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NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ 
HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ QUỐC 
TẾ SÁNG CHẾ 

 Hệ thống đăng ký quốc tế sáng 
chế PCT có ưu điểm ấn tượng là 
giúp duy trì tất cả các cơ hội bảo 
hộ sáng chế ở các quốc gia khác 
nhau trong khoảng thời gian dài 
hơn so với việc nộp đơn trực tiếp 
ở từng nước riêng lẻ. 

 
Những điều cần biết về Hệ thống đăng ký 

quốc tế sáng chế PCT 

Nhằm cung cấp thông tin và 
kiến thức cần thiết nhất giúp 
doanh nghiệp có thể tìm ra 
phương thức để vừa xây dựng và 
bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ 
(SHTT), vừa nâng cao được giá trị 
doanh nghiệp của mình để tồn tại 
và phát triển, Hội Sở hữu trí tuệ 
Việt Nam (VIPA) đã phối hợp với 
Viện Phát triển Doanh nghiệp, 
Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) biên 
soạn và xuất bản cuốn “Cẩm nang 

hướng dẫn xây dựng, quản lý và 
bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ cho 
doanh nghiệp”. Trong cuốn cẩm 
nang này, các chuyên gia đã chỉ rõ 
chức năng và trình tự thực hiện 
của Hệ thống đăng ký quốc tế 
sáng chế PCT. 

Hệ thống PCT được thiết lập 
theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế 
(Hiệp ước PCT), hiện do WIPO 
quản lý. Việt Nam là một thành 
viên của Hiệp ước PCT, nên 
doanh nghiệp Việt Nam có thể tận 
dụng hệ thống PCT để nộp đơn 
đăng ký sáng chế vào nhiều nước 
khác là thành viên của Hiệp ước 
PCT (tính đến cuối tháng 5/2020 
là 153 thành viên).  

Chức năng của hệ thống PCT 
là cho phép doanh nghiệp có thể 
chỉ định việc nộp đơn đăng ký 
sáng chế ở tất cả các quốc gia 
thành viên của Hiệp ước PCT trên 
một tờ khai đơn duy nhất với một 
ngôn ngữ duy nhất (gọi là đơn 
quốc tế hay đơn PCT). Đơn PCT 
có thể yêu cầu hưởng quyền ưu 
tiên (theo Điều 4 Công ước Paris 
về bảo hộ sở hữu công nghiệp) 
trên cơ sở đơn quốc gia đã nộp 
trước đó cho cùng sáng chế. 

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần 
lưu ý rằng hệ thống PCT không 
tạo ra thủ tục để cấp bằng sáng chế 
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quốc tế mà chỉ là nộp đơn đăng ký 
sáng chế quốc tế. Sau giai đoạn 
quốc tế, muốn được bảo hộ ở quốc 
gia quan tâm thì doanh nghiệp 
phải làm thủ tục nộp đơn vào giai 
đoạn quốc gia và lúc đó đơn đăng 
ký sáng chế được xử lý giống như 
được nộp trực tiếp tại quốc gia đó. 

Trình tự thực hiện đăng ký 
đơn PCT có nguồn gốc Việt 
Nam: 

Tiếp nhận đơn và thẩm định 
hình thức 

Đơn PCT có nguồn gốc Việt 
Nam (là đơn đăng ký quốc tế sáng 
chế được nộp từ Việt Nam và chỉ 
định việc đăng ký bảo hộ sáng chế 
tại tất cả các nước thành viên của 
Hiệp ước PCT) có thể nộp trực 
tiếp cho WIPO (nộp trực tuyến 
qua ePCT, nộp đơn dạng file điện 
tử hoặc nộp đơn giấy) hoặc nộp 
qua trung gian là Cục SHTT (nộp 
trực tiếp tại văn phòng hoặc qua 
đường bưu điện). 

Hồ sơ đăng ký: 
-  Tờ khai (theo mẫu) 
-  Bản mô tả sáng chế (bao gồm 

phần mô tả, yêu cầu bảo hộ, bản 
tóm tắt, bộ hình vẽ (nếu có)) 

-  Các tài liệu liên quan (nếu 
cần) 

Cơ quan nhận đơn đăng ký 
quốc tế (WIPO hoặc Cục SHTT) 

sẽ thẩm định hình thức đơn và yêu 
cầu người nộp đơn sửa chữa sai 
sót (nếu có). 

Tra cứu quốc tế 
Đơn PCT phải được tra cứu bởi 

một cơ quan tra cứu quốc tế có 
thẩm quyền do người nộp đơn lựa 
chọn trong danh sách các cơ quan 
tra cứu quốc tế được chỉ định đối 
với Việt Nam, đó là các cơ quan 
SHTT Ôx-trây-li-a, Áo, Liên bang 
Nga, Thụy Điển, Hàn Quốc, Nhật 
Bản, Sinh-ga-po và Cơ quan sáng 
chế châu Âu (tính đến cuối tháng 
5/2020). 

Tùy ý, người nộp đơn cũng có 
thể yêu cầu tra cứu quốc tế bổ 
sung (có nộp thêm phí) sau khi 
nhận được báo cáo tra cứu quốc tế 
lần đầu. 

Công bố quốc tế 
Đơn PCT đáp ứng quy định 

được công bố trên Công báo PCT 
(PCT Gazette). Việc công bố quốc 
tế phục vụ cho hai mục đích chính, 
đó là bộc lộ sáng chế với công 
chúng và đặt ra phạm vi bảo hộ 
mà cuối cùng có thể đạt được. 

Thẩm định sơ bộ quốc tế 
Người nộp đơn có thể yêu cầu 

(có nộp thêm phí) một cơ quan 
thẩm định sơ bộ quốc tế có thẩm 
quyền đối với Việt Nam (tính đến 
cuối tháng 5/2020, đó là các cơ 
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quan SHTT Ôx-trây-li-a, Áo, Liên 
bang Nga, Thụy Điển, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Sinh-ga-po và Cơ quan 
sáng chế châu Âu) đưa ra ý kiến 
sơ bộ và không ràng buộc rằng 
liệu sáng chế có đáp ứng tiêu 
chuẩn bảo hộ về tính mới, tính 
sáng tạo và khả năng áp dụng 
công nghiệp hay không. 

Xử lý đơn trong giai đoạn 
quốc gia 

Quá trình xử lý đơn PCT kết 
thúc khi đến thời hạn vào phía 
quốc gia tại các nước quan tâm. 
Sau khi vào giai đoạn quốc gia, 
đơn PCT được thẩm định theo các 
thủ tục quy định đối với đơn đăng 
ký sáng chế thông thường tại quốc 
gia sở tại. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 

MỘT NĂM THỰC THI HIỆP 
ĐỊNH EVFTA ĐÃ TẬN DỤNG 
ĐƯỢC HẾT LỢI THẾ? 

Chiều 3/11, tại Hà Nội, Viện 
Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 
(VEPR) phối hợp với Viện Konrad 
– Adenauer Stiftung (KAS) tại Việt 
Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến 
Công bố Báo cáo đánh giá một 
năm thực hiện Hiệp định thương 
mại tự do giữa Việt Nam và Liên 
minh châu Âu (EVFTA). 

Sau 10 năm đàm phán, Hiệp 

định EVFTA chính thức có hiệu 
lực vào tháng 8/2020 trong một 
bối cảnh đặc biệt, khi cả thế giới 
đang phải chống chọi với đại dịch 
Covid-19. Với những cam kết 
mạnh mẽ trong lĩnh vực mở cửa 
thị trường hàng hóa, EVFTA được 
kỳ vọng sẽ là cú huých đối với 
tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, 
giúp đa dạng hóa thị trường và đẩy 
mạnh xuất khẩu, đặc biệt đối với 
các mặt hàng Việt Nam có nhiều 
lợi thế cạnh tranh như nông, thủy 
sản. 

 
Tuy nhiên, nhìn lại một năm kể 

từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu 
lực, mặc dù vẫn có những điểm 
sáng trong bức tranh thương mại 
giữa Việt Nam và EU, các doanh 
nghiệp Việt Nam nhìn chung vẫn 
gặp nhiều khó khăn trong việc tận 
dụng lợi thế từ EVFTA. 

Nhiều thách thức từ trong lẫn 
ngoài 

Theo PGS. TS. Nguyễn Anh 
Thu, Viện trưởng, Viện Nghiên 
cứu Kinh tế và Chính sách 
(VEPR), sau một năm kể từ khi 
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Hiệp định EVFTA có hiệu lực, 
kim ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam sang thị trường EU đã đạt 
39,8 tỷ USD tính đến ngày 
31/7/2021, tăng 6,2% so với cùng 
kỳ năm 2020. Hệ thống pháp luật 
Việt Nam đang từng bước chuyển 
biến tích cực nhằm đáp ứng những 
yêu cầu của Hiệp định EVFTA. 
Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý vấn 
đề thực thi pháp luật, nhất là trong 
lĩnh vực: sở hữu trí tuệ, quyền của 
người lao động và vấn đề bảo vệ 
môi trường. Việt Nam hiện phải 
đối mặt với rất nhiều thách thức 
đến từ bên trong cũng như bên 
ngoài.  

Đánh giá cao những lợi ích 
chiến lược mà EVFTA mang lại 
cho Việt Nam thông qua sự phát 
triển quan hệ thương mại - đầu tư 
đầy tiềm năng với một trong 
những đối tác lớn nhất và quan 
trọng nhất của Việt Nam, ông 
Phạm Văn Long, đại diện nhóm 
nghiên cứu cho biết, doanh nghiệp 
Việt Nam vẫn còn vấp phải nhiều 
khó khăn, thách thức. 

Nhóm nghiên cứu đã tiếp cận 
và phỏng vấn 8 doanh nghiệp hoạt 
động trong các lĩnh vực như nông 
sản, dệt may và đồ chơi thông 
minh; trong đó, có 7 doanh nghiệp 
có hoạt động xuất khẩu trực tiếp 

và gia công hàng xuất khẩu sang 
thị trường EU. Tuy nhiên, chỉ có 2 
doanh nghiệp cho biết, trị giá xuất 
khẩu sang thị trường EU tăng 
trong năm vừa qua nhờ vào việc 
đơn hàng tăng. Số còn lại đều 
giảm về mặt giá trị xuất khẩu sang 
thị trường EU. 

Một trong những nội dung 
đáng chú ý trong Báo cáo của 
VEPR đó là hệ thống pháp luật 
Việt Nam đang từng bước chuyển 
biến tích cực nhằm đáp ứng những 
yêu cầu của Hiệp định EVFTA. 
Tuy nhiên, Việt Nam đang đi theo 
chiến lược “dễ làm trước, khó làm 
sau” nên có thể dự báo tốc độ thay 
đổi cải cách luật pháp ở Việt Nam 
sẽ chậm dần so với yêu cầu của 
Hiệp định này. Vấn đề đặc biệt 
cần lưu ý là việc thực thi pháp 
luật, trong đó những lĩnh vực đáng 
lưu ý nhất là Sở hữu trí tuệ, quyền 
của người lao động, doanh nghiệp 
nhà nước và vấn đề bảo vệ môi 
trường, biến đổi khí hậu. 

Theo ông Frauke Schmitz 
Bauerdick, Việt Nam nên khoanh 
vùng lại những thách thức đang 
đặt ra do EVFTA mang lại, có thể 
liên quan đến những tiêu chuẩn về 
luật pháp. Đồng thời, các cơ quan 
hoạch định chính sách cần đẩy 
mạnh hơn nữa việc công bố và 
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chia sẻ thông tin với cộng đồng, 
nhất là nhóm doanh nghiệp vừa và 
nhỏ để giúp họ có thể khai thác 
được tối đa hiệp định này. 

Nguyên nhân khiến việc giảm 
giá trị hàng xuất khẩu chủ yếu là 
do số lượng đơn hàng giảm, chi 
phí sản xuất gia tăng. Các điều 
kiện xuất khẩu thắt chặt hơn và chi 
phí logistics tăng cao do ảnh 
hưởng của dịch COVID-19 khiến 
cước tàu biển tăng liên tục do sự 
khan hiếm container. Đặc biệt, vấn 
đề liên quan đến dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật trên sản phẩm trái 
cây, rau củ chính là rào cản lớn 
nhất đối với các doanh nghiệp 
xuất khẩu nông sản sang thị 
trường EU. Nhìn chung, Hiệp định 
EVFTA là một trong những FTA 
thế hệ mới mang lại lợi ích chiến 
lược cho Việt Nam thông qua sự 
phát triển quan hệ thương mại - 
đầu tư đầy tiềm năng với một 
trong những đối tác lớn nhất và 
quan trọng nhất của Việt Nam. 

Trong bối cảnh nền kinh tế 
toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề 
của dịch COVID-19, tác động tích 
cực của Hiệp định EVFTA bị kìm 
hãm đáng kể. Kim ngạch xuất 
khẩu của Việt Nam sang thị 
trường EU chỉ tăng 6,2% so với 
cùng kỳ năm trước, đạt 39,75 tỷ 

USD, trong khi nhập khẩu hàng 
hóa của Việt Nam từ thị trường 
các nước EU đạt 16,51 tỷ USD, 
tăng hơn 24%. Đây là hiện tượng 
cần tiếp tục theo dõi vì nhập khẩu 
tăng nhanh hơn xuất khẩu. 

Kể từ khi Hiệp định có hiệu lực 
cho đến ngày 01/08/2021, dưới tác 
động của dịch COVID-19, việc di 
chuyển qua lại giữa hai bên bị 
gián đoạn đã khiến cho việc đầu tư 
bị tổn thất nặng. Khi áp dụng các 
chính sách miễn giảm thuế quan 
theo Hiệp định EVFTA, trị giá 
xuất khẩu hàng hóa sau một năm 
EVFTA có hiệu lực từ ngày 
1/8/2020 đến 1/8/2021 ước tính có 
thể lên tới 51,04 tỷ USD, tăng 
12,27% so với trường hợp không 
có COVID-19 và chưa áp dụng 
việc giảm thuế và tăng tới 36,28% 
so với cùng kỳ năm trước (từ 
1/8/2019 đến 1/8/2020). 

Theo đó, đề xuất cần giảm bớt 
các thủ tục hải quan và các rào cản 
phi thuế quan đối với hàng hóa 
nhập khẩu trong bối cảnh chi phí 
thương mại của Việt Nam đang 
cao hơn so với hầu hết các nước 
trong khu vực. Cùng với đó, các 
cấp, ngành và địa phương cần đẩy 
mạnh công tác truyền thông và 
hướng dẫn doanh nghiệp trong 
nước nhằm hiểu rõ các quy định 
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trong Hiệp định EVFTA và tận 
dụng triệt để các lợi ích thương 
mại từ Hiệp định. 

(Tổng hợp) 
 

 
 
 
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
GIÚP NÂNG CAO NĂNG LỰC 
CẠNH TRANH CHO DOANH 
NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ 

Quyền sở hữu trí tuệ là một 
loại tài sản quan trọng của doanh 
nghiệp khoa học công nghệ và đổi 
mới sáng tạo. Sở hữu trí tuệ giúp 
tạo ra được thế độc quyền, nâng 
cao năng lực cạnh tranh cho 
doanh nghiệp và thúc đẩy phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói 
chung. 

Nằm trong khuôn khổ Ngày hội 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
Quốc gia TECHFEST VIETNAM 
2021, sáng 31/10 Hội Sáng chế 
Việt Nam kết hợp với Làng Sáng 
chế và doanh nghiệp Đổi mới sáng 
tạo tổ chức hội thảo trực tuyến 
“Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
dựa trên sáng chế, công nghệ và 
tài sản trí tuệ”. 

Sự kiện được tổ chức nhằm 
thúc đẩy các hoạt động đổi mới 

sáng tạo để tạo ra giá trị hữu ích 
cho cuộc sống; xây dựng, hình 
thành và phát triển văn hóa sở hữu 
trí tuệ; gắn quyền sở hữu trí tuệ 
với các hoạt động đổi mới sáng 
tạo, nghiên cứu phát triển, sản 
xuất kinh doanh để phục vụ phát 
triển kinh tế xã hội. Đồng thời kết 
nối mạng lưới nghiên cứu phát 
triển, ứng dụng, chuyển giao và 
thương mại hóa các sản phẩm 
khoa học công nghệ, sáng chế 
giữa các nhà sáng chế, các tổ chức 
nghiên cứu với doanh nghiệp. 

Giáo sư Trần Quốc Thắng, Chủ 
tịch Hội sáng chế Việt Nam cho 
biết, “thời đại 4.0” gắn liền với 
cuộc cạnh tranh mạnh mẽ về đổi 
mới sáng tạo dựa trên tri thức, đổi 
mới công nghệ và sự phát triển 
bền vững. Hội thảo lần này sẽ chia 
sẻ những kinh nghiệm hoạt động 
đổi mới sáng tạo, đặc biệt là 
những chương trình khởi nghiệp 
dựa trên đổi mới sáng tạo tri thức 
và đổi mới công nghệ phát triển. 
Để chúng ta chấp nhận cuộc cạnh 
tranh về chất lượng sản phẩm, giá 
trị gia tăng của sản phẩm trong 
thời kỳ 4.0. 

Hội thảo “Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo dựa trên sáng chế, công 
nghệ và tài sản trí tuệ” là một hoạt 
động có ý nghĩa để các nhà khoa 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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học, nhà quản lý, doanh nghiệp và 
các nhà khởi nghiệp cùng nhau 
thảo luận, trao đổi giúp tìm ra 
những chìa khóa cho sự kết hợp 
của 2 yếu tố là sáng chế, sở hữu trí 
tuệ và khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo để giúp cho Việt Nam sẽ sớm 
có thêm nhiều kỳ lân trong làng 
đổi mới sáng tạo thế giới. 

Các diễn giả đã đưa ra rất nhiều 
những ý kiến về việc thúc đẩy và 
đổi mới sáng tạo để phục vụ phát 
triển kinh tế, xã hội. Hai vấn đề 
được quan tâm hàng đầu là các 
chính sách hỗ trợ hoạt động khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo và thực 
trạng, giải pháp khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo dựa trên các sáng 
chế, công nghệ và tài sản trí tuệ. 
Các tập đoàn khởi nghiệp xem đây 
là cơ hội để có được những kinh 
nghiệm phát triển thông qua 
những sáng chế, công nghệ và tài 
sản trí tuệ. 

Bên cạnh đó, đây cũng là một 
diễn đàn để các cá nhân, tổ chức, 
doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo, các chuyên gia, các cơ 
quan, ban ngành... cùng gặp gỡ, 
kết nối, chia sẻ và thảo luận nhằm 
tìm ra các cơ chế chính sách, quy 
định pháp luật, các giải pháp thực 
tiễn để phát triển hoạt động khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo; khai thác 

sáng chế, công nghệ, tài sản trí tuệ 
phục vụ phát triển sản xuất, kinh 
doanh; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
và lan tỏa tri thức đến cộng đồng 
xã hội. 

(Theo congnghevadoisong.vn) 
 

BỘ TRƯỞNG HUỲNH 
THÀNH ĐẠT: VIỆT NAM 
KHÔNG CÒN THUẦN TÚY 
LÀ NƯỚC “SỬ DỤNG TÀI 
SẢN TRÍ TUỆ” 

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Huỳnh Thành Đạt, Việt Nam 
không còn thuần túy là nước “sử 
dụng tài sản trí tuệ” mà đang 
chuyển mạnh sang là nước tạo ra 
loại tài sản này để phục vụ cho mô 
hình tăng trưởng theo chiều sâu. 
Việc sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu 
trí tuệ lần này là yêu cầu cấp thiết 
đối với sự phát triển kinh tế - xã 
hội của Việt Nam. 

 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt 

Chiều 21/10, tại Kỳ họp thứ 2, 
Quốc hội khoá XV, thừa ủy quyền 
của Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
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trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành 
Đạt đã trình bày Tờ trình về dự án 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Sở hữu trí tuệ.  

Từ khi được ban hành năm 
2005 đến nay, Luật Sở hữu trí tuệ 
đã phát huy vai trò trong việc điều 
chỉnh các quan hệ pháp luật đối 
với loại tài sản đặc biệt, đó là tài 
sản trí tuệ. Tuy nhiên, trong bối 
cảnh hiện nay, nhiều ý kiến cho 
rằng, việc sửa đổi Luật lần này là 
rất cần thiết. Bộ trưởng Huỳnh 
Thành Đạt cho biết: Trong bối 
cảnh phát triển hiện nay đã có 
nhiều thay đổi so với năm 2005. 
Việt Nam không còn thuần túy là 
nước “sử dụng tài sản trí tuệ” mà 
đang chuyển mạnh sang là nước 
tạo ra loại tài sản này để phục vụ 
cho mô hình tăng trưởng theo 
chiều sâu. Trong khi đó, việc sửa 
đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ 
vào năm 2009 và năm 2019 chủ 
yếu để đáp ứng các cam kết khi 
gia nhập WTO và thi hành các 
cam kết ngay khi Hiệp định Đối 
tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP) có 
hiệu lực, vì vậy, chưa tạo được 
động lực mạnh mẽ cho việc đầu tư 
vào hoạt động nghiên cứu, đổi mới 
sáng tạo. 

Do đó, việc sửa đổi, bổ sung 

Luật Sở hữu trí tuệ lần này là yêu 
cầu cấp thiết đối với sự phát triển 
kinh tế-xã hội của Việt Nam. Điều 
này đã được thể hiện trong các chủ 
trương, đường lối của Đảng và 
chính sách của Nhà nước về hoàn 
thiện nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa để chủ 
động tham gia cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4, phát triển 
nhanh và bền vững dựa chủ yếu 
vào KH&CN, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số. 

Bên cạnh đó, quá trình hội 
nhập kinh tế sâu rộng hiện nay với 
việc Việt Nam tham gia nhiều điều 
ước quốc tế, trong đó đòi hỏi nâng 
cao đáng kể mức độ bảo hộ và 
thực thi quyền sở hữu trí tuệ, điển 
hình là Hiệp định CPTPP và Hiệp 
định Thương mại Tự do giữa Việt 
Nam và Liên minh châu Âu 
(EVFTA). Những cam kết quốc tế 
này phải được nội luật hóa thông 
qua sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu 
trí tuệ. 

Bộ trưởng cũng cho biết thêm 
về việc sửa đổi sẽ được thực hiện 
theo hướng khuyến khích sáng 
tạo, bảo đảm tính ổn định, thống 
nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, 
quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ 
và thực thi hiệu quả, đồng thời 
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nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 
lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội của đất nước. 
Theo Nội dung sửa đổi Luật Sở 
hữu trí tuệ lần này cơ bản sẽ tập 
trung vào 7 nhóm chính sách lớn, 
bao gồm: Bảo đảm quy định rõ về 
tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, 
người biểu diễn, chủ sở hữu quyền 
liên quan trong các trường hợp 
chuyển nhượng, chuyển giao 
quyền; Khuyến khích tạo ra, khai 
thác và phổ biến sáng chế kiểu 
dáng công nghiệp, thiết kế bố trí 
được tạo ra từ ngân sách Nhà 
nước; Tạo thuận lợi cho quá trình 
thực hiện thủ tục đăng ký và xác 
lập quyền; Bảo đảm mức độ bảo 
hộ thỏa đáng và cân bằng; Tăng 
cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ 
về sở hữu trí tuệ; Nâng cao hiệu 
quả của hoạt động thực thi quyền 
sở hữu trí tuệ; Bảo đảm thi hành 
đầy đủ và nghiêm túc các cam kết 
quốc tế trong quá trình hội nhập. 

Đối với các tài sản trí tuệ hình 
thành từ các nhiệm vụ KH&CN sử 
dụng ngân sách Nhà nước, lợi ích 
của người có bằng sáng chế và lợi 
ích Nhà nước được bảo đảm tính 
công bằng trong việc sửa đổi, bổ 
sung Luật lần này, Bộ trưởng 
Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh: Đối 

với các đề xuất sửa đổi nhằm thực 
hiện chính sách khuyến khích tạo 
ra, khai thác tài sản trí tuệ do Nhà 
nước đầu tư, dự thảo Luật đề xuất 
giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là 
kết quả nhiệm vụ KH&CN sử 
dụng ngân sách Nhà nước cho tổ 
chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN 
được xây dựng trên cơ sở nguyên 
tắc sau: 

Thứ nhất, trao quyền đăng ký 
tự động và không bồi hoàn để sau 
đó các tổ chức chủ trì nhiệm vụ 
KH&CN sử dụng ngân sách Nhà 
nước trở thành chủ văn bằng bảo 
hộ đối với các sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp và thiết kế bố trí sẽ 
tạo động lực rất lớn cho các tổ 
chức này thực hiện các thủ tục xác 
lập quyền sớm nhất cũng như thực 
hiện các biện pháp để bảo vệ, khai 
thác các tài sản này. Với tư cách là 
chủ văn bằng bảo hộ, tổ chức chủ 
trì sẽ có quyền sở hữu, sử dụng, 
cho phép người khác sử dụng, 
ngăn cấm... Trên cơ sở các quyền 
này, tổ chức chủ trì có thể chủ 
động khai thác, chuyển giao quyền 
hay hợp tác với doanh nghiệp để 
thương mại hóa thu lợi nhuận và 
các lợi ích khác. 

Thứ hai, khi các hoạt động 
chuyển giao công nghệ, thương 
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mại hóa sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, thiết kế bố trí được thúc 
đẩy thì Nhà nước thu được thuế từ 
hoạt động này; đồng thời bảo đảm 
thực hiện được các mục tiêu chính 
sách như tạo ra công ăn việc làm 
cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã 
hội. 

Đối với việc phân chia lợi ích 
cho tác giả, Điều 122 và Điều 135 
Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành đã 
có quy định bảo đảm lợi ích cho 
các tác giả sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp, thiết kế bố trí. Cụ 
thể, trừ trường hợp có thỏa thuận 
khác, mức thù lao tối thiểu mà tác 
giả nhận được sẽ là 10% số tiền 
làm lợi mà chủ sở hữu thu được 
do sử dụng sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp, thiết kế bố trí và 
15% tổng số tiền chủ sở hữu nhận 
được trong mỗi lần nhận tiền 
thanh toán do chuyển giao quyền 
sử dụng. 

Từ đó, Nhà nước thực hiện 
được mục tiêu lớn là tăng cường 
hiệu quả đầu tư cho KH&CN, 
nâng cao năng lực nội sinh về 
KH&CN, qua đó góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế dựa trên tri 
thức. 

Phù hợp Với chuyển đổi số 
và những cam kết trong các 
FTA thế hệ mới 

Việc tham gia các hiệp định 
thương mại tự do (FTA) thế hệ 
mới, nhất là với những nước phát 
triển, đem lại điều gì cho Việt 
Nam trong việc phát huy các lợi 
ích từ thực thi quyền sở hữu trí 
tuệ. Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt 
cho biết: 

Chế bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ vốn dĩ được coi là một công cụ 
để khuyến khích, thúc đẩy sáng 
tạo, đổi mới, chống cạnh tranh 
không lành mạnh để đưa các sản 
phẩm sáng tạo, đặc biệt là công 
nghệ mới để phát triển kinh tế, 
phục vụ đời sống xã hội. 

Do đó, đáp ứng cam kết về sở 
hữu trí tuệ trong các FTA thế hệ 
mới với một chế độ bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ cao, bên cạnh việc 
góp phần tạo ra một môi trường 
tốt có khả năng thu hút chuyển 
giao công nghệ của nước ngoài để 
nâng cao chất lượng sản phẩm 
quốc nội, tạo điều kiện từng bước 
nâng cao năng lực công nghệ nội 
sinh thì còn tạo thuận lợi cho cả 
doanh nghiệp Việt Nam trong việc 
hưởng lợi ích đối với thành quả 
đầu tư cho hoạt động sáng tạo. 

Cụ thể là: Quyền được bảo hộ 
rộng hơn, dễ dàng hơn; thủ tục xác 
lập quyền sở hữu công nghiệp 
minh bạch, công bằng và hợp lý 
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hơn… Khi thực thi một cách có 
hiệu quả các cam kết có lợi ích thì 
các hành vi xâm phạm sẽ được xử 
lý nghiêm minh hơn, tạo dựng 
lòng tin về một môi trường kinh 
doanh lành mạnh và cạnh tranh 
hơn. 

Tuy nhiên, cơ hội, lợi ích cũng 
luôn đi kèm thách thức, khó khăn. 
Bên cạnh những lợi ích phải đánh 
đổi để tạo khả năng thu hút đầu tư 
nước ngoài, tạo cơ hội cho các 
doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội 
xâm nhập được thị trường quốc tế 
thì những khó khăn, thách thức 
trong tiến trình hội nhập cũng sẽ 
ngày càng nhiều. Việc tận dụng cơ 
hội, giảm thiểu thách thức hay cao 
hơn là biến thách thức trở thành cơ 
hội là công việc cần phải có sự 
phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của 
cả Nhà nước, doanh nghiệp và các 
cơ quan, tổ chức khác trong xã 
hội. Có như thế, Việt Nam mới có 
thể thực sự hưởng lợi từ nỗ lực hội 
nhập của mình. 

 (Theo most.gov.vn) 
 

 
 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Australia chế tạo thiết bị dò 
tia X mỏng nhất thế giới  

Thiết bị này được chế tạo từ 
các tấm nano SnS-một loại vật 
liệu siêu mỏng, với độ dày chỉ 10 
nanomet-bằng 1/2 độ dày của các 
thiết bị sử dụng tia X hiện nay, 
mỏng hơn khoảng 10.000 lần so 
với tờ giấy. 

Thiết bị trên được chế tạo từ 
các tấm nano SnS - một loại vật 
liệu siêu mỏng, với độ dày chỉ 10 
nanomet-bằng 1/2 độ dày của các 
thiết bị sử dụng tia X hiện nay và 
mỏng hơn khoảng 10.000 lần so 
với 1 tờ giấy. Theo các nhà khoa 
học, đây là lần đầu tiên vật liệu 
này được sử dụng để chế tạo máy 
dò tia X. Giáo sư Jacek Jasieniak 
của Khoa Khoa học và Kỹ thuật 
vật liệu thuộc Đại học Monash, tác 
giả chính của nghiên cứu, cho biết 
thiết bị này cho hình ảnh gần như 
ngay lập tức. 

Theo các nhà nghiên cứu, cần 
có thêm thời gian để khám phá 
tiềm năng đầy đủ của thiết bị. 
Bước tiếp theo, nhóm sẽ thử 
nghiệm độ dày khác nhau của thiết 
bị trong các môi trường tế bào 
sinh học. Thiết bị giúp tạo tiền đề 
cho việc phát triển các thiết bị tân 
tiến hơn.  

Tia X đã giúp đem lại một số 
khám phá khoa học vĩ đại nhất 
được thực hiện trong thế kỷ 20, 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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bao gồm xác minh bản chất sóng 
của các photon, định lượng cấu 
trúc của vật liệu và ghi lại hình 
ảnh các mô và cấu trúc bên trong 
cơ thể sống.  

(Theo vietnamplus.vn 
 
 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
vào quá trình sản xuất trái cây 

Các nhà khoa học tại Nhật Bản 
thời gian gần đây đã thành công 
trong việc ứng dụng công nghệ trí 
tuệ nhân tạo vào việc chăm sóc, 
thu hoạch các loại trái cây.  

Cụ thể, các nhà nghiên cứu 
Nhật Bản đã tiến hành nhiều thí 
nghiệm sử dụng robot và trí tuệ 
nhân tạo để giảm bớt sự phụ thuộc 
của người nông dân trồng hoa quả 
vào nguồn lao động vốn đang 
khan hiếm. Việc đưa robot vào sản 
xuất cũng góp phần hỗ trợ cho 
người già và người không có 
người kế thừa. Hiện tại, các cuộc 
thử nghiệm đang được tiến hành ở 
tỉnh Chiba, một khu vực sản xuất 
lê chính của Nhật Bản gần Tokyo 
và tỉnh Yamanashi, vùng trồng 
nho chính của đất nước, ở miền 
Trung Nhật Bản. Chính quyền tỉnh 
Chiba, các hợp tác xã nông nghiệp 
và các bên quan tâm khác đã khởi 
động một dự án thử nghiệm kéo 
dài hai năm tại các khu trồng lê ở 

thành phố Ichikawa và Narita. 
Vào năm 2019, một nhóm 

nghiên cứu thuộc khoa Kỹ thuật 
của Đại học Yamanashi, do Giáo 
sư Mao Xiaoyang đứng đầu, đã 
phát triển thiết bị có thể thực hiện 
tỉa quả mọng trong đó các chùm 
nho để tạo không gian cho những 
quả còn lại phát triển lớn hơn. Khi 
người nông dân đeo chiếc kính 
bảo hộ có gắn một máy ảnh nhỏ 
này đến gần một chùm nho, AI sẽ 
ước tính số lượng quả mọng trong 
mỗi chùm và đánh dấu những quả 
cần được cắt tỉa. 

Hiện đã có ứng dụng được phát 
triển để ước tính số lượng quả 
mọng khi nho được đặt trong một 
thùng chứa đặc biệt, nhưng thiết bị 
mới có tên “SmartGlass” trên 
thậm chí còn thân thiện với người 
dùng hơn vì nó cho phép người sử 
dụng dùng cả hai tay để tỉa quả 
mọng. Qua các cải tiến như tăng 
khả năng hiển thị rõ ràng hơn và 
cải thiện độ chính xác, nhóm 
nghiên cứu đặt mục tiêu sớm cung 
cấp một thiết bị khả thi về mặt 
thương mại. 

 (Theo vietq.vn) 
 
 Công nghệ khử mặn nước 
biển thân thiện môi trường 
thông qua than đá 



 Số 249 – 11/2021 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 13 
 

Việc đốt than có thể không còn 
được ưa chuộng như một phương 
tiện tạo ra nhiệt và điện, nhưng 
điều đó không có nghĩa là vật liệu 
này không còn giá trị sử dụng 
nữa. 

 
Một đồ họa minh họa cách thiết bị CCP 

(giữa) có thể được làm từ than đá và cuối 
cùng xử lý như chất thải không độc hại, có thể 

phân hủy sinh học 

Trong dự án của nhóm Andrea 
Fratalocchi, Trường Đại học Khoa 
học và Công nghệ (KAUST) tại Ả 
Rập phát triển, vật liệu được sử 
dụng khử muối trong nước biển 
(CCP) tạo ra bằng cách nghiền 
than hoặc than thành bột, sau đó 
nén khối bột đó trở lại thành một 
chất rắn, xốp hơn vật liệu ban đầu, 
cũng có thể đúc thành hình dạng 
mong muốn. Nhóm KAUST đã 
kết hợp CCP với sợi bông tự 
nhiên, tạo ra một khối 20 x 20 cm 
(7,8 inch), sau đó được đặt trong 
một thùng chứa nước biển 34 x 34 
cm (13,4 inch), với đáy của khối 
chạm vào mặt nước. 

Trong khi ánh sáng mặt trời 
làm nóng bề mặt đen của khối, các 

sợi hấp thụ hút nước từ các bên. 
Khi nước lỏng đến bề mặt nóng 
của khối, nó chuyển thành hơi 
nước bốc lên và ngưng tụ ở bên 
trong của một tấm bìa hình kim tự 
tháp trong suốt. Sau đó, hơi nước 
ngưng tụ chảy xuống nắp nghiêng 
và thu lại dưới dạng nước ngọt có 
thể uống được trong một cái 
máng. Hàm lượng muối trong 
nước biển vẫn còn trong CCP. 
Một lần rửa với nhiều nước biển 
hơn là đủ để loại bỏ hầu hết chất 
bẩn, vì vậy vật liệu có thể được tái 
sử dụng nhiều lần. Theo các nhà 
khoa học, tỷ lệ khử muối của CCP 
trên một đơn vị nguyên liệu thô 
cao hơn từ hai đến ba lần so với 
bất kỳ hệ thống khử mặn bằng 
năng lượng mặt trời nào khác. 

KAUST hiện đã hợp tác với 
công ty khởi nghiệp PERA của Hà 
Lan để thương mại hóa công nghệ 
này. Vật liệu này có thể được sử 
dụng lần đầu tiên trong một nhà 
máy thí điểm ở Brazil, nơi nó sẽ 
được sử dụng để khử mặn nước lợ 
để sản xuất nước uống và nấu ăn. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Sáng chế đột phá: Khẩu 
trang có khả năng phát hiện 
SARS-CoV-2  

Tác giả nghiên cứu, ông James 
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Collins cho biết sản phẩm khẩu 
trang mới này có khả năng phát 
hiện chính xác virus SARS-CoV-2 
tương tự các kết quả thử nghiệm 
trong phòng thí nghiệm. 

 
Khẩu trang có khả năng phát hiện virus 

SARS-CoV-2. 

Thời kỳ đại dịch COVID-19, 
việc đeo khẩu trang và tiến hành 
các xét nghiệm là hai giải pháp 
chính để ứng phó với dịch bệnh. 
Trong một phát triển mang tính 
đột phá, các nhà nghiên cứu thuộc 
Đại học Harvard và Massachusetts 
của Mỹ cho ra đời một loại khẩu 
trang làm từ sợi sinh học tổng hợp 
có khả năng phát hiện chính xác 
virus SARS-CoV-2 gây bệnh 
COVID-19.  

Tính năng phát hiện SARS-
CoV-2 trên chiếc khẩu trang này 
sẽ được kích hoạt bằng một nút 
nhấn cấp ẩm cho thiết bị cảm biến, 
nhờ đó phá vỡ liên kết của virus 
và khuếch đại DNA để phát hiện 
virus. Quá trình phát hiện sẽ mất 
khoảng 90 phút sau khi kích hoạt. 

Việc phát hiện SARS-CoV-2 dựa 
trên công nghệ CRISPR: Khi các 
RNA “dẫn đường” khớp với DNA 
mục tiêu, chúng sẽ kích hoạt một 
loại enzyme cắt các axit nucleic. 
Enzyme đặc biệt này cũng cắt các 
axit nucleic khác gần đó, giải 
phóng một protein huỳnh quang 
phát ra ánh sáng. 

Ưu thế vượt trội của sản phẩm 
sử dụng 1 lần này là không cần 
nguồn điện cũng như sự vận hành 
của nhà chuyên môn, hay các điều 
kiện môi trường nhiệt độ và độ 
ẩm. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Máy in tích hợp máy quét 3D 
khổ lớn 

Nhóm tác giả ở Phân Viện 
Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự 
động hoá TPHCM, vừa chế tạo và 
thử nghiệm thành công hệ thống 
máy in 3D khổ lớn tích hợp máy 
quét 3D, giúp tiết kiệm thời gian 
và chi phí chế tạo mẫu. 

Nhóm tác giả ở Phân Viện 
Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự 
động hoá TPHCM đã thực hiện đề 
tài “Thiết kế, chế tạo và ứng dụng 
máy in 3D khổ lớn, tích hợp 
Scanner 3D”, theo công nghệ 
FDM (sử dụng vật liệu nóng chảy 
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đùn qua đầu phun tạo hình, sau đó 
đông cứng). Sau 18 tháng thực 
hiện đề tài, nhóm đã chế tạo thành 
công máy in 3D khổ rộng, tốc độ 
in 150 mm/giây, độ chính xác nhỏ 
hơn 0,2 mm, có thể in các vật liệu 
nhựa như PLA, ABS để tạo ra sản 
phẩm có kích thước tối đa 1.200 x 
600x1.200mm. 

 
Máy in 3D có thể in các vật liệu 

 nhựaPLA, ABS  

Đồng thời, nhóm cũng chế tạo 
máy quét laser 3D, bộ điều khiển 
và phần mềm cho máy quét để tích 
hợp cùng máy in 3D. Máy có thể 
quét vật thể có kích thước tối đa là 
600 x 600 x 600 mm, khối lượng 
mẫu quét dưới 20kg. Máy quét 3D 
được nhóm nghiên cứu thiết kế 
dựa trên công nghệ laser tam giác 
lượng và công nghệ ánh sáng có 
cấu trúc, chiếu lên vật thể và thu 
ảnh bằng camera kép, giúp tăng độ 
chính xác, tăng kích thước vùng 
quét để thu thập dữ liệu không 
gian ba chiều của những vật mẫu 
kích thước lớn, nhằm cung cấp dữ 
liệu đầy đủ cho hệ thống in 3D. 

Đề tài đã được Sở KH&CN 
TPHCM nghiệm thu trong năm 
nay và nhóm tác giả sẵn sàng 
chuyển giao công nghệ sản xuất 
sản phẩm cho các đơn vị có nhu 
cầu. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Vua sáng chế xứ Nghệ làm 
máy trợ thở xách tay 

Máy trợ thở vừa được Cục sở 
hữu trí tuệ ra quyết định cấp bằng 
sáng chế chỉ là một trong nhiều 
sản phẩm từ 'xưởng nhân bản 
sáng chế' của gia đình anh Hồ 
Xuân Vinh. 

 
Cơ chế hoạt động của máy trợ thở xách tay. 

Máy có chế độ lọc sạch không 
khí bằng màng than hoạt tính hoặc 
lớp nano, nhờ đó xử lý tránh tiếp 
xúc nguồn không khí trực tiếp từ 
cộng đồng. Máy trợ thở hỗ trợ tốt 
cho những người có bệnh lý thông 
thường, người già có bệnh đường 
hô hấp, con trẻ vào mùa đông. 
Thiết bị dùng pin hoặc điện lưới 
để hoạt động do đó có thể dễ dàng 
di chuyển, sử dụng mọi lúc mọi 
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nơi. Anh cho biết thêm, chi phí 
sản xuất mỗi máy chỉ 2 triệu đồng. 
Máy trợ thở di động cũng vừa 
được Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết 
định cấp bằng độc quyền sáng chế 
số 20881w/SHTT-SC ngày 
27/08/2021. 

 
Máy trợ thở xách tay được Cục Sở hữu trí tuệ 

ra quyết định cấp bằng sáng chế  

Sử dụng thử nghiệm sản phẩm, 
ông Đậu Đức Tạo (70 tuổi, xã 
Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu) nói, máy 
nhỏ gọn, dễ dàng cầm xách, chạy 
êm. Ông Tạo cho biết khi điều 
chỉnh nhiệt độ và độ ẩm, tạo ra 
luồng khí nóng giúp ông thở dễ 
dàng, không bị nghẹt mũi, viêm 
xoang, phổi vào tiết trời lạnh, 
hanh. Còn ông Hoàng Nguyên 
Thái (53 tuổi) đánh giá, ông sử 
dụng sản phẩm trong một tháng, 
nhận thấy máy hoạt động liên tục 
suốt 5 tiếng, tiện khi di chuyển. 

Ông Nguyễn Viết Hùng, Phó 
Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ Nghệ An, đánh giá cao các 
sáng chế, giải pháp hữu ích do anh 
Vinh sáng tạo. Ông Hùng cho 

rằng, các sáng chế, giải pháp hữu 
ích càng trở nên thiết thực hơn khi 
được sản xuất thành hàng hóa 
phục vụ đời sống, đóng góp cho 
phát triển kinh tế xã hội của doanh 
nghiệp, địa phương.  

 (Theo vnexpress.net) 
 

 Bình Phước: Anh Nguyễn 
Văn Lĩnh và sáng chế máy bơm 
mủ cao su độc đáo  

Là tỉnh trồng nhiều cao su, 
Bình Phước xác định ứng dụng 
KH&CN vào sản xuất là tất yếu. 
Vì thế, nhiều giải pháp sáng tạo 
trong ngành cao su đã được ứng 
dụng. Tiêu biểu trong số đó là 
sáng chế máy bơm mủ cao su độc 
đáo của anh Nguyễn Văn Lĩnh. 
(phường Tân Xuân, TP. Đồng 
Xoài). 

 
Anh Lĩnh luôn trăn trở với suy 

nghĩ phải làm gì để chuyển từ lao 
động chân tay sang cơ giới hóa, 
vừa giúp nông dân cắt giảm chi 
phí, tăng năng suất, hiệu quả vừa 
tiết kiệm thời gian. Vì vậy anh đã 
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sáng chế ra chiếc máy bơm mủ 
cao su độc đáo. Hiện nay, chiếc 
máy do anh sáng chế mang lại 
hiệu quả cao, được nhiều đơn vị, 
cá nhân tin dùng vì giải phóng sức 
lao động, bảo vệ sức khỏe, giảm 
chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận 
cho người sử dụng. 

Theo đó, máy do anh Lĩnh thiết 
kế có khả năng phun cao ở chế độ 
tĩnh tối đa 35m và máy phun cao ở 
chế độ tự động được 25 - 30m, 
tầm hoạt động rộng 10m2 với chế 
độ phun xa, tầm hoạt động của 
máy lên đến trên 300m2. Chỉ cần 
1 bồn nước 500 lít, tùy vào địa 
hình, khoảng trong vòng 1 tiếng 
đồng hồ máy có thể phun được 3 
đến 4 ha cao su, so với máy thông 
thường tiết kiệm được 50% lượng 
nước và thuốc sử dụng, thời gian 
phun cũng được rút ngắn hơn 
40%. 

Không dừng lại ở 2 ứng dụng 
là phun cao và phun xa, để phát 
huy hết công năng của máy, anh 
Lĩnh tiếp tục mày mò nghiên cứu 
về động lực học của động cơ 
diesel, dựa trên nền tảng sẵn có, 
anh đã cải tiến trang thiết bị, tiếp 
tục sáng chế ra các ứng dụng như 
thổi lá, xông khói, làm điện áp trị 
sâu đục thân. Từ chiếc máy chỉ có 
2 công năng trở thành chiếc máy 

“5 trong 1”. 
 (Theo sohuutritue.net.vn) 

 
  Học sinh Hà Tĩnh sáng chế 
'đôi mắt' cho người khiếm thị 

 “Thiết bị thông minh sử dụng 
trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ người 
khiếm thị” là sáng chế của cặp 
bạn thân bao gồm em Trương 
Minh Đức (lớp 12A8) và em 
Nguyễn Bình An (lớp 12A6) 
Trường THPT Phan Đình Phùng 
(TP Hà Tĩnh). Và đã đạt nhiều 
giải cao trong các cuộc thi về 
khoa học, kỹ thuật dành cho học 
sinh. 

 
Sau khi tìm hiểu và lên kế 

hoạch một cách tỉ mỉ, Đức và An 
lại tiếp tục trao đổi ý tưởng này 
với nhà trường và nhận được sự 
ủng hộ từ các thầy cô. Ban giám 
hiệu đã cử cô Đinh Thị Hồng Vân 
(giáo viên bộ môn Hóa) phụ trách, 
hướng dẫn các em. 

Sáng chế của Bình An và Minh 
Đức được Trường THPT Phan 
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Đình Phùng chọn tham dự giải 
Sáng tạo KHKT dành cho học sinh 
trung học cấp tỉnh năm 2021 và 
giành giải Nhất. Sáng chế cũng 
đem về giải Tư Cuộc thi KHKT 
cấp quốc gia năm 2021. Mới đây 
nhất, thiết bị đã được chọn là 1 
trong 76 tác phẩm trong toàn quốc 
được vinh danh tại Sách vàng sáng 
tạo Việt Nam 2021. Tại các cuộc 
thi, thiết bị được đánh giá có tính 
ứng dụng cao, có thể lưu thông 
rộng rãi, hiệu quả hỗ trợ rất lớn 
đối với người khiếm thị, tỉ lệ xác 
định đường đi có độ chính xác 
cao, tốc độ tính toán xác định vật 
cản cao, khả năng kiểm soát và 
lưu trữ hiệu quả. 

Với ưu điểm chi phí vừa phải, 
dễ dàng lắp đặt vận hành, không 
phụ thuộc quá nhiều vào cảm biến 
và các thiết bị đặc biệt, đồng thời 
dễ dàng sử dụng và điều khiển 
thông qua chương trình trình chiếu 
dữ liệu trên máy tính (DDPU - 
Desktop Data Presentation Unit). 

Bình An và Minh Đức hy vọng 
với những ưu điểm của "Thiết bị 
thông minh sử dụng trí tuệ nhân 
tạo để hỗ trợ người khiếm thị", 
trong tương lai gần, sáng chế có 
thể được sớm ứng dụng vào đời 
sống nhằm giúp người khiếm thị 
hòa nhập tốt hơn với cuộc sống 

cùng cộng đồng xung quanh. 
 (Theo sohuutritue.net.vn) 

 
  Xây dựng hệ thống tự động 
hóa công đoạn bốc dỡ than 
nguyên khai trong dây chuyền 
tuyển than  

Hiện tại trong nước, chúng ta 
đang nỗ lực tiếp cận với trình độ 
công nghệ tiên tiến của các nước 
trên thế giới cũng như không 
ngừng nghiên cứu, cải tiến nâng 
cấp các sản phẩm đã có từ lâu 
phục vụ cho nhu cầu cơ giới hóa 
tự động hóa trong ngành than tại 
Quảng Ninh.  

Viện khoa học công nghệ mỏ 
đã có nhiều nghiên cứu thiết kế, 
chế tạo và tích hợp trong việc cơ 
giới hóa, tự động hóa khai thác 
than như: nâng cao hiệu quả nổ 
mìn phá đá, nâng cao tốc độ đào lò 
đá tại các gương lò từ 48m/tháng 
gần 60m/tháng, các tuyến băng 
tải… Nhóm thực hiện đề tài thuộc 
Viện Ứng dụng công nghệ và 
Trường Đại học GTVT cùng phối 
hợp với Chủ nhiệm đề tài Ks. Trần 
Xuân Thịnh đã thực hiện đề tài 
trong nhiệm vụ đề tài cấp bộ: Xây 
dựng hệ thống tự động hóa công 
đoạn bốc dỡ than nguyên khai 
trong dây truyền tuyển than và đạt 
được các mục tiêu sau: 
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- Nghiên cứu và tìm hiểu toa xe 
chở than trong và ngoài nước. Từ 
đó đưa ra phương án thiết kế cơ 
cấu cơ khí đóng mở toa xe. 

- Nghiên cứu, tìm hiểu làm chủ 
được truyền sóng RF đã áp dụng 
thành công vào việc thiết kế, chế 
tạo thiết bị phát hiện đoàn tàu, bộ 
điều khiển trung tâm cũng như 
thiết bị chấp hành đặt trên toa xe. 

- Nghiên cứu và lựa chọn linh 
kiện phù hợp đáp ứng đươc mục 
tiêu đề tài. Các linh kiện trong đề 
tài hoàn toàn có thể mua trong 
nước, qua đó chủ động công nghệ. 

- Thiết kế, chế tạo thành công 
thiết bị phát tín hiệu trung tâm, 
thiết bị phát hiện và định danh và 
định vị toa xe, màn hình giám sát 
trực quan và hoạt động ổn định, an 
toàn khi sử dụng 

- Mục tiêu về sản phẩm là chế 
tạo 01 hệ thống tự động bốc dỡ 
than nguyên khai trên toa xe như 
yêu cầu đã đề ra và hoạt động an 
toàn cũng như có tính ổn định cao 

Các kết quả khoa học 
- Trên cơ sở nghiên cứu các tài 

liệu và công nghệ trong và ngoài 
nước, nhóm thực hiện đề tài đã 
từng bước làm chủ công nghệ thu 
phát dữ liệu không dây truyền 
sóng RF. 

- Hoàn thiện, tối ưu hóa thuật 

toán truyền nhận dữ liệu, mã hóa 
dữ liệu trên nền các thuật toán có 
sẵn nhằm mục đích chống nhiễu, 
xung đột dữ liệu trong quá trình 
truyền/nhận ở khoảng cách xa. 

- Kết quả của nghiên cứu góp 
phần cải tiến cơ cấu xả than cửa 
thành bên, cải thiện chất lượng 
khai thác toa xe chở than đang 
được sử dụng ở Việt Nam. 

Các kết quả về công nghệ 
- Thiết kế chế tạo 01 bộ thiết bị 

với các thông số 
- Chuẩn không dây: Sử dụng 

truyền dẫn sóng RF. 
 - Bán tự động đóng mở cửa xả 

than trên toa xe. 
- Định vị chính xác vị trí toa xe 

đến nơi cấp than đạt theo yêu cầu 
đề ra ±0.5m 

- Tích hợp thông tin với hệ 
thống giám sát điều hành của công 
ty thông qua hệ thống mạng LAN 
nội bộ kết nối với raspberry Pi3 
(máy tính nhúng hệ điều hành 
Linux) đưa tới máy tính trung tâm. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 
 Sản xuất thử nghiệm tôm thẻ 
chân trắng bằng công nghệ lọc 
tuần hoàn (RAS) tại Hải Phòng  

Đó là nội dung dự án sản xuất 
thử nghiệm được TS Đỗ Mạnh 
Hào, Trạm trưởng Trạm Nghiên 
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cứu Biển Đồ Sơn (Viện Tài nguyên 
và Môi trường biển) đề xuất hội 
đồng khoa học cấp thành phố cho 
phép triển khai trong thời gian tới. 
Dự án được phát triển dựa trên 
kết quả nghiên cứu của đề tài 
khoa học cấp thành phố mang tên 
“Nghiên cứu xây dựng mô hình 
tuần hoàn RAS nuôi tôm thẻ chân 
trắng cho năng suất cao phù hợp 
với vùng ven biển Hải Phòng” do 
chính tác giả Đỗ Mạnh Hào triển 
khai thực hiện. 

 
Ông Đỗ Mạnh Hào đang kiểm tra các thông 

số môi trường bể nuôi tôm 
Trong dự án này, bên cạnh việc 

hoàn thiện và ứng dụng kết quả 
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 
trước vào thực tiễn, nhóm tác giả 
cũng đề xuất tích hợp sử dụng hệ 
thống quản lý, điều khiển thông 
minh để xử lý chất thải rắn nuôi 
tôm thẻ chân trắng đạt hiệu suất 
cao nhất, chất lượng tốt nhất. 

Công nghệ RAS có ưu điểm 
vượt trội là nước nuôi ít thải ra 
ngoài mà được đưa qua hệ thống 
lọc và tái tuần hoàn vào bể nuôi 

nên ít phụ thuộc vào nguồn nước 
cấp, không gây ô nhiễm môi 
trường. Môi trường nuôi được 
kiểm soát một cách chủ động, hạn 
chế các sự cố trong quá trình nuôi, 
ít phải sử dụng nhiều hóa chất và 
các loại kháng sinh. Do đó sẽ cho 
ra sản phẩm sạch và không có dư 
lượng kháng sinh, năng suất ổn 
định. 

Tại hội nghị tư vấn thuyết minh 
dự án tổ chức vào ngày 16/10 tại 
Sở Khoa học và Công nghệ thành 
phố Hải Phòng, các thành viên hội 
đồng đã đưa ra nhiều ý kiến giúp 
Ban chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn 
thiện thuyết minh như: xem xét 
phát triển quy mô dự án; hoàn 
thiện quy trình nuôi; xây dựng sơ 
đồ khối thông minh để điều khiển 
theo chu kỳ hoặc theo thời gian 
thực; đánh giá cụ thể các chỉ tiêu, 
năng suất đạt được và nêu rõ đơn 
vị nhận chuyển giao công nghệ. 

Dự án dự kiến sẽ được triển 
khai trong 2 năm từ 2021-2023. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Công nghệ chế biến muối tinh 
dùng cho sản xuất dược phẩm 
và các ngành công nghiệp khác 

Muối được sử dụng nhiều trong 
ngành công nghiệp và y dược, với 
lượng tiêu thụ nhiều gấp 10-20 lần 
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so với dùng cho ăn uống trực tiếp 
thông qua chế biến thực phẩm 
hàng ngày. Muối được sản xuất 
chủ yếu tại các đồng muối khu vực 
Duyên hải phía Bắc, miền Trung 
và Nam Bộ.  

Tuy nhiên, đây là những loại 
muối ngắn ngày, hàm lượng NaCl 
chỉ đạt khoảng 92%, chứa nhiều 
tạp chất. Nhằm nâng cao chất 
lượng muối tinh, Công ty CP 
Muối và Thực phẩm Bình Định đã 
thực hiện đề tài “Nghiên cứu công 
nghệ và thiết bị chế biến muối 
tinh, công suất 2,5 - 3 tấn/giờ 
dùng cho sản xuất dược phẩm và 
các ngành công nghiệp khác”. 
Việc thực hiện đề tài không chỉ 
giúp các cán bộ của Công ty làm 
chủ được công nghệ sản xuất muối 
tinh mà còn tạo điều kiện nâng cao 
sức cạnh tranh của sản phẩm muối 
tinh trên thị trường. 

Trước thực trạng trên, Bộ Khoa 
học và Công nghệ đã tuyển chọn 
và giao cho nhóm nghiên cứu 
thuộc Công ty CP Muối và Thực 
phẩm Bình Định thực hiện đề tài 
khoa học cấp nhà nước: “Nghiên 
cứu công nghệ và thiết bị chế biến 
muối tinh, công suất 2,5-3 tấn/giờ 
dùng cho sản xuất dược phẩm và 
các ngành công nghiệp khác” 
thuộc Dự án “Nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ và thiết bị sản 
xuất muối sạch, muối tinh và hình 
thành liên kết theo chuỗi giá trị 
giữa Công ty CP Muối và thực 
phẩm Bình Định với diêm dân tại 
Bình Định”. Sau khi thực hiện đề 
tài, nhóm nghiên cứu đã giải quyết 
các nội dung sau: 

Thứ nhất, đã thiết kế, chế tạo, 
lắp đặt vận hành dây chuyền chế 
biến muối tinh bằng công nghệ cô 
đặc chân không, năng suất 2,5-3 
tấn/giờ, dùng cho sản xuất muối 
tinh trong ngành dược và các 
ngành công nghiệp khác từ 
nguyên liệu muối đạt theo tiêu 
chuẩn TCCS 01 và TCCS 02. Dây 
chuyền đã được Công ty CP 
Chứng nhận và Kiểm định 
Vinacontrol giám định công suất 
đạt yêu cầu. Đồng thời hoàn thiện 
quy trình và các công thức sản 
xuất ra các loại muối chăm sóc 
sức khỏe từ muối tinh như muối 
thông minh (thành phần chính là 
Natri) dành cho người cao huyết 
áp, muối ngâm chân, muối sữa 
spa. 

Thứ hai, tạo ra được sản phẩm 
muối sau khi tinh chế đạt yêu cầu, 
được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường chất lượng 2 kiểm 
định đạt các chỉ tiêu hóa lý như đã 
đăng ký trong đề tài. Quy trình sản 
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xuất và toàn bộ dây chuyền thiết 
bị được nghiên cứu chế tạo trong 
nước nên có giá thành thấp hơn so 
với thiết bị ngoại nhập từ 30 đến 
50%, giúp tiết kiệm chi phí. 

Thứ ba, nâng cao giá trị sản 
phẩm giúp giá bán tăng 20% so 
với muối tinh thông thường. Nếu 
sản xuất đạt 100% công suất thiết 
kế, mỗi năm vận hành dây chuyền 
thiết bị sản xuất muối này sẽ tạo ra 
10.982 tấn muối sản phẩm/năm. 
Tính sơ bộ hiệu quả kinh tế mang 
lại đạt khoảng 7,3 triệu đồng/năm. 
Tạo ra nhiều công ăn việc làm cho 
diêm dân, giúp họ có thu nhập ổn 
định, nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho người lao động. 

Thứ tư, góp phần thúc đẩy việc 
nghiên cứu, phát triển các thiết bị, 
dụng cụ tiên tiến cung cấp cho 
ngành sản xuất muối nói riêng và 
sản xuất thực phẩm nói chung 
nhằm mang lại hiệu quả thiết thực 
cho xã hội. 

Có thể khẳng định, sản phẩm 
của đề tài chính là kết quả của việc 
ứng dụng các thành tựu khoa học 
và công nghệ, phát huy sự sáng 
tạo của các nhà nghiên cứu trong 
nước với mong muốn góp phần 
nâng cao sức khỏe cộng đồng cho 
thế hệ ngày nay và mai sau. 

(Theo vjst.vn) 

 
 

 
QUỐC HỘI THẢO LUẬN SỬA 
ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ 

 Yêu cầu đặt ra của việc sửa 
đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí 
tuệ phải kế thừa được các giá trị 
của các văn bản pháp luật đã 
được ban hành, bảo đảm hài hòa 
lợi ích giữa các chủ thể gồm 
người sáng tạo, bên sử dụng, công 
chúng thụ hưởng. 

Họp phiên toàn thể chiều 
26/10, Quốc hội tiến hành thảo 
luận về dự án Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Sở hữu 
trí tuệ. Việc sửa đổi, bổ sung Luật 
Sở hữu trí tuệ nhằm thể chế hóa 
chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách của Nhà nước về hoàn 
thiện nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa để chủ 
động tham gia cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư, phát triển 
nhanh, bền vững dựa chủ yếu vào 
khoa học và công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số; đồng 
thời đáp ứng yêu cầu của quá trình 
hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt 
Nam hiện nay.  

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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92 điều (trong đó bổ sung 12 điều, 
sửa đổi 80 điều) và bãi bỏ 2 điều, 
nâng tổng số điều của Luật Sở hữu 
trí tuệ sau khi sửa đổi lên 232 
điều, thuộc 7 nhóm chính sách.  

Tại phiên thảo luận, đại biểu 
Quốc hội cơ bản thống nhất cao 
với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Sở hữu trí 
tuệ trên cơ sở kế thừa những ưu 
điểm, khắc phục điểm hạn chế và 
bổ sung các điều, khoản phù hợp 
và đáp ứng yêu cầu phát triển của 
đất nước và hội nhập quốc tế. 
Khuyến khích được tổ chức, cá 
nhân sáng tạo, đầu tư nghiên cứu, 
phát triển, chuyển giao, ứng dụng 
có hiệu quả thành tựu trong các 
lĩnh vực; bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ theo quy định tại Hiến pháp và 
các văn bản quy phạm pháp 
luật. Khắc phục những vướng 
mắc, bất cập trong thực tiễn 16 
năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ 
hiện hành. Nội luật hóa các cam 
kết tại các điều ước quốc tế mà 
Việt Nam tham gia. 

Các đại biểu Nguyễn Thị Lan 
Anh (Lào Cai), Dương Tuấn Quân 
(Bà Rịa-Vũng Tàu) đề nghị vẫn 
giữ quy định của Luật hiện hành 
về áp dụng biện pháp xử phạt 
hành chính đối với các hành vi 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Tuy nhiên, cần bổ sung chế tài liên 
quan đến việc chậm xử lý cấp 
bằng bảo hộ, bảo vệ quyền sở hữu. 

Góp ý về văn bằng bảo hộ 
(Khoản 2 Điều 92 của Luật Sở 
hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung 
theo Khoản 40 Điều 1 của dự thảo 
Luật), đại biểu Hà Sỹ Huấn (Bắc 
Kạn) cho rằng, quy định về văn 
bằng bảo hộ còn chung chung, 
chưa thể hiện rõ thông tin về tình 
trạng kỹ thuật của đối tượng được 
bảo hộ (sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp). Điều này dẫn đến trong 
thực tiễn công chúng không tiếp 
cận được thông tin về lịch sử xác 
lập quyền của đối tượng được bảo 
hộ và cơ sở (đối chứng) để bảo hộ 
sáng chế, kiểu dáng công nghiệp. 
Đại biểu Hà Sỹ Huấn đề nghị sửa 
đổi theo hướng văn bằng bảo hộ 
ghi nhận thông tin cơ bản về tình 
trạng kỹ thuật của đối tượng được 
bảo hộ, bảo đảm tính minh bạch, 
đầy đủ về thông tin sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp, tạo điều kiện 
thuận lợi cho tổ chức, cá nhân xác 
định phạm vi bảo hộ khi xảy ra 
tranh chấp, xung đột quyền sở hữu 
trí tuệ. 

Theo đại biểu Dương Bình Phú 
(Phú Yên), cần có một chính sách 
mới được quy định cụ thể trong 
Luật Sở hữu trí tuệ về việc Nhà 
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nước trực tiếp giao sở hữu một số 
đối tượng quyền tác giả là kết quả 
nghiên cứu từ kinh phí nhà nước 
cho tổ chức nghiên cứu, để các đối 
tượng này dễ dàng được khai thác 
và thương mại hóa. Do vậy ở Điều 
8 Chính sách của Nhà nước về sở 
hữu trí tuệ, đại biểu đề nghị bổ 
sung chính sách đặc thù về quyền 
tác giả, góp phần tạo điều kiện 
phát triển hai lĩnh vực về công 
nghệ thông tin và công nghiệp văn 
hóa một cách dễ dàng, thuận lợi, 
có tính định hướng cao hơn. Đồng 
thời, bổ sung chính sách rõ ràng 
về các đối tượng quyền tác giả đã 
được tạo ra trước khi thực hiện 
chính sách “đổi mới”. 

Còn thẩm tra của Ủy ban Pháp 
luật của Quốc hội, thực tiễn hiện 
nay đang có vướng mắc, bất cập 
trong việc tiếp cận, sử dụng tác 
phẩm, bản ghi âm, ghi hình của số 
đông công chúng khi tổ chức phát 
sóng, tổ chức và cá nhân khai thác 
bản ghi âm, ghi hình không thỏa 
thuận được với tác giả, người biểu 
diễn, nhà sản xuất về mức tiền bản 
quyền chi trả, vì vậy, trường hợp 
này “thực hiện theo quy định của 
Chính phủ” là cần thiết. 

Tuy nhiên, việc “khai thác, sử 
dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi 
hình” không thuộc trường hợp 

Nhà nước định giá theo quy định 
tại Điều 19, Điều 22 của Luật Giá. 
Do đó, để có cơ sở giao Chính phủ 
định giá thì cần sửa các quy định 
có liên quan của Luật Giá để bảo 
đảm tính thống nhất của hệ thống 
pháp luật. 

Qua 16 năm thi hành (từ năm 
2005 đến nay), Luật Sở hữu trí tuệ 
đã phát huy vai trò trong việc điều 
chỉnh các quan hệ pháp luật đối 
với loại tài sản đặc biệt này. Tuy 
nhiên, bối cảnh phát triển hiện nay 
đã có nhiều thay đổi so với năm 
2005. Việt Nam không còn thuần 
túy là nước “sử dụng tài sản trí 
tuệ” mà đang chuyển mạnh sang là 
nước tạo ra tài sản trí tuệ phục vụ 
cho mô hình tăng trưởng theo 
chiều sâu. Do đó, việc sửa đổi, bổ 
sung Luật Sở hữu trí tuệ lần này là 
yêu cầu cấp thiết đối với sự phát 
triển kinh tế - xã hội của Việt 
Nam. Điều này đã được thể hiện 
trong chủ trương, đường lối của 
Đảng và chính sách của Nhà nước 
về hoàn thiện nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa để chủ động tham gia cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ 4, 
phát triển nhanh và bền vững dựa 
chủ yếu vào khoa học và công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 
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đổi số. 
 (Tổng hợp)  

 
 

 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
Viện Nghiên cứu và Phát 
triển Vùng thực hiện Dự án 
khoa học: “Xác lập quyền sở 
hữu trí tuệ cho một số sản 
phẩm nông nghiệp đặc sản của 
huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên 
Bái” 

Từ năm 2020, Viện Nghiên cứu 
và Phát triển Vùng được Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh Yên Bái 
giao chủ trì thực hiện Dự án khoa 
học: “Xác lập quyền sở hữu trí tuệ 
cho một số sản phẩm nông nghiệp 
đặc sản của huyện Trạm Tấu, tỉnh 
Yên Bái”. 

Trong khuôn khổ Dự án, Viện 
Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã 
triển khai điều tra, thu thập thông 
tin, nghiên cứu đặc điểm 04 sản 
phẩm đặc sản của huyện Trạm 
Tấu, tỉnh Yên Bái, từ đó xây dựng 
hồ sơ nhãn hiệu cho các sản phẩm 
này và phối hợp cùng UBND 
huyện Trạm Tấu đăng ký nhãn 
hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ. Trên 
cơ sở hồ sơ đăng ký, Cục Sở hữu 
trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận 
đăng ký nhãn hiệu cho 04 sản 

phẩm: “Lợn đen bản địa Trạm 
Tấu”, “Gà đen bản địa Trạm Tấu”, 
“Gạo nếp 87 Trạm Tấu” và “Măng 
ớt Trạm Tấu”. 

 
Đồng chí Trần Đức Hợp trao Giấy chứng 
nhận nhãn hiệu cho Chủ sở hữu - UBND 

huyện Trạm Tấu tại Hội nghị 
Ngày 11/11/2021, Viện Nghiên 

cứu và Phát triển Vùng phối hợp 
cùng UBND huyện Trạm Tấu tổ 
chức Hội nghị Công bố Quyết 
định cấp giấy chứng nhận nhãn 
hiệu cho các sản phẩm nông 
nghiệp đặc sản của huyện Trạm 
Tấu: “Lợn đen bản địa Trạm Tấu”, 
“Gà đen bản địa Trạm Tấu”, “Gạo 
nếp 87 Trạm Tấu” và “Măng ớt 
Trạm Tấu”. 

Giấy chứng nhận nhãn hiệu của 
04 sản phẩm đặc sản của huyện 
Trạm Tấu là một trong các kết quả 
có ý nghĩa quan trọng nhất của Dự 
án khoa học: “Xác lập quyền sở 
hữu trí tuệ cho một số sản phẩm 
nông nghiệp đặc sản của huyện 
Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái”. Đây là 
cơ sở để huyện Trạm Tấu chỉ đạo 
phát triển bền vững các sản phẩm, 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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tạo điều kiện thuận lợi để người 
dân và doanh nghiệp nâng cao 
chất lượng sản phẩm, tạo thêm 
việc làm và tăng thu nhập, ổn định 
cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện. 

(Theo most.gov.vn) 
 
 Nâng cao giá trị cam Cao 
Phong từ quản lý và phát triển 
chỉ dẫn địa lý  

Theo thông tin từ Cục Sở hữu 
trí tuệ (Bộ KH&CN), vào ngày 
05/11/2014, Cục Sở hữu trí tuệ đã 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ 
dẫn địa lý (CDĐL) số 00046 cho 
các sản phẩm cam của huyện Cao 
Phong.  

Sản phẩm này tiếp tục được 
quản lý và phát triển sau bảo hộ 
thông qua dự án “Quản lý và phát 
triển CDĐL cam Cao Phong của 
tỉnh Hòa Bình” thuộc Chương 
trình phát triển tài sản trí tuệ giai 
đoạn 2016-2020, do Trung tâm 
Nghiên cứu và phát triển hệ thống 
nông nghiệp chủ trì thực hiện. 

Thông qua dự án, Ban kiểm 
soát CDĐL và Hội sản xuất kinh 
doanh cam huyện Cao Phong đã 
được thành lập nhằm tăng cường 
quản lý và kiểm soát, hạn chế việc 
giả mạo thương hiệu cam Cao 
Phong; thực hiện dán tem truy 

xuất nguồn gốc, sử dụng bao bì và 
logo CDĐL “Cam Cao Phong” để 
người tiêu dùng dễ nhận biết và 
phân biệt. Những nỗ lực này đã 
giúp cam Cao Phong duy trì được 
niềm tin của người tiêu dùng cũng 
như tạo liên kết với các nhà phân 
phối lớn như Big C, VinMart, 
Metro, BRG... 

Việc đưa CDĐL “Cao Phong” 
dùng cho sản phẩm cam quả của 
huyện Cao Phong vào quản lý, 
khai thác từ năm 2014 đến nay đã 
đạt một số kết quả tích cực. Tuy 
nhiên, sản xuất và tiêu thụ cam 
Cao Phong vẫn đang gặp phải một 
số thách thức. Diện tích trồng cam 
tăng trưởng nóng, một số diện tích 
mới phát triển không đáp ứng các 
điều kiện địa lý nên có nguy cơ 
làm suy giảm chất lượng chung 
của sản phẩm mang CDĐL “Cao 
Phong”. 

Hệ thống quản lý và sử dụng 
CDĐL “Cao Phong” dùng cho sản 
phẩm cam quả của huyện Cao 
Phong qua vận hành thử nghiệm 
đã mang lại nhiều hiệu quả cao. 
Thông qua các tài liệu đào tạo và 
tổ chức tập huấn, nhận thức về vai 
trò của CDĐL đối với phát triển 
cây cam nói chung, năng lực quản 
lý và sử dụng CDĐL “Cao Phong” 
của các chủ thể kinh tế trong khu 
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vực địa lý đã được cải thiện so với 
trước khi dự án được triển khai. 
Các tài liệu của hồ sơ đăng ký sử 
dụng CDĐL, hồ sơ quản lý CDĐL 
đã được xây dựng và áp dụng 
trong thực tiễn quản lý và sử dụng 
CDĐL “Cao Phong”. 

Thông qua Dự án, việc duy trì 
và nâng cao chất lượng sản phẩm 
đã được coi trọng. Đến nay, huyện 
Cao Phong đã có gần 1.200 ha 
cam được sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGap. Một số HTX như Hà 
Phong, 3T Farm đang chuyển đổi 
sản xuất theo hướng hữu cơ. Để 
đảm bảo uy tín và chất lượng của 
sản phẩm, tránh hiện tượng hàng 
giả/hàng nhái... Dự án đã xây 
dựng hệ thống truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm dưới dạng tem điện 
tử thông minh mà người tiêu dùng 
có thể tra cứu dễ dàng bằng các 
thiết bị di động thông minh. 

Kết quả, trên bao bì của sản 
phẩm mang CDĐL “Cam Cao 
Phong” có dán tem truy xuất 
nguồn gốc điện tử Qr-code. Người 
tiêu dùng có thể sử dụng phần 
mềm Zalo hoặc các phần mềm 
khác trên điện thoại Smartphone 
để tra cứu mọi thông tin liên quan 
đến sản phẩm và cơ sở sản xuất. 

Bên cạnh đó, Dự án đã hỗ trợ 
Ban kiểm soát CDĐL “Cao 

Phong” thẩm định hồ sơ, điều kiện 
sản xuất kinh doanh và chất lượng 
sản phẩm của các chủ thể đăng ký 
sử dụng CDĐL. Thực hiện việc 
kiểm soát chất lượng sản phẩm 
của 04 chủ thể được cấp quyền sử 
dụng theo quy định kiểm soát 
CDĐL. Kết quả, tỷ lệ sản phẩm 
đạt tiêu chuẩn chất lượng CDĐL 
cao (trên 80% khối lượng sản 
phẩm của chủ thể), tỷ lệ sản phẩm 
sử dụng CDĐL trong thương mại 
đạt khá cao (trên 60% khối lượng 
sản phẩm). 

Trong bối cảnh nguồn cung 
cam tươi đang dư thừa, giá bán có 
xu hướng giảm, các hộ gia đình 
trồng cam “Cao Phong” ít có khả 
năng tiếp cận với các kênh thị 
trường xa, các HTX hình thành và 
phát triển, hệ thống phân phối đa 
dạng, việc giá trị hóa tài sản 
CDĐL chỉ có thể thực hiện thông 
qua thị trường bằng cách liên kết 
các tác nhân với nhau theo chuỗi 
giá trị. 

Vì vậy, Dự án đã hỗ trợ nâng 
cao năng lực phát triển chuỗi giá 
trị sản phẩm mang CDĐL bằng 
việc biên soạn các tài liệu và tổ 
chức tập huấn cho các chủ thể 
kinh tế trong khu vực địa lý về vai 
trò của liên kết theo chuỗi giá trị; 
các chính sách liên quan đến hỗ 
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trợ HTX, lập kế hoạch sản xuất 
kinh doanh, quản lý tài chính, liên 
kết chuỗi, marketing, xây dựng và 
quản lý thương hiệu; hỗ trợ xây 
dựng hồ sơ năng lực, xác định các 
hình thức liên kết, thương thảo 
hợp đồng cung ứng sản phẩm cho 
các HTX đã được cấp quyền sử 
dụng CDĐL... 

 
Tem truy xuất nguồn gốc Cam Cao 

Phong được sử dụng trong thương mại 

Dự án đã tiến hành nghiên cứu 
thị trường tiêu thụ sản phẩm cam: 
xác định đối thủ cạnh tranh; xác 
định thị hiếu tiêu dùng sản phẩm; 
nghiên cứu một số kênh hàng 
chính tiêu thụ sản phẩm cam tại 
Hà Nội (chợ đầu mối nông sản, hệ 
thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, 
chợ dân sinh và bán hàng rong, 
bán hàng online), xác định được 
các cơ hội và thách thức thị trường 
đối với cam mang chỉ dẫn địa lý 
“Cao Phong”. 

Có thể nói, thành công lớn nhất 
của Dự án là duy trì và nâng cao 
năng lực cạnh tranh của sản phẩm 
mang CDĐL trong bối cảnh kinh 

tế thị trường trước thực trạng 
nguồn cung dư thừa. Trong cơn 
khủng hoảng nhưng giá bán cam 
“Cao Phong” vẫn cao hơn các sản 
phẩm thông thường từ 2-2,5 lần và 
người sản xuất vẫn có lợi nhuận từ 
250-350 triệu đồng/ha. Đây chính 
là cơ sở để khẳng định lại rằng, 1 
sản phẩm mang CDĐL nếu thực 
sự có chất lượng đặc thù và quản 
lý tốt vẫn phát huy được hiệu quả 
kinh tế - xã hội trước những thách 
thức cạnh tranh. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Sản phẩm gạo lứt mang 
thương hiệu Vinatha vi phạm 
pháp luật quảng cáo?  

 Bộ đôi sản phẩm gồm bột, trà 
gạo lứt của thương hiệu Vinatha 
được quảng cáo có công dụng như 
giảm cân, tiêu mỡ, đẹp da... đều là 
trái quy định pháp luật. 

Hiện trên thị trường xuất hiện 
nhiều sản phẩm giảm cân được 
quảng bá rầm rộ với công dụng 
giảm cân, chữa bệnh... Trong đó, 
nhiều sản phẩm có công thức từ 
gạo lứt được nhiều người tìm đến 
nhất. Do đó, tổ chức kinh doanh 
đã lợi dụng quảng cáo “vô tội vạ” 
để lừa người tiêu dùng. Một trong 
các thương hiệu nổi đình đám gồm 
bộ đôi “Bột gạo lứt Vinatha Plus 
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và trà gạo lứt táo đỏ”, có cùng đơn 
vị phân phối, quảng cáo vi phạm 
pháp luật. 

Cụ thể, trên website 
https://vinatha.com/, tổ chức kinh 
doanh “nổ”, bộ sản phẩm mang 
thương hiệu Vinatha là sản phẩm 
giảm cân tốt, an toàn cho sức 
khỏe, cung cấp dinh dưỡng cho 
các cơ quan trong cơ thể, tiêu mỡ 
và thải độc hiệu quả, giảm 5-6kg/2 
tuần. Nếu sử dụng 2 sản phẩm trên 
thay thế toàn bộ bữa chính, phụ 
trong ngày, không ăn gì khác thì 
người dùng sẽ được thanh lọc 
hoàn toàn, ngủ ngon giấc, giảm 
stress, nâng cao sức đề kháng, sau 
1 tuần có thể giảm tối thiểu 3-4kg. 

Để nâng cao hiệu quả sản 
phẩm, người bán còn khẳng định 
đã có rất nhiều người sử dụng 
Vinatha không những đạt mục tiêu 
giảm 10, 20kg thậm chí 36kg. Cải 
thiện được căn bệnh đang gặp phải 
như: Cao huyết áp, tiểu đường, 
gan nhiễm mỡ, rối loạn tiền đình, 
rối loạn thần kinh thực vật... 

Đồng thời, khẳng định bộ đôi 
sản phẩm giảm cân Vinatha dùng 
được cho mọi lứa tuổi từ trẻ em, 
mẹ bầu, người đang cho con bú 
đều dùng tốt thậm chí còn bổ sung 
vi chất và lợi sữa cho bé mà không 
có bất cứ khuyến cáo nào. Không 

những vậy, bộ đôi giảm cân “thần 
thánh” này còn “nổ” có tới 90% 
người dùng sản phẩm đúng 
phương pháp giảm được 2kg/tuần 
và 8kg/tháng, thậm chí có người 
còn giảm nhiều hơn. Số người 
dùng không giảm được cân thì tổ 
chức kinh doanh đổ lỗi: “5% do cơ 
địa lì hoặc ăn sai cách hiệu quả sẽ 
chậm hơn 1 chút (tối thiểu 
4kg/tháng). Tỉ lệ cực ít sử dụng 
đúng cách mà vẫn chưa thấy thay 
đổi về cân nặng (do bị rối loạn 
chuyển hóa sau sinh hoặc dùng 
thuốc giảm cân khác có chứa một 
số thành phần cấm)”. 

Như vậy, với một sản phẩm 
quảng cáo gần 100% người sử 
dụng đều giảm cân thành công và 
cam kết hoàn tiền 100% nếu khách 
hàng sử dụng không hài lòng về 
sản phẩm thì chắc chắn sẽ thu hút 
được nhiều người chi tiền mua 
dùng, đồng nghĩa với doanh thu, 
lợi ích của tổ chức kinh doanh là 
rất lớn. Tuy nhiên, thực tế bộ đôi 
sản phẩm bột gạo lứt, trà gạo lứt 
không phải là thuốc nhưng lại 
đang quảng cáo có công dụng 
giảm cân như 1 loại thuốc điều trị, 
không có khuyến cáo cho người 
dùng là không đúng và trái với 
quy định pháp luật. 

Được biết, sản phẩm “Bột gạo 
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lứt Vinatha Plus và Trà gạo lứt” 
được sản xuất tại Phú An, Thạch 
Thành, Thanh Hóa, văn phòng đại 
diện tại Khu đô thị Ciputra, Nam 
Thăng Long, Hà Nội. Theo đó, dù 
là người bệnh hay người khỏe 
mạnh chế độ ăn cũng phải đảm 
bảo đầy đủ 4 nhóm chất cần thiết 
(đường bột, chất đạm, chất béo, 
vitamin và khoáng chất). Đối với 
người có bệnh lý như tiểu đường, 
tim mạch, ung thư, trong quá trình 
thăm khám các bác sĩ sẽ tư vấn 
chế độ ăn phù hợp nhất. 

Trong đó, việc cân bằng giữa 
các nhóm thực phẩm cung cấp 
năng lượng bao gồm đạm, chất 
béo và chất bột đường, rau xanh, 
hoa quả và sữa rất cần thiết vì sẽ 
giúp cơ thể không bị thiếu hụt quá 
nhiều vi chất dinh dưỡng. Bên 
cạnh đó, việc tăng cường tập thể 
dục phù hợp để tăng tiêu hao năng 
lượng cũng nên được chú trọng. 
Đây là cách giảm cân truyền 
thống, hiệu quả tuy chậm nhưng 
chắc chắn và bền vững. 

 (Theo vietq.vn) 
 

 Xâm phạm quyền Sở hữu trí 
tuệ tại Việt Nam 

Hiện nay, với sự quan tâm của 
các cấp ban ngành và địa phương, 
lực lượng chức năng trên cả nước 

đã liên tục tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát, tuy nhiên, tình trạng 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
vẫn diễn ra rất phổ biến và đang ở 
mức báo động đỏ. 

 
Sáng 22/10, Tổng cục Quản lý 

thị trường (QLTT) phối hợp với 
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
tổ chức Tọa đàm “Nâng cao năng 
lực của cơ quan QLTT trong xử lý 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
bằng biện pháp hành chính”. Tọa 
đàm được diễn ra dưới hình thức 
trực tiếp và trực tuyến. 

Ông Trần Hữu Linh - Tổng cục 
trưởng Tổng cục QLTT nhận định, 
QLTT là lực lượng nòng cốt của 
Chính phủ trong việc xử lý xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) 
bằng biện pháp hành chính. Trong 
suốt quá trình hoạt động, QLTT có 
ba nhiệm vụ chính: chống buôn 
lậu, chống gian lận thương mại và 
chống hàng giả và vi phạm quyền 
SHTT. Tuy nhiên, trong quá trình 
thực thi các nhiệm vụ, không chỉ 
QLTT mà các lực lượng khác 
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cũng gặp không ít khó khăn. Bởi, 
mặt trận chống hàng giả, hàng 
xâm phạm quyền SHTT rất là 
rộng, biểu hiện ở nhiều góc độ, 
khía cạnh, ở nhiều chủng loại mặt 
hàng và hành vi vi phạm ngày 
càng tinh vi. 

Đặc biệt, trong thời gian gần 
đây, giả về nhãn hiệu, thương 
hiệu; giả về chất lượng, đo 
lường… diễn ra phổ biến ở mặt 
hàng xăng dầu, phân bón. Do vậy, 
để giữ ổn định thị trường, bảo vệ 
quyền và lợi ích của người tiêu 
dùng, của doanh nghiệp làm ăn 
chân chính, giai đoạn từ nay đến 
2030, chống hàng giả, hàng xâm 
phạm quyền SHTT sẽ là nhiệm vụ 
chính, trọng tâm của toàn lực 
lượng. Làm được điều này, việc 
nâng cao năng lực của cơ quan 
QLTT là điều kiện tiên quyết. 

PGS.TS Tạ Văn Lợi nhấn 
mạnh đến vai trò quan trọng 
của việc bảo vệ được quyền 
SHTT  

Đồng quan điểm, PGS.TS Tạ 
Văn Lợi - Viện trưởng Viện 
Thương mại và Kinh tế Quốc tế, 
Trường Đại học Kinh tế quốc dân 
cho rằng, khi Việt Nam gia nhập 
nhiều Hiệp định thương mại tự do, 
nhất là những Hiệp định tự do thế 
hệ mới, thì cam kết về quyền 

SHTT là vấn đề đặt lên hàng đầu. 
Một trong những vấn đề quan 
trọng hàng đầu của các nước phát 
triển là việc xác định SHTT của 
các sáng chế, phát minh. Chỉ 
những quốc gia nào bảo vệ được 
quyền SHTT thì nền kinh tế mới 
phát triển ổn định, vững mạnh. 

Đặt câu hỏi về việc, hiện tại, 
nền kinh tế của Việt Nam đã mở 
cửa tới 200%, vậy, làm thế nào để 
thực hiện tốt các cam kết về SHTT 
trong các Hiệp định mà Việt Nam 
đã tham gia nhưng không cản trở 
sự phát triển của nền kinh tế mà 
vẫn phát huy được tài sản SHTT là 
một bài toán khó cho cả Chính 
phủ và các cơ quan chức năng 
thực thi. Nêu lên thực trạng xâm 
phạm quyền SHTT tại Việt Nam, 
bà Nguyễn Như Quỳnh - Phó 
Chánh Thanh tra phụ trách Thanh 
tra Bộ Khoa học và Công nghệ 
nhận định, dù lực lượng chức năng 
cả nước đã tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát nhưng tình trạng vi 
phạm quyền SHTT diễn ra rất 
nhiều và phổ biến đến mức báo 
động đỏ. 

Số liệu thống kê từ Chương 
trình 168 về phối hợp hành động 
phòng và chống xâm phạm quyền 
SHTT cho thấy, năm 2020 các lực 
lượng chức năng của các Bộ, 
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ngành đã xử phạt 1.300 vụ xâm 
phạm quyền SHTT, tổng số tiền 
xử phạt trên 25 tỷ đồng. 

Tại buổi tọa đàm, các vị đại 
diện cũng đóng góp các ý kiến về 
các giải pháp nhằm hạn chế và 
ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi 
phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt 
Nam. Hầu hết các ý kiến đều cho 
rằng, giải pháp quan trọng nhất 
chính là nâng cao năng lực của 
công chức QLTT trong  xử lý xâm 
phạm quyền SHTT bằng biện 
pháp hành chính. 

 (Tổng hợp) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Chính phủ ban hành Nghị 
định hướng dẫn 4 nhóm giải 
pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ 
doanh nghiệp, người dân 

Để Nghị quyết số 406/NQ-
UBTVQH15 sớm đi vào cuộc 
sống, Chính phủ ban hành Nghị 
định số 92/2021/NĐ-CP ngày 
27/10/2021 hướng dẫn 4 nhóm 
giải pháp miễn, giảm thuế nhằm 
hỗ trợ doanh nghiệp, người dân 
vượt qua khó khăn do tác động 
của dịch bệnh COVID-19. 

Bước sang năm 2021, nhận 
định hoạt động của doanh nghiệp, 
người dân vẫn tiếp tục phải đối 
mặt với nhiều thách thức, trong 

khi diễn biến dịch COVID-19 còn 
hết sức phức tạp, thực hiện ý kiến 
chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung 
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 
Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài 
chính rà soát, nghiên cứu tiếp tục 
ban hành các giải pháp miễn, giảm 
thuế để tiếp tục hỗ trợ doanh 
nghiệp, người dân vượt qua khó 
khăn và thúc đẩy phát triển sản 
xuất kinh doanh. Trên cơ sở đề 
xuất của Bộ Tài chính và thẩm 
định của Bộ Tư pháp, Chính phủ 
đã thông qua chủ trương để trình 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban 
hành một số giải pháp về miễn, 
giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh 
nghiệp, người dân chịu tác động 
của dịch COVID-19 (Tờ trình số 
289/TTr-CP ngày 13/8/2021); chủ 
động phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan của Quốc hội để hoàn thiện 
nội dung hồ sơ trình Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội.  

Ngày 19/10/2021, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội đã ký Nghị 
quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về 
ban hành một số giải pháp nhằm 
hỗ trợ doanh nghiệp, người dân 
chịu tác động của dịch COVID-19. 

Để Nghị quyết số 406/NQ-
UBTVQH15 sớm đi vào cuộc 
sống, Chính phủ đã khẩn trương 
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ban hành Nghị định số 
92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 
hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn, 
giảm thuế gồm: (i) Giảm thuế thu 
nhập doanh nghiệp phải nộp của 
năm 2021 đối với doanh nghiệp, 
tổ chức có doanh thu không quá 
200 tỷ đồng và doanh thu năm 
2021 giảm so với năm 2019; (ii) 
miễn thuế (thuế thu nhập cá nhân, 
thuế giá trị gia tăng và các loại 
thuế khác) trong quý III và quý IV 
của năm 2021 đối với hộ kinh 
doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt 
động sản xuất, kinh doanh tại các 
địa bàn cấp huyện chịu tác động 
của dịch COVID-19 trong năm 
2021; (iii) giảm mức thuế giá trị 
gia tăng đối với nhóm hàng hóa, 
dịch vụ trong các ngành nghề; (iv) 
miễn tiền chậm nộp phát sinh 
trong các năm 2020, 2021 đối với 
các doanh nghiệp, tổ chức phát 
sinh lỗ trong năm 2020. 

Nghị định có hiệu lực thi hành 
đồng thời với ngày có hiệu lực của 
Nghị quyết số 406/NQ-
UBTVQH15 (ngày 19/10/2021). 

Việc ban hành Nghị định số 
92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 
nhằm triển khai kịp thời các giải 
pháp được quy định tại Nghị quyết 
số 406/NQ-UBTVQH15 sẽ góp 
phần hỗ trợ các doanh nghiệp, 

người dân vượt qua khó khăn do 
tác động của dịch bệnh COVID-19 
để tiếp tục hoạt động, đóng góp 
vào kết quả khôi phục lại nền kinh 
tế của đất nước sau dịch bệnh và 
thực hiện an sinh xã hội./. 

 (Theo chinhphu.vn) 
 
 Doanh nghiệp cần đề cao vai 
trò của việc tra cứu kiểu dáng 
công nghiệp 

Việc tra cứu kiểu dáng công 
nghiệp (KDCN) là công việc rất 
cần thiết đối với doanh nghiệp để 
có thể định hướng phát triển sản 
phẩm, tránh xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ (SHTT) của người khác 
và xây dựng tài sản SHTT. 

 
Doanh nghiệp cần đề cao vai trò của việc 

tra cứu kiểu dáng công nghiệp 
Nhằm cung cấp thông tin và 

kiến thức cần thiết nhất giúp 
doanh nghiệp có thể tìm ra 
phương thức để vừa xây dựng và 
bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ 
(SHTT), vừa nâng cao được giá trị 
doanh nghiệp của mình để tồn tại 
và phát triển, Hội Sở hữu trí tuệ 
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Việt Nam (VIPA) đã phối hợp với 
Viện Phát triển Doanh nghiệp, 
Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) biên 
soạn và xuất bản cuốn “Cẩm nang 
hướng dẫn xây dựng, quản lý và 
bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ cho 
doanh nghiệp”. 

Trong cuốn cẩm nang này, các 
chuyên gia đã chỉ rõ vai trò 
của việc tra cứu kiểu dáng công 
nghiệp. Cụ thể, việc tra cứu thông 
tin KDCN rất hữu ích cho doanh 
nghiệp khi: 

Cần đánh giá khả năng bảo hộ 
(tính mới, trình độ sáng tạo) của 
một KDCN cụ thể, để phục vụ cho 
việc nộp đơn đăng ký KDCN của 
doanh nghiệp. 

Cần đánh giá khả năng xâm 
phạm quyền đã được xác lập trước 
của người khác trước khi thương 
mại hoá một KDCN, phục vụ cho 
việc đưa ra quyết định có tiếp tục 
thương mại hoá KDCN này hay 
không hoặc đưa ra chiến lược đối 
phó với những rủi ro xâm phạm 
quyền trong tương lai. 

Cần tham khảo các KDCN đã 
được bộc lộ công khai trong quá 
trình nghiên cứu và phát triển 
KDCN mới, nhằm mục đích nắm 
bắt các giải pháp thiết kế kiểu 
dáng có sẵn, tìm kiếm thêm ý 

tưởng thiết kế, tìm kiếm các đối 
tác kinh doanh, tránh được các chi 
phí không cần thiết cho việc 
nghiên cứu và phát triển những 
KDCN đã biết, theo dõi hoạt động 
của các đối thủ cạnh tranh hiện 
thời và tiềm năng trong tương lai. 

Nguồn thông tin tra cứu KDCN 
là tất cả các nguồn thông tin được 
bộc lộ công khai như sách, báo, 
tạp chí, các bài viết, video, hình 
ảnh trên mạng internet, các 
chương trình truyền hình, phim 
ảnh, băng đĩa, các tư liệu về sở 
hữu công nghiệp được các Cơ 
quan SHTT công bố, các sản 
phẩm mang KDCN đã được lưu 
thông trên thị trường, hiện vật 
mang KDCN được trưng bày tại 
triển lãm, hội chợ, v.v.  

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Chống buôn lậu và hàng giả 
dịp Tết Nhâm Dần: Cần đẩy 
mạnh ứng dụng khoa học công 
nghệ 

Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ Phạm Bình Minh yêu 
cầu Ban chỉ đạo 389 cùng các bộ, 
ngành, địa phương xây dựng Kế 
hoạch cao điểm chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả... 
đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng 
khoa học công nghệ. 
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Mới đây, Phó Thủ tướng 
Thường trực Chính phủ Phạm 
Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 
quốc gia chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả (BCĐ 389 
quốc gia) yêu cầu BCĐ 389 các 
bộ, ngành, địa phương xây dựng 
Kế hoạch cao điểm chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả những tháng cuối năm 2021 và 
dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 
năm 2022. 

 
Để công tác chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả 
trong thời gian tới chuyển biến 
căn bản hơn, Phó Thủ tướng yêu 
cầu BCĐ 389 các bộ, ngành, địa 
phương quán triệt thực hiện 
nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng, của Thủ tướng Chính phủ 
và BCĐ 389 quốc gia về công tác 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả; ngăn chặn đẩy lùi 
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống của cán bộ, công 
chức, sĩ quan thuộc các lực lượng 

chức năng, xây dựng nội bộ trong 
sạch, vững mạnh. Đề cao trách 
nhiệm người đứng đầu, gắn trách 
nhiệm của người đứng đầu với kết 
quả công tác. 

BCĐ 389 các bộ, ngành, địa 
phương quán triệt, chỉ đạo các lực 
lượng chức năng đẩy mạnh việc 
ứng dụng khoa học công nghệ 
trong công tác chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả; 
tăng cường phối hợp kết nối, chia 
sẻ thông tin phù hợp với tình hình 
mới; công bố, công khai rộng rãi 
số điện thoại, e-mail đường dây 
nóng của BCĐ 389 quốc gia và 
BCĐ 389 các cấp, bảo đảm thu 
thập, xử lý kịp thời tin báo từ quần 
chúng nhân dân theo đúng Quy 
chế tiếp nhận, xử lý tin báo về 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả. 

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ 
quan thông tấn báo chí phối hợp 
chặt chẽ với các lực lượng chức 
năng phản ánh kịp thời, chính xác 
tình hình và kết quả công tác đấu 
tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả; các biểu 
hiện tiêu cực, bất cập trong hoạt 
động của các cơ quan chức năng. 
Đồng thời làm tốt công tác tuyên 
truyền chính sách, pháp luật, vận 
động nhân dân không tham gia, 
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tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, 
gian lận thương mại và kinh doanh 
hàng giả; lên án các hành vi lợi 
dụng dịch bệnh để đầu cơ, tăng giá 
hàng hóa bất hợp lý và thực hiện 
kế hoạch cao điểm chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả trong dịp Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần năm 2022. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Doanh nghiệp đầu tiên được 
cấp phép cung cấp dịch vụ chữ 
ký số từ xa 

Công ty CP Công nghệ SAVIS 
vừa cho biết đã được Bộ TT&TT 
chính thức cấp giấy phép cung cấp 
dịch vụ ký số từ xa Remote 
Signing. 

 
Để được cấp phép, SAVIS phải 

trải qua các bài kiểm tra với hơn 
600 hạng mục được đánh giá bởi 
Cơ quan Kiểm định Tuân thủ của 
châu Âu và quản lý, giám sát, 
thẩm định bởi Bộ Thông tin 
Truyền Thông, Cục CNTT - Ban 

cơ yếu Chính phủ và Bộ Công an 
theo quy định tại Thông tư số 
16/2019/TT-BTTTT đối với mô 
hình ký số từ xa. 

Trước đó, SAVIS cũng đã được 
cấp phép cung cấp 2 dịch vụ về ký 
số và chứng nhận điện tử 
là TrustCA Qualified Timestamp – 
Dịch vụ chứng thực điện tử cấp 
dấu thời gian, và Chứng nhận Nhà 
cung cấp dịch vụ tin cậy QTSP về 
dịch vụ ký số, con dấu điện tử 
đảm bảo theo mô hình ký số từ xa. 
Với các giấy phép này, SAVIS 
cho biết có thể đáp ứng cả mô 
hình ký số cơ bản và ký số nâng 
cao phục vụ xác thực, lưu trữ điện 
tử lâu dài, chứng thực điện tử, 
công chứng điện tử theo quy 
chuẩn quốc tế và pháp luật Việt 
Nam. Dịch vụ ký số từ xa sẽ thúc 
đẩy giao dịch điện tử không giấy 
tờ triệt để đến tận quy trình cuối 
cùng là xác thực, lưu trữ điện tử 
lâu dài trong 10 năm, 20 năm hay 
vĩnh viễn. Lâu nay, đây vẫn là 
“điểm nghẽn” của chuyển đổi số 
khi các phương thức xác thực 
chưa đủ mạnh mẽ, vững chắc theo 
thời gian cũng như sự thay đổi 
công nghệ để bảo vệ giá trị bằng 
chứng, chứng cứ của tài liệu khỏi 
những nguy cơ giả mạo, gian lận. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 


