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ASEAN TĂNG CƯỜNG HÀNH 
ĐỘNG CHỐNG LẠI HÀNG 
GIẢ TRONG THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ  

Người tiêu dùng ASEAN ngày 
càng chuyển sang thương mại điện 
tử để mua thực phẩm, khẩu trang 
và các vật dụng gia đình khác 
trong 18 tháng qua trong khi tuân 
thủ các biện pháp giãn cách xã 
hội và kiểm soát dịch bệnh. 

Tuy nhiên, một số người mua 
sắm không may mắn cũng đã mua 
phải hàng giả, vì các hình thức lừa 
đảo người tiêu dùng cũng ngày 
càng nhiều và phức tạp trên không 
gian mạng. Hàng giả - một vấn đề 
dai dẳng ở nhiều chợ đường phố 
trong khu vực - dễ dàng ngụy 
trang trên mạng hơn sau một bức 
ảnh kỹ thuật số của một sản phẩm 
đích thực. 

Nhưng ASEAN đang tăng 
cường hành động chống lại hàng 
giả trực tuyến và nâng cao nhận 
thức với công chúng bằng cách 
đánh dấu Tuần lễ thực thi quyền 
sở hữu trí tuệ ASEAN đầu tiên kết 
thúc vào ngày 24/9 vừa qua. Điều 
này diễn ra sau khi Nhóm công tác 
ASEAN về Hợp tác sở hữu trí tuệ 

(AWGIPC) bổ sung các nội dung 
mới để chống hàng giả trực tuyến 
trong Bản cập nhật giữa kỳ được 
phát hành gần đây đối với Kế 
hoạch hành động 10 năm về quyền 
sở hữu trí tuệ 2016-2025 (gọi tắt là 
Kế hoạch hành động về quyền sở 
hữu trí tuệ). 

Cơ quan thực thi pháp luật trên 
toàn thế giới cũng đã cảnh báo. 
Interpol, tổ chức quốc tế chuyên 
thực thi luật hình sự xuyên biên 
giới, đã thực hiện nhiều hoạt động 
để giải quyết việc bán thuốc và 
sản phẩm sức khỏe giả trên mạng, 
bao gồm cả ở ASEAN. Các chính 
phủ ở ASEAN cũng đang tập hợp 
các bên liên quan để chống lại 
việc bán hàng giả trực tuyến. 

ASEAN thực hiện mục tiêu 
đồng thuận chống hàng giả 

Kế hoạch hành động quyền sở 
hữu trí tuệ (SHTT) được cập nhật 
gần đây của ASEAN bao gồm hai 
tài liệu mới đề cập đến việc thực 
thi trực tuyến. Một điều có thể 
cung cấp sẽ là việc tạo ra trao đổi 
thông tin để thực thi trực tuyến. 
Dữ liệu là chìa khóa để chống lại 
những kẻ giả mạo. Nếu các chính 
phủ trong ASEAN chia sẻ dữ liệu 
quan trọng về mô hình vi phạm 
trực tuyến quyền SHTT, bọn tội 
phạm sẽ không thể trốn tránh cơ 
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quan pháp luật bằng cách chuyển 
hoạt động sang các nước khác 
trong khu vực. Điều quan trọng là 
chủ sở hữu thương hiệu chủ động 
bảo vệ thương hiệu trực tuyến sẽ 
có thể đóng góp vào việc trao đổi 
thông tin. 

Một nội dung mới khác sẽ là 
việc tạo ra các hướng dẫn của 
ASEAN về thực thi trực tuyến. 
Các hướng dẫn sẽ giúp hài hòa 
cách tiếp cận chống hàng giả trực 
tuyến trên toàn khu vực. Một cách 
tiếp cận nhất quán của các nước 
ASEAN sẽ giúp chủ sở hữu 
thương hiệu và người tiêu dùng dễ 
dàng xác định hàng giả và báo cáo 
lạm dụng hơn, đồng thời khiến tội 
phạm khó trốn tránh bị phát hiện 
hơn. Hành động của các chính phủ 
trong ASEAN là rất quan trọng, 
nhưng nó không phải là giải pháp 
duy nhất cho vấn đề đang gia tăng 
này. Một hướng dẫn được cập 
nhật gần đây của Hiệp hội quốc tế 
nhấn mạnh rằng, tất cả các bên 
liên quan đều có vai trò để ngăn 
chặn sự lây lan của hàng giả trực 
tuyến. Điều này bao gồm các nền 
tảng thương mại điện tử. Hướng 
dẫn đưa ra lời khuyên rằng: Các 
nền tảng thương mại điện tử nên 
chủ động tìm và gỡ danh sách 
hàng giả, thực hiện trách nhiệm 

giải trình để biết người bán trên 
nền tảng của họ và làm việc với 
chủ sở hữu thương hiệu và cơ 
quan thực thi pháp luật bằng cách 
chia sẻ thông tin về hàng giả. 

Thương mại điện tử sẽ tiếp tục 
phát triển trong ASEAN. Để giữ 
an toàn cho người tiêu dùng, các 
chính phủ, nền tảng thương mại 
điện tử và chủ sở hữu thương hiệu 
cần tiếp tục đổi mới để ngăn chặn 
việc bán hàng giả trực tuyến. 
Những sửa đổi gần đây đối với kế 
hoạch hành động về quyền SHTT 
của ASEAN thể hiện rõ tầm nhìn 
của ASEAN về một tương lai kỹ 
thuật số an toàn, linh hoạt và đích 
thực. 

(Theo congthuong.vn) 
 

CÁC DOANH NGHIỆP HOA 
KỲ SẼ TĂNG CƯỜNG HOẠT 
ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG 
NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO TẠI VIỆT NAM 

Ngày 07/10/2021, Thứ trưởng 
Bùi Thế Duy đã có buổi làm việc 
trực tuyến với Đoàn Doanh nghiệp 
cấp cao Hội đồng Kinh doanh 
Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) trong 
chương trình làm việc thường niên 
giữa Bộ Khoa học và Công nghệ 
và USABC.  

Về phía USABC, ngài Micheal 
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Michalak, Phó Chủ tịch cao cấp 
kiêm Giám đốc điều hành, nguyên 
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam 
nhiệm kỳ 2007-2010 đã chủ trì 
phần làm việc của các doanh 
nghiệp Hoa Kỳ, trong đó có các 
doanh nghiệp tiêu biểu như 
Abbott, Amazone Web Service, 
Qualcom, UL, Varian, v.v… 

 
Tại buổi làm việc, ngài 

Micheal Michalak đã gửi lời cảm 
ơn Bộ Khoa học và Công nghệ vì 
sự hợp tác với các doanh nghiệp 
Hoa Kỳ trong thời gian qua và 
khẳng định luôn sát cánh và muốn 
hợp tác lâu dài với Việt Nam trong 
việc thực hiện mục tiêu kép là 
phòng chống dịch Covid-19 và mở 
cửa lại nền kinh tế. Ngài Micheal 
Michalak cũng khẳng định việc 
Hoa Kỳ chú trọng tập trung phát 
triển trong lĩnh vực công nghệ và 
đổi mới sáng tạo và sẽ tiếp tục 
phối hợp với Bộ trong thời gian 
tới. 

Đại diện các doanh nghiệp Hoa 
Kỳ đã nêu nhiều câu hỏi về các 
vấn đề quan tâm như việc sửa đổi 

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về 
xuất xứ hàng hóa cho thiết bị y tế 
và các linh kiện trang thiết bị y tế, 
các quy định trong việc chuyển 
giao công nghệ, vấn đề chuyển đổi 
số, v.v... Đồng thời, các doanh 
nghiệp cũng bày tỏ mong muốn 
thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh 
vực chuyển giao công nghệ và đổi 
mới sáng tạo để đồng hành cùng 
doanh nghiệp và người dân Việt 
Nam trong quá trình phát triển 
kinh tế. 

Thay mặt Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Thứ trưởng Bùi Thế 
Duy đã gửi lời cảm ơn tới các 
doanh nghiệp Hoa Kỳ vì đã trực 
tiếp hỗ trợ Việt Nam phòng chống 
dịch Covid-19 trong thời gian vừa 
qua và khẳng định Bộ Khoa học 
và Công nghệ luôn lắng nghe và 
tiếp thu ý kiến của các doanh 
nghiệp để tạo điều kiện tốt nhất 
cho hoạt động kinh doanh. Bộ 
Khoa học và công nghệ sẽ cùng 
USABC kết nối các tổ chức đổi 
mới sáng tạo ở cả hai nước nhằm 
nâng cao năng lực hấp thụ công 
nghệ của các doanh nghiệp Việt 
Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa 
và nhỏ; tăng cường hoạt động 
nghiên cứu và ĐMST tại các 
trường đại học và các viện nghiên 
cứu; và kết nối hoạt động chuyển 
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giao công nghệ tiên tiến, hiện đại 
từ Hoa Kỳ vào Việt Nam. Kết thúc 
phiên họp, hai bên đã nhất trí về 
việc sớm tổ chức các hoạt động cụ 
thể để triển khai các hoạt động 
hợp tác trong thời gian tới./. 

 (Theo most.gov.vn) 
 

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

Bên lề Đại Hội đồng WIPO 
2021, ngày 07/10/2021, Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) 
Việt Nam và Giám đốc điều hành 
kiêm Tổng kiểm soát Cơ quan 
SHTT Vương Quốc Anh (UKIPO) 
đã có buổi họp song phương trực 
tuyến cấp Cục trưởng nhằm trao 
đổi thông tin về tình hình phát 
triển gần đây, các biện pháp ứng 
phó với COVID-19 và kế hoạch 
phát triển trong thời gian tới của 
mỗi cơ quan. 

 Về phía Cục SHTT, Cục 
trưởng Đinh Hữu Phí cho biết, 
trong thời gian chịu ảnh hưởng 
của làn sóng COVID-19 lần thứ tư 
từ ngày 27/4/2021, Cục SHTT đã 
phải tạm dừng tiếp nhận và trả kết 
quả đơn đăng ký sở hữu công 
nghiệp trực tiếp tại trụ sở Cục 

SHTT từ ngày 27/5/2021 đến ngày 
30/9/2021, thay vào đó, trong 
khoảng thời gian trên, đơn đăng 
ký SHCN và các công văn, tài liệu 
nộp đến trụ sở Cục SHTT và Văn 
phòng đại diện chỉ được tiếp nhận 
thông qua hình thức trực tuyến 
hoặc gửi qua bưu điện.  

 
Bên cạnh đó, Cục SHTT cũng 

ban hành Thông báo số 7581/TB-
SHTT về việc áp dụng quy định 
của pháp luật về thời hạn đối với 
người nộp đơn bị ảnh hưởng do 
dịch bệnh Covid-19, theo đó, Cục 
SHTT sẽ gia hạn cho các thủ tục 
liên quan đến xác lập quyền 
SHCN (yêu cầu hưởng quyền ưu 
tiên, bổ sung tài liệu, duy trì/gia 
hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ…) 
đến hạn trong khoảng thời gian từ 
ngày 30/6/2021 đến ngày 
31/8/2021 được tự động gia hạn 
đến hết ngày 30/9/2021. Cục 
SHTT cũng giảm 50% lệ phí sở 
hữu công nghiệp nhằm hỗ trợ, 
tháo gỡ khó khăn cho đối tượng 
chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
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theo quy định của Thông tư số 
47/2021/TT-BTC quy định mức 
thu một số khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối 
tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19. 

Cục trưởng Đinh Hữu Phí đã 
thông báo với Giám đốc điều hành 
UKIPO về tiến độ sửa đổi Luật 
SHTT, cụ thể là Dự thảo Luật 
SHTT đã được trình Chính phủ 
vào tháng 6/2021, dự kiến xin ý 
kiến Quốc hội vào tháng 10/2021 
và thông qua tại kỳ họp thứ ba 
Quốc hội khóa XV vào tháng 
5/2022. Cục trưởng cho biết, việc 
sửa đổi Luật lần này nhằm hai 
mục đích, đó là khắc phục những 
bất cập của thực tiễn 15 năm thi 
hành và thúc đẩy mạnh mẽ hơn 
hoạt động đổi mới sáng tạo, đặc 
biệt từ khối viện nghiên cứu, 
trường đại học. Mặc dù hệ thống 
pháp luật về SHTT của Việt Nam 
và Vương quốc Anh có khác biệt, 
song Cục trưởng bày tỏ Việt Nam 
mong muốn nhận được góp ý và 
tư vấn của UKIPO đối với dự thảo 
Luật SHTT sửa đổi của Việt Nam 
nếu có. 

Cục trưởng Đinh Hữu Phí cũng 
cập nhật với UKIPO về tình hình 
triển khai Chiến lược SHTT quốc 
gia. Trên cơ sở Kế hoạch thực 

hiện Chiến lược cho giai đoạn 
2020-2025 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Cục SHTT được Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ giao nhiệm vụ theo dõi và 
tổng hợp tình hình thực hiện 
Chiến lược của các Bộ, ngành, địa 
phương. Cục SHTT đã phối hợp 
với các cơ quan liên quan tổ chức 
tuyên truyền, phổ biến về nội dung 
Chiến lược trên các phương tiện 
thông tin đại chúng và qua các hội 
thảo, hội nghị về phổ biến chính 
sách, pháp luật về SHTT. Bên 
cạnh đó, Cục còn hướng dẫn, góp 
ý cho kế hoạch triển khai Chiến 
lược SHTT của nhiều cơ quan, đặc 
biệt là Kế hoạch của UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương.  

Tại buổi làm việc, Cục trưởng 
Đinh Hữu Phí cũng chia sẻ về một 
số định hướng của Cục SHTT 
trong thời gian tới, trong đó tiếp 
tục thực hiện Đề án Luật sửa đổi 
bổ sung Luật SHTT; tập trung các 
nguồn lực để đảm bảo triển khai 
có chất lượng và hiệu quả các 
nhiệm vụ thực hiện Chiến lược 
SHTT năm 2030 (giai đoạn 2020-
2025); triển khai có hiệu quả 
Chương trình Phát triển tài sản trí 
tuệ đến năm 2030 và các hoạt 
động hỗ trợ đổi mới sáng tạo 
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nhằm phát huy vai trò của quyền 
SHTT đối với phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước; tiếp tục 
nghiên cứu và áp dụng các giải 
pháp đột phá để đẩy mạnh công 
tác xử lý đơn đăng ký xác lập 
quyền SHCN;… 

Về phía UKIPO, sau khi nghe 
chia sẻ của Cục SHTT, ông Tim 
Moss bày tỏ ấn tượng với những 
kết quả hoạt động mà Cục SHTT 
đã đạt được trong thời gian qua. 
Ông cũng thông tin cho Cục 
SHTT về các hoạt động của 
UKIPO trong năm vừa rồi, như gia 
hạn cho người nộp đơn trong xử lý 
các vấn đề liên quan đến thủ tục 
xác lập quyền SHTT trong giai 
đoạn đầu của dịch COVID-19 tại 
Vương quốc Anh, sửa đổi Luật 
SHTT để thích nghi với Brexit, sự 
tăng trưởng của đơn nhãn hiệu và 
kiểu dáng công nghiệp trong bối 
cảnh thương mại điện tử ngày 
càng phát triển trong đại dịch 
khiến cho UKIPO phải tiến hành 
tuyển dụng thẩm định viên để kịp 
thời giải quyết số lượng đơn gia 
tăng và đơn tồn. Giám đốc điều 
hành UKIPO cho rằng Cơ quan 
SHTT hai nước có nhiều điểm 
chung về vai trò phối hợp với cơ 
quan thực thi quyền, về định 
hướng ưu tiên liên quan đến sửa 

đổi Luật SHTT nhằm thúc đẩy đổi 
mới sáng tạo phục vụ phát triển 
kinh tế cũng như về kế hoạch 
tuyển dụng, đào tạo và trang bị cơ 
sở vật chất cho Cơ quan SHTT 
nhằm phục vụ công tác chuyên 
môn. 

Liên quan đến định hướng hợp 
tác giữa hai Cơ quan trong thời 
gian tới, hai Lãnh đạo thống nhất 
xem xét khả năng ký gia hạn 
MOU và thảo luận về các hoạt 
động hợp tác thông qua dự án mới 
sau khi Dự án hỗ trợ phát triển 
lĩnh vực tài chính và SHTT khu 
vực Đông Nam Á (FSIP) sẽ kết 
thúc vào cuối năm nay. Kết thúc 
buổi họp, Cục trưởng Đinh Hữu 
Phí và Giám đốc điều hành 
UKIPO Tim Moss cùng gửi lời 
cảm ơn các đồng nghiệp của hai 
bên vì sự hợp tác tốt đẹp trong 
thời gian qua và hy vọng quan hệ 
hợp tác giữa hai Cơ quan sẽ ngày 
càng bền chặt, hiệu quả trong 
tương lai.  

(Theo most.gov.vn) 
 

 
 
 
QUYỀN TÁC GIẢ - CÔNG CỤ 
HỮU HIỆU ĐỂ NGĂN CHẶN 
XÂM PHẠM SỞ HỮU TRÍ 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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TUỆ TẠI VIỆT NAM  
Tài sản trí tuệ của các doanh 

nghiệp có danh tiếng, uy tín luôn 
là mục tiêu của nạn bắt chước, 
sao chép, làm giả. Doanh nghiệp 
càng có uy tín, danh tiếng, càng 
dễ bị tổn thương bởi những kẻ 
kinh doanh bất chính. Nhái kiểu 
dáng bao bì hàng hoá của các 
doanh nghiệp có uy tín, danh tiếng 
để trục lợi đang có khuynh hướng 
gia tăng nguy hiểm và biến đổi 
ngày càng tinh vi.  

Theo quy định của pháp luật, 
chỉ khi được cấp văn bằng bảo hộ, 
quyền đối với nhãn hiệu hay kiểu 
dáng công nghiệp (KDCN) mới 
được xác lập cho chủ sở hữu và 
chỉ khi đó, nhãn hiệu hay KDCN 
mới chính thức trở thành công cụ 
pháp lý để chủ sở hữu có thể yêu 
cầu cơ quan chức năng tiến hành 
các hành động thực thi, xử lý các 
hành vi vi phạm. Điều này có 
nghĩa là, khi nhãn hiệu hay KDCN 
vẫn còn đang trong giai đoạn thẩm 
định, chủ thể quyền chưa thể thiết 
lập được cơ sở pháp lý cần thiết để 
yêu cầu xử lý các hành vi xâm 
phạm. 

Quá trình thẩm định đối với 
nhãn hiệu hay KDCN tại Việt 
Nam thường bị kéo dài, trên thực 
tế, có thể từ 16-18 tháng, thậm chí 

có thể lên đến vài năm nếu Nhãn 
hiệu bị bên thứ ba phản đối hoặc 
bị Cục Sở hữu trí tuệ từ chối bảo 
hộ. Không ít kẻ kinh doanh bất 
chính coi đây là khoảng “thời gian 
vàng” hay “thời gian an toàn” để 
tự do thực hiện các hành vi xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) 
một cách trắng trợn mà không lo 
bị khởi kiện hay bị áp dụng các 
chế tài. Thực tế, có những sản 
phẩm xâm phạm quyền SHTT chỉ 
cần tiêu thụ trong một mùa vụ, thì 
thời gian 16-18 tháng mà nhãn 
hiệu hay KDCN chưa được cấp 
văn bằng bảo hộ, là quá đủ và còn 
quý hơn vàng để thu về mức lợi 
nhuận khổng lồ, thậm chí, còn đe 
doạ đến sự tồn tại của các sản 
phẩm chính hãng. 

Khi chưa thể xác lập quyền đối 
với nhãn hiệu hay KDCN, đối mặt 
với các hành vi xâm phạm, nhiều 
chủ thể quyền đành ngậm ngùi 
chọn giải pháp tình thế là gửi thư 
cảnh báo/thư khuyến cáo hay khởi 
sự các biện pháp chống cạnh tranh 
không lành mạnh. Pháp luật về 
SHTT của Việt Nam thiết lập cơ 
chế để bảo hộ cho những chỉ dẫn 
thương mại chưa được đăng ký 
(như nhãn hiệu, tên thương mại, 
kiểu dáng bao bì hàng hoá, nhãn 
hàng hoá…), nghĩa là, dù cho 
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chưa đăng ký các chỉ dẫn thương 
mại, chủ sở hữu vẫn có quyền yêu 
cầu cơ quan chức năng xử lý hành 
vi bị cho là xâm phạm. 

Trong khi quy trình đăng ký 
nhãn hiệu/KDCN có thể kéo dài 
hơn 1 năm hoặc vài năm, đăng ký 
quyền tác giả tại Việt Nam lại diễn 
ra khá nhanh chóng, thủ tục đơn 
giản. Tuy nhiên, trong một khoảng 
thời gian dài, lợi ích này đã bị 
nhiều chủ thể quyền đánh giá thấp 
và không được coi trọng đúng 
mức vì cho rằng: Quyền tác giả là 
cơ sở không vững chắc, do vậy, 
chỉ nên coi nguồn tài liệu/lập luận 
bổ trợ trong chiến lược bảo vệ 
quyền SHTT. 

Các quy định về bảo vệ quyền 
SHTT của Việt Nam đang được 
hoàn thiện theo các tiêu chuẩn, 
chuẩn mực quốc tế cao hơn sau 
khi Việt Nam ký kết Hiệp định 
EVFTA và CPTPP. Tuy nhiên, 
thực tế cho thấy rằng: Chống xâm 
phạm SHTT luôn là cuộc chiến 
không có hồi kết ở bất kỳ quốc gia 
nào. Do đó, thay vì trông chờ sự 
thay đổi từ hệ thống pháp luật 
quốc gia, tự bảo vệ mình chống lại 
nạn ăn cắp tài sản trí tuệ vẫn là 
cách tiếp cận khôn ngoan và hiệu 
quả. Để chống lại các hành vi xâm 
phạm quyền SHTT tại Việt Nam, 

ngăn ngừa và hạn chế thiệt hại, 
ngoài việc đăng ký nhãn hiệu 
và/hoặc KDCN, trước khi tung sản 
phẩm ra thị trường, doanh nghiệp 
nên thực hiện các thủ tục cần thiết 
để đăng ký bảo hộ logo, kiểu dáng 
bao bì sản phẩm của mình dưới 
dạng quyền tác giả tại Việt Nam 
trong thời gian sớm nhất. 

Trong bối cảnh mà nhãn 
hiệu/KDCN chưa được cấp văn 
bằng bảo hộ và không dễ để chứng 
minh “chỉ dẫn thương mại” đã 
được sử dụng rộng rãi tại Việt 
Nam, việc nắm giữ giấy chứng 
nhận đăng ký quyền tác giả đối 
với logo hay kiểu dáng bao bì 
hàng hóa sẽ mang lại nhiều lợi ích 
cho doanh nghiệp ở chỗ: 

Thứ nhất, giảm nhẹ nghĩa vụ 
chứng minh: Chủ sở hữu giấy 
chứng nhận đăng ký quyền tác giả 
tại Việt Nam không phải chứng 
minh quyền sở hữu của mình đối 
với tác phẩm đã đăng ký trong 
tranh chấp, trừ trường hợp có bằng 
chứng khác. Giấy chứng nhận 
đăng ký quyền tác giả tại Việt 
Nam là bằng chứng mặc nhiên về 
tính hợp lệ của quyền tác giả đối 
với tác phẩm. Do đó, nếu nhãn 
hiệu của bạn được cấp giấy chứng 
nhận quyền tác giả, bạn mặc nhiên 
được coi là chủ sở hữu đối với 
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nhãn hiệu đó dưới dạng quyền tác 
giả. 

Thứ hai, có cơ sở để yêu cầu 
giám định xâm phạm quyền tác 
giả: Giấy chứng nhận đăng ký 
quyền tác giả tại Việt Nam là cơ 
sở pháp lý và là tài liệu bắt buộc 
phải có để yêu cầu giám định xâm 
phạm quyền tác giả tại Việt Nam.  

Thứ ba, là căn cứ pháp lý 
khẳng định quyền SHTT: Các cơ 
quan thực thi của Việt Nam ngần 
ngại thực hiện các biện pháp thực 
thi nếu không đệ trình Giấy chứng 
nhận đăng ký quyền tác giả cùng 
với đơn yêu cầu xử lý vi phạm 
quyền tác giả theo thủ tục hành 
chính hoặc khởi kiện theo thủ tục 
dân sự. Giấy chứng nhận đăng ký 
quyền tác giả giúp cơ quan thực 
thi dễ dàng thụ lý giải quyết vụ 
việc vi phạm quyền tác giả vì nó 
ghi nhận đầy đủ thông tin về tác 
phẩm, về chủ sở hữu/tác giả. 

Thứ tư, giúp tránh nạn ăn 
cắp/chiếm đoạt tài sản trí tuệ: 
Đăng ký sớm tác phẩm tại Việt 
Nam giúp giảm thiểu rủi ro, nguy 
cơ bị tổ chức/cá nhân khác chiếm 
đoạt quyền đăng ký và trở thành 
chủ sở hữu hợp pháp của tác 
phẩm. 

Với những lợi ích nêu trên, 
Giấy chứng nhận quyền tác giả đã 

và đang trở thành công cụ hữu 
hiệu để tìm kiếm sự bảo hộ trong 
các tranh chấp/xâm phạm nhãn 
hiệu/KDCN, đặc biệt trong bối 
cảnh các đối tượng này còn đang 
trong tình trạng thẩm định, chưa 
được cấp văn bằng bảo hộ. 

Xâm phạm quyền SHTT tại 
Việt Nam đang diễn ra ngày càng 
tinh vi, tràn lan và vẫn gia tăng ở 
mức báo động. Đợi chờ hàng năm 
để nhãn hiệu/KDCN được cấp văn 
bằng bảo hộ tại Việt Nam không 
phải là liệu pháp hữu hiệu, nó chắc 
chắn sẽ đặt bạn/doanh nghiệp của 
bạn vào những rủi ro và thiệt hại 
không thể bù đắp. Trong khi đó, 
khởi sự thủ tục chống cạnh tranh 
không lành mạnh tại Việt Nam đòi 
hỏi nghĩa vụ chứng minh rất nặng 
nề. Do đó, tại thời điểm này, chiến 
lược bảo vệ quyền SHTT nhanh 
chóng về thời gian và hiệu quả về 
chi phí, theo chúng tôi là: nên ưu 
tiên mọi nguồn lực cần thiết để 
đăng ký Quyền tác giả bên cạnh 
việc đăng ký nhãn hiệu/KDCN 
(nếu phù hợp) trong thời gian sớm 
nhất, đặc biệt khi Trung tâm Giám 
định quyền tác giả, quyền liên 
quan đã thực hiện giám định xâm 
phạm quyền tác giả, quyền liên 
quan theo yêu cầu của chủ thể 
quyền SHTT và các cơ quan chức 
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năng của Việt Nam. 
(Theo congthuong.vn) 

 
CHO VAY THẾ CHẤP BẰNG 
TÀI SẢN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY 
THƯƠNG MẠI HÓA SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ CỦA TRUNG QUỐC 

Cho vay thế chấp bằng tài sản 
sở hữu trí tuệ (IPR pledge 
financing) là hình thức huy động 
vốn mà trong đó doanh nghiệp 
(DN) dùng tài sản sở hữu trí tuệ 
(SHTT) để thế chấp vay ngân 
hàng .  

 
Các tài sản SHTT có thể dùng 

để thế chấp gồm: quyền thương 
hiệu, bằng sáng chế, quyền tác giả, 
bản quyền phần mềm máy tính... 
Hình thức vay thế chấp bằng tài 
sản SHTT này đã được triển khai 
tại một số quốc gia trên thế giới 
như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Thuỵ 
Điển… Tại Trung Quốc, năm 
2006 Ngân hàng Truyền thông 
Trung Quốc (Bank of 
Communications) chi nhánh Bắc 

Kinh đã lần đầu tiên tung ra gói 
vay thế chấp bằng tài sản SHTT 
dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 
(DNVVN) trong nước, mở ra 
hướng đi mới trong hoạt động hỗ 
trợ thương mại hoá tài sản SHTT. 
Trung Quốc là một trong những 
quốc gia có hoạt động SHTT sôi 
động trên thế giới với quan điểm 
chiến lược là hướng tới một chế 
độ SHTT mạnh mẽ và hiệu quả. 
Trong vòng 2 thập kỷ qua, quốc 
gia này đã thực hiện những cải 
cách mạnh mẽ về hệ thống bảo hộ 
lợi ích trong lĩnh vực SHTT, xây 
dựng và sửa đổi một loạt văn bản 
pháp lý liên quan tới chủ đề tài sản 
trí tuệ như: Luật Nhãn hiệu hàng 
hóa (1993, 2001), Luật Bảo hộ 
sáng chế (1984, 2000), Luật Bản 
quyền (1990, 2001), Luật chống 
cạnh tranh không lành mạnh 
(1993). 

Cùng với chiến lược xây dựng 
cơ chế đảm bảo thực thi lợi ích, 
Trung Quốc từng bước thực hiện 
phát triển nội lực về tài sản trí tuệ 
nhằm vươn lên vai trò chủ thể 
SHTT trong quan hệ SHTT toàn 
cầu. Hàng loạt chương trình quốc 
gia về thúc đẩy phát triển tài sản 
trí tuệ đã được triển khai thực hiện 
như: Chương trình nghiên cứu và 
phát triển công nghệ cao 863 chú 
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trọng vào các lĩnh vực R&D chiến 
lược của Trung Quốc; Chương 
trình ngọn đuốc chú trọng phát 
triển công nghệ cao và nghiên cứu 
ứng dụng;… 

Thành công của các chương 
trình này đã mang lại vị thế mới 
cho Trung Quốc về tài sản SHTT 
và nhanh chóng chiếm lĩnh được 
những lợi ích từ nguồn tài nguyên 
đó. Là quốc gia có số lượng đơn 
đăng ký sáng chế thuộc hàng cao 
nhất nhì thế giới-theo báo cáo 
WIPO năm 2018 số đơn sáng chế 
quốc tế dẫn đầu thế giới là Trung 
Quốc với 1,54 triệu đơn đăng ký, 
tỷ lệ thương mại hoá thành công 
(trung bình năm) của Trung Quốc 
trong giai đoạn 2016 - 2020 là > 
30%. Số lượng các giao dịch liên 
quan đến bằng SC (bao gồm cả 
cấp giấy phép chuyển giao quyền 
sử dụng (li-xăng), và thế chấp tài 
chính) trong giai đoạn này đạt 
1,386 triệu lượt, gấp 2,5 lần so với 
giai đoạn 2011 – 2015. 

Trung Quốc đạt được các thành 
tựu như vậy là nhờ có các chính 
sách thúc đẩy thương mại hoá 
bằng sáng chế của chính phủ, điển 
hình như chính sách cho vay  thế 
chấp bằng tài sản SHTT. Cho vay 
thế chấp bằng tài sản SHTT được 
hiểu là hình thức huy động vốn mà 

trong đó DN dùng tài sản SHTT 
để thế chấp vay ngân hàng. Các tài 
sản SHTT có thể dùng thế chấp 
gồm: quyền thương hiệu, bằng 
sáng chế, bản quyền tác giả... 

Để cung cấp được dịch vụ hỗ 
trợ cho DNVVN, CNIPA đã thành 
lập một liên minh gồm các DN 
định giá tài sản SHTT, DN cho 
vay thế chấp có vốn đăng ký từ 
200 triệu NDT (khoảng 31 triệu 
USD), các quỹ đầu tư trái phiếu, 
quỹ có vốn đăng ký từ 500 triệu 
NDT (khoảng 77,5 triệu USD), và 
các nền tảng Internet (Internet 
platform) về giao dịch SHTT và 
cổ phiếu.  

Trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 đã lan rộng và ảnh 
hưởng nặng nề đến hầu hết các 
nền kinh tế thế giới (bao gồm cả 
Trung Quốc) hiện nay, nhằm hỗ 
trợ các DN trong nước hoạt động 
trở lại và phục hồi sản xuất, 
CNIPA đã tạo ra một kênh xanh 
cho việc đăng ký thế chấp các 
bằng SC và nhãn hiệu, từ đó cung 
cấp dịch vụ 5-trong-1 nhanh 
chóng hơn cho hơn 5000 DN. 
CNIPA đã sửa đổi các quy định về 
thế chấp nhãn hiệu, đơn giản hóa 
các thủ tục và hồ sơ đăng ký, và 
giảm khung thời gian xử lý (từ khi 
nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký) xuống 
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chỉ còn 02 ngày làm việc. Đối với 
vay thế chấp bằng SC, khung thời 
gian xử lý cũng giảm từ 07 ngày 
làm việc xuống còn 03 ngày đối 
với hồ sơ nộp trực tiếp, và 01 ngày 
đối với hồ sơ nộp trực tuyến. 

Chính sách cho vay thế chấp 
bằng tài sản SHTT đóng một vai 
trò quan trọng trong việc hỗ trợ 
DNVVN chuyển đổi tài sản SHTT 
thành giá trị kinh tế riêng, góp 
phần vào sự phát triển của nền 
kinh tế chung, và nâng cao nhận 
thức của cộng đồng về tài sản 
SHTT tại Trung Quốc. Chính sách 
này còn giúp các DNNVV Trung 
Quốc xác định được giá trị đầu tư 
cho công nghệ mới mà họ sở hữu, 
đồng thời thiết lập được hệ thống 
phân tích đánh giá rủi ro phục vụ 
công tác hỗ trợ tài chính và 
thương mại hóa tài sản SHTT cho 
DNNVV. 

(Theo most.gov.vn) 
 
 
 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Đức sản xuất nhiên liệu máy 
bay không phát thải  

Ngày 4/10, nhà máy thương 
mại đầu tiên trên thế giới sản xuất 
nhiên liệu dầu hỏa tổng hợp, được 

quảng cáo là loại nhiên liệu hàng 
không thân thiện với khí hậu trong 
tương lai, đã ra mắt tại Đức. 

Nhà máy mới nằm ở Werlte, 
gần biên giới Tây Bắc của Đức 
với Hà Lan, sẽ sử dụng nước và 
điện từ bốn trang trại gió gần đó 
để sản xuất hydro. Hydro sau đó 
được kết hợp với carbon dioxide 
(CO2) để tạo ra dầu thô, rồi được 
tinh chế thành nhiên liệu máy bay 
phản lực. Nhà máy ở Werlte sẽ lấy 
hỗn hợp CO2 từ một cơ sở sản 
xuất khí sinh học gần đó, cùng với 
một lượng CO2 hút thẳng từ 
không khí. (Các quy trình hút CO2 
từ không khí cũng là cần thiết để 
đáp ứng các mục tiêu giữ nhiệt độ 
nóng lên trong phạm vi 1,5 độ C 
của hiệp định khí hậu Paris.) 

Khi vận hành máy bay, quá 
trình đốt nhiên liệu dầu hỏa tổng 
hợp này chỉ giải phóng một lượng 
CO2 vào khí quyển bằng với 
lượng đã thu được trước đó để đưa 
vào quy trình sản xuất nhiên liệu, 
do đó nhiên liệu này "trung hòa 
carbon" hay lượng phát thải ròng 
bằng 0. Nhìn chung, có vẻ như 
ngành hàng không đang chuẩn bị 
cho một sự thay đổi lớn. Cũng vào 
ngày 4/10, Hiệp hội Vận tải Hàng 
không Quốc tế IATA cho biết các 
thành viên của họ đặt mục tiêu đạt 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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mức phát thải carbon ròng bằng 0 
vào năm 2050, trong đó nhiên liệu 
tổng hợp đóng một vai trò quan 
trọng. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Chế tạo vắc xin Covid-19 mới 
từ cây quillay 

Cây quillay - loại cây thường 
xanh quý hiếm có nguồn gốc từ 
Chile - từ lâu đã được người bản 
địa dùng làm xà phòng và thuốc. 
Trong những năm gần đây, chúng 
còn được dùng để sản xuất vắc xin 
phòng bệnh zona và vắc xin sốt rét 
đầu tiên trên thế giới, cũng như 
chất tạo bọt cho các sản phẩm 
trong ngành công nghiệp thực 
phẩm, đồ uống và khai thác mỏ. 

Hãng dược phẩm Novavax 
đang điều chế một loại vắc xin 
Covid-19 mới, sử dụng chiết xuất 
từ vỏ những cành cây quillay 
già. Hãng này cho biết, họ đang 
nghiên cứu sử dụng chiết xuất từ 
cây quillay ở Chile để có thể sản 
xuất 4,4 tỉ liều vắc xin Covid-19 
vào năm 2022, cung cấp giải pháp 
vắc xin cho các quốc gia có thu 
nhập thấp và trung bình. Trước 
nhu cầu khai thác cây quillay tăng 
cao, các nhà khoa học đang lo ngại 
nguồn cung có thể sẽ nhanh chóng 
cạn kiệt. Theo phân tích từ 

Reuters, sản lượng xuất khẩu các 
sản phẩm từ cây quillay đã tăng 
gấp 3 lần, lên đến hơn 3.600 tấn 
mỗi năm trong thập niên trước đại 
dịch. Công ty Desert King 
International - nhà cung cấp chiết 
xuất cây quillay duy nhất của 
Novavax và cũng là nhà xuất khẩu 
cây quillay lớn nhất của Chile - 
cho biết họ bảo đảm sản xuất đủ 
chiết xuất quillay từ những cây già 
để tạo ra tới 4,4 tỉ liều vắc xin 
Covid-19 vào năm 2022.  

Trong diễn biến liên quan tới 
vắc xin Covid-19, đến thời điểm 
hiện nay, tại Việt Nam đã có 8 loại 
vắc-xin phòng COVID-19 được 
Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Các 
loại vắc-xin được phê duyệt sử 
dung hiện nay gồm: AstraZeneca, 
Gam-COVID-Vac (tên khác là 
SPUTNIK V), Vero Cell, 
Comirnaty của Pfizer/BioNTech, 
Vắc xin Spikevax (Tên khác là 
Moderna), vắc-xin Janssen, vắc-
xin Hayat-Vax và vắc-xin Abdala. 

Trong diễn biến liên quan tới 
công cuộc tìm kiếm, nghiên cứu 
các loại vắc xin Covid-19, mới 
đây Giám đốc điều hành 
BioNTech (Đức), Ugur Sahin 
nhận định, thế giới có thể cần loại 
vắc xin Covid-19 mới vào giữa 
năm 2022 để chống lại các biến 
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thể. Thực tế các vắc xin hiện có 
chống lại các biến thể đang lưu 
hành, chẳng hạn như biến thể 
Delta rất dễ lây lan. Các mũi tiêm 
nhắc lại có thể tăng cường tác 
dụng bảo vệ. 

 (Theo vietq.vn) 

 
 Máy quét não có thể đeo được  

Các nhà nghiên cứu tại Đại 
học London và Nottingham đã 
phát triển một thiết bị mới là máy 
quét não có thể đeo được, hiện 
đang được sử dụng ở phòng khám 
chuyên khoa dành cho trẻ em mắc 
chứng động kinh. Thiết bị mới này 
là Hệ thống từ kế bơm quang học 
MEG (OPM-MEG) được tích hợp 
trong căn phòng được bảo vệ 
bằng từ tính. 

 
 (MEG) là một công cụ chẩn 

đoán đo những thay đổi trong từ 
trường được tạo ra bởi hoạt động 
của tế bào thần kinh trong não. 
Hoạt động này diễn ra tự nhiên và 
toàn bộ quá trình quét hoàn toàn 
không xâm lấn. Một nghiên cứu 

đã công nhận MEG là một trong 
những phương pháp ghi; đánh giá 
chức năng não tiên tiến nhất và 
việc sử dụng nó trong bệnh động 
kinh đã được chứng minh rõ ràng. 
Tuy nhiên, máy quét MEG truyền 
thống được tối ưu hóa cho người 
lớn và chỉ được sử dụng hạn chế ở 
trẻ em. Hơn nữa, công nghệ MEG 
thông thường yêu cầu trẻ phải nằm 
yên hoàn toàn trong thời gian dài, 
hoặc thậm chí cho dùng thuốc an 
thần trong quá trình quét. 

OPM-MEG giúp trẻ dễ tiếp cận 
hơn với việc quét vào, đặc biệt là 
những trẻ có tình trạng sức khỏe 
phức tạp, OPM-MEG có thể sử 
dụng như đội mũ bảo hiểm, và đi 
lại được trong căn phòng được bảo 
vệ từ tính, để thực hiện các hoạt 
động trong quá trình quét não diễn 
ra. Thiết bị có thể điều chỉnh để 
phù hợp với trẻ em ở mọi lứa tuổi.  

Hệ thống OPM-MEG cũng sử 
dụng một loại phòng được bảo vệ 
bằng từ tính mới - Phòng ánh sáng 
Mu-Room. Căn phòng mới được 
tạo ra tại trung tâm nghiên cứu và 
sức khỏe Young Epilepsy ở Surrey 
nhẹ hơn và rẻ hơn những căn 
phòng được che chắn từ tính 
truyền thống. Sự phát triển mới 
này, cùng với các cảm biến mới, 
cuối cùng sẽ cung cấp một lựa 
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chọn khả thi và giá cả phải chăng 
cho nhiều bệnh viện. 

(Theo nasati) 
 

 Thử nghiệm vi khuẩn ăn kim 
loại để làm sạch rác thải 

Một nhà khoa học người Chile 
phát hiện các vi sinh vật cố gắng 
sống sót trong điều kiện khắc 
nghiệt bằng cách "ngấu nghiến" 
chiếc đinh kim loại. Trong nghiên 
cứu này, Reales tập trung vào vi 
khuẩn oxy hóa kim loại có tên là 
Leptospirillum. Cô thu thập chúng 
từ mạch nước phun Tatio nằm ở 
độ cao 4.200 m so với mực nước 
biển, cách thành phố Antofagasta 
ở phía bắc Chile khoảng 350 km. 

 
Leptospirillum sống trong môi 

trường axit và không bị ảnh hưởng 
bởi nồng độ tương đối cao của hầu 
hết kim loại. Trong thử nghiệm 
ban đầu, các vi sinh vật mất tới hai 
tháng để phân hủy một chiếc đinh. 
Reales muốn tăng tốc quá trình 
này nên đã bỏ đói chúng và thả 
vào một môi trường khắc nghiệt. 

Kết quả là Leptospirillum phải 
tìm cách thích nghi và đẩy nhanh 
quá trình ăn kim loại. Sau hai năm 
thử nghiệm, thời gian chúng ăn hết 
một chiếc đinh đã được rút ngắn 
xuống chỉ còn ba ngày. Sau quá 
trình phân hủy, những gì còn lại là 
cặn lỏng màu đỏ "có chất lượng 
tốt". Khi tích hợp sinh học, sản 
phẩm được tạo ra có thể cải thiện 
việc thu hồi đồng trong một quy 
trình gọi là luyện kim thủy lực. Về 
cơ bản, cặn lỏng đó có thể dùng để 
chiết xuất đồng từ đá theo cách 
bền vững hơn so với việc sử dụng 
hóa chất trong quá trình rửa trôi 
hiện nay. 

Reales đã gửi yêu cầu cấp bằng 
sáng chế quốc tế cho công nghệ 
của mình. Cô hy vọng nó sẽ giúp 
giảm thiểu chất thải kim loại đang 
làm xấu cảnh quan ở các khu vực 
khai thác của đất nước. 

 (Theo vnexpress.net) 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Nghiên cứu công nghệ và 
thiết kế chế tạo thiết bị chiên 
chân không liên tục sản phẩm 
thủy sản ăn liền năng suất 30 - 
50 kg/giờ 

Trên thế giới và tại Việt Nam, 
các sản phẩm chiên chân không từ 
rau, củ, quả và tinh bột đã trở nên 
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phổ biến. Các doanh nghiệp đi 
theo hướng này như Công ty cổ 
phần Vinamit đã liên tục phát 
triển cung cấp các sản phẩm có 
giá trị ra thị trường trong nước và 
xuất khẩu.  

Ở Việt Nam còn thiếu vắng các 
sản phẩm chiên chân không chế 
biến từ thủy hải sản. Đây là nguồn 
thực phẩm giàu đạm, có giá trị 
dinh dưỡng rất tốt, có hương vị 
đặc trưng. Nước ta có bờ biển dài, 
điều kiện tự nhiên rất thuận lợi 
cho đánh bắt và nuôi trồng thủy 
hải sản. Hiện nay các doanh 
nghiệp Việt Nam cũng đã xuất 
khẩu mạnh các mặt hàng này trên 
toàn thế giới, nhưng vẫn chủ yếu 
là các sản phẩm thủy hải sản lạnh 
đông và sấy khô. Sự đơn điệu 
chủng loại sản phẩm thủy hải sản 
vừa qua có thể là do thiếu hụt về 
công nghệ và thiết bị chế biến. 

Chính vì vậy, đề tài “Nghiên 
cứu công nghệ và thiết kế chế tạo 
thiết bị chiên chân không liên tục 
sản phẩm thủy sản ăn liền năng 
suất 30 - 50kg/giờ” do nhóm 
nghiên cứu tại Viện cơ điện nông 
nghiệp và công nghệ sau thu 
hoạch thực hiện từ năm 2017 đến 
năm 2019, là một việc làm rất cần 
thiết và ý nghĩa. Đề tài do ThS. 
Nguyễn Tiến Khương làm chủ 

nhiệm. 
Đề tài hướng đến thực hiện các 

mục tiêu sau: nâng cao giá trị gia 
tăng của thủy sản thông qua chế 
biến sâu; có được quy trình công 
nghệ chế biến tạo ra được 2 sản 
phẩm Seafood snack bằng công 
nghệ chiên chân không liên tục 
đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, 
cảm quan và an toàn thực phẩm; 
có được hệ thống thiết bị chiên 
chân không liên tục được ứng 
dụng vào sản xuất. 

Một số kết quả nổi bật của 
nghiên cứu: 

1. Về công nghệ 
- Đề tài đã nghiên cứu và xây 

dựng hoàn thiện được quy trình 
công nghệ chế biến sản phẩm thủy 
sản ăn liền dạng snack từ cá cơm 
và phụ phẩm cá tra từ khâu sơ chế, 
xử lý nguyên liệu, chế biến đến 
sản phẩm hoàn thiện 

- Các quy trình công nghệ dễ 
thực hiện, được công nhận là tiến 
bộ kỹ thuật với các đột phá về mặt 
khoa học như giải pháp định hình 
cấu trúc, lạnh đông và đặc biệt là 
áp dụng quy trình chiên chân 
không liên tục tạo ra sản phẩm có 
các đặc tính đặc trưng của sản 
phẩm như độ cứng cao, tỷ trọng 
thấp, đảm bảo điều kiện vệ sinh an 
toàn thực phẩm có thể tạo ra giá trị 
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gia tăng gấp 5,83 lần của cá cơm 
và 4,15 lần của cá tra so với 
nguyên liệu 

2. Hệ thống thiết bị chiên chân 
không liên tục 

- Thiết bị chiên chân không 
liên tục của đề tài đảm bảo được 
năng suất thực tế đạt 40- 45 kg sản 
phẩm/giờ. 

- Hệ thống thiết bị vận hành tự 
động, ổn định đáp ứng được yêu 
cầu của công nghệ chiên chân 
không sản phẩm cá cơm, cá tra. 

3. Xây dựng mô hình sản xuất 
thử nghiệm 

Lắp đặt, hoàn thiện hệ thống 
thiết bị chiên chân không liên tục 
và các thiết bị phụ trợ để xây dựng 
được một mô hình chế biến sản 
phẩm chiên quy mô 30 đến 50kg 
sản phẩm/giờ tương ứng với 
khoảng 50 đến 150 tấn sản 
phẩm/năm. 

 (Theo vista.gov.vn) 
  
 Hệ thống nhà nuôi yến thông 
minh 

Ứng dụng công nghệ AI và IoT, 
nhóm sinh viên Trường Đại học 
Khoa học tự nhiên TPHCM đã xây 
dựng hệ thống nhà nuôi yến tự 
động, giúp theo dõi các thông số 
từ xa, phát hiện những thiết bị 
hỏng và thiên địch làm hại chim 

yến. 
Hệ thống nhà nuôi yến do 

nhóm phát triển gồm 4 phần: các 
thiết bị cảm biết và điều chỉnh; 
Gateway; nền tảng đám mây 
WISE-PaaS; và ứng dụng hiển thị 
dữ liệu cho người dùng. Theo đó, 
các cảm biến được lắp đặt tại 
nhiều vị trí trong nhà yến có 
nhiệm vụ gửi dữ liệu lên nền tảng 
đám mây WISE-PassS thông qua 
các Gateway, và dữ liệu sẽ hiển thị 
trên ứng dụng máy tính hay điện 
thoại để người nuôi yến có thể 
xem. 

Dữ liệu thu được từ cảm biến 
gồm nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, số 
lượng chim yến, số lượng thiên 
địch (chuột, rắn, tắc kè...); nếu các 
thông số này vượt ngưỡng cho 
phép, hệ thống sẽ tự động gửi tin 
nhắn cảnh báo. Dựa vào đó, người 
nuôi yến có thể kịp thời điều chỉnh 
các điều kiện cho phù hợp để cho 
ra chất lượng tổ yến tốt nhất. 

Thiết bị của nhóm đã được thử 
nghiệm trên thực tế tại TPHCM và 
mới đây đoạt giải Ba cuộc thi 
“Phát triển ứng dụng AIoT 
Developer InnoWorks 2021”. 
Hiện nhóm sẵn sàng chuyển giao 
hệ thống cho các hộ nuôi yến có 
nhu cầu. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
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 Chế tạo thành công pin năng 
lượng mặt trời từ vật liệu 
graphene 

Nhóm nghiên cứu Trường Đại 
học Bách khoa TPHCM vừa chế 
tạo thành công pin năng lượng 
mặt trời chất màu nhạy quang từ 
vật liệu nanocomposite, trên cơ sở 
graphene, có khả năng cải thiện 
hiệu suất và giảm giá thành sản 
xuất.  

Nhằm giảm giá thành sản xuất 
và tăng hiệu suất sử dụng của pin 
DSSC, nhóm tác giả Trường Đại 
học Bách khoa TPHCM đã thực 
hiện đề tài “Nghiên cứu tổng hợp 
vật liệu nanocomposite trên cơ sở 
graphene ứng dụng trong pin mặt 
trời chất màu nhạy quang”. 

Trong 2 năm nghiên cứu, điện 
cực catot của pin DSSC được 
nhóm tác giả chế tạo từ vật liệu 
nanocomposite Gr-Pt, nhằm giảm 
lượng Pt (chỉ còn 53%) sử dụng 
trong sản xuất pin. Điện cực anot 
được chế tạo từ vật liệu graphene-
titan dioxit (Gr-TiO2), chứa 
khoảng 60% Ti. Qua đó, vừa giúp 
giảm chi phí sản xuất pin DSSC, 
vừa đảm bảo hiệu suất chuyển hóa 
năng lượng của pin. 

Sau khi chế tạo các vật liệu nói 
trên, nhóm sử dụng để chế tạo pin 
DSSC bằng phương pháp in lụa. 

Phương pháp này có ưu điểm là 
chi phí thấp, vận hành nhanh, có 
thể áp dụng phủ vật liệu lên diện 
tích lớn, thường được áp dụng 
trong nghiên cứu tổng hợp vật liệu 
mới. 

TS Phạm Trọng Liêm Châu, 
chủ nhiệm đề tài cho biết, pin 
DSSC do nhóm chế tạo giúp cải 
thiện hiệu suất chuyển hóa năng 
lượng cao hơn gần 7%, tăng hiệu 
suất hơn 20% so với pin chỉ hoàn 
toàn sử dụng vật liệu Pt và TiO2. 
Thử nghiệm theo dõi độ giảm hiệu 
suất với điều kiện chiếu sáng liên 
tục trong thiết bị điện năng lượng 
mặt trời cho thấy, hiệu suất pin 
giảm không quá 2% sau khi được 
chiếu sáng trong 1.000 giờ. 

Theo TS Châu, kết quả nghiên 
cứu của đề tài góp phần thúc đẩy 
nghiên cứu các vật liệu chế tạo 
điện cực trong pin mặt trời; đồng 
thời, tạo tiền đề để mở rộng việc 
nghiên cứu các sản phẩm khác từ 
vật liệu nanocomposite trên cơ sở 
graphene. Pin DSSC có tiềm năng 
ứng dụng trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau như chiếu sáng, trạm 
điện mặt trời, ô tô chạy bằng điện 
mặt trời, sản xuất hydro,... Đề tài 
đã được Sở KH&CN TPHCM 
nghiệm thu trong năm nay. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
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 Nghiên cứu thiết kế chế tạo 
máy pha trộn than năng suất 
300 tấn/giờ  

Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị 
trường, tận thu nguồn than trong 
nước, tăng hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh, Tập đoàn Công nghiệp 
Than - Khoáng sản Việt Nam 
(TKV) chủ trương chế biến than 
thương phẩm từ các nguồn khác 
nhau, xây dựng các trung tâm pha 
trộn than nhằm cung cấp kịp thời 
cho nhu cầu trên cả nước. 

 
 Tuy nhiên, hiện nay hầu hết 

các đơn vị này đang trộn than 
bằng thủ công hoặc bằng bán cơ 
giới hóa như dùng băng tải kết 
hợp với máy xúc, sàng rung. Điều 
này gây ra sự thiếu đồng bộ, năng 
suất thấp, hiệu quả không cao, 
chất lượng pha trộn không đồng 
đều. Để khắc phục hạn chế trên, 
công tác nghiên cứu thiết kế, làm 
chủ công nghệ chế tạo thiết bị máy 
trộn than đáp ứng nhu cầu cho 
hiện tại và tương lai là rất cần 
thiết. Từ thực tế trên, với sự hỗ trợ 
của Bộ Công Thương, Viện Cơ 

khí năng lượng và Mỏ - 
Vinacomin đã chủ trì thực hiện 
thành công Đề tài “Nghiên cứu 
thiết kế chế tạo máy pha trộn than 
năng suất 300 tấn/giờ”, do Thạc sĩ 
Nguyễn Quốc Tính làm Chủ 
nhiệm, với mục tiêu nghiên cứu 
máy trộn than có kết cấu hiện đại, 
năng suất và chất lượng trộn cao 
hơn, phục vụ kịp thời cho sản 
xuất. 

Được triển khai từ tháng 
1/2018 - 12/2020, mục tiêu của đề 
tài nhằm nghiên cứu, tìm hiểu 
nguyên lý hoạt động của máy trộn 
than, đề xuất phương pháp xác 
định các thông số công nghệ và 
kết cấu của máy; làm chủ tính toán 
thiết kế và công nghệ chế tạo; chế 
tạo thử nghiệm 1 máy trộn than 
năng suất 300 tấn/giờ, phục vụ kịp 
thời cho sản xuất. Triển khai 
nhiệm vụ, nhóm thực hiện đã tiến 
hành nghiên cứu tổng quan về 
thiết bị máy trộn than trên thế giới 
và trong nước, phân tích nhu cầu 
thị trường và mục tiêu đề tài; 
nghiên cứu cơ sở lý thuyết tính 
toán thiết bị máy trộn than; tính 
toán, xác định các thông số công 
nghệ và kết cấu máy như: Năng 
suất, tốc độ quay, công suất, kích 
thước buồng trộn, cánh trộn, bước 
cánh… Bên cạnh đó, lập bản vẽ 
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thiết kế, tổ chức gia công chế tạo 
thiết bị và áp dụng thử nghiệm vào 
thực tế sản xuất, đánh giá và hoàn 
thiện sản phẩm. Qua quá trình 
triển khai thực hiện các nội dung 
nghiên cứu, đề tài đã chế tạo thành 
công 1 thiết bị máy trộn than 
MT300. Sản phẩm chế tạo được 
kiểm tra và được ứng dụng thử 
nghiệm tại Công ty Kho vận Đá 
Bạc - Vinacomin.  

Sản phẩm của dự án nghiên 
cứu chế tạo đã góp phần nâng cao 
chất lượng than, tăng sự đồng đều 
sau khi pha trộn và hoàn toàn có 
thể đưa vào sản xuất tại các trung 
tâm pha trộn than, các đơn vị chế 
biến than của TKV, thay thế sản 
phẩm nhập khẩu. Phương pháp 
nghiên cứu, tính toán thiết kế máy 
trộn than MT300 này có thể dùng 
làm tài liệu tham khảo để tính toán 
các loại máy trộn tương tự. 

(Theo nasati) 
 

 
 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY 
ĐỊNH  VỀ TRAO QUYỀN 
ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ 

Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ 
sung một số điều liên quan tới 
trao quyền đăng ký sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp, thiết kế bố trí 

là kết quả của nhiệm vụ KH&CN 
cho tổ chức chủ trì một cách tự 
động và không bồi hoàn. 

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Huỳnh Thành Đạt, 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, chính sách của Nhà nước về 
hoàn thiện nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, công 
nghiệp hóa, 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, chuyển đổi số. 

Bên cạnh đó là quá trình hội 
nhập kinh tế sâu rộng hiện nay với 
việc Việt Nam tham gia nhiều cam 
kết quốc tế hướng đến việc nâng 
cao đáng kể mức độ bảo hộ và 
thực thi quyền sở hữu trí tuệ, điển 
hình là Hiệp định Đối tác Toàn 
diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP), Hiệp định 
thương mại tự do giữa Việt Nam 
và Liên minh châu Âu (EVFTA). 
Những cam kết quốc tế này đòi 
hỏi việc nội luật hóa (chuyển hoá 
quy định trong điều ước quốc tế 
thành quy phạm pháp luật có giá 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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trị bắt buộc thực hiện đối với tổ 
chức, cá nhân ở một quốc gia) 
thông qua sửa đổi, bổ sung Luật 
Sở hữu trí tuệ. 

Mục tiêu xây dựng dự án Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Sở hữu trí tuệ là nhằm bảo 
đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ 
thể gồm người sáng tạo, bên sử 
dụng, công chúng thụ hưởng; bảo 
đảm quyền, nghĩa vụ cơ bản của 
công dân trong sáng tạo văn học, 
nghệ thuật, khoa học và công 
nghệ, tiếp cận các giá trị văn hóa, 
nghệ thuật, khoa học, thụ hưởng 
lợi ích từ các hoạt động đó; 
khuyến khích 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. 

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 
93 điều (trong đó bổ sung 12 điều, 
sửa đổi 81 điều) và bãi bỏ một 
điều, nâng tổng số điều của Luật 
Sở hữu trí tuệ sau khi sửa đổi lên 
233 điều, thuộc 7 nhóm Chính 
sách đã được thông qua. Đó là 
chính sách 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 tác giả, quyền liên quan; 
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 quyền tác giả, quyền liên 
quan, thủ tục xác lập quyền sở hữu 
công nghiệp;… 

Với việc bổ sung nhiều nội 
dung, số lượng các điều dẫn chiếu 
lớn dẫn đến không thuận lợi cho 
việc phổ biến, tuyên truyền và áp 
dụng pháp luật trong thực tiễn. 
Trên cơ sở đó, Chính phủ báo cáo 
Quốc hội về việc đổi tên dự án 
"Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Sở hữu trí tuệ" thành 
“Luật Sở hữu trí tuệ” (sửa đổi). 

Liên quan tới vấn đề trao quyền 
đăng ký sáng chế, theo 
ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
KH&CN), dự thảo đề xuất bổ 
sung Điều 86a, trong đó quy định 
trao quyền đăng ký sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là 
kết quả của nhiệm vụ KH&CN 
cho tổ chức chủ trì một cách tự 
động và không bồi hoàn, trừ các 
đối tượng thuộc lĩnh vực quốc 
phòng, an ninh quốc gia (do Nhà 
nước thực hiện đăng ký). Đây 
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được xem là nội dung quan trọng 
và nổi bật nhất của chính sách. 

Bổ sung Điều 133a, trong đó 
quy định quyền của Nhà nước đối 
với các đối tượng này như trao 
quyền đăng ký cho tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu hoặc công bố 
công khai nội dung sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp, thiết kế bố trí 
để người khác không thể đăng ký 
độc quyền các đối tượng này; 
đồng thời quy định nhà nước có 
quyền sử dụng các đối tượng này 
trong một số trường hợp khẩn cấp 
hay phục vụ nhu cấp thiết của xã 
hội, an ninh quốc gia. 

Bổ sung Điều 136a, trong đó 
quy định nghĩa vụ của tổ chức chủ 
trì (thông báo đối tượng mới được 
tạo ra cho cơ quan có thẩm quyền, 
nghĩa vụ thực hiện đăng ký xác 
lập quyền trong thời hạn quy định, 
báo cáo định kỳ về việc sử 
dụng,…). Sửa đổi, bổ sung Khoản 
6 Điều 139, trong đó quy định chủ 
văn bằng bảo hộ các sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố 
trí được tạo ra từ nhiệm vụ 
KH&CN sử dụng ngân sách nhà 
nước chỉ được chuyển nhượng 
quyền sở hữu các đối tượng này 
khi được nhà nước chấp thuận. 

Các quy định nêu trên tạo ra 
hành lang pháp lý cơ bản cho việc 

trao quyền đăng ký sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là 
kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử 
dụng ngân sách nhà nước. Theo 
dự thảo, Chính phủ được giao 
thẩm quyền quy định chi tiết về 
các thủ tục liên quan đến nội dung 
điều chỉnh tại các điều được bổ 
sung trên đây. 

 (Theo vietq.vn) 
 
 

 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Hoàn thiện hành lang pháp lý 
để bảo vệ người tiêu dùng  

 Mặc dù quyền lợi người tiêu 
dùng đã được bảo vệ trên cơ sở 
pháp luật, với hệ thống pháp lý rất 
rõ ràng nhưng việc triển khai 
trong thực tiễn cuộc sống vẫn còn 
nhiều hạn chế, nhất là xử lý các vi 
phạm trong môi trường thương 
mại điện tử. 

Theo Cục Thương mại điện tử 
và Kinh tế số (Bộ Công Thương), 
thời gian qua, nhiều sàn thương 
mại điện tử đã thu hút một lượng 
lớn khách hàng và trở thành kênh 
phân phối quan trọng với nhiều 
tiện ích. Thế nhưng, bên cạnh bề 
nổi về thuận lợi vẫn còn những 
góc khuất tiềm ẩn nhiều rủi ro 
đang rình rập đối với người tiêu 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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dùng. 
Trong những năm gần đây 

quảng cáo, bán mỹ phẩm trên 
thương mại điện tử, internet, mạng 
xã hội, các ứng dụng trực tuyến... 
ngày càng phổ biến. Đây là môi 
trường thuận lợi để các đối tượng 
vi phạm lợi dụng bán các sản 
phẩm mỹ phẩm giả, kém chất 
lượng nhằm trốn tránh kiểm tra, 
kiểm soát của các cơ quan chức 
năng. Mỹ phẩm giả, hàng xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ được 
sản xuất khá tinh vi, rất khó để 
phân biệt, tuy nhiên trên các “khu 
chợ mạng” hình ảnh sản phẩm thật 
được các đối tượng sử dụng, 
quảng cáo để bán sản phẩm giả, 
xâm phạm quyền. 

Thời gian vừa qua các cơ quan 
chức năng đã phát hiện, xử lý 
nhiều vụ sản xuất, đóng gói mỹ 
phẩm giả trong nước như tự pha 
chế nguyên liệu, đóng gói, dán 
nhãn, mỹ phẩm nhập lậu. Ngoài 
ra, mỹ phẩm giả có nguồn gốc 
nước ngoài cũng có xu hướng gia 
tăng; có những cơ sở vi phạm có 
đầy đủ các dụng cụ, máy móc pha 
chế, đóng gói, dán nhãn để sản 
xuất hàng giả. Những năm gần 
đây quảng cáo, bán mỹ phẩm trên 
thương mại điện tử, internet, mạng 
xã hội, các ứng dụng trực tuyến... 

ngày càng phổ biến.  
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ 

tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng 
Việt Nam chia sẻ: Mặc dù chính 
sách đồng kiểm khi mua hàng 
online đã được nhiều đơn vị áp 
dụng nhưng vẫn có nhiều người 
tiêu dùng do chủ quan nên đã mua 
phải hàng kém chất lượng, hàng 
không đúng như quảng cáo trên 
mạng. 

Mặt khác, thủ đoạn hoạt động 
của các đối tượng vi phạm trên 
môi trường thương mại điện tử 
cũng ngày càng tinh vi. Do đó, để 
tránh bị phát hiện, các đối tượng 
này thường sử dụng hình ảnh thật 
khi đăng trên mạng nhưng khi sản 
phẩm khách hàng nhận được lại là 
hàng giả, hàng nhái. Người tiêu 
dùng cũng nên cảnh giác với các 
sản phẩm giá rẻ bất thường, các 
sản phẩm giá quá rẻ so với thị 
trường có thể tiềm ẩn nguy cơ 
không bảo đảm chất lượng, hàng 
giả,... Đặc biệt, người tiêu dùng 
cần phản ánh kịp thời khi phát 
hiện các hành vi vi phạm trong 
kinh doanh mỹ phẩm cho các cơ 
quan chức năng như quản lý thị 
trường, y tế, công an… để được 
xử lý cũng như bảo vệ quyền lợi 
chính đáng của mình kịp thời. 

 (Theo vietq.vn) 
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 Nhật Bản bảo hộ chỉ dẫn địa 
lý cho sản phẩm thanh long 
Bình Thuận 

Sau hơn 3 năm nộp hồ sơ đăng 
ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật 
Bản, ngày 7.10.2021 Bộ Nông - 
Lâm - Ngư nghiệp Nhật Bản 
(MAFF) đã chính thức cấp Bằng 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với 
thanh long Bình Thuận. Đây là 
sản phẩm nông sản thứ 2 của Việt 
Nam sau vải thiều Lục Ngạn được 
MAFF cấp bằng. 

 
Chỉ dẫn địa lý thanh long Bình 

Thuận có thể coi như "giấy thông 
hành" để vào thị trường Nhật Bản 
nói riêng và thế giới nói chung. 
Việc được cấp đăng ký chỉ dẫn địa 
lý có ý nghĩa khẳng định uy tín 
thanh long Bình Thuận; mở ra 
nhiều cơ hội mới cho việc xuất 
khẩu, tiêu thụ thanh long Bình 
Thuận ở nhiều thị trường khác 
nhau, nhất là tại các thị trường khó 
tính (Châu Âu, Hàn Quốc, New 
Zealand...). Từ đây cũng cho thấy 
vai trò của sở hữu trí tuệ, vốn 
được coi là công cụ hỗ trợ cho các 

sản phẩm Việt Nam có thêm lợi 
thế cạnh tranh và xuất khẩu. 

Quả thanh long Bình Thuận đã 
được Cục Sở hữu trí tuệ đăng bạ 
tên gọi xuất xứ hàng hóa vào ngày 
15.11.2006 theo Quyết định số 
786/QĐ-SHTT, và ngày 8.7.2011, 
UBND tỉnh Bình Thuận ban hành 
Quyết định số 14/2011/QĐ-
UBND kèm theo Quy chế quản lý 
và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình 
Thuận” dùng cho sản phẩm quả 
thanh long. 

Theo ông Đinh Hữu Phí, Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
KHCN), câu chuyện đăng ký bảo 
hộ chỉ dẫn địa lý thanh long Bình 
Thuận tại Nhật Bản là một câu 
chuyện dài và thú vị, giúp Cục Sở 
hữu trí tuệ thu nhận được nhiều 
kinh nghiệm quý báu trong công 
tác hỗ trợ các đặc sản địa phương 
của Việt Nam vươn ra thế giới; là 
một bước khiêm tốn mà Cục Sở 
hữu trí tuệ sẽ nỗ lực để làm được, 
đó là giúp cho các đặc sản vùng 
miền gắn tên với các địa danh của 
Việt Nam được bảo hộ bằng một 
cơ chế bảo hộ tương đối mạnh - 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý. 

Vốn nổi tiếng là một thị trường 
“khó tính”, cùng những quy định 
pháp luật về bảo hộ chỉ dẫn địa lý 
rất khắt khe, việc đăng ký chỉ dẫn 
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địa lý thanh long Bình Thuận tại 
Nhật Bản vô cùng phức tạp. Vì 
vậy, để có thể vượt qua được 
“ngọn thái sơn” này, Cục Sở hữu 
trí tuệ đã thực hiện việc hỗ trợ qua 
hai con đường: Hoàn thiện hồ sơ 
đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý đáp 
ứng đầy đủ các quy định của pháp 
luật Nhật Bản và tăng cường tác 
động chính trị để đẩy nhanh quá 
trình này. 

Bên cạnh đó, Cục Sở hữu trí 
tuệ thông qua Chương trình Phát 
triển tài sản trí tuệ (Chương trình 
68) cũng hỗ trợ việc xây dựng, 
hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ 
chỉ dẫn địa lý cho thanh long Bình 
Thuận vào Nhật Bản. Tiến trình 
kéo dài hơn 3 năm và thực sự là 
một quá trình khó khăn. Ngoài lý 
do khác biệt về pháp luật bảo hộ 
chỉ dẫn địa lý giữa hai quốc gia, 
hồ sơ thanh long Bình Thuận 
vướng phải nhiều khó khăn về các 
thông số kĩ thuật của hồ sơ đơn và 
khó khăn về năng lực tổ chức quản 
lý chỉ dẫn địa lý. 

Có thể thấy Việc đăng ký bảo 
hộ chỉ dẫn địa lý thanh long Bình 
Thận thành công tại Nhật Bản là 
một niềm tự hào của người dân và 
chính quyền các cấp của tỉnh Bình 
Thuận. Cục Sở hữu trí tuệ, cơ 
quan đầu ngành của Nhà nước về 

sở hữu trí tuệ, đã có nhiều nỗ lực 
đóng góp vào quá trình này trên 
mọi phương diện. Vẫn còn đó 
nhiều việc phải làm, nhiều khó 
khăn phải vượt qua, tuy nhiên, từ 
câu chuyện thanh long Bình 
Thuận được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, 
tin rằng trong thời gian tới đây, 
nông sản Việt Nam sẽ đúc rút 
được nhiều kinh nghiệm, để thêm 
nhiều sản phẩm đạt được thành 
công như quả thanh long đã làm 
được ở Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Châu Âu, Mỹ, Australia và nhiều 
nước khác trên thế giới. 

Để nâng tầm danh tiếng, tăng 
sức cạnh tranh, gia tăng giá trị lợi 
nhuận, thúc đẩy quá trình phát 
triển sản phẩm thanh long Bình 
Thuận, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
giao Sở KH&CN phối hợp với các 
sở, ban ngành có liên quan hỗ trợ 
các hiệp hội nghề nghiệp đăng ký 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Bình 
Thuận” cho sản phẩm quả thanh 
long. Để đẩy nhanh tiến độ và đáp 
ứng các yêu cầu đề ra, Cục Sở hữu 
trí tuệ, Sở KH&CN Bình Thuận 
đã làm việc với các cơ quan Trung 
ương, các ngành, đơn vị liên quan 
tập trung hoàn thiện các tiêu chí, 
đồng thời tìm kiếm các tài liệu 
chứng minh lịch sử sản xuất sản 
phẩm. Theo đó, cuốn “Cây thanh 
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long” của PGS.TS Nguyễn Văn 
Kế được sử dụng làm tài liệu bổ 
trợ. 

Tuy nhiên, việc thanh long 
Bình Thuận được đăng ký bảo hộ 
chỉ dẫn địa lý thành công tại Nhật 
Bản mới chỉ là bước đầu tạo lợi 
thế cạnh tranh để đến với thị 
trường Nhật Bản. Vẫn sẽ cần rất 
nhiều nỗ lực từ nhiều phía, nhiều 
cấp, bộ, ngành để thanh long Bình 
Thuận tiếp tục giữ vững được thị 
trường khó tính này, đồng thời mở 
rộng hơn nữa chỗ đứng của mình. 

Cuối cùng, sự phối hợp chặt 
chẽ giữa các cơ quan quản lý Nhà 
nước và Hội Sản xuất và tiêu thụ 
thanh long Bình Thuận cùng 
những thông tin đầy đủ, xuyên 
suốt, sự hỗ trợ hiệu quả, kịp thời 
cho người trồng thanh long sẽ góp 
phần bảo đảm cho sự vào cuộc 
đồng bộ, bảo đảm chất lượng quả 
thanh long, xúc tiến thương mại 
thanh long ở thị trường trong nước 
và xuất khẩu. 

(Tổng hợp) 
 
 Huyện Phú Bình công bố 
nhãn hiệu tập thể tương nếp Úc 
Kỳ 

Ngày 12/10 vừa qua, UBND 
huyện Phú Bình (tỉnh Thái 
Nguyên) đã tổ chức Hội nghị công 

bố nhãn hiệu tập thể "Tương Úc 
Kỳ đậm đà vị quê hương" và trao 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
Khoa học và Công nghệ) cho Hội 
Nông dân huyện. 

Sản phẩm tương nếp Úc Kỳ 
được Cục Sở hữu trí tuệ quyết 
định cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu ngày 22/4/2021. Nhãn 
hiệu được bảo hộ tập thể, nằm 
trong danh mục hàng hóa nhóm 
30: Nước tương (gia vị), tương 
đậu nành truyền thống; nhóm 35: 
Mua bán (kinh doanh) nước tương 
(gia vị), tương đậu nành truyền 
thống… Kèm theo quyết định này 
là danh sách 93 hộ dân của các 
xóm Tân Lập, Múc, Ngoài, Trại, 
Làng được phép sử dụng nhãn 
hiệu tập thể “Tương Úc Kỳ đậm 
đà vị quê hương”. 

 
Với việc tương Úc Kỳ được 

cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập 
thể sẽ là cơ hội để sản phẩm có thể 
vươn rộng ra thị trường, góp phần 
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nâng cao thu nhập cho người làm 
tương ở xã Úc Kỳ. Như vậy tính 
đến nay, huyện Phú Bình đã có 3 
sản phẩm nông nghiệp được công 
nhận nhãn hiệu tập thể gồm: Gà 
đồi Phú Bình, Gạo nếp Thầu Dầu 
và Tương Úc Kỳ. 

Được biết, tương nếp Úc Kỳ là 
đặc sản ở xã Úc Kỳ, huyện Phú 
Bình, tỉnh Thái Nguyên. Nghề làm 
tương nếp được coi là một “di 
sản” quý giá mà ông cha đã để lại 
cho người dân ở xã. Theo thời 
gian, nghề làm tương nếp đã trở 
thành nghề truyền thống của người 
dân địa phương và là thứ ẩm thực 
đặc sản đang dần vươn xa ra các 
thị trường trong, ngoài tỉnh.  

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Việt Nam gửi sang các nước 
hơn 1 triệu chứng nhận xuất xứ  

Luỹ kế đến ngày 15/9/2021, 
tổng số chứng nhận xuất xứ (C/O) 
Việt Nam nhận từ các nước 
ASEAN là 412.177 C/O, tổng số 
C/O Việt Nam gửi sang các nước 
là 1.078.404 C/O. 

Theo thông tin từ Tổng cục Hải 
quan, trong quý III/2021, cơ quan 
này đã chủ trì, phối hợp với các 
bộ, ngành tích cực triển khai Cơ 
chế một cửa quốc gia, theo đó, đã 
có 7 thủ tục hành chính (TTHC) 

mới được triển khai với 183.715 
hồ sơ được xử lý với 1.628 doanh 
nghiệp tham gia. Đến ngày 
15/9/2021, có 233 TTHC của 13 
bộ, ngành được chính thức triển 
khai trên Cơ chế một cửa quốc 
gia, với trên 4,08 triệu hồ sơ của 
hơn 49,35 nghìn doanh nghiệp 
tham gia. 

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng 
đã hoàn thành “Hồ sơ đề nghị xây 
dựng Nghị định của Chính phủ về 
việc kết nối và chia sẻ thông tin 
giữa các cơ quan Chính phủ với 
các bên liên quan thông qua Cơ 
chế một cửa quốc gia trong lĩnh 
vực xuất nhập khẩu, quá cảnh 
hàng hóa”. Bộ Tài chính đã giao 
Tổng cục Hải quan và các đơn vị 
liên quan chuẩn bị, phấn đấu hoàn 
thành, trình Chính phủ vào tháng 
1/2022. 

Ngành hải quan tiếp tục trao 
đổi thông tin chứng nhận xuất xứ 
(C/O) mẫu D điện tử với tất cả 9 
nước ASEAN gồm: Singapore, 
Malaysia, Indonesia, Thái Lan, 
Brunei, Campuchia, Myanmar, 
Lào và Philippines thông qua Cơ 
chế một cửa ASEAN. Luỹ kế đến 
ngày 15/9/2021, tổng số C/O Việt 
Nam nhận từ các nước ASEAN là 
412.177 C/O, tổng số C/O Việt 
Nam gửi sang các nước là 
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1.078.404 C/O… 
Liên quan đến triển khai kết 

nối với đối tác ngoài ASEAN, 
Việt Nam đã hoàn thành việc kiểm 
thử kỹ thuật kết nối và trao đổi 
thông điệp thử nghiệm tờ khai hải 
quan xuất khẩu với Liên minh 
kinh tế Á - Âu; đang đàm phán 
trao đổi chứng nhận xuất xứ với 
Liên minh kinh tế Á - Âu; trao đổi 
thông tin C/O điện tử với Hàn 
Quốc; trao đổi chứng nhận điện tử 
với New Zealand.  

Tổng cục Hải quan, Bộ Tài 
chính đã tổng hợp các vướng mắc 
trong quá trình thực hiện các văn 
bản quy phạm pháp luật về quản 
lý chuyên ngành đối với hàng hóa 
xuất nhập khẩu để đề xuất các bộ, 
ngành sửa đổi, bổ sung, xử lý. 
Tính đến ngày 15/8/2021, các bộ, 
ngành đã sửa đổi, bổ sung được 
29/38 văn bản (hoàn thành 76,3% 
kế hoạch), ban hành 48/60 danh 
mục hàng hóa kèm mã số HS 
(chiếm 80% kế hoạch) và hoàn 
thành nhiệm vụ ban hành quy 
chuẩn, tiêu chuẩn cho 22/22 nhóm 
hàng theo yêu cầu cải cách của 
lãnh đạo Chính phủ. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Đối tượng đăng ký bảo hộ 
sáng chế được hỗ trợ 30 triệu 

đồng/đơn  
Đối với đơn đăng ký bảo hộ 

sáng chế và đăng ký bảo hộ, công 
nhận giống cây trồng mới, mức hỗ 
trợ 30 triệu đồng/đơn; đối với đơn 
đăng ký bảo hộ kiểu dáng công 
nghiệp và nhãn hiệu 15 triệu 
đồng/văn bằng bảo hộ. 

Tại Thông tư 75/2021/TT-BTC 
quy định về quản lý tài chính thực 
hiện Chương trình phát triển tài 
sản trí tuệ đến năm 2030 vừa ban 
hành nêu rõ mức ngân sách nhà 
nước hỗ trợ trong đăng ký bảo hộ 
đối với sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo 
hộ, công nhận giống cây trồng 
mới. 

Theo đó, trường hợp đăng ký 
bảo hộ trong nước: Đối với đơn 
đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng 
ký bảo hộ, công nhận giống cây 
trồng mới, mức hỗ trợ 30 triệu 
đồng/đơn; đối với đơn đăng ký 
bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và 
nhãn hiệu, 15 triệu đồng/văn bằng 
bảo hộ. Trường hợp đăng ký bảo 
hộ ở nước ngoài cho các đối tượng 
quy định, mức hỗ trợ là 60 triệu 
đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, 
các văn bản tương ứng theo quy 
định của tổ chức quốc tế hoặc 
quốc gia nộp đơn. 

Đối với nhiệm vụ do các bộ, cơ 
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quan trung ương quản lý, mức 
kinh phí quy định nêu trên là mức 
hỗ trợ tối đa từ ngân sách nhà 
nước, trong trường hợp phát sinh 
thêm các chi phí khác (nếu có), 
các đơn vị tham gia Chương trình 
tự đảm bảo. Đối với nhiệm vụ do 
địa phương quản lý, căn cứ các 
công việc có liên quan, điều kiện 
cụ thể của từng địa phương, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định 
mức hỗ trợ cụ thể phù hợp với khả 
năng cân đối của ngân sách địa 
phương để thực hiện. 

Về nhiệm vụ nâng cao hiệu quả 
quản lý, khai thác và phát triển tài 
sản trí tuệ, các nội dung hỗ trợ 
gồm: Xây dựng và triển khai hệ 
thống quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn 
hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập 
thể và sản phẩm thuộc Chương 
trình OCOP (Chương trình Mỗi xã 
một sản phẩm) gắn với đăng ký 
mã số vùng trồng, an toàn thực 
phẩm, chứng nhận chất lượng và 
xác thực, truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm được bảo hộ; quản lý và sử 
dụng biểu tượng chỉ dẫn địa lý 
quốc gia, hỗ trợ sử dụng biểu 
tượng chỉ dẫn địa lý quốc gia ở 
trong và ngoài nước… 

Liên quan tới vấn đề trên, theo 
thống kê từ Cục Sở hữu trí tuệ, 

năm 2020, mặc dù trong bối cảnh 
đại dịch Covid-19, số lượng đơn 
đăng ký sáng chế và giải pháp hữu 
ích của các chủ thể nước ngoài 
giảm 2% thì số lượng đơn đăng ký 
sáng chế và giải pháp hữu ích của 
các chủ thể Việt Nam vẫn tăng 
35% so với năm 2019. Trong giai 
đoạn 10 năm qua, lượng đơn đăng 
ký sáng chế/giải pháp hữu ích của 
người Việt Nam đã tăng trưởng rõ 
rệt, nếu như khoảng những năm 
2011 chỉ có vài trăm đơn được 
nộp mỗi năm thì đến 2020, con số 
này đã tăng gấp ba lần. 

Tỷ lệ tăng trưởng 35% tương 
ứng với hơn 1500 đơn đăng ký 
sáng chế và giải pháp hữu ích (so 
với 1115 đơn năm 2019) chiếm 
khoảng 18% tổng lượng đơn được 
nộp năm 2020 cho thấy nhu cầu và 
nhận thức về việc bảo vệ quyền 
đối với sáng chế của các tổ chức 
và cá nhân trong nước đã gia tăng 
đáng kể. 

(Theo vietq.vn) 
 

 Thanh Hóa: Cam Xuân 
Thành được trao văn bằng bảo 
hộ nhãn hiệu tập thể 

Mới đây, đặc sản của tỉnh 
Thanh Hóa là cam Xuân Thành đã 
được tổ chức công bố và trao văn 
bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể. 
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Đây là cơ hội giúp sản phẩm nâng 
cao giá trị trên thị trường. 

Có nguồn gốc từ xã Xuân 
Thành, nay là xã Xuân Hồng, 
huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, 
cam Xuân Thành được nhiều 
người biết đến bởi hương vị thơm 
ngon đặc trưng. Ai đã từng ăn cam 
Xuân Thành sẽ nhận ra vị khác 
biệt của cam được trồng trên vùng 
đất này: mỏng vỏ, mọng nước, có 
vị thơm, ngọt đậm đà. 

 
Thanh Hóa: Cam Xuân Thành được trao 

văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể 
Vì vậy để nâng cao giá trị  

nhãn hiệu tập thể Cam Xuân 
Thành đã được đăng ký và chứng 
nhận theo QĐ số 44133 của Cục 
Sở hữu trí tuệ và Cấp giấy chứng 
nhận đăng ký nhãn hiệu số 387988 
cho Cam Xuân Thành trên địa bàn 
4 xã: Xuân Hồng, Bắc Lương, 
Xuân Trường và Xuân Giang. 

Với việc được cấp văn bằng 
bảo hộ đối với nhãn hiệu tập thể 
“Xuân Thành” cho sản phẩm cam 
đồng nghĩa với việc được nhà 
nước bảo hộ, chống vi phạm 

quyền sở hữu trí tuệ và nâng cao 
danh tiếng, uy tín, chất lượng, khả 
năng cạnh tranh của sản phẩm trên 
thị trường. Qua đó góp phần tạo 
công ăn việc làm, nâng cao đời 
sống cho các hộ sản xuất và kinh 
doanh. 

Sản phẩm được bảo hộ nhãn 
hiệu tập thể sẽ tạo được lòng tin 
cho người tiêu dùng trong và 
ngoài tỉnh, qua đó ổn định và nâng 
cao giá trị sản phẩm trên thị 
trường, góp phần khẳng định giá 
trị nhãn hiệu tập thể, từng bước 
khẳng định vị thế nhãn hiệu tập 
thể “Xuân Thành” cho sản phẩm 
quả cam của huyện Thọ Xuân. 
Tạo mối liên kết giữa các cơ sở, 
doanh nghiệp, bảo hộ và phát triển 
tài tản trí tuệ. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Đẩy lùi hàng giả, hàng nhái: 
Cần chế tài mạnh tay hơn  

Có nhiều đối tượng kinh doanh 
hàng giả, buôn lậu rất manh động 
và sẵn sàng chống trả quyết liệt 
lực lượng chức năng, vì vậy việc 
đấu tranh ngăn chặn cũng như 
phòng, chống sẽ gặp rất nhiều khó 
khăn, hạn chế. 

Theo nhận định của các chuyên 
gia, thời gian qua, mặc dù các cơ 
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quan chức năng đã có nhiều biện 
pháp mạnh, nhưng các vụ buôn 
bán hàng giả, hàng kém chất 
lượng vẫn diễn ra khá phổ biến và 
ngày càng có xu hướng phức tạp, 
tinh vi hơn. Đặc biệt lợi dụng tình 
hình dịch bệnh kéo dài và diễn 
biến phức tạp, nhiều đối tượng xấu 
đã “thừa nước đục thả câu”, sản 
xuất, buôn bán khẩu trang, đồ bảo 
hộ, trang thiết bị y tế, thậm chí 
làm giả thuốc điều trị Covid-19… 
gây bức xúc trong dư luận. 

 
Hàng trăm hộp thuốc điều trị Covid-19 

không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Tuy nhiên, theo quy định của 
pháp luật hiện hành, những vụ 
buôn bán hàng giả có trị giá từ 30 
triệu đồng trở lên sẽ bị truy tố, còn 
dưới mức này, xử lý hành chính. 
Đây có thể xem là kẽ hở để các 
đối tượng vi phạm lợi dụng chia 
nhỏ hàng hóa vi phạm nhằm trốn 
tránh xử lý hình sự. Thậm chí, các 
đối tượng chấp nhận bị xử lý hành 
chính và vẫn tái phạm.  

Vì vậy, để hóa giải tình trạng 

trên, cần có những công cụ, giải 
pháp mang tính hệ thống, đồng bộ 
nhằm sớm ngăn chặn và đẩy lùi 
hàng giả, hàng kém chất lượng. 
Hiện Bộ Công Thương đang trình 
Chính phủ xem xét thông qua dự 
thảo Nghị định quy định chi tiết 
một số điều của Pháp lệnh Quản lý 
thị trường. 

Cùng với việc từng bước hoàn 
thiện khuôn khổ pháp luật, lực 
lượng quản lý thị trường cũng chú 
trọng công tác tuyên truyền. Theo 
đó, triển khai kế hoạch đấu tranh, 
phòng chống hàng giả, hàng 
không rõ nguồn gốc xuất xứ và 
hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ giai đoạn 2021-2025 (kế 
hoạch 888) rộng khắp trên toàn bộ 
63 tỉnh, thành phố, với những mục 
tiêu rất cụ thể, ví dụ như tuyên 
truyền, ký cam kết đối với tất cả 
các cơ sở kinh doanh không sản 
xuất, kinh doanh hàng nhái, hàng 
giả, hàng lậu… Đồng thời, tăng 
cường theo dõi, rà soát, phân loại 
các đối tượng để có những giải 
pháp tuyên truyền, giám sát, quản 
lý nhằm ngăn chặn cũng như phát 
hiện kịp thời gian lận thương mại, 
hàng giả xuất hiện trên thị trường. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Cảnh báo thủ đoạn tinh vi giả 
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mạo tin nhắn thương hiệu để 
chiếm đoạt tài sản  

Trong bối cảnh dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp, nhiều người 
tiêu dùng bị các đối tượng giả 
mạo tin nhắn thương hiệu (SMS 
Brand Name) để chiếm đoạt tài 
sản. 

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ 
Người tiêu dùng (Bộ Công 
Thương) nhận định, đây là thủ 
đoạn rất tinh vi, cần được người 
tiêu dùng nhận biết, quan tâm, 
nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ 
tài sản của chính mình, nhất là 
trong giai đoạn hiện nay khi khối 
lượng giao dịch ngân hàng theo 
phương thức online là rất lớn, do 
tình hình dịch bệnh nên người dân 
chủ yếu mua bán hàng hóa thông 
qua hình thức online và thanh toán 
qua phương thức chuyển khoản. 
Chính vì lẽ đó đối tượng phạm tội 
đã lợi dụng cơ hội này để gia tăng 
hoạt động. 

SMS Brand Name là hình thức 
tin nhắn thương hiệu, được các tổ 
chức, cá nhân đăng ký độc quyền 
tại nhà mạng viễn thông và sử 
dụng làm dịch vụ gửi tin nhắn, gọi 
điện hàng loạt đến các khách 
hàng, để chăm sóc, quảng bá hình 
ảnh, thông báo nội dung, chính 
sách mới đến khách hàng. 

Theo nguyên tắc, khi tin nhắn, 
cuộc gọi Brand Name đã được 
đăng ký tại các nhà mạng thì tổ 
chức, cá nhân khác không được 
phép đăng ký trùng tên thương 
hiệu. Phương thức thủ đoạn lừa 
đảo phổ biến của các đối tượng là 
sử dụng số điện thoại bất kỳ (SIM 
rác) để phát tán nội dung lừa đảo. 
Hành vi lừa đảo này đã được cảnh 
báo, tuyên truyền đến người tiêu 
dùng bằng nhiều hình thức khác 
nhau. Tuy nhiên, thời gian gần 
đây, các đối tượng lừa đảo đã thay 
đổi phương thức, thủ đoạn là giả 
mạo tin nhắn, cuộc gọi thương 
hiệu - Brand Name của các ngân 
hàng, công ty điện lực nguy hiểm 
hơn là các tin nhắn, cuộc gọi giả 
mạo này lại được lưu trữ cùng thư 
mục với các tin nhắn thương hiệu 
“thật” của các ngân hàng trên điện 
thoại di động của người dùng. Do 
đó, người dùng, khách hàng của 
các ngân hàng, công ty điện lực sẽ 
rất dễ nhầm tưởng đây là thông 
báo chính thức từ các ngân hàng 
hay cơ quan hữu quan. Đây là thủ 
đoạn rất tinh vi và nguy hiểm. 

Khi người dùng truy cập vào 
đường dẫn trong nội dung tin 
nhắn, hệ thống sẽ tự động hiển thị 
một trang web giả mạo, có giao 
diện, logo tương tự các website 
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chính thức của ngân hàng, tổ chức 
và được yêu cầu điền các thông tin 
như: tên đăng nhập, mật khẩu, mã 
OTP. Khi có thông tin, các đối 
tượng sẽ kiểm soát được tài khoản 
chuyển tiền trực tuyến của khách 
hàng và thực hiện được các hành 
vi như: chuyển khoản, mở thấu 
chi, topup thẻ tín dụng, đăng ký 
vay online,… 

Khi nhận được tin nhắn như 
trên, người tiêu dùng cần kiểm tra 
kỹ nội dung tin nhắn nhận được, 
kể cả các tin nhắn thương hiệu từ 
Ngân hàng, tổ chức để phát hiện 
tin nhắn giả mạo ngân hàng, tổ 
chức, không vội vã trả lời hay 
thực hiện theo nội dung trong tin 
nhắn. Website chính thức của các 
tổ chức, doanh nghiệp sẽ được 
đăng ký với cơ quan có thẩm 
quyền và được đánh dấu an toàn 
bằng hình ổ khóa bên cạnh tên 
miền website (giao thức https). 

Khi nhận các tin nhắn nghi 
vấn, không rõ ràng, người tiêu 
dùng có thể gọi điện trực tiếp lên 
tổng đài chăm sóc khách hàng của 
các ngân hàng, tổ chức để kiểm tra 
lại thông tin hoặc nhờ những 
người có kinh nghiệm tư vấn; 
phản ánh các tin nhắn giả mạo tới 
ngân hàng, tổ chức và các cơ quan 
chức năng để có biện pháp xử lý 

kịp thời. Bên cạnh đó, thường 
xuyên thay đổi mật khẩu đăng 
nhập tài khoản Internet banking, 
Smartbanking và có biện pháp để 
quản lý, bảo mật các thông tin 
này. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Lạng Sơn: Kịp thời ngăn 
chặn gần 3.000 khẩu trang 3M 
giả thâm nhập thị trường 

Mới đây, lực lượng chức năng 
tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm 
tra hành chính 1 phương tiện 
dừng trên địa bàn và phát hiện 
trên thùng xe đang chứa gần 
3.000 khẩu trang giả mạo nhãn 
hiệu 3M chờ vận chuyển đi tiêu 
thụ kiếm lời. 

 
Cụ thể, thông tin từ Tổng Cục 

QLTT, vào trưa ngày 3/10/2021, 
Đội QLTT số 6 và đội QLTT số 1 
thuộc Cục QLTT Lạng Sơn đã 
phối hợp tổ chức khám hành chính 
đối với hàng hóa có chứa bên 
trong thùng carton đang để tại khu 
vực đầu ngõ 142 đường Nguyễn 
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Du, phường Đông Kinh, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Tại thời điểm phát hiện, lô 
hàng đang được một đối tượng 
nam giới đứng chờ xe ô tô để bốc 
xếp lên vận chuyển về các tỉnh 
phía sau tiêu thụ. Khi đoàn kiểm 
tra có mặt tại hiện trường, đối 
tượng đã nhanh chóng bỏ chạy để 
lại 11 thùng carton có chứa hàng 
hóa vi phạm. 

Tiến hành khám chi tiết hàng 
hóa, lực lượng chức năng phát 
hiện bên trong các thùng hàng là 
Khẩu trang lọc bụi bảo vệ hô hấp 
dùng trong phẫu thuật nhãn hiệu 
3M 1860S sản xuất ngoài Việt 
Nam, số lượng: 2.640 cái. Toàn bộ 
số hàng hóa không có chứng từ 
hay giấy tờ gì liên quan đi kèm lô 
hàng. Theo ước tính lô hàng có trị 
giá trên 30 triệu đồng. 

Theo đó,  Phó Thủ tướng Phạm 
Bình Minh đã yêu cầu Bộ Công 
Thương, Bộ Công an, Bộ Y tế 
phối hợp với các bộ, ngành và địa 
phương tiếp tục chỉ đạo các đơn 
vị, lực lượng chức năng tăng 
cường công tác quản lý địa bàn, 
kiểm tra, giám sát để xử lý nghiêm 
các hành vi sản xuất, buôn bán 
khẩu trang, găng tay không đảm 
bảo chất lượng, nguồn gốc và lợi 
dụng tình hình dịch COVID-19 để 

đầu cơ, tăng giá bất hợp lý các mặt 
hàng thiết yếu, nhất là các loại vật 
tư, trang thiết bị y tế; bảo đảm an 
toàn sức khỏe cho nhân dân nhưng 
không ảnh hưởng đến việc lưu 
thông hàng hóa trong thời gian 
phòng, chống dịch bệnh. 

Đồng thời, quản lý chặt chẽ 
việc cấp phép sản xuất, xuất khẩu, 
nhập khẩu găng tay, khẩu trang y 
tế, trang thiết bị phòng dịch và 
quy trình giám sát, thu gom, sản 
xuất, xử lý rác thải y tế. Chủ động 
phát hiện những sai phạm, làm rõ 
trách nhiệm của các đơn vị, cá 
nhân có liên quan để xử lý nghiêm 
theo đúng quy định của pháp luật. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Bắt lô sữa tắm giả nhãn hiệu 
Tesori d'oriente 

Ông Kiều Đình Cảnh - Đội 
trưởng Đội QLTT số 12 - Cục 
QLTT Thành phố Hà Nội cho biết, 
đơn vị vừa kiểm tra và thu giữ lô 
sữa tắm có dấu hiệu giả mạo nhãn 
hiệu Tesori d'oriente. 

Lô hàng gồm 566 chai sữa tắm 
do một đối tượng mua trôi nổi trên 
thị trường để kinh doanh. Trong 
quá trình kiểm tra, chủ hàng 
không xuất trình được hoá đơn 
chứng từ chứng minh nguồn gốc 
xuất xứ. 
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Toàn bộ sản phẩm có dấu hiệu 
giả mạo tem nhãn, bao bì của 
thương hiệu Tesori d'oriente nổi 
tiếng trên thị trường. Trị giá hàng 
hoá vi phạm gần 100 triệu đồng. 

 
Ông Trần Việt Hải - Giám đốc 

Công ty TNHH Sản xuất và Dịch 
vụ thương mại BNB - đơn vị nhập 
khẩu và phân phối sản phẩm sữa 
tắm Tesori d'oriente chính hãng 
cho biết, lô hàng hoá trên là sản 
phẩm giả mạo. Điều này được thể 
hiện rất rõ qua hình dáng, màu sắc 
và tem nhãn của sản phẩm. 

Nếu như sản phẩm thật có kích 
thước lớn, hoạ tiết sử dụng in điện 
tử trực tiếp vào kim loại nên vỏ 
sản phẩm trơn nhẵn, màu chìm 
nhạt thì sản phẩm giả có kích 
thước nhỏ hơn, hoạ tiết sử dụng 
công nghệ in phun lên chai nên vỏ 
sản phẩm sần từng nét hình khối. 

Trong khi tem phụ của sản 
phẩm chính hãng nét chữ in nhỏ 
nhưng sắc nét, hạn sử dụng và mã 
quản lý được đóng đúng theo từng 
lô hàng về Việt Nam. Phần tên sản 
phẩm ghi rõ "Tesori D’oriente! 

Aromatic Bathcream". 
Với sản phẩm giả, tem 

QRCODE được chụp từ tem hàng 
thật đã phát hành, chỉ có 1 số 
chung cho tất cả sản phẩm, còn 
sản phẩm thật thì tem được đánh 
số khác nhau cho từng sản phẩm. 
Hiện tại, toàn bộ số hàng hoá vi 
phạm đã được đưa về trụ sở đội 
QLTT số 12 để xử lý theo các quy 
định của pháp luật. Nếu có dấu 
hiệu tội phạm hình sự, sẽ chuyển 
cơ quan công an xử lý. 

 (Theo vnMedia.vn) 
 

 Hải Dương: Phát hiện cơ sở 
sang chiết gas trái phép quy mô 
lớn  

Công an tỉnh Hải Dương cho 
biết mới đây đã phát hiện, bắt giữ 
một đường dây tổ chức sang chiết 
gas trái phép và sản xuất, mua 
bán hàng giả với khối lượng 
khoảng 500 tấn gas. 

 
Cụ thể, Văn phòng Cơ quan 

CSĐT và Phòng An ninh kinh tế, 
Công an tỉnh Hải Dương đã kiểm 
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tra, phát hiện tại nhà kho của Công 
ty Hồng Lạc, ở phường Nam 
Đồng, TP Hải Dương do Phạm 
Văn Quyền (SN 1984, ở số 9F 
Tống Duy Tân, phường Ngọc 
Châu, TP Hải Dương) thuê, có 
hoạt động sang, chiết gas trái phép 
và sản xuất, buôn bán hàng giả. 
Tại đây, lực lượng chức năng bắt 
quả tang 5 đối tượng gồm Phạm 
Văn Quang (SN 1965, ở Thúc 
Kháng, Bình Giang); Bùi Văn Li 
(SN 1984, ở Xuân An, Thanh 
Khê, Thanh Hà); Phạm Tiến Hưng 
(SN 1987 ở Tân Bình, TP Hải 
Dương); Nguyễn Thị Thuỷ (SN 
1989 ở An Giới, Nam Sách) và 
Trần Văn Hiếu (SN 1987, ở An 
Thượng, TP Hải Dương, Hải 
Dương) đang sang chiết khí gas từ 
bồn chứa LPG loại 12 tấn sang các 
vỏ bình loại 12kg của các hãng 
khác nhau rồi đóng niêm màng co 
để chuẩn bị mang đi tiêu thụ.  

Kiểm tra cabin chiếc xe tải, lực 
lượng chức năng phát hiện có 
1.029 niêm màng co của các hãng 
gas như: Venus, Total, City Gas, 
An Phú Hưng Gas, Petrolimex, 
Công ty TNHH Thương mại Trần 
Hồng Quân và 233 tem chống 
hàng giả. Tiến hành khám xét 
khẩn cấp tại xưởng sang chiết gas, 
cơ quan chức năng thu giữ các đồ 

vật liên quan đến quá trình sang 
chiết gas gồm: 1 bình chứa gas, 1 
máy nén khi nhãn hiệu AirCom 
Pressor Pegasus để đẩy khí gas; 4 
máy bơm gas.  

Công an tỉnh Hải Dươg đã thu 
giữ tại nhà Phạm Văn Quyền 40kg 
niêm màng co các loại của các 
công ty gồm: Công ty TNHH 
MTV dầu khí Gia Định; Siam 
Gas; Công ty TNHH Trần Hồng 
Quân Hồng Hà Gas; Công ty cổ 
phần khí Miền bắc tương đương 
hơn 30.000 chiếc và 2450 tem các 
hãng PV Gas, Duyên Hải 
Petrolimex, Gas Venus và một số 
sổ sách liên quan đến việc mua 
bán gas. 

Để làm giả gas của các hãng, 
Quyền đã mua tem và niêm màng 
co giả ở TP Hồ Chí Minh gửi về 
giao cho các đại lý mua gas của 
mình để tự đóng niêm màng co, 
tem vào khoá bình gas trước khi 
bán cho người tiêu dùng. Theo tài 
liệu thu thập được, từ cuối tháng 
6/2021 đến nay, Phạm Văn Quyền 
đã nhập và bán cho các đại lý trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương và một số 
tỉnh lân cận hơn 40.000 bình 
gas các loại, trọng lượng từ 12kg 
đến 48kg, tương đương với hơn 
500 tấn gas. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 


