTT mới đây đã đề xuất bổ sung 
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quy định hủy bỏ toàn bộ hiệu lực 
của văn bằng bảo hộ trong trường 
hợp người nộp đơn đăng ký nhãn 
hiệu với dụng ý xấu (bad faith). 
Không chỉ tăng cường bảo hộ 
những nhãn hiệu đang có, dự thảo 
sửa đổi Luật SHTT lần này còn 
mở ra cơ hội để các doanh nghiệp 
đưa các nhãn hiệu mới ra ngoài thị 
trường thông qua đề xuất giảm 
thời hạn để người tiêu dùng lãng 
quên một nhãn hiệu từ 5 năm 
xuống 3 năm. Cụ thể, cá nhân/tổ 
chức có thể đăng ký bảo hộ nhãn 
hiệu trùng hoặc tương tự với các 
nhãn hiệu đã được bảo hộ nhưng 
đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt 
hiệu lực kể từ 3 năm trở lên, thay 
vì 5 năm như trước kia. Họ cũng 
có thể đăng ký nếu các nhãn hiệu 
trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu 
đã bị chấm dứt hiệu lực do không 
được sử dụng 5 năm liên tục mà 
không có lý do chính đáng. 

Bên cạnh những sửa đổi về 
nhãn hiệu dạng “truyền thống” từ 
trước đến nay ở Việt Nam là nhìn 
thấy bằng mắt, dự thảo lần này 
còn bổ sung thêm đối tượng bảo 
hộ dưới dạng nhãn hiệu là dấu 
hiệu âm thanh được thể hiện dưới 
dạng đồ họa. Không chỉ bảo đảm 
cam kết của Việt Nam trong các 
hiệp định thương mại quốc tế, đề 

xuất này còn mở ra cơ hội sáng tạo 
những nhãn hiệu âm thanh mới 
cho các doanh nghiệp Việt Nam. 

(Theo baokhoahocphattrien.vn) 
 
 Phát huy giá trị của bảo hộ 
chỉ dẫn địa lý nông sản Việt 

Số lượng nông sản được bảo 
hộ chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam 
ngày càng tăng, kéo theo đó là 
việc thúc đẩy thị trường, giá trị 
kinh tế. Tuy nhiên nhiều địa 
phương vẫn chưa phát huy được 
hết giá trị của việc bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý. 

Thời gian qua, sự phát triển của 
thị trường nông sản Việt Nam đã 
cho thấy vị trí, vai trò và tiềm 
năng rất lớn của các sản phẩm 
nông nghiệp gắn với chỉ dẫn địa lý 
(CDÐL). Một số CDÐL phát triển 
tốt, sản phẩm sau khi được bảo hộ 
đều có xu hướng tăng giá bán như: 
cam Cao Phong tăng gần gấp hai 
lần, chuối ngự Ðại Hoàng tăng 
100 đến 130%, bưởi Phúc Trạch 
tăng 10 đến 15%, bưởi Luận Văn 
tăng 3,5 lần... Nhiều sản phẩm 
xuất khẩu có gắn CDÐL như: cà 
phê Sơn La, nước mắm Phú Quốc, 
vải thiều Thanh Hà, xoài cát Hòa 
Lộc, vải thiều Lục Ngạn… 

Có được kết quả đó một phần 
là nhờ địa phương, doanh nghiệp 
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đã tạo được sự khác biệt về chất 
lượng và mở rộng thị trường bằng 
việc đẩy mạnh ứng dụng khoa 
học, công nghệ, xây dựng, áp 
dụng các tiêu chuẩn chất lượng 
cho sản phẩm mang CDÐL.  

Một số CDÐL phát triển tốt, 
sản phẩm sau khi được bảo hộ đều 
có xu hướng tăng giá bán như: 
cam Cao Phong tăng gần gấp hai 
lần, chuối ngự Ðại Hoàng tăng 
100 đến 130%, bưởi Phúc Trạch 
tăng 10 đến 15%, bưởi Luận Văn 
tăng 3,5 lần... Nhiều sản phẩm 
xuất khẩu có gắn CDÐL như: cà- 
phê Sơn La, nước mắm Phú Quốc, 
vải thiều Thanh Hà, xoài cát Hòa 
Lộc, vải thiều Lục Ngạn… 

Ðể phát huy hết giá trị tiềm 
năng của CDÐL, các tổ chức quản 
lý CDÐL cần hỗ trợ cộng đồng cư 
dân, các nhà sản xuất thành lập 
các tổ chức tập thể để quản lý 
CDÐL hoặc nâng cao năng lực 
của các tổ chức tập thể để thực 
hiện vai trò của mình, nhất là việc 
kiểm soát chất lượng sản phẩm 
mang CDÐL. Bên cạnh đó, cần có 
sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ 
quan quản lý nhằm kiểm tra, giám 
sát việc tuân thủ các yêu cầu của 
CDÐL. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 Khuyến cáo: Hàng loạt 

TPBVSK quảng cáo sai sự thật, 
người tiêu dùng cần thận trọng  

Thời gian qua, Cục An toàn 
thực phẩm liên tục đưa ra những 
cảnh báo về việc nhiều sản phẩm 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
(TPBVSK) đang được quảng cáo 
sai sự thật. Vì vậy người tiêu dùng 
cần thận trọng khi sử dụng. 

 
Khuyến cáo: Hàng loạt TPBVSK quảng cáo 
sai sự thật, người tiêu dùng cần thận trọng 

Mới đây nhất, Cục An toàn 
thực phẩm nhận được phản ánh về 
việc sản phẩm thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe Đế Linh Đan đang được 
quảng cáo trên các website: 
https://www.delinhdan.com, 
https://sanphamvang.baomoi24h.
world vi phạm quy định của pháp 
luật về quảng cáo thực phẩm: 
Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe gây hiểu nhầm có tác dụng 
như thuốc chữa bệnh; Quảng cáo 
sản phẩm dưới dạng liệt kê công 
dụng của từng thành phần của sản 
phẩm; Sử dụng hình ảnh, uy tín, 
thư tín của đơn vị, cơ sở y tế, nhân 
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viên y tế, thư cảm ơn của bệnh 
nhân để quảng cáo thực phẩm. 

Cục An toàn thực phẩm đã xác 
minh đối với công ty công bố sản 
phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
Đế Linh Đan (Công ty TNHH 
Dược phẩm Gia Phạm) và công ty 
phân phối sản phẩm (Công ty 
TNHH DPMP 688). Theo đó, 
Công ty TNHH Dược phẩm Gia 
Phạm và Công ty TNHH DPMP 
688 đều khẳng định không thực 
hiện quảng cáo sản phẩm thực 
phẩm bảo vệ sức khoẻ Đế Linh 
Đan vi phạm trên các website: 
www.delinhdan.com, 
www.sanphamvang.baomoi24h.w
orld. 

Để an toàn sức khỏe cho người 
sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm 
quảng cáo không đúng sự thật về 
công dụng sản phẩm, Cục An toàn 
thực phẩm khuyến cáo người tiêu 
dùng không mua, không sử dụng 
sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe Đế Linh Đan quảng cáo vi 
phạm trên các website nêu trên. 
Cục An toàn thực phẩm sẽ phối 
hợp với các cơ quan chức năng 
của Bộ Thông tin và Truyền thông 
xác minh, xử lý và công khai kết 
quả xử lý theo quy định. 

Vì vậy Cục An toàn thực phẩm 
cũng khuyến cáo, người tiêu dùng 

cần lựa chọn và mua sản phẩm 
thực phẩm chức năng đã được cơ 
quan chức năng xác nhận cho 
phép lưu hành (sản phẩm đã được 
cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản 
công bố sản phẩm hoặc sản phẩm 
đã được cấp công bố phù hợp quy 
định, an toàn thực phẩm); tránh 
mua sản phẩm không rõ nguồn 
gốc, không qua kiểm soát (như 
hàng xách tay), được quảng cáo và 
bán trên các trang web, mạng xã 
hội... 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 ePing phiên bản tiếng Việt: 
Hỗ trợ tối đa doanh nghiệp giải 
quyết các vấn đề thương mại 
toàn cầu  

Hệ thống ePing là thành quả 
của sự hợp tác giữa 3 tổ chức 
gồm: Liên hợp quốc (UN), Tổ 
chức Thương mại Thế giới (WTO) 
và Trung tâm Thương mại quốc tế 
(ITC). Được vận hành từ 2016, hệ 
thống này cho phép người dùng 
truy cập, tiếp nhận các thông báo 
về hàng rào kỹ thuật (TBT) và các 
biện pháp kiểm dịch động thực vật 
(SPS) của các quốc gia thành viên 
WTO.  

Nhằm hỗ trợ các cơ quan quản 
lý nhà nước, các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ theo dõi các thông tin mới 
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nhất về các yêu cầu pháp lý đối 
với thương mại quốc tế, ngày 
29/4/2021, Cục Xúc tiến Thương 
mại (Bộ Công Thương), ITC và 
WTO đã chính thức ra mắt ePing - 
Hệ thống cảnh báo thương mại 
toàn cầu trực tuyến phiên bản 
tiếng Việt. Hệ thống ePing đã 
được đưa ra tại một cuộc họp đặc 
biệt của Ủy ban TBT tại WTO 
nhằm cho phép truy cập vào các 
thông báo TBT và SPS của các 
thành viên WTO. Ra mắt và vận 
hành từ 2016, đến nay số lượng 
người đăng ký sử dụng ePing đã 
ngày càng tăng (cả khu vực công 
và tư nhân). Tính đến ngày 
31/12/2020, ePing có 12.360 
người dùng, đăng ký ở 182 quốc 
gia và vùng lãnh thổ. So với 8.821 
người dùng vào cuối năm 2019 thì 
đây là sự gia tăng ấn tượng. Đặc 
biệt, trong năm 2020, lần đầu tiên 
số lượng người đăng ký sử dụng ở 
khu vực tư nhân cao hơn số lượng 
từ các cơ quan chính phủ. 

Thống kê cho thấy, mỗi năm 
WTO nhận được hơn 3.500 thông 
báo đề xuất các biện pháp TBT và 
SPS mới mà có thể tác động đến 
thương mại quốc tế. Bằng việc 
nâng cao khả năng truy cập thông 
tin, ePing sẽ giúp thương mại quốc 
tế tránh các gián đoạn do việc áp 

dụng các biện pháp TBT và SPS 
mới mang lại.   

 
Giao diện ePing phiên bản tiếng Việt. 

Bà Pamela Coke Hamilton - 
Giám đốc ITC cho rằng, rào cản 
về ngôn ngữ là một trong những 
trở ngại chính cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khi 
họ cố gắng tiếp cận thông tin liên 
quan đến cách tuân thủ các biện 
pháp SPS và TBT. Do vậy, việc ra 
mắt phiên bản ePing tiếng Việt sẽ 
giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa khi họ thiếu vắng nhân lực 
thạo tiếng Anh nhằm thông báo 
cho một số ngành trọng yếu mà 
các nhà xuất khẩu ở Việt Nam 
quan tâm như thủy sản, da giày, 
thực phẩm,… Những nội dung về 
cảnh báo từ các ngành nghề và 
lĩnh vực này sẽ được dịch sang 
tiếng Việt, giúp cộng đồng doanh 
nghiệp, tổ chức truy cập dễ dàng, 
tiết kiệm thời gian và nguồn lực để 
tiếp cận gần hơn với thương mại 
quốc tế. 

(Theo vjst.vn)  


