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TRIỂN KHAI HỌP NHÓM SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ THI HÀNH 
EVFTA 

Phiên họp đầu tiên của Nhóm 
làm việc về sở hữu trí tuệ, bao 
gồm chỉ dẫn địa lý trong khuôn 
khổ triển khai Hiệp định EVFTA 
đã được thực hiện theo hình thức 
trực tuyến chiều ngày 21/5/2021. 

 
Cuộc họp được tổ chức để các 

thành viên Nhóm làm việc về sở 
hữu trí tuệ, bao gồm chỉ dẫn địa lý 
giữa Việt Nam và EU trao đổi, 
thảo luận về các nội dung liên 
quan đến tình hình triển khai các 
cam kết về sở hữu trí tuệ theo 
Hiệp định EVFTA. Chủ trì phía 
Việt Nam là ông Nguyễn Văn 
Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu 
trí tuệ cùng với các thành viên 
phía Việt Nam bao gồm các đại 
diện từ Cục Bản quyền tác giả (Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học 
và Công nghệ), Cục Trồng trọt 

(Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn). Chủ trì phía EU là bà 
Agata Gerba, Phó Trưởng phòng 
Đầu tư và Sở hữu trí tuệ, Tổng cục 
Thương mại (DG Trade) cùng các 
thành viên là đại diện của DG 
Trade, DG Agri, DG Grow của Ủy 
ban Châu Âu. 

Về nội dung sở hữu công 
nghiệp, hai bên cũng đã trao đổi 
về một số nội dung sửa đổi Luật 
SHTT để thi hành các cam kết của 
Hiệp định EVFTA như căn cứ 
chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu, đơn 
giản hóa thủ tục đăng ký nhãn 
hiệu tại Việt Nam; cơ chế đền bù 
cho chủ sở hữu sáng chế vì sự 
chậm trễ trong việc cấp phép lưu 
hành dược phẩm; cơ chế bảo hộ 
dữ liệu thử nghiệm dược phẩm và 
bảo hộ dữ liệu thử nghiệm nông 
hóa phẩm v.v. 

Về nội dung thực thi quyền 
SHTT, hai bên đã trao đổi các quy 
định liên quan đến các biện pháp 
xử lý dân sự đối với hành vi vi 
phạm quyền SHTT và biện pháp 
thực thi quyền tại biên giới. Phía 
EU bày tỏ sự quan tâm đến quy 
định về giới hạn đối tượng SHTT 
bị xử phạt hành chính để tăng 
cường vai trò biện pháp dân sự và 
quy định về trách nhiệm của nhà 
cung cấp dịch vụ trung gian để 
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bảo đảm thực thi quyền tác giả, 
quyền liên quan trên môi trường 
số trong dự thảo Luật SHTT của 
Việt Nam, đồng thời đề nghị cung 
cấp một số thông tin liên quan đến 
việc xử lý các vi phạm quyền 
SHTT trên các nền tảng thương 
mại điện tử của Việt Nam hiện 
nay. 

Về chỉ dẫn địa lý, hai bên trao 
đổi, cập nhật về các thay đổi trong 
việc xây dựng chính sách và pháp 
luật liên quan đến chỉ dẫn địa lý. 
Trong các nội dung thảo luận, phía 
EU đặc biệt quan tâm đến vấn đề 
rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục 
chỉ dẫn địa lý bảo hộ theo Hiệp 
định EVFTA cũng như các vấn đề 
về việc áp dụng ngoại lệ của Hiệp 
định trong việc sử dụng một số chỉ 
dẫn địa lý sử dụng cho pho mát. 

Kết thúc cuộc họp, chủ trì cuộc 
họp phía EU tổng kết các nội dung 
thảo luận và các đề xuất của hai 
bên. Theo đó, hai bên thống nhất 
trong thời gian tới sẽ tổ chức các 
buổi họp riêng về vấn đề bảo vệ 
quyền tác giả trong môi trường số 
cũng như về bảo hộ chỉ dẫn địa lý 
để có thể triển khai một cách có 
hiệu quả hiệp định. 

(Theo most.gov.vn) 
 
HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG 

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ESEAN 
KHÔNG CHÍNH THỨC LẦN 
THỨ 11 (IAMMSTI-11) 

Ngày 17/6/2021, Thứ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi 
Thế Duy đã tham dự Hội nghị Bộ 
trưởng Khoa học, Công nghệ và 
Đổi mới sáng tạo ASEAN không 
chính thức lần thứ 11 (IAMMSTI-
11). Hội nghị được tổ chức theo 
hình thức trực tuyến, dưới sự chủ 
trì của Bộ trưởng Bộ Đại học, 
Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới 
sáng tạo Thái Lan Anek 
Laothamatas. Tham dự Hội nghị 
có Lãnh đạo Bộ phụ trách về khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo của các nước thành viên 
ASEAN và Phó Tổng Thư ký 
ASEAN. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã 
tập trung thảo luận về nội dung và 
giải pháp nhằm tiếp tục tăng 
cường hơn nữa hợp tác về khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo trong khu vực ASEAN, trong 
đó có việc thực hiện Lộ trình Đổi 
mới sáng tạo ASEAN 2019-2025 
sau đại dịch COVID-19; khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo 
phục vụ chuyển đổi công nghiệp 
và nền tảng cho tương lai, nhấn 
mạnh nỗ lực tăng cường hợp tác 
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khu vực ASEAN hướng tới một 
tương lai bền vững hơn, đặc biệt là 
các nội dung về phát triển nền 
kinh tế xanh, tuần hoàn - sinh học, 
nông nghiệp, năng lượng  và các 
vấn đề liên quan đến cuộc Cách 
mạng Công nghiệp lần thứ tư. 

Đặc biệt, các đại biểu đã dành 
thời gian trao đổi, thảo luận về 
hợp tác ứng phó với đại dịch 
COVID-19. Trên cơ sở Khung 
phục hồi tổng thể ASEAN 
(ACRF) được thông qua tại Hội 
nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37, 
các nước đều cam kết cùng nhau 
đóng góp và quyết tâm thực thi 
hiệu quả Khung ACRF để giảm 
thiểu tác động của đại dịch 
COVID-19 đối với nền kinh tế và 
cuộc sống người dân khu vực 
ASEAN. Hội nghị đánh giá cao 
việc đề xuất thực hiện Dự án 
nghiên cứu ASEAN về Hệ gen 
COVID-19 và Nghiên cứu về 
giám sát huyết thanh học chống 
COVID-19 trong khu vực 
ASEAN. Đồng thời, Hội nghị 
nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc thiết lập Nền tảng chia sẻ 
thông tin khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo, đặc biệt là hoạt 
động nghiên cứu và phát triển liên 
quan đến COVID-19, trao đổi về 
chiến lược và kế hoạch ứng phó 

đại dịch tại các nước thành viên 
ASEAN. 

Tham gia thảo luận tại Hội 
nghị, Thứ trưởng Bùi Thế Duy đã 
chia sẻ thông tin về tình hình ứng 
phó với đại dịch COVID-19 tại 
Việt Nam và đề xuất một số nội 
dung đẩy mạnh hợp tác ứng phó 
dịch bệnh trong khu vực ASEAN. 
Trong bối cảnh biến thể mới của 
COVID-19 đang lây lan với tốc độ 
nhanh chóng, Thứ trưởng bày tỏ 
mong muốn ASEAN sẽ thúc đẩy 
các nỗ lực chung để có các bộ kit 
xét nghiệm nhanh với giá thành rẻ 
hơn. Đồng thời, Thứ trưởng bày tỏ 
sự ủng hộ đối với các Dự án 
nghiên cứu chung về Hệ gen 
COVID-19, Nghiên cứu về giám 
sát huyết thanh học chống 
COVID-19 trong khu vực 
ASEAN. Thứ trưởng cũng mong 
muốn ASEAN sẽ xem xét triển 
khai các dự án nghiên cứu có quy 
mô lớn hơn, với sự tham gia tích 
cực, hiệu quả, cùng đóng góp 
nguồn lực từ các nước ASEAN 
như dự án về nghiên cứu vắc-xin, 
hộ chiếu vắc-xin điện tử ASEAN, 
v.v. 

Trên cơ sở nội dung thảo luận 
tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí 
thông qua danh mục các hoạt động 
ưu tiên trong năm 2021 của Uỷ 



 Số 244 – 06/2021 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 4 
 

ban Khoa học, Công nghệ và Đổi 
mới sáng tạo ASEAN (COSTI), 
bao gồm: Thứ nhất, thực hiện các 
Dự án nâng cao năng lực của 
ASEAN trong phòng chống dịch 
bệnh COVID-19 nhằm hỗ trợ việc 
hoạch định chiến lược, chính sách, 
biện pháp y tế cộng đồng nhằm 
ngăn chặn, ứng phó dịch bệnh 
truyền nhiễm và nâng cao hệ 
thống y tế trong khu vực ASEAN. 
Thứ hai, triển khai Chương trình 
học trực tuyến EU- ASEAN về 
tính toán hiệu năng cao (HPC) với 
các nội dung về thiết kế hệ thống 
HPC, các ứng dụng trong tin sinh 
học, khoa học khí hậu và tính toán 
ứng phó thảm họa khẩn cấp. Thứ 
ba, thiết lập Trung tâm Quản lý 
Công nghệ nhằm cung cấp nền 
tảng trực tuyến toàn diện, đẩy 
nhanh nghiên cứu, đổi mới sáng 
tạo, thúc đẩy chia sẻ tri thức và 
chuyển giao công nghệ trong 
ASEAN thông qua việc tăng 
cường hơn nữa mối liên kết giữa 
các khu vực nghiên cứu và doanh 
nghiệp. Thứ tư, triển khai các dự 
án ASEAN nhằm thực hiện các 
Mục tiêu phát triển bền vững 
(SDGs), trong đó có Dự án hợp 
tác EU-ASEAN với các Hội thảo 
trực tuyến về Công nghệ xanh 
nhằm nâng cao nhận thức và tạo 

nền tảng đối thoại, thúc đẩy hợp 
tác và chuyển giao công nghệ giữa 
ASEAN và EU hướng tới sự phát 
triển bền vững và Sáng kiến Năng 
lượng Tự cường với các dự án thí 
điểm trong lĩnh vực năng lượng tái 
tạo. 

Hội nghị cũng đã xem xét, 
thông qua Báo cáo của Hội nghị 
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và 
Đổi mới sáng tạo ASEAN COSTI 
lần thứ 79 (COSTI-79) do Chủ 
tịch COSTI Thái Lan trình bày với 
một số nội dung quan trọng như: 
tình hình triển khai các dự án hợp 
tác khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo; tình hình hợp tác 
với các đối tác đối thoại ASEAN 
và các Quỹ Đối thoại ASEAN; 
hiện trạng Quỹ hỗ trợ khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo 
ASEAN; tình hình triển khai các 
hoạt động ưu tiên COSTI trong 
năm 2020, đồng thời, đề xuất các 
chủ đề ưu tiên trong năm 2021, 
2022 và giai đoạn 2022-2025. 

Dự kiến, Việt Nam sẽ tiếp nhận 
vai trò Chủ tịch ASEAN COSTI 
vào năm 2022, chủ trì tổ chức Hội 
nghị Bộ trưởng Khoa học, Công 
nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN 
chính thức lần thứ 19 (AMMST-
19) và Hội nghị Ủy ban Khoa học, 
Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 
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ASEAN lần thứ 81 (COST-81) 
vào Quý II năm 2022 theo hình 
thức trực tuyến./. 

(Theo most.gov.vn) 
 

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

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

 
Đó là ý kiến các đại biểu nêu ra 

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

Tại Hội thảo, TS. Vũ Anh 
Tuấn, Phó Giám đốc Học viện 
Chính trị khu vực III khẳng 
định: “Hiệp định CPTPP có tính 
toàn diện, nhiều tiến bộ hơn so với 
các hiệp định thương mại tự do 
(FTA) mà Việt Nam đã tham gia 
trước đó. Việc thực hiện và bảo 
đảm các cam kết của Hiệp định 
CPTPP đã, đang và sẽ đem lại 
nhiều cơ hội phát triển cho Việt 
Nam nói chung và các tỉnh Duyên 
hải Nam Trung Bộ nói riêng. Tuy 
nhiên, việc thực hiện Hiệp định 
đang đối mặt với những thách 
thức về khả năng đáp ứng những 
cam kết về thể chế và pháp lý, quy 
tắc xuất xứ hàng hóa, môi trường, 
sở hữu trí tuệ và hàng loạt các 
hàng rào kỹ thuật khác cũng như 
cạnh tranh tại các thị trường có cơ 
cấu kinh tế và thương mại tương 
đồng khốc liệt hơn”. 

Nhận định về những thách thức 
đối với khu vực kinh tế tư nhân, 
ThS. Chế Viết Trung Thu (Học 
viện Chính trị Khu vực III), cho 
biết CPTPP đề ra những tiêu 
chuẩn cao hơn, mới so với các 
FTA thế hệ cũ trước đây bao gồm 
cả về tiêu chuẩn tự do hóa-mở cửa 
thị trường dịch vụ, đầu tư và tiêu 
chuẩn bảo vệ quyền lợi cho các 
nhà cung cấp dịch vụ, đầu tư nước 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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ngoài, các vấn đề thương mại điện 
tử, viễn thông, sở hữu trí tuệ… 
Chính vì vậy, quá trình thực thi 
các cam kết từ Hiệp định này sẽ 
khiến các doanh nghiệp tư nhân 
gặp nhiều khó khăn. 

Theo ThS. Chế Viết Trung 
Thu, các cơ sở sản xuất kinh 
doanh khu vực kinh tế tư nhân cần 
chủ động liên kết, tăng cường xúc 
tiến thương mại nhằm nâng cao 
năng lực cạnh tranh trong quá 
trình thực thi Hiệp định CPTPP. 
Bên cạnh đó, ông Thu đề xuất Nhà 
nước cần tiếp tục hoàn thiện và cụ 
thể hóa các cơ chế chính sách hỗ 
trợ, khuyến khích kinh tế tư nhân 
phát triển. 

Theo TS. Nguyễn Ngọc Quang, 
nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng 
Nam, tập trung cải cách hành 
chính, tạo môi trường đầu tư thuận 
lợi, ổn định lâu dài quy hoạch là 
một định hướng giải pháp cơ bản, 
quan trọng mà các tỉnh trong vùng 
Duyên hải Nam Trung Bộ cần 
hướng đến để thực thi hiệu quả 
Hiệp định CPTPP. Theo ông 
Quang, giải pháp vừa mang tính 
cấp bách vừa mang tính lâu dài để 
phát triển bền vững nền kinh tế 
trong vùng, đó là liên kết các 
trường trong vùng để đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao 

không chỉ đối với người lao động 
mà cả cán bộ quản lý, quản trị 
doanh nghiệp ở các ngành kinh tế 
có thế mạnh của vùng Duyên hải 
Nam Trung Bộ.  

Ngoài ra, một giải pháp quan 
trọng khác là tập trung đầu tư 
hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh 
tế-xã hội, trong đó có các khu, 
cụm công nghiệp đã được quy 
hoạch, các hạ tầng kết nối giao 
thông đến các kho hàng sân bay, 
cảng biển… để phát triển các 
ngành công, nông nghiệp chế biến 
sâu, thúc đẩy hình thành ngành 
logistics rất có tiềm năng, lợi thế 
đối với các tỉnh Duyên hải Nam 
Trung Bộ. 

 (Theo baochinhphu.vn) 
 

MIỄN TRỪ HAY BẢO BỘ 
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VỚI VẮC XIN TRONG 
CUỘC CHIẾN CHỐNG 
COVID-19? 

Tháng 10/2020, Ấn Độ và Nam 
Phi đã đề xuất về việc miễn trừ 
tạm thời nghĩa vụ bảo hộ sở hữu 
trí tuệ (SHTT) đối với các sản 
phẩm y tế phòng chống Covid-19, 
điển hình là vắc xin. Đề xuất này 
mới đây đã nhận được ủng hộ của 
Hoa Kỳ, Nghị viện châu Âu…  

Ngày 6/5/2021, Đại diện 
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Thương mại Hoa Kỳ Katherine 
Tai đã đưa ra tuyên bố công khai 
ủng hộ việc từ bỏ các biện pháp 
bảo hộ quyền SHTT đối với vắc 
xin Covid-19 của chính quyền 
Hoa Kỳ. Nhiều nước thành viên 
WTO và các tổ chức phi chính 
phủ, điển hình là Liên minh vắc 
xin nhân dân  đã bày tỏ quan điểm 
ủng hộ tuyên bố này. Mới đây 
nhất, ngày 20/5/2021, Nghị viện 
châu Âu cũng đã thông qua việc 
kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) 
ủng hộ đề xuất nêu trên. Về phía 
Việt Nam, ngày 13/5/2021, người 
phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt 
Nam đã phát biểu thể hiện quan 
điểm ủng hộ việc miễn trừ nghĩa 
vụ bảo hộ quyền SHTT đối với 
vắc xin Covid-19 để vắc xin sớm 
được phổ biến rộng rãi đến tất cả 
các nước trên thế giới. Dưới đây là 
phân tích về cơ sở của miễn trừ 
nghĩa vụ bảo hộ quyền SHTT và 
các vấn đề đang được thảo luận tại 
WTO. 

Hiệp định về các khía cạnh liên 
quan đến thương mại của quyền 
SHTT (Hiệp định TRIPS) trong 
khuôn khổ WTO quy định các 
nước phải dành sự bảo hộ đầy đủ 
và thỏa đáng đối với hầu hết các 
đối tượng quyền SHTT, trên cơ sở 
kế thừa các điều ước quốc tế quan 

trọng nhất trong lĩnh vực SHTT 
như Công ước Paris về quyền sở 
hữu công nghiệp, Công ước 
Bern... Hiệp định cũng có quy 
định linh hoạt nhất định về nghĩa 
vụ trên để các nước có thể sử dụng 
đối tượng quyền SHTT mà không 
cần phải có sự đồng ý của chủ sở 
hữu quyền SHTT trong một số 
tình huống nhất định, trong đó có 
tình huống cần thiết phải bảo vệ 
sức khỏe nhân dân. 

 
Vắc xin Covid-19 của Pfizer-BioNTech 

và Moderna. 

Trong quá trình thi hành Hiệp 
định TRIPS, các nước thành viên 
đã nhận thấy rằng, các quy định 
linh hoạt liên quan đến bảo hộ 
sáng chế trong Hiệp định chưa 
thực sự giải quyết được vấn đề 
tiếp cận dược phẩm cho người dân 
các nước chậm phát triển và đang 
phát triển bởi phần lớn các nước 
này không có đủ năng lực sản xuất 
dược phẩm. Vì vậy, Tuyên bố 
Doha về “Hiệp định TRIPs và sức 
khỏe cộng đồng” ngày 14/11/2001 
(Tuyên bố số 254/WTO/VB) và 
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tiếp sau đó là Nghị định thư sửa 
đổi Hiệp định TRIPS đã được 
thông qua, trong đó bổ sung linh 
hoạt để các nước không có năng 
lực sản xuất dược phẩm có thể tiếp 
cận được nguồn cung từ bên thứ 
ba với giá cả hợp lý. 

Bên cạnh đó, cùng với một số 
hiệp định khác của WTO, việc 
miễn trừ thực hiện nghĩa vụ trong 
Hiệp định TRIPS đã được các 
thành viên WTO thống nhất đưa ra 
tại khoản 3 Điều IX của Hiệp định 
Marrakesh về việc thành lập 
WTO. Theo đó, trong những 
trường hợp ngoại lệ, Hội nghị Bộ 
trưởng có thể quyết định miễn trừ 
một nghĩa vụ được bất kỳ một 
Hiệp định thương mại đa phương 
nào quy định cho một nước thành 
viên, với điều kiện quyết định này 
được thông qua bởi 3/4 số nước 
thành viên trừ khi có quy định 
khác.  

Hoa Kỳ, EU hay một số nước 
phát triển gần đây tuyên bố ủng hộ 
miễn trừ nghĩa vụ bảo hộ quyền 
SHTT đối với vắc xin Covid-19. 
Đây là dấu hiệu đáng mừng đối 
với quá trình cả thế giới đang phải 
chống lại dịch bệnh do SARS-
COV-2 gây ra. Tuy nhiên, mục 
tiêu mà nhiều nước chậm và đang 
phát triển đấu tranh để đạt được 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
cuộc chiến chống Covid-19 này 
thì rộng hơn nhiều. 

Ngày 2/10/2020, Ấn Độ và 
Nam Phi đã đệ trình tới Hội đồng 
TRIPS đề xuất về việc miễn trừ 
tạm thời nghĩa vụ bảo hộ SHTT 
đối với các sản phẩm và công 
nghệ y tế để ứng phó với đại dịch 
Covid-19 cho đến khi thế giới đạt 
được tình trạng miễn dịch cộng 
đồng. Các nghĩa vụ được đề xuất 
miễn trừ gồm nghĩa vụ tại mục 1 
(Quyền tác giả và quyền liên 
quan), mục 4 (Kiểu dáng công 
nghiệp), mục 5 (Sáng chế) và mục 
7 (Bảo hộ thông tin bí mật) thuộc 
phần II và nghĩa vụ thực thi các 
mục đó thuộc phần III của Hiệp 
định TRIPS. Theo đề xuất này, các 
nước thành viên được tạm ngưng 
việc bảo hộ SHTT trên toàn cầu 
đối với các sản phẩm liên quan 
đến Covid-19 bao gồm bộ chẩn 
đoán, thuốc điều trị, vắc xin và 
thiết bị y tế cần thiết để ngăn chặn 
sự lan rộng của SARS-CoV-2. Các 
quyền SHTT được áp dụng trong 
đề xuất gồm quyền tác giả, quyền 
liên quan, quyền đối với sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp và thông 
tin bí mật. 

Vấn đề này đã được thảo luận ở 
Hội đồng TRIPS và sau đó là Đại 
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Hội đồng WTO. Đề xuất của Ấn 
Độ và Nam Phi đã nhận được các 
phản ứng trái chiều từ các nước 
thành viên WTO với hai luồng ý 
kiến chính. Bên ủng hộ, gồm 2/3 
số nước thành viên WTO,  trong 
đó có Việt Nam và các tổ chức 
quốc tế liên chính phủ, tổ chức phi 
chính phủ cho rằng, miễn trừ một 
số nghĩa vụ trong Hiệp định 
TRIPS là phương án toàn diện 
nhất hiện nay so với việc thực hiện 
cấp phép bắt buộc và các linh hoạt 
khác trong TRIPS, trong khi 
không làm giảm động lực sáng tạo 
vì các cơ sở nghiên cứu vắc xin đã 
nhận được nguồn tài trợ rất lớn 
cho việc phát triển vắc xin của họ. 

Với việc nỗ lực để đạt được sự 
đồng thuận trong WTO về vấn đề 
quyền SHTT vẫn còn nhiều giải 
pháp khác cần được thực hiện 
song song để tăng nguồn cung vắc 
xin như: thúc đẩy các thỏa hiệp 
giữa các nhà chế tạo vắc xin và 
các nhà sản xuất ở các nước đang 
phát triển, tiếp tục phát triển cơ 
chế COVAX (cơ chế đa phương 
nhằm tiếp cận toàn cầu vắc xin 
Covid-19 do WHO và Liên minh 
vắc xin điều phối), xóa bỏ rào cản 
đối với xuất khẩu vắc xin ra nước 
ngoài... 

 (Theo most.gov.vn) 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Công nghệ pin mặt trời mới 
có thể dán trực tiếp lên mái 
nhà  

Sau 5 năm nghiên cứu, công ty 
Maxeon Solar Technology 
(Singapore) phát triển loại pin 
mặt trời không khung, mỏng nhẹ, 
cho phép lắp đặt trực tiếp trên mái 
nhà bằng keo dán. 

 Tấm pin đặc biệt này được cấu 
tạo từ các tế bào silicon IBC và 
một số kim loại có khả năng 
chống ăn mòn, chống thấm và 
không gãy khi bị uốn cong. Khối 
lượng lắp đặt của các tấm pin này 
khoảng 6 kg/m², vì vậy không cần 
các thiết bị hỗ trợ như khung, giá 
đỡ. Hiệu suất chuyển ánh nắng 
mặt trời thành điện năng của tấm 
pin tới 20,9%. 

 
Với các khung đỡ pin mặt trời 

truyền thống thường được lắp 
nghiêng 12 độ để hạn chế việc 
thấm đọng. Việc này gia tăng chi 
phí và có thể tác động lực lớn vào 
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mái nhà. Trường hợp nếu lắp 
khung đỡ kém chất lượng còn ảnh 
hưởng đến hiệu suất của pin. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Nghiên cứu đổi mới công 
nghệ thiết kế và chế tạo dây 
chuyền sản xuất cáp điện  

Dây cáp điện là một sản phẩm 
có tính ứng dụng cao, được dùng 
trong tất cả các công trình kinh tế 
và phục vụ lớn cho sản xuất và 
sinh hoạt của xã hội hiện đại. Nhu 
cầu sử dụng dây cáp điện hiện nay 
trên phạm vi cả nước là tương đối 
lớn.  

Nhận thấy tầm quan trọng 
trong việc chế tạo dây chuyền sản 
xuất cáp điện có các tính năng kỹ 
thuật tiên tiến, kiểu dáng hiện đại, 
giá thành cạnh tranh và có thể xuất 
khẩu, nhóm nghiên cứu do TS. Vũ 
Quang Hà, Công ty TNHH Công 
nghiệp Quang Nam là chủ nhiệm 
đã quyết tâm thực hiện nghiên cứu 
đổi mới công nghệ và được Bộ 
KH&CN hỗ trợ cho phép thực 
hiện Đề tài khoa học cấp Nhà 
nước: “Nghiên cứu đổi mới công 
nghệ thiết kế và chế tạo dây 
chuyền sản xuất cáp điện”. Sau 
một thời gian triển khai thực hiện, 
nhóm nghiên cứu thu được các kết 
quả như sau: 

Nghiên cứu đổi mới công nghệ 
dây chuyền sản xuất cáp điện để 
nâng cao năng lực, nguồn lực khoa 
học và công nghệ trong việc thiết 
kế, chế tạo, lắp ráp, vận hành và 
nâng cao mức độ tự động hóa, 
nhằm nâng cao chất lượng, tăng 
năng suất và hạ giá thành sản 
phẩm. 

Hoàn thiện công nghệ và xây 
dựng Bộ tài liệu thiết kế dây 
chuyền sản xuất cáp điện 19 sợi có 
tính năng kỹ thuật tiên tiến, đồng 
bộ, tự động hóa hoàn toàn và kiểu 
dáng hiện đại. 

Chế tạo thành công dây chuyền 
thiết bị của dây chuyền sản xuất 
cáp điện 19 sợi. 

Các kết quả chính của Đề tài 
bao gồm: 

Dây chuyền thiết bị sản xuất 
cáp điện 19 sợi tiết diện từ 16 mm² 
đến 240 mm², đạt tiêu chuẩn 
TCVN 5064:1994. 

Hồ sơ đổi mới thiết kế, đổi mới 
công nghệ chế tạo và lắp ráp dây 
chuyền và thiết bị mới cung ứng 
cho các nhà máy, xí nghiệp sản 
xuất cáp điện 19 sợi đáp ứng yêu 
cầu của dây chuyền sản xuất hiện 
đại. 

Các quy trình công nghệ chế 
tạo, lắp ráp, vận hành và bảo trì 
các chi tiết và cụm chi tiết của các 
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thiết bị trong dây chuyền sản xuất 
cáp điện 19 sợi. 

Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng, 
vận hành, bảo dưỡng dây chuyền 
thiết bị sản xuất cáp điện 19 sợi. 

Phần mềm mô phỏng và kiểm 
tra quy trình công nghệ sản xuất 
cáp điện 19 sợi. 

Như vậy, Đề tài đã hoàn thành 
các nội dung, đã chế tạo thành 
công dây chuyền sản xuất cáp điện 
đáp ứng các chỉ tiêu kinh tế kỹ 
thuật khắt khe, vận hành tự động 
và được thị trường đánh giá cao. 
Các cơ quan, đơn vị chức năng 
trong các tỉnh thuộc khu vực có 
thể kế thừa kết quả này, tiếp thu 
quy trình công nghệ, nhân rộng 
mô hình để tăng cường mức độ 
tham gia vào chương trình đổi mới 
công nghệ quốc gia. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
 Nghiên cứu hệ thống sản 
xuất, quản lý thông minh 

Các nhiệm vụ khoa học - công 
nghệ thuộc Dự án Nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa ngành công nghiệp do 
Bộ Công Thương chủ trì thực 
hiện, đã góp phần đẩy mạnh triển 
khai các mô hình điểm ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản trị 
doanh nghiệp (DN), xây dựng 

công cụ số hóa để hỗ trợ triển 
khai mở rộng các công cụ truyền 
thống. 

Áp dụng giải pháp cải tiến và 
hệ thống quản lý kho thông minh 
cho doanh nghiệp ngành nhựa. Đề 
tài “Hỗ rợ xây dựng mô hình điểm 
áp dụng giải pháp cải tiến và hệ 
thống quản lý kho thông minh cho 
các doanh nghiệp (DN) ngành 
nhựa”, do Trường Đại học Điện 
lực chủ trì là một trong những 
nhiệm vụ tiêu biểu của dự án. 
Theo nhóm nghiên cứu, phần lớn 
DN sản xuất nhựa tại Việt Nam có 
hệ thống kho hàng lớn, chi phí 
quản lý vận hành kho hàng chiếm 
tỷ trọng cao trong tổng chi phí sản 
xuất của DN. 

Quá trình nghiên cứu bao gồm 
việc thí điểm đối với 1 kho hàng 
của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu 
niên Tiền Phong. Định hướng tiếp 
theo từ các kết quả đã đạt được 
của đề tài bao gồm: Hoàn thiện và 
nghiên cứu mở rộng mô hình sắp 
xếp, quản lý kho hiệu quả áp dụng 
công cụ số để nhân rộng với các 
kho hàng có đặc thù tương tự 
trong ngành nhựa và ngành sản 
xuất công nghiệp khác; nâng cấp 
khả năng kết nối với các phân hệ 
quản lý khác của DN, để tiếp cận 
chuyển đổi số và hình thành hệ 
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thống sản xuất, quản lý thông 
minh… 

Được triển khai từ tháng 1 - 
12/2020, đề tài đã xây dựng phần 
mềm với module tác nghiệp chính 
là lập kế hoạch và quản lý sản 
xuất. Các module hệ thống như 
quản trị chung, thư viện và những 
module hỗ trợ khác như quản lý 
đơn hàng, quản lý nhân sự, quản 
lý kho, kèm theo ứng dụng dành 
cho điện thoại di động. Đồng thời, 
cài đặt và đào tạo sử dụng phần 
mềm thí điểm tại Công ty Cổ phần 
Cơ khí Phổ Yên đạt được hiệu quả 
ban đầu như: Rà soát, điều chỉnh 
quy trình nghiệp vụ quản lý sản 
xuất để đạt hiệu quả quản lý và thu 
thập dữ liệu cao hơn; số hóa hoạt 
động lập kế hoạch và quản lý sản 
xuất đối với 40 loại sản phẩm 
trọng điểm được lựa chọn để thí 
điểm; tin học hóa quá trình nhập 
liệu thông qua dán và quét mã 
Kanban sản phẩm… 

 (Theo vista.gov.vn) 
 
 Phát triển pin năng lượng 
mặt trời trong suốt có thể làm 
cửa sổ nhà 

Các nhà khoa học Mỹ và Trung 
Quốc vừa phát triển thành công 
pin năng lượng mặt trời trong suốt 
hoạt động như tấm kính cường 

lực, có thể dùng làm cửa sổ các 
toà nhà. 

Các tế bào năng lượng dựa trên 
Silicon vốn đóng vai trò trụ cột 
ngành công nghệ năng lượng mặt 
trời trong nhiều thập kỷ qua. Tuy 
nhiên, sự phát triển của các tế bào 
năng lượng dựa trên Perovskite 
gần đây thể hiện nhiều ưu điểm 
riêng của nó. Với công nghệ 
Perovskite, hiệu suất pin mặt trời 
không ngừng được cải thiện, đặc 
biệt thú vị khi kết hợp chúng với 
các tế bào dựa trên Silicon truyền 
thống, giúp giảm chi phí lắp đặt và 
mang lại hiệu suất chuyển đổi 
năng lượng cao hơn. 

Tế bào năng lượng mặt trời 
song song là trọng tâm trong 
nghiên cứu mới nhất của các nhà 
khoa học Mỹ và Trung Quốc, 
được phát triển dựa trên nghiên 
cứu trước đó về vật liệu điện cực 
cho pin mặt trời Perovskite. Họ đã 
chỉ ra cách các màng siêu mỏng 
của vàng, có thể được sử dụng làm 
điện cực trong suốt cho các tế bào 
này, song phải rất khó khăn để tạo 
ra một lớp đồng nhất, dẫn đến độ 
dẫn điện kém hơn. Các tác giả của 
nghiên cứu đã phát hiện ra rằng 
việc sử dụng crom làm lớp hạt để 
hình thành màng vàng sẽ khắc 
phục được những hạn chế đó. 
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Vẫn còn nhiều việc phải làm để 
biến những phát hiện này thành 
một loại pin mặt trời bán sẵn trên 
thị trường. Tuy nhiên, các nhà 
khoa học khẳng định họ đã giải 
quyết được hai vấn đề quan trọng 
trong sự phát triển của pin mặt trời 
song song, đó là độ trong suốt và 
độ dẫn điện của điện cực trên 
cùng. 

 (Theo vietq.vn) 
 

 Mỹ thử nghiệm robot cứu 
hỏa  

Sử dụng hệ thống ống vòi có 
thể kéo dài tới 91 m theo phương 
ngang và 45 m theo phương thẳng 
đứng, robot Thermite có khả năng 
bơm tới 2.500 gallon (tức 9.500 
lít) nước mỗi phút để dập tắt đám 
cháy. 

 
Sản phẩm thuộc Công ty Howe 

& Howe Technologies chuyên về 
robotics tại Textron (tiểu bang 
Maine). Thermite RS3 nặng gần 
1,6 tấn, được trang bị động cơ 
diesel 36 mã lực, có thể di chuyển 

với vận tốc 12,9 km/h và vận hành 
liên tục trong 20 giờ. Ngoài ra, các 
kỹ sư còn gắn một lưỡi xúc (plow 
blade) ở mặt trước của Thermite 
RS3, giúp nó dọn sạch các chướng 
ngại vật trên đường đi. 

Sử dụng hệ thống ống vòi có 
thể kéo dài tới 91 m theo phương 
ngang và 45 m theo phương thẳng 
đứng, Thermite có khả năng bơm 
tới 2.500 gallon (tức 9.500 lít) 
nước mỗi phút để dập tắt đám 
cháy. Người vận hành có thể điều 
khiển nó từ xa bằng một thiết bị 
đeo trên bụng, có hình ảnh chỉ dẫn 
với chất lượng HD. 

Mặc dù robot không được thiết 
kế riêng cho bất cứ loại tác vụ nào 
nhưng Sở cứu hỏa Los Angeles kỳ 
vọng sẽ triển khai nó tại các tòa 
nhà lớn, công trường xây dựng sử 
dụng nhiều vật liệu dễ cháy như 
gỗ, các vụ cháy rừng, cháy bể 
nhiên liệu, cứu nạn động vật.. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
 Phát triển loại áo sơ mi 
thông minh có khả năng theo 
dõi hoạt động của tim  

Các nhà nghiên cứu của 
Trường Đại học North Carolina 
State đang phát triển sản phẩm áo 
sơ mi có gắn các cảm biến thông 
minh để theo dõi hoạt động của 
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tim. 
Theo nhóm nghiên cứu, sản 

phẩm áo sơ mi mới sẽ giúp theo 
dõi chức năng của tim người khi 
họ tham gia vào các hoạt động 
như chạy bộ. Cảm biến là một 
thiết bị tự cung cấp năng lượng, có 
thể nhận biết điện tâm đồ của 
người mặc, nói cách khác là nó sẽ 
đo điện thế hoạt động của tim. 

Ngoài việc tìm cách giúp cho 
những bộ trang phục (trong đó có 
áo sơ mi) có gắn thiết bị thông 
minh trở nên thoải mái hơn với 
người mặc, các nhà nghiên cứu 
cũng đang xem xét việc triển khai 
lắp các thiết bị thông minh khác 
vào hàng dệt may để có thể thực 
hiện những chức năng như đo 
lường, thu năng lượng và lưu trữ 
năng lượng. 

Các nhà nghiên cứu đã nghiên 
cứu phát triển một loại tất thông 
minh có khả năng giảm thời gian 
hồi phục của mắt cá chân bị bong 
gân từ bốn đến sáu tuần xuống còn 
hai đến ba tuần, trong khi người 
dùng vẫn có thể thực hiện một số 
vận động trong thời gian hồi phục. 

(Theo vietq.vn) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Máy lột vỏ sắn tự động: 
Hoàn thiện sau 15 năm  

Đeo đuổi ý tưởng về một máy 
lột vỏ củ sắn (khoai mì) tự động, 
trong vòng 15 năm, ông Nguyễn 
Linh ở thị trấn Chư Ty (huyện biên 
giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) tốn 
không biết bao công sức và tiền 
bạc. Tuy nhiên, ông vô cùng hài 
lòng khi có được trong tay cỗ máy 
“trong mơ” với năm phiên bản 
khác nhau. 

 
Ông Nguyễn Linh giới thiệu về máy gọt 

củ sắn.  

Vào cuối năm 2014, ông Linh 
cho ra mắt được phiên bản đầu 
tiên và cải tiến thêm vào năm 
2018. Để giải quyết bài toán củ 
sắn có nhiều kích cỡ khác nhau, 
máy được thiết kế cặp tấm ép củ 
có dạng như tấm ván trượt bố trí 
nối tiếp nhau bên trên khoảng giữa 
hai máng nạp củ và cách nhau một 
khoảng. Các tấm ép này được treo 
lên khung đỡ bằng các hệ lò xo để 
có thể nén vào hay dãn ra nhờ lực 
ép tạo ra do kích cỡ của củ sắn. 
Bốn cặp dao gọt vỏ được bố trí 
dọc theo chiều chuyển động của 
củ sắn, trong đó mỗi cặp dao gồm 
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có 2 cụm dao đối xứng nhau qua 
mặt phẳng chứa xích và nhông, 
mỗi cụm dao có vai trò gọt 1/8 vỏ 
củ sắn tính theo chiều ngang củ. 
Nhờ vậy, việc củ sắn được thực 
hiện một cách dễ dàng đúng yêu 
cầu. 

Thành công bước đầu với ông 
còn chưa đủ bởi nó quá cồng 
kềnh, không thể di chuyển lên 
nương rẫy gọt vỏ ngay tại chỗ 
được. Bởi vậy, ông suy nghĩ cách 
thu nhỏ nó lại. Đây là lý do kể từ 
phiên bản đầu tiên, trải qua thêm 
năm phiên bản nữa, thì cuối cùng 
chiếc máy gọt vỏ sắn của ông chỉ 
nặng khoảng 60kg, chiều cao 60-
70cm, chiều rộng 60cm và dài 90 
cm, có thể di chuyển đến mọi nơi, 
mọi địa hình trên các cánh đồng 
trồng sắn mỗi khi đến mùa thu 
hoạch và chế biến. So với chiếc 
máy ban đầu, chiếc máy nhỏ gọn 
này chỉ còn khoảng 30 chi tiết. 
Năng suất trung bình của máy đạt 
2-2.5 tấn/giờ. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Công nghệ sấy đông khô của 
Vinamit: Tham vọng về những 
sản phẩm vì sự sống 

Với quan điểm phải tạo ra 
những sản phẩm nguyên bản, đơn 
chất và phải “vì sự sống” trong 

nông nghiệp, ông Nguyễn Lâm 
Viên - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 
giám đốc Vinamit không một chút 
băn khoăn hay do dự khi tiêu tốn 
đến hơn 100 tỷ đồng để nghiên 
cứu công nghệ sấy đông khô. 

Để có thể tạo ra sản phẩm đúng 
ý, ông chủ công ty Vinamit quyết 
định bỏ tiền ra đầu tư rất nhiều 
máy sấy của nước ngoài về để 
xem công nghệ của họ đã làm đến 
đâu và cùng các cộng sự mày mò 
tháo lắp, nghiên cứu. Nhằm đảm 
bảo điều kiện thí nghiệm cũng như 
đẩy nhanh thời gian tìm ra công 
nghệ mới, công tác R&D (nghiên 
cứu và phát triển) được ông Viên 
kết hợp với các nhà khoa học bên 
Đài Loan thực hiện để đánh giá 
tính khả thi, rồi sau đó cho chạy 
pilot (thử nghiệm quy mô lớn) và 
thiết kế, chế tạo toàn bộ thiết bị ở 
Việt Nam. 

Trong thiết kế chế tạo chiếc 
máy sấy đông khô ấy, ông Viên 
phải kết hợp rất nhiều ứng dụng 
công nghệ - kỹ thuật, từ điện khí 
lạnh cho tới điện toán, chân 
không, “nhưng cái khó nhất và là 
yếu tố quyết định là bộ dữ liệu 
chuẩn, làm sao để có đủ dữ liệu đó 
và hệ thống hóa nó một cách 
thông minh”, ông Viên cho hay.  

Công nghệ này sẽ không chỉ 
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phục vụ cho một doanh nghiệp là 
Vinamit. Ông Lâm Viên đang nuôi 
một ý tưởng về việc chế tạo các 
thiết bị và đào tạo công nghệ này 
cho các startup trong hệ sinh thái 
của mình để giúp đỡ những doanh 
nghiệp đang còn loanh quanh 
trong vấn đề thiếu công nghệ có 
thể nâng tầm giá trị sản phẩm. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Sáng chế mới của cậu học 
sinh lớp 6: Quạt mini chống 
nóng dành cho y bác sỹ  

Chủ nhân của sáng chế trên là 
em Nguyễn Đức Đại Phát, 12 tuổi 
ở xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, 
Hà Nội. Vốn có niềm đam mê với 
sáng tạo, Phát luôn mày mò để 
làm ra những sản phẩm hữu ích, 
phục vụ cuộc sống. Và mới đây 
nhất là chiếc quạt mini chống 
nóng dành cho "các chiến sỹ áo 
trắng". 

 
Sáng chế mới của cậu học sinh lớp 6: Quạt 

mini chống nóng dành cho y bác sỹ 
Ý tưởng về những chiếc quạt 

mini của Phát được bố mẹ ủng hộ. 
Chị Lô Thị Nếp chi tiền mua 
nguyên vật liệu, còn anh Nguyễn 
Đức Văn đưa con đi hàng chục 
cây số đến Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh Bắc Giang để thực 
hiện nghĩa cử hỗ trợ vùng tâm 
dịch. Món quà này đã giúp giảm 
tác động của nắng nóng cho nhân 
viên y tế và góp phần cổ vũ, tiếp 
sức cho lực lượng tuyến đầu 
chống dịch. 

Ngày 31/5 vừa qua, 10 chiếc 
quạt mini đầu tiên do Phát làm ra 
đã đến được với những người ở 
tuyến đầu chống dịch. Tiếp nhận 
món quà này trong ngày nắng như 
đổ lửa, bác sĩ Lê Tiến Dũng, 
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Bắc Giang cho biết, đây là điều 
bất ngờ nhất vì khi đó Trung tâm 
đang loay hoay tìm biện pháp 
giảm nhiệt cho nhân viên y tế khi 
phải mặc những bộ quần áo bảo 
hộ kín mít. 

Hiện tại Phát đang cải tiến để 
sản phẩm hoàn thiện, chạy lâu 
hơn, giúp đỡ nhiều hơn cho nhân 
viên y tế. Có thể nói, thế hệ trẻ của 
Việt Nam là những người luôn tìm 
tòi sáng tạo. Chỉ mới trên ghế nhà 
trường nhưng nhiều cô cậu học trò 
đã sáng chế ra những sản phẩm 
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hữu ích. 
(Theo sohuutritue.net.vn) 

 
 Nhà sáng chế “chân đất” đưa 
trí tuệ Việt ra thế giới 

Chỉ được học hết lớp 7 nhưng 
từ năm 2012 đến nay, anh nông 
dân Phạm Văn Hát (Tứ Kỳ, Hải 
Dương) đã sáng chế thành công 
trên 40 loại máy phục vụ nông 
nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp. 

Những chiếc máy anh Phạm 
Văn Hát chế tạo giá bán chỉ bằng 
1/3 - 1/10 máy của các nước khác 
và hiệu quả theo lời khách hàng là 
“cao và hoàn toàn khác biệt”.  

Sau gần 2 năm ấp ủ nghiên 
cứu, năm 2014, chiếc rô-bốt gieo 
hạt đã ra đời, có cả hai tính năng 
gieo mặt đất và gieo chìm, nhanh 
chóng được nhiều người tìm mua 
bởi cho hiệu quả cao lại không 
phải lo sửa chữa vì máy có cấu tạo 
đơn giản”. Với giá 35 triệu 
đồng/chiếc, có những năm anh Hát 
bán được gần 200 chiếc. Đến nay, 
“Rô-bốt gieo hạt” đã có ở 63 tỉnh, 
thành trong nước và 14 nước trên 
thế giới.  

Năm 2015, anh Hát sáng chế 
thành công máy phun thuốc trừ 
sâu. Máy phun có sải cánh bề 
ngang 20 - 25m nên chỉ cần 7 - 10 

phút là máy phun được 1 mẫu 
ruộng. Đặc biệt, hệ thống điều 
khiển cánh tay phun được thiết kế 
bằng thủy lực nên vận hành rất 
nhẹ nhàng, thuận tiện, khi cần có 
thể điều chỉnh hạ thấp cho sát cây 
lúa để phun thuốc sâu được tới sát 
gốc.  

Chiếc máy tiêm vaccine cho 
gia cầm được một tập đoàn của 
Đức đặt sáng chế với mong muốn 
sao cho đơn giản, hợp lý và giá 
bán giảm 1/3 so với máy của Đức 
có giá 35 triệu đồng/chiếc. Thế 
nhưng khi anh Hát sáng chế xong 
và đưa vào sử dụng hiệu quả mà 
giá bán chỉ 1 triệu đồng/chiếc 
khiến cả tập đoàn ngạc nhiên, thán 
phục. 

Anh Phạm Văn Hát được Chủ 
tịch nước tặng thưởng Huân 
chương Lao động hạng Ba; Hội 
Nông dân Việt Nam tặng danh 
hiệu “Nông dân Việt Nam xuất 
sắc”, tham dự Đại hội điển hình 
nông dân tiên tiến toàn quốc. Năm 
2018, anh được tuyên dương tại 
Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi 
đua ái quốc./. 

 (Theo vov.vn) 
 

 
 

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

Căn cứ Kế hoạch phối hợp 
phòng, chống sản xuất, kinh 
doanh hàng lậu, hàng giả, hàng 
kém chất lượng và hàng vi phạm 
sở hữu trí tuệ là thực phẩm chức 
năng đã được Trưởng Ban chỉ đạo 
389 quốc gia phê duyệt tại văn 
bản số 397/KH-PVTT ngày 
21/10/2019 của văn phòng thường 
trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia. 
Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 
19/6/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về tăng cường đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại, sản xuất, kinh doanh hàng 
giả, hàng kém chất lượng thuộc 
nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, 
thực phẩm chức năng, dược liệu 
và vị thuốc y học cổ truyền (Chỉ 
thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018). 
Căn cứ Kế hoạch thanh tra y tế 
năm 2021 ban hành kèm theo 
Quyết định số 4912/QĐ-BYT ngày 
24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 
Ban Chỉ đạo 389 Bộ Y tế xây dựng 
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về 
công tác đấu tranh chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả thuộc lĩnh vực y tế năm 2021 

như sau: 
8. Cục Quản lý y dược cổ 

truyền 
a) Chủ trì, phối hợp với các lực 

lượng chức năng liên quan thanh 
kiểm tra Dược liệu “lậu” qua 
đường tiểu ngạch ở khu vực biên 
giới). Kiểm tra chất lượng dược 
liệu, vị thuốc cổ truyền tại các cơ 
sở sản xuất kinh doanh, cơ sở 
khám chữa bệnh. 

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

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

10. Vụ Kế hoạch tài chính: 
Đảm bảo kinh phí phục vụ công 
tác chống buôn lậu, gian lận 
thương mại, hàng giả thuộc phạm 
vi của Bộ Y tế theo phân cấp và 
các nguồn hỗ trợ khác theo quy 
định của pháp luật. 

11. Viện kiểm nghiệm An toàn 
vệ sinh thực phẩm quốc gia; Viện 
Kiểm nghiệm thuốc trung ương; 
Viện Y tế công cộng thành phố Hồ 
Chí Minh; Viện kiểm nghiệm 
thuốc thành phố Hồ Chí Minh. 

Thực hiện công tác lấy mẫu đối 
với các nhóm sản phẩm thuộc lĩnh 
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vực quản lý của ngành y tế, khi có 
dấu hiệu về gian lận thương mại, 
hàng giả thì báo cáo về Thanh tra 
Bộ Y tế - Đơn vị thường trực Ban 
Chỉ đạo 389 Bộ Y tế để có biện 
pháp xử lý. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Các đồng chí Thành viên 

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Y tế có trách 
nhiệm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch 
chi tiết thuộc chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của đơn vị phụ 
trách để triển khai thực hiện đầy 
đủ, kịp thời các nội dung Kế 
hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo 
cáo kết quả về Thanh tra Bộ - 
Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Bộ 
Y tế theo quy định. 

2. Đề nghị Sở Y tế các 
tỉnh/thành phố trực thuộc Trung 
ương xây dựng kế hoạch cụ thể và 
triển khai thực hiện công tác đấu 
tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả năm 2021 
thuộc phạm vi quản lý, trong đó 
chú trọng công tác chống buôn 
lậu, gian lận thương mại, sản xuất, 
kinh doanh hàng giả, hàng kém 
chất lượng thuộc nhóm hàng dược 
phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng, dược liệu và vị thuốc y học 
cổ truyền theo Chỉ thị số 17/CT-
TTg ngày 19/6/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ và các mặt hàng 

phục vụ công tác phòng chống 
dịch; tăng cường tuyên truyền cho 
nhân dân tác hại của hàng giả, 
hàng kém chất lượng để người dân 
biết, tham gia phát hiện, tố giác 
các hành vi vi phạm pháp luật, 
định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả 
về Thanh tra Bộ - Thường trực 
Ban Chỉ đạo 389 Bộ Y tế theo quy 
định./. 

 (Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Tuyên truyền về Sở hữu trí 
tuệ tại khu vực miền Trung - 
Tây Nguyên: Duy trì và đổi 
mới trong điều kiện dịch bệnh 

Vượt qua những khó khăn, cản 
trở trong bối cảnh diễn biến phức 
tạp và bất ngờ của đại dịch Covid-
19 bùng phát trở lại trên phạm vi 
toàn quốc từ cuối tháng 4 đến nay, 
Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí 
tuệ tại thành phố Đà Nẵng vẫn 
duy trì thường xuyên hoạt động 
tuyên truyền tại khu vực miền 
Trung – Tây Nguyên thông qua 
hình thức trực tuyến. 

Trước tiên là chuỗi tuyên 
truyền dành cho sinh viên Khoa 
Du lịch trường Đại học Kinh tế - 
Đại học Đà Nẵng bao gồm 6 buổi 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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khác nhau dưới hình thức nói 
chuyện chuyên đề về “Sở hữu trí 
tuệ trong lĩnh vực Dịch vụ - Du 
lịch - Khách sạn”, bắt đầu từ ngày 
05/5/2021 và kết thúc vào ngày 
13/5/2021. Với 6 buổi nói chuyện 
chuyên đề, có hơn 300 sinh viên 
đến từ 07 lớp thuộc Khoa Du lịch 
đã được tiếp cận với các khái niệm 
cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ và 
nhận thức được vai trò, giá trị của 
quyền sở hữu trí tuệ trong cuộc 
sống hàng ngày, trong công tác 
nghiên cứu khoa học, cũng như 
nâng cao nhận thức đối với việc 
xác lập bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ và ý thức tôn trọng quyền sở 
hữu trí tuệ khi hoạt động kinh 
doanh trong lĩnh vực dịch vụ - du 
lịch – khách sạn. Cuối mỗi buổi 
nói chuyện đều có phần hỏi đáp 
các tình huống thực tế, nhiều câu 
hỏi “hóc búa” và các vấn đề thời 
sự xung quanh quyền sở hữu trí 
tuệ được các thầy cô và các bạn 
sinh viên đưa ra trao đổi thể hiện 
sự quan tâm lớn đối với vấn đề 
này cũng như nhận thức chung về 
sở hữu trí tuệ đã thực sự có nhiều 
chuyển biến tích cực từ các hoạt 
động tuyên truyền mang tính chất 
bài bản và thường xuyên trong các 
năm qua. 

Tiếp theo là hội thảo trực tuyến 

diễn ra vào ngày 20/5/2021 với 
chủ đề "Xây dựng hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại 
các cơ sở giáo dục" do Trung tâm 
ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn 
phối hợp với Tỉnh đoàn tỉnh 
Quảng Ngãi, Sở Giáo dục đào tạo 
tỉnh Quảng Ngãi và các đối tác tổ 
chức. Văn phòng đại diện Cục Sở 
hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng 
đã tham gia với tư cách là một đối 
tác thường xuyên của Trung tâm 
ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn 
trong hoạt động tuyên truyền, đào 
tạo về Sở hữu trí tuệ cho các hoạt 
động khởi nghiệp và trình bày 
tham luận "Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo với quyền Sở hữu trí tuệ". 

Có thể nói đây là một sự kiện 
rất đặc biệt khi lần đầu tiên Văn 
phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ 
tại thành phố Đà Nẵng bắt đầu mở 
rộng đối tượng tiếp cận đến các 
trường phổ thông chứ không chỉ 
dừng lại ở các trường đại học và 
cao đẳng như trước đây. Tuy mới 
là bước đầu, nhưng với hướng tiếp 
cận mới này, trong tương lai hoạt 
động tuyên truyền về lĩnh vực Sở 
hữu trí tuệ hứa hẹn sẽ được lan tỏa 
ngày càng sâu rộng hơn và đối 
tượng hướng tới ngày một đa dạng 
hơn.  

Để duy trì và tiếp tục phát triển 
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hoạt động tuyên truyền về Sở hữu 
trí tuệ vừa phù hợp với quy định 
về phòng chống dịch bệnh mà vẫn 
đảm bảo mục tiêu nâng cao nhận 
thức và đa dạng hóa hình thức 
tuyên truyền ở khu vực miền 
Trung – Tây Nguyên, Văn phòng 
đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP 
Đà Nẵng luôn nhận được sự đồng 
hành quý báu và cùng nỗ lực vượt 
bậc của các đối tác thường xuyên 
như trường Đại học Kinh tế - Đại 
học Đà Nẵng, Trung tâm ươm tạo 
khởi nghiệp Sông Hàn. 

 (Theo most.gov.vn) 
 
 Cá bỗng Hà Giang được cấp 
chỉ dẫn địa lý  

Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 
số 00105 cho sản phẩm cá bỗng 
Hà Giang. Sở NN&PTNT tỉnh Hà 
Giang là tổ chức quản lý chỉ dẫn 
địa lý này. 

 
Khu vực địa lý gồm các xã: 

Trung Thành, Việt Lâm, Quảng 
Ngần, Minh Tân, Phú Linh, 

Phương Tiến, Thanh Thủy, Cao 
Bồ, Thượng Sơn, Thuận Hòa 
(huyện Vị Xuyên), Đường Âm, 
Yên Định, Minh Sơn, Lạc Nông, 
Giáp Trung, Yên Cường, thị trấn 
Yên Phú (huyện Bắc Mê), Xuân 
Giang, Hương Sơn (huyện Quang 
Bình), Tiên Kiều, Quang Minh, 
Việt Vinh, thị trấn Việt Quang 
(huyện Bắc Quang), Phương 
Thiện, Phương Độ, Ngọc Đường 
và phường Quang Trung (thành 
phố Hà Giang). 

Cá bỗng là loại cá quý hiếm, 
phân bố tự nhiên ở vùng trung và 
thượng lưu các sông lớn ở các tỉnh 
phía Bắc như sông Lô, sông Gâm 
và sông Miện. Cá bỗng là một 
trong 5 loài cá “tiến vua” bởi chất 
lượng thịt thơm ngon. 

Ở Hà Giang, cá bỗng gắn với 
đời sống văn hóa của đồng bào 
dân tộc Tày. Người dân tộc Tày 
quý trọng và nâng niu cá bỗng như 
của cải có giá trị, dâng lên trời đất, 
tổ tiên để tỏ lòng kính trọng. Với 
phương thức chăn nuôi truyền 
thống, cá bỗng Hà Giang nổi tiếng 
thơm ngon, giá trị dinh dưỡng cao, 
vì vậy, giá thành cá bỗng ở Hà 
Giang cũng cao hơn một số khu 
vực khác. 

Danh tiếng của cá bỗng Hà 
Giang có được nhờ tổng hợp của 
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các yếu tố tự nhiên, nguồn giống, 
quá trình chăm sóc. Truyền thống 
nuôi cá bỗng và phong tục của 
người dân tộc Tày ở Hà Giang đã 
tạo nên nét văn hóa riêng, thu hút 
khách du lịch đến khám phá. Bên 
cạnh đó, bí quyết chế biến truyền 
thống của bà con đã tạo ra những 
món ăn mà khách thập phương ưa 
thích, không thể quên./. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Ngán Quảng Ninh được bảo 
hộ chỉ dẫn địa lý: Cơ hội để 
nâng cao giá trị sản phẩm  

Để nâng cao giá trị của sản 
phẩm ngán Quảng Ninh, mới đây, 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học 
và Công nghệ) vừa quyết định cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn 
địa lý số 00041 cho sản phẩm. 

 
Sản phẩm con ngán Quảng 

Ninh nổi tiếng đặc biệt thơm ngon 
là do khu vực địa lý có các điều 
kiện đặc thù về địa hình, khí hậu, 
sông ngòi, rừng ngập mặn và chế 

độ hải văn. Theo kết quả đánh giá 
của các chuyên gia con ngán 
Quảng Ninh có trọng lượng lớn 
hơn so với con ngán của các địa 
phương khác. Vùng trắng ở đuôi 
vỏ của con ngán Quảng Ninh nhỏ 
hơn so với vùng trắng đuôi vỏ của 
con ngán ở các địa phương khác. 
Thịt ngán tươi có màu trắng đục, 
mùi tanh, mang huyết có màu 
hồng tươi. Mang huyết của con 
ngán Quảng Ninh dầy, to, che phủ 
rộng. 

Vì vậy Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
Khoa học và Công nghệ) vừa 
quyết định cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00041 
cho sản phẩm ngán Quảng Ninh. 

Khu vực địa lý bao gồm các xã 
Đồng Rui, Đông Hải, Đông Ngũ, 
Tiên Lãng, Hải Lạng thuộc huyện 
Tiên Yên; xã Đầm Hà, Đại Bình, 
Tân Bình, Tân Lập thuộc huyện 
Đầm Hà; xã Đài Xuyên, Vạn Yên 
thuộc huyện Vân Đồn; xã Hoàng 
Tân, Hà An, Liên Hòa thuộc TX 
Quảng Yên; xã Tiến Tới, Cái 
Chiên, Quảng Phong thuộc huyện 
Hải Hà. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Áp dụng truy xuất nguồn 
gốc theo chuẩn GS1: Mô hình 
từ trang trại thanh long Bình 
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Thuận  
Trung tâm Mã số mã vạch 

Quốc gia phối hợp với Trung tâm 
Chứng nhận phù hợp - Quacert 
vừa thực hiện đánh giá sự phù hợp 
của Hệ thống TXNG theo tiêu 
chuẩn GS1 tại mô hình Công ty 
TNHH Giống cây trồng Thuận 
Nam (huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận). 

Thực hiện nhiệm vụ “Phổ biến 
hướng dẫn và thí điểm áp dụng hệ 
thống truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm cho chuỗi cung ứng thực 
phẩm phù hợp tiêu chuẩn truy xuất 
nguồn gốc toàn cầu của GS1”, 
Trung tâm Mã số mã vạch Quốc 
gia đã triển khai thí điểm 3 mô 
hình, trong đó có mô hình áp dụng 
truy xuất nguồn gốc (TXNG) theo 
chuẩn GS1 cho trang trại thanh 
long của Công ty TNHH Giống 
cây trồng Thuận Nam (huyện Hàm 
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). 

Nhận thức việc truy xuất nguồn 
gốc cho sản phẩm hàng hoá của 
doanh nghiệp rất quan trọng đối 
với khâu sản xuất thực phẩm cho 
người tiêu dùng, Công ty TNHH 
Giống cây trồng Thuận Nam rất 
quan tâm áp dụng công nghệ 
TXNG vào quy trình nuôi trồng 
sản xuất nông sản cho trang trại 
trồng thanh long. 

Từ tháng 5/2020- 5/2021 với 
sự hỗ trợ của Trung tâm Mã số mã 
vạch Quốc gia và Trung tâm 
Chứng nhận phù hợp – Quacert, 
Công ty TNHH Giống cây trồng 
Thuận Nam đã bắt tay vào triển 
khai xây dựng, áp dụng TXNG 
theo tiêu chuẩn của GS1. 

Đề cập đến việc thực hiện triển 
khai hướng dẫn áp dụng hệ thống 
TXNG theo GS1 cho doanh 
nghiệp, ông Nguyễn Văn Đoan, 
chuyên gia Trung tâm Mã số mã 
vạch Quốc gia cho biết, để có hệ 
thống TXNG phù hợp với tiêu 
chuẩn GS1 toàn cầu, doanh nghiệp 
phải trải qua quá trình thực hiện 
và đánh giá qua nhiều khâu, trong 
đó: 

Khảo sát, đánh giá thực trạng, 
xác định nhu cầu TXNG: Đánh giá 
hiện trạng tổ chức quản lý sản 
xuất, sơ chế. Xác định các điểm 
kiểm soát trọng yếu và các phần tử 
dữ liệu chính; Xác định các bên 
tham gia truy xuất; xác định các 
dữ liệu cần thu thập, lưu trữ, chia 
sẻ giữa các bên tham gia chuỗi 
truy xuất và khách hàng cuối 
cùng; Xác định loại vật mang dữ 
liệu phù hợp và phương án sử 
dụng vật mang dữ liệu. 

Tổ chức đào tạo, tập huấn: 
Thực hiện đào tạo các nội dung 
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nhận thức chung về TXNG; giới 
thiệu tiêu chuẩn TXNG GS1; 
hướng dẫn xây dựng tài liệu; 
chuyên gia đánh giá nội bộ về 
TXNG. 

Xây dựng hệ thống tài liệu: 
Xây dựng các loại tài liệu, biểu 
mẫu thực hiện TXNG phù hợp 
tiêu chuẩn TXNG GS1 và nhu cầu 
thực tiễn. 

Hướng dẫn áp dụng hệ thống 
tài liệu vào thực tiễn: Tổ chức đào 
tạo, hướng dẫn sử dụng các biểu 
mẫu, các tài liệu đã được xây dựng 
vào thực tiễn. 

Hướng dẫn đánh giá nội bộ: 
Hướng dẫn chuẩn bị đánh giá, 
hướng dẫn kỹ năng đánh giá và 
thu thập thông tin, hướng dẫn ghi 
nhận phát hiện đánh giá, hướng 
dẫn lập kết luận đánh giá và các 
báo cáo. 

Hướng dẫn khắc phục các nội 
dung không phù hợp sau đánh giá 
nội bộ: Hướng dẫn phân tích các 
nguyên nhân và xác định hành 
động khắc phục, hướng dẫn thực 
hiện hành động khắc phục, hướng 
dẫn kiểm tra bằng chứng khắc 
phục, hướng dẫn kiểm tra xác 
nhận hiệu lực hành động khắc 
phục. 

Hướng dẫn sử dụng hệ thống 
TXNG NBC-TRACE: Hướng dẫn 

đăng ký tài khoản; Hướng dẫn cập 
nhật thông tin tài khoản; Hướng 
dẫn kê khai thông tin quản trị hệ 
thống; hướng dẫn lập kế hoạch sản 
xuất; hướng dẫn cập nhật thông tin 
nhật ký sản xuất, thu hoạch; 
Hướng dẫn kê khai nhật ký sơ chế, 
kích hoạt tem truy xuất; Hướng 
dẫn kê khai thông tin các công 
đoạn tiếp theo trong chuỗi cung 
ứng. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Tiếp tục phối hợp hành 
động phòng chống xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ 

Đứng trước tình hình đại dịch 
Covid-19 được dự báo phức tạp 
và kéo dài, các bộ, ngành thống 
nhất về nội dung phối hợp trong 
năm 2021 của Chương trình phối 
hợp hành động phòng chống xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ giai 
đoạn III (gọi tắt là Chương trình 
168 giai đoạn III) sẽ tập trung sửa 
đổi Luật, Nghị định liên quan đến 
sở hữu trí tuệ, đồng thời rà soát, 
đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ cho một số sản phẩm nông sản 
chủ lực tại một số địa phương; 
đào tạo, tập huấn nâng cao năng 
lực cho các chủ thể liên quan về 
SHTT và xử lý hành vi vi phạm. 

Năm 2020, trong bối cảnh tình 
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hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến 
phức tạp, các bộ, ngành đã có 
những hoạt động tích cực trong 
phòng, chống xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ (SHTT). Với mục tiêu 
phối hợp toàn diện, thường xuyên 
và kịp thời nhằm nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả của hoạt động thực 
thi quyền SHTT; xây dựng cơ chế 
thực thi quyền SHTT đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế, xã hội và 
hội nhập quốc tế. 

Đối với lĩnh vực SHTT, năm 
2020, lực lượng chức năng của các 
bộ, ngành đã xử lý, giải quyết 
1.460 vụ xâm phạm quyền SHTT, 
trong đó có 1.302 vụ xử lý bằng 
biện pháp hành chính và khởi tố, 
kiểm sát điều tra, xét xử 158 vụ 
với 269 bị can, tổng số tiền phạt 
trên 25 tỷ đồng. Các lực lượng 
thực thi quyền SHTT đã tịch thu, 
yêu cầu loại bỏ yếu tố vi phạm và 
tiêu hủy hàng chục ngàn tang vật 
vi phạm; yêu cầu thay đổi nhiều 
tên doanh nghiệp, thay đổi thông 
tin tên miền, trả lại tên miền… 
Các bộ, ngành (các cơ quan quản 
lý thị trường, cảnh sát kinh tế, hải 
quan, thanh tra chuyên ngành) 
cũng đã phối hợp xử lý nhiều vụ 
việc có quy mô lớn và tính chất 
phức tạp.              

Năm 2021, nội dung phối hợp 

giữa các bộ, ngành trong Chương 
trình 168 hướng đến: Nâng cao 
hiệu quả phối hợp trong thực thi 
quyền SHTT giữa các cơ quan 
hành chính, giữa các cơ quan tư 
pháp với nhau, giữa các cơ quan 
hành chính và cơ quan tư pháp, 
giữa các cơ quan trung ương và 
địa phương nhằm giải quyết tốt 
các nhiệm vụ, vụ việc phức tạp, 
nhạy cảm và có tính chất liên 
ngành; Bảo đảm tính nhất quán, 
đồng bộ trong nhận thức và áp 
dụng pháp luật trong công tác 
phòng, chống xâm phạm quyền 
SHTT; Nâng cao năng lực thực thi 
quyền SHTT, trong đó tập trung 
ưu tiên cho nâng cao chất lượng, 
số lượng nguồn nhân lực và cơ sở 
vật chất phục vụ công tác phòng, 
chống xâm phạm quyền SHTT; và 
Nâng cao nhận thức của doanh 
nghiệp và cộng đồng về bảo vệ và 
thực thi quyền SHTT.      

Hiện nay, Chương trình mới 
chỉ dừng lại ở hợp tác giữa 09 bộ, 
ngành. Do đó, để Chương trình 
168 giai đoạn III được triển khai 
hiệu quả, rất cần sự quan tâm chỉ 
đạo về chủ trương, định hướng và 
bố trí nguồn lực phù hợp từ Chính 
phủ và các bộ, ngành. Đồng thời, 
các bộ, ngành thành viên chủ 
động, tích cực đóng góp ý kiến và 
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triển khai thực hiện để hoạt động 
của Chương trình 168 giai đoạn III 
hiệu quả cao hơn. 

(Theo most.gov.vn) 
 

 Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng 
chế 

Đây là đề xuất của Bộ Tài 
chính tại dự thảo Thông tư quy 
định về quản lý tài chính thực hiện 
Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ đến năm 2030. 

 
Dự thảo Thông tư này quy định 

về quản lý tài chính thực hiện 
Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ đến năm 2030 quy định tại 
Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 
24/12/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ (gọi là Chương trình). 

Kinh phí thực hiện Chương 
trình được bảo đảm từ các 
nguồn: Nguồn ngân sách nhà nước 
gồm nguồn chi sự nghiệp khoa 
học và công nghệ thuộc ngân sách 
trung ương để hỗ trợ các dự án, đề 
tài, các hoạt động chung và các 
nhiệm vụ thường xuyên thuộc 
Chương trình do Trung ương trực 

tiếp quản lý; nguồn chi sự nghiệp 
khoa học và công nghệ thuộc ngân 
sách địa phương và nguồn kinh 
phí khác… Dự thảo nêu rõ về nội 
dung và mức chi đối với nhiệm 
vụ thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản 
trí tuệ ở trong và ngoài nước. 

Theo đó, hỗ trợ kinh phí 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 của các đơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc đối 
tượng được ngân sách nhà nước 
hỗ trợ theo quy định. Mức hỗ trợ 
đối với đăng ký bảo hộ trong nước 
như sau: Đối với đơn đăng ký bảo 
hộ sáng chế tối đa 30 triệu 
đồng/đơn; đối với đơn đăng ký 
bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và 
nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân 
tối đa 15 triệu đồng/đơn; đối 
với đơn đăng ký bảo hộ giống cây 
trồng mới tối đa 30 triệu 
đồng/đơn. 

Mức hỗ trợ đối với đăng ký bảo 
hộ ở nước ngoài: Tối đa không 
quá 60 triệu đồng/đơn. Mức kinh 
phí quy định này 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.  

Bên cạnh đó, ngân sách nhà 
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nước cũng hỗ trợ nhiệm vụ thúc 
đẩy và tăng cường hiệu quả thực 
thi và chống xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ. Cụ thể, hỗ trợ kinh 
phí tổ chức trưng bày, triển lãm 
phân biệt sản phẩm được bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm 
xâm hại quyền sở hữu trí tuệ: 
Ngân sách nhà nước hỗ trợ các 
khoản chi phí thuê mặt bằng; chi 
phí vận chuyển và thiết kế, dàn 
dựng gian hàng; chi phí hoạt động 
chung của Ban tổ chức. Mức hỗ 
trợ tối đa không quá 10 triệu 
đồng/1 đơn vị tham gia... 

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến 
góp ý của nhân dân đối với dự 
thảo này tại Cổng Thông tin điện 
tử của Bộ. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

 Bổ sung quy định mới về 
quản lý truy xuất nguồn gốc: 
Giải quyết khó khăn trong bối 
cảnh 4.0 

 Theo các chuyên gia, để tăng 
giá trị nông sản và phát triển xuất 
khẩu một cách bền vững trong 
thời gian tới đồng thời giải quyết 
những khó khăn trong bối cảnh 
4.0, nước ta cần phát triển hệ 
thống truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, nhằm minh bạch thông tin, 
nâng cao năng lực cạnh tranh và 

giá trị nông sản. 
Bộ Khoa học và Công nghệ 

đang lấy ý kiến góp ý của nhân 
dân đối với Dự thảo Nghị định sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị 
định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị 
định số 86/2012/NĐ-CP và biện 
pháp thi hành Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa về truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. 

Theo đó, đây là việc làm cần 
thiết, nhằm triển khai thực hiện 
quy định của Thủ tướng Chính 
phủ tại Quyết định số 1258/QĐ-
TTg và giải quyết được các khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình 
thực hiện thời gian vừa qua về sử 
dụng mã nước ngoài đối với hàng 
hóa xuất khẩu; truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, hàng hóa và phân 
công trách nhiệm quản lý chất 
lượng đối với các Bộ, ngành. 

Quan điểm xây dựng Nghị định 
là tạo môi trường kinh doanh 
thuận lợi hơn nữa cho doanh 
nghiệp, phù hợp với quan điểm 
của Chính phủ trong nhiều năm 
trở lại đây là xây dựng Chính phủ 
kiến tạo. Đảm bảo tính thống nhất, 
đồng bộ trong hệ thống pháp luật; 
hài hòa lợi ích giữa người tiêu 
dùng với doanh nghiệp và mục 
tiêu quản lý Nhà nước; phù hợp 
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với xu hướng phát triển, triển khai 
truy xuất nguồn gốc trên thế giới 
hiện nay. 

Các bộ, ngành phối hợp với Bộ 
Khoa học và Công nghệ triển khai, 
thực hiện truy xuất nguồn gốc đối 
với sản phẩm, hàng hóa trong 
phạm vi, lĩnh vực được phân công 
quản lý. UBND tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương phối hợp 
với các bộ, cơ quan triển khai hoạt 
động truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, hàng hóa tại địa phương. 

Theo Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa chưa quy định cụ thể về 
hoạt động truy xuất nguồn gốc. 
Tuy nhiên, tại Điều 10, Điều 12, 
Điều 16 Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa đã quy định nghĩa 
vụ của người sản xuất, nhập khẩu, 
người bán hàng như sau: tổ chức 
và kiểm soát quá trình vận chuyển, 
lưu giữ, bảo quản hàng hóa để duy 
trì chất lượng; thông báo điều kiện 
phải thực hiện khi vận chuyển, lưu 
giữ, bảo quản hàng hóa theo quy 
định của pháp luật; áp dụng các 
biện pháp để duy trì chất lượng 
hàng hóa trong vận chuyển, lưu 
trữ, bảo quản. 

Quy định này cũng phù hợp với 
khái niệm về truy xuất nguồn gốc 
(truy xuất nguồn gốc là hoạt động 

giám sát, xác định được một đơn 
vị sản phẩm hoặc dịch vụ qua từng 
công đoạn theo thời gian, địa điểm 
của quá trình sản xuất, chế biến, 
lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, 
phân phối và kinh doanh) được 
quy định tại TCVN 12850:2019 
truy xuất nguồn gốc - yêu cầu 
chung đối với hệ thống truy xuất 
nguồn gốc. 

Đáng chú ý, tại thị trường châu 
Âu, người tiêu dùng thường rất 
quan tâm tới tem truy xuất nguồn 
gốc nhằm đảm bảo chất lượng 
hàng hóa, nâng cao sự cam kết và 
trách nhiệm của nhà sản xuất, nhà 
phân phối. Đối với trái vải, họ đã 
được tiếp cận thông tin đầy đủ, từ 
quy trình nuôi trồng cho tới lịch sử 
thu hoạch, đóng gói, các chứng chỉ 
kiểm tra chất lượng, chỉ thông qua 
điện thoại cá nhân… 

Nhờ đó, doanh nghiệp Pháp đã 
quyết định đẩy nhanh kế hoạch 
nhập khẩu và lô vải thứ hai sẽ 
được nhập ngay trong tuần này. 
Như vậy, chỉ trong 7 ngày, có hai 
lô hàng gần một tấn vải thiều được 
nhập khẩu chính ngạch vào thị 
trường này. Như vậy có thể thấy, 
khi thực hiện truy xuất nguồn gốc, 
thông tin nông sản được minh 
bạch sẽ khiến cho sản phẩm nhanh 
chóng thâm nhập và có vị trí bền 
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vững hơn ở thị trường xuất khẩu. 
(Theo sohuutritue.net.vn) 

  
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Bảo đảm môi trường sản xuất 
kinh doanh lành mạnh, bình 
đẳng cho DN 

Bộ Công Thương cần tăng 
cường hơn nữa chất lượng và hiệu 
quả công tác kiểm tra, kiểm soát 
thị trường; đẩy mạnh công tác đấu 
tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại, hàng giả, vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ, gian lận xuất 
xứ... bảo đảm môi trường sản xuất 
kinh doanh lành mạnh, bình đẳng 
cho doanh nghiệp. 

Văn phòng Chính phủ vừa 
có thông báo kết luận của Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính tại cuộc họp về tình hình, 
kết quả công việc và các vấn đề 
tồn đọng, cấp bách cần tập trung 
chỉ đạo của Bộ Công Thương. 

Thông báo nêu rõ, thời gian tới, 
Bộ Công Thương cần quan tâm 
các mặt công tác, đặc biệt chú 
trọng yếu tố con người để tập 
trung nguồn lực vào công tác hoàn 
thiện thể chế, công tác xây dựng 
chiến lược, quy hoạch ngành, lĩnh 
vực, xây dựng cơ chế, chính sách 
tạo môi trường thông thoáng cho 
đầu tư phát triển, gắn liền với 

công tác kiểm tra, giám sát, đôn 
đốc nâng cao hiệu quả trong quản 
lý Nhà nước. 

Trong đó, Bộ cần coi trọng 
công tác xây dựng Đảng, nâng cao 
năng lực, phẩm chất chính trị cán 
bộ, bảo đảm trong sạch, vững 
mạnh, phát huy và thực hiện 
nghiêm nguyên tắc tập trung dân 
chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 
tích cực phòng ngừa, tránh để xảy 
ra các hạn chế, khuyết điểm, sai 
phạm như thời gian qua, đặc biệt 
là phải nghiên cứu ban hành cơ 
chế chống tiêu cực, tham nhũng, 
lợi ích nhóm, lãng phí. 

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện 
tổ chức bộ máy bên trong tinh gọn 
hơn nữa theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao, tập trung chủ yếu vào 
vai trò quản lý Nhà nước trong 
việc xây dựng thể chế và cơ chế, 
chính sách để thu hút mọi nguồn 
lực hiệu quả, đẩy mạnh hơn nữa 
cải cách thủ tục hành chính tạo 
hành lang pháp lý thông thoáng 
cho thúc đẩy sản xuất kinh doanh; 
tăng cường phân công, phân cấp, 
phân quyền đi đôi với công tác 
kiểm tra, giám sát và kiểm soát 
quyền lực. 

Thủ tướng nhấn mạnh vấn đề 
cấp bách Bộ Công Thương cần tập 
trung là tăng cường hơn nữa chất 
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lượng và hiệu quả công tác kiểm 
tra, kiểm soát thị trường; đẩy 
mạnh công tác đấu tranh chống 
buôn lậu, gian lận thương mại, 
hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí 
tuệ, gian lận xuất xứ... bảo đảm 
môi trường sản xuất kinh doanh 
lành mạnh, bình đẳng cho doanh 
nghiệp; củng cố nâng cao hiệu quả 
hoạt động hệ thống hạ tầng thương 
mại nhằm khai thác tối đa tiềm 
năng phát triển của thương mại 
trong nước. 

Bộ cần rà soát hệ thống văn 
bản để ban hành hoặc đề xuất cấp 
có thẩm quyền ban hành các văn 
bản quy phạm pháp luật nhằm 
thực thi đầy đủ các cam kết theo 
các Hiệp định FTA đã ký; tuyên 
truyền, phổ biến và hướng dẫn các 
doanh nghiệp triển khai tốt, nắm 
bắt các cơ hội từ các Hiệp định 
FTA đã ký. 

(Theo baochinhphu.vn)  
 
 Sở hữu trí tuệ với doanh 
nghiệp nhỏ và vừa: Mang ý 
tưởng của bạn đến với thị 
trường  

Theo Tổ chức SHTT Thế giới - 
WIPO, doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(DNNVV) chiếm khoảng 90% số 
doanh nghiệp trên thế giới, sử 
dụng khoảng 50% lực lượng lao 

động toàn cầu và tạo ra tới 40% 
thu nhập quốc dân ở nhiều nền 
kinh tế mới nổi. 

Nói về mức độ quan tâm của 
các DNNVV dành cho sở hữu trí 
tuệ (SHTT), ông Trần Giang 
Khuê, Phó trưởng Văn phòng - 
Phụ trách Văn phòng đại diện Cục 
SHTT tại TP. Hồ Chí Minh, cho 
biết: những năm gần đây lượng 
đơn đăng ký nhãn hiệu và các loại 
đối tượng khác của quyền sở hữu 
công nghiệp (SHCN) tại Cục 
SHTT tăng rất mạnh. Tổng số đơn 
đăng ký xác lập quyền SHCN năm 
2018 khoảng 65000 đơn; đến năm 
2019 tăng lên khoảng 75000 đơn 
và năm 2020 là trên 76000 đơn. 
Tùy theo từng đối tượng, lượng 
đơn từ năm 2000 đến nay mỗi năm 
tăng khoảng 10-15%, có những 
năm tăng đến 25%.  

Chia sẻ về điều này, ông Trần 
Truyền Tiến, Giám đốc công ty 
TNHH Mandy, cho rằng: để có 
một ý tưởng là chuyện khó, và để 
ý tưởng đó trở thành giải pháp cụ 
thể để có thể ứng dụng thì phải trải 
qua một quá trình nghiên cứu, thử 
nghiệm, thực nghiệm. Có những 
trường hợp mặc dù không cố ý 
nhưng có thể vì quá vui mừng 
trong việc tạo ra sản phẩm mới, 
dẫn đến việc tung sản phẩm lên 



 Số 244 – 06/2021 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 31 
 

trang mạng xã hội, làm ảnh hưởng 
đến việc xác lập quyền sau này. 

 Tiến sỹ Đinh Hữu Phí, Cục 
trưởng Cục SHTT, cho biết: hằng 
năm Tổ chức SHTT thế giới 
(WIPO) đều chọn lựa một chủ đề 
nhân ngày SHTT thế giới để 
truyền tải thông điệp tới cộng 
đồng xã hội. Năm nay WIPO lựa 
chọn thông điệp “SHTT & 
DNNVV: Mang ý tưởng của bạn 
đến với thị trường”. Thông điệp 
này có ý nghĩa rất quan trọng 
trong bối cảnh hiện nay khi nền 
kinh tế có rất nhiều các DNVVN. 
Điều này có ý nghĩa đặc biệt đối 
với Việt Nam, khi mà 97% số 
doanh nghiệp trong nước là các 
DNVVN, tạo ra gần một nửa số 
GDP của cả nước, tạo ra việc làm 
cho khoảng gần 5 triệu người. Các 
DNVVN trong thời gian vừa qua 
thể hiện rõ sự ứng biến linh hoạt 
trong đại dịch Covid-19, góp phần 
trụ vững nền kinh tế chung của cả 
nước, đóng góp vào sự tăng 
trưởng 2,91% GDP của Việt Nam 
năm 2020. Vì thế, thông điệp của 
tổ chức SHTT thế giới WIPO năm 
2021 đặc biệt có ý nghĩa đối với 
các doanh nghiệp Việt Nam nói 
riêng và đối với cả đất nước Việt 
Nam nói chung. 

Với quyền SHTT, một ý tưởng 

hôm nay có thể là những viên 
gạch đầu tiên của một doanh 
nghiệp ngày mai, tạo ra biết bao 
giá trị quý báu như cung cấp công 
ăn việc làm, anh sinh xã hội tốt 
cho cộng đồng,  mang đến cho 
người tiêu dùng phong phú sự lựa 
chọn. Đây là lý do vì sao chúng ta 
rất cần cổ vũ, ủng hộ hoạt động 
sáng tạo nói chung, sự sáng tạo 
của nhóm DNNVV nói riêng bởi 
đây được xem là lực lượng trụ cột 
của nền kinh tế đất nước. 

Có thể nói, các doanh nghiệp là 
người cảm nhận rõ sự chuyển biến 
của nền kinh tế thị trường và 
những yêu cầu đặt ra đối với hoạt 
động sáng tạo đi đôi xác lập các 
quyền SHTT. Nhiều doanh nghiệp 
vẫn chưa thực sự quan tâm đến 
bảo hộ quyền SHTT. Là một trong 
những Đại diện SHTT có uy tín, 
ông Nguyễn Hải Dương, Phó 
Giám đốc Công ty SHTT Quốc tế 
Invenmark, chia sẻ: thực tế tôi 
thấy rằng sự quan tâm của doanh 
nghiệp đối với SHTT còn nhiều 
hạn chế, nổi bật nhất gần đây 
chính là những tranh chấp nhãn 
hiệu, tài sản trí tuệ giữa Việt Nam 
và nước ngoài phải kể đến một số 
trường hợp như Võng xếp Duy 
Lợi, Bia Đại Việt, Vinamilk, Nước 
Mắm Phú Quốc; nhất là mới đây 
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là câu chuyện nhãn hiệu gạo ST25 
tại thị trường Mỹ. Sự quan tâm đó 
cần phải được thể hiện rõ ràng, cụ 
thể, mạnh mẽ hơn đối với các 
doanh nghiệp Việt Nam. 

Chính vì vậy, để hỗ trợ các 
doanh nghiệp, đặc biệt là các 
DNNVV, Cục SHTT đã có rất 
nhiều chính sách và giải pháp 
nhằm giúp doanh nghiệp đổi mới 
sáng tạo để tạo ra các TSTT, công 
nghệ mới, cũng như sử dụng 
quyền SHTT để tăng sức cạnh 
tranh cho sản phẩm, dịch vụ trên 
thị trường. Bên cạnh đó, Cục 
SHTT cũng đẩy mạnh việc xử lý 
đơn các đối tượng SHCN, đặc biệt 
hướng đến hỗ trợ các DNNVV 
đăng ký bảo hộ các đối tượng 
SHCN ở trong nước, tư vấn hỗ trợ 
đăng ký bảo hộ các đối tượng 
SHCN tại thị trường nước ngoài, 
tiến hành giảm 50% lệ phí SHCN 
trong bối cảnh khó khăn của dịch 
bệnh covid-19 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Tháo gỡ vướng mắc kỹ 
thuật, thúc đẩy tiêu thụ nông 
sản trong dịch COVID-19  

Tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật, 
thúc đẩy tiêu thụ nông sản là 
nhiệm vụ trọng tâm của ngành 
nông nghiệp để thực hiện mục tiêu 

kép vừa phòng, chống dịch 
COVID-19 vừa bảo đảm phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Ngày 3/6, Bộ NN&PTNT tổ 
chức Hội nghị tháo gỡ vướng mắc 
kỹ thuật thúc đẩy tiêu thụ nông 
sản trong điều kiện dịch bệnh 
COVID-19. Thứ trưởng Trần 
Thanh Nam chủ trì hội nghị.  

Các đại biểu cho biết, từ đầu 
năm đến nay tình hình tiêu thụ 
nông sản gặp khó khăn ở những 
mặt hàng cụ thể, do lý do khách 
quan lẫn chủ quan, trong đó có các 
vướng mắc kỹ thuật về kiểm dịch 
động thực vật, vệ sinh an toàn 
thực phẩm, quy định về bao gói, 
ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc... 

Cục Bảo vệ thực vật đang đàm 
phán để mở cửa 19 thị trường cho 
20 loại sản phẩm như trái cây, hạt 
giống, gạo, hoa, đậu đỗ, khoai 
lang… Đồng thời, hỗ trợ xử lý, 
đàm phán tháo gỡ các tình huống 
kỹ thuật phát sinh trong quá trình 
xuất khẩu, đặc biệt là thông báo 
không tuân thủ liên quan đến kiểm 
dịch thực vật và an toàn thực 
phẩm, như trường hợp ớt xuất 
khẩu đi Trung Quốc. 

Nhằm đáp ứng yêu cầu thị 
trường, Phó Cục trưởng Cục Bảo 
vệ thực vật đề nghị các đơn vị, 
Trung tâm Khuyến nông quốc gia, 
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địa phương phối hợp chặt chẽ với 
Cục trong tuyên truyền, phổ biến 
các quy định về mã số vùng trồng, 
cơ sở đóng gói, sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật an toàn, hiệu quả, quản 
lý dịch hại tổng hợp; quy định về 
kiểm dịch thực vật và thuốc bảo 
vệ thực vật của nước nhập khẩu. 
Các địa phương xây dựng các 
vùng trồng, cơ sở đóng gói đủ 
điều kiện cấp mã số hướng tới 
mục tiêu quản lý chất lượng nông 
sản ngay từ gốc phục vụ xuất khẩu 
và tiêu thụ nội địa; giám sát vùng 
trồng, cơ sở đóng gói được cấp mã 
số, triển khai các chương trình 
giám sát an toàn thực phẩm đối 
với sản phẩm xuất khẩu.  

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT 
Trần Thanh Nam đề nghị các địa 
phương bám sát chỉ đạo sản xuất 
theo từng mùa vụ để không bị ứ 
đọng cục bộ tại mỗi địa phương, 
theo sát tình hình diễn biến của 
dịch bệnh COVID-19. Thực hiện 
các biện pháp phòng và kiểm soát 
dịch bệnh bảo đảm không để phát 
sinh sâu bệnh, dịch bệnh, đặc biệt 
là đối với các dịch bệnh quan 
trọng, có ảnh hưởng đến thương 
mại nông sản theo khuyến cáo của 
các thị trường nhập khẩu.  

Việc xây dựng chuỗi an toàn 
thực phẩm khép kín càng quan 

trọng trong điều kiện dịch 
COVID-19 diễn biến phức tạp 
hiện nay. Thứ trưởng NN&PTNT 
Trần Thanh Nam yêu cầu các đơn 
vị của Bộ theo dõi nắm bắt thông 
tin để tham mưu giải quyết kịp 
thời các vướng mắc của các địa 
phương, góp phần đẩy mạnh tiêu 
thụ hàng hóa.  

(Theo baochinhphu.vn) 
 
 Triệt phá cơ sở sản xuất trà, 
cà phê giả mạo nhãn hiệu quy 
mô lớn tại Vĩnh Long  

Sau thời gian trinh thám, mới 
đây, lực lượng liên ngành tỉnh 
Vĩnh Long đã thành công triệt phá 
địa điểm sản xuất các sản phẩm 
trà, cà phê giả mạo nhiều nhãn 
hiệu nổi tiếng có quy mô lớn nhất 
từ trước tới nay. 

 Cụ thể, thông tin từ Cục Quản 
lý thị trường cho biết, qua thời 
gian theo dõi, tối ngày 13/6/2021, 
Đội QLTT số 4, Cục QLTT Vĩnh 
Long phối hợp với Phòng an ninh 
kinh tế - Công an Vĩnh Long tiến 
hành kiểm tra cơ sở sản xuất, đóng 
gói trà, cà phê Long Bình (đăng ký 
hộ kinh doanh), tại số 455, ấp 
Thanh Sơn, xã Thanh Đức, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Chủ hộ 
kinh doanh là bà Nguyễn Thanh 
Lam, sinh năm 1980. 
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Kiểm tra tại hiện trường, lực 
lượng chức năng còn phát 
hiện, ngoài nhãn hiệu trà, cà phê 
của cơ sở Long Bình còn có các 
sản phẩm trà, cà phê có dấu hiệu 
giả mạo các nhãn hiệu: trà Long 
Phụng, trà Hiệp Thành, trà Hương 
Ngọc Trang 1, trà Thiên Hương 9, 
cà phê Bảo Minh 1, cà phê Bảo 
Minh 2, cà phê Sơn Tùng, cà phê 
Hữu Khánh, cà phê Tuấn Kiệt, cà 
phê Hồng Hạnh. Trị giá hàng hóa 
có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu 
trên 40 triệu đồng cùng 3.420kg 
nguyên liệu trà, 620kg nguyên liệu 
cà phê và 754kg bao bì các loại 
của các nhãn hàng và dụng cụ là 
02 máy ép bao bì dùng để đóng 
gói sản phẩm. 

Nhận thấy dấu hiệu còn nhiều 
tình tiết phức tạp, Đoàn kiểm tra 
tiếp tục đấu tranh, khai thác đối 
tượng. Theo đó, Đội QLTT số 4 
phối hợp với Phòng an ninh kinh 
tế tiếp tục thực hiện biện pháp 
ngăn chặn, khám phương tiện xe ô 
tô tải biển số 64C-038.28 đang lên 
hàng trước cơ sở sản xuất trà, cà 
phê Long Bình và khám nơi cất 
giấu hàng hóa là kho chứa hàng tại 
số 467 lô A17, khu nhà ở Hoàng 
Hảo, ấp Thanh Sơn, xã Thanh 
Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh 
Long. 

Đoàn kiểm tra tiếp tục đấu 
tranh, khai thác đối tượng. Kết quả 
khám phương tiện và kho chứa 
hàng, Đoàn Kiểm tra đã phát hiện 
trên xe tải có trên 11.000 gói trà 
bao gồm 7.920 gói trà Ngọc Trang 
1, 3.600 gói trà Bảo Tín 11. Tại 
kho chứa có nhiều loại bao bì 
mang các nhãn hiệu trà: Trà Long 
Phụng, trà Hiệp Thành, trà Hương 
Ngọc Trang 1, trà Thiên Hương 9, 
trà Thiên Hương, trà Bảo Trân, trà 
Bảo Tín 11. Bao bì cà phê các 
loại, 1,200kg nguyên liệu trà cùng 
dụng cụ là 02 máy ép bao bì, 02 
cân các loại dùng để đóng gói sản 
phẩm. Địa điểm kinh doanh này 
cũng do bà Nguyễn Thanh Lam, 
sinh năm 1980 là chủ cơ sở sản 
xuất, đóng gói trà, cà phê Long 
Bình cùng chồng là Phạm Thanh 
Long, sinh năm 1978. Đoàn kiểm 
tra đã tiến hành tạm giữ phương 
tiện, dụng cụ và toàn số hàng hóa, 
bao bì để tiếp tục xác minh làm rõ. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Thừa Thiên Huế: Tạm giữ số 
lượng lớn bình gas vi phạm sở 
hữu trí tuệ  

Sáng 12/6, Cục trưởng Cục 
Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh 
Thừa Thiên Huế, Phan Hùng Sơn 
cho biết, Cục vừa phối hợp với 
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Công an tỉnh kiểm tra, tạm giữ số 
lượng lớn chai LPG các loại có 
dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ (SHTT). 

Cụ thể, Đội QLTT số 2 đã phối 
hợp với Đội Chống buôn lậu – 
Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an 
tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra 
Công ty TNHH GAS Lê Cường, 
địa chỉ 32 Kiệt 60 đường Hải 
Triều, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế do bà Đào Trần Thị 
Trà My làm giám đốc. 

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã 
phát hiện Công ty TNHH GAS Lê 
Cường có dấu hiệu lưu trữ LPG 
chai của thương nhân kinh doanh 
LPG khác ngoài hợp đồng đã ký; 
có dấu hiệu về xâm phạm quyền 
SHTT, không có hợp đồng thuê 
chai LPG, LPG chai gồm 43 bình 
LPG loại 12kg; 01 bình loại 
37,8kg và 01 bình loại 37,5kg có 
in dòng chữ PETROVIETNAM 
GAS trên thành và trên khóa niêm 
màng co có dòng chữ GAS 
SOUTH. 

Cùng ngày, Đội Quản lý thị 
trường số 1 đã phối hợp với Đội 
Chống buôn lậu – Phòng Cảnh sát 
kinh tế – Công an tỉnh Thừa Thiên 
Huế tiến hành kiểm tra hộ kinh 
doanh Gas Võ Duy Vũ có địa chỉ 
Tổ 18, phường Thủy Phương, thị 

xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên 
Huế do ông Võ Duy Vũ làm đại 
diện. 

Qua kiểm tra, các lực lượng 
chức năng đã phát hiện hộ kinh 
doanh Gas Võ Duy Vũ thu gom 
chai LPG PETROVIETNAM 
GAS không có trong hợp đồng 
gồm 07 chai LPG loại 45kg trên 
thành chai có in dòng chữ 
PETROVIETNAM GAS, trên 
khóa chai niêm màng co có dòng 
chữ GAS SOUTH; 67 chai LPG 
PV Gas N loại 12kg; 20 chai LPG 
PV Gas loại 12kg.  

Toàn bộ số chai LPG, LPG 
chai nói trên đã bị tạm giữ để xác 
minh, làm rõ và xử lý các đối 
tượng vi phạm theo quy định của 
pháp luật.  

Thời gian qua, công tác kiểm 
tra, xử lý các hành vi vi phạm 
pháp luật về kinh doanh gas (như 
sang chiết gas trái phép, giả nhãn 
hiệu, chiếm đoạt, hoán cải bình 
gas...) đã được chú trọng, góp 
phần từng bước lành mạnh hóa thị 
trường. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 

Vi phạm quy định quảng cáo 
3 công ty bị Cục An toàn thực 
phẩm xử phạt 

Sau quá trình kiểm tra và xác 



 Số 244 – 06/2021 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 36 
 

minh thông tin phản ánh từ báo 
chí, Cục An toàn thực phẩm mới 
đây đã ra quyết định xử phạt 3 
công ty vi phạm quy định quảng 
cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm 
ban hành Quyết định số 20/QĐ-
XPVPHC ngày 04/6/2021, xử phạt 
Công ty Cổ phần dược phẩm 
LOCIFA (địa chỉ P204 tầng 2 số 
86 Lê Trọng Tấn, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội) 162 triệu đồng về 04 hành 
vi vi phạm gồm: Quảng cáo các 
sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe Zawa và GMDIET gây hiểu 
nhầm có tác dụng như thuốc chữa 
bệnh; Sử dụng hình ảnh, uy tín của 
đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế 
để quảng cáo sản phẩm thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe Zawa; Quảng cáo 
các sản phẩm thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe Zawa và GMDIET có 
nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn 
hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả 
thực phẩm có tác dụng điều trị 
bệnh; Lưu trữ không đầy đủ thông 
tin để truy xuất nguồn gốc thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe Zawa. 

Bên cạnh đó, Cục cũng đã ban 
hành Quyết định số 22/QĐ-
XPVPHC ngày 07/6/2021 xử phạt 
Công ty cổ phần công nghệ cao 
GOB Quốc tế (địa chỉ tại P309, 

tòa nhà 86 Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội) 150 triệu đồng 
về 03 hành vi vi phạm gồm: 
Quảng cáo các sản phẩm thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe GEN X 
GOLD, Gen S, GEN X PLUS, 
GEN X SILVER gây hiểu nhầm 
có tác dụng như thuốc chữa bệnh; 
Sử dụng hình ảnh, uy tín của đơn 
vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế để 
quảng cáo sản phẩm thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe GEN X GOLD; 
Quảng cáo sản phẩm thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe GEN X GOLD có 
nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn 
hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả 
thực phẩm có tác dụng điều trị 
bệnh. 

Trước những sai phạm có dấu 
hiệu tồn tại trên diện rộng, đại 
diện Cục An toàn thực phẩm 
khuyến cáo người tiêu dùng khi 
mua các sản phẩm bảo vệ sức 
khỏe, thực phẩm chức năng chỉ 
mang tính hỗ trợ nhưng thấy 
chúng được quảng cáo với các nội 
dung về công dụng thần kì, gây 
hiểu lầm là thuốc chữa bệnh cần 
cân nhắc để không gặp phải các 
thiệt hại không đáng có, bởi chúng 
đều là những quảng cáo vi phạm 
quy định. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 


