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HƯỞNG ỨNG NGÀY SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI 
26/4: TĂNG CƯỜNG 
TRUYỀN THÔNG ĐƯA 
NÔNG SẢN VIỆT RA THẾ 
GIỚI  

Chiều ngày 01/4/2021, tại TP. 
Bắc Giang, Cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) phối hợp với Sở KH&CN 
tỉnh Bắc Giang tổ chức Tọa đàm 
về sở hữu trí tuệ hưởng ứng hưởng 
ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 
26/4. 

 
Đồng chí Đinh Hữu Phí - Cục 

trưởng Cục Sở hữu trí tuệ; đồng 
chí Mai Sơn - Phó Chủ tịch 
thường trực UBND tỉnh Bắc 
Giang và đồng chí Nguyễn Thanh 
Bình - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh 
Bắc Giang đồng chủ trì Tọa đàm. 
Tham dự Tọa đàm còn có đại diện 
các sở, cơ quan của tỉnh Bắc 
Giang, các đơn vị chức năng thuộc 
Cục SHTT và một số cơ quan 

thông tấn, báo chí Trung ương và 
tỉnh. 

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, 
Cục trưởng Đinh Hữu Phí cho 
biết, năm nay thông điệp của Ngày 
SHTT là “Doanh nghiệp nhỏ và 
vừa với SHTT - Mang ý tưởng của 
bạn đến với thị trường”. Việc 
WIPO lựa chọn thông điệp này là 
nhằm cổ vũ, tôn vinh và khuyến 
khích các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa (SMEs) lao động sáng tạo 
biến các ý tưởng thành các tài sản 
trí tuệ, đưa các tài sản trí tuệ ra thị 
trường, tạo ra lợi nhuận và những 
giá trị kinh tế và xã hội.  

Cục trưởng Đinh Hữu Phí vui 
mừng thông tin với các cơ quan 
báo chí về việc sản phẩm vải thiều 
của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 
Giang được Nhật Bản bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý (CDĐL). Cục trưởng 
cảm ơn với sự quan tâm, chỉ đạo 
sát sao của Lãnh đạo UBND tỉnh 
Bắc Giang và sự phối hợp chặt chẽ 
của Sở KH&CN trong quá trình 
triển khai các công việc liên quan, 
để vải thiều Lục Ngạn trở thành 
sản phẩm đầu tiên của Việt Nam 
được bảo hộ CDĐL tại Nhật Bản. 

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí 
Mai Sơn - Phó Chủ tịch thường 
trực UBND tỉnh khẳng định, Bắc 
Giang xác định SHTT có vai trò 
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quan trọng, là động lực thúc đẩy 
hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng 
cao trình độ công nghệ của tỉnh. 
SHTT góp phần bảo vệ lợi ích hợp 
pháp của các chủ sở hữu tài sản trí 
tuệ, nâng cao năng lực cạnh tranh 
và thúc đẩy phát triển KT-XH của 
địa phương. Kết quả trong thời 
gian qua càng củng cố vai trò của 
SHTT, do vậy Bắc Giang sẽ tiếp 
tục nghiên cứu để có cơ chế, chính 
sách, giải pháp về SHTT cụ thể, 
hiệu quả hơn nữa, đầu tư xứng 
đáng cho hoạt động này. Đồng chí 
Mai Sơn nhấn mạnh, việc vải thiều 
Lục Ngạn được cấp văn bằng bảo 
hộ CDĐL tại Nhật Bản khẳng định 
người dân Bắc Giang có thể làm ra 
những nông sản chất lượng cao, 
đủ sức xuất khẩu vào những thị 
trường khó tính nhất, mở ra triển 
vọng tiếp tục chinh phục rộng rãi 
người tiêu dùng trong và ngoài 
nước, đồng thời tạo ra hiệu ứng 
cho các sản phẩm khác của tỉnh 
vươn lên. Hiện nay, Bắc Giang 
đang triển khai chuyển đổi số 
mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, 
trong đó có gắn với sản xuất, chế 
biến, tiêu thụ nông sản, từng bước 
đưa sản phẩm nông nghiệp của 
tỉnh lên các sàn giao dịch điện tử 
trong nước và quốc tế. Phó Chủ 
tịch thường trực UBND tỉnh Bắc 

Giang đề nghị Cục SHTT và các 
cơ quan báo chí, truyền thông tiếp 
tục ủng hộ, giúp đỡ tỉnh trong phát 
triển, khai thác thương mại các sản 
phẩm đã được bảo hộ quyền 
SHTT. 

Báo cáo tại Tọa đàm, Giám đốc 
Sở KH&CN tỉnh cho biết, trong 
những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã 
ban hành nhiều Nghị quyết, 
chương trình, đề án, kế hoạch… 
xây dựng và phát triển các thương 
hiệu sản phẩm, thúc đẩy các hoạt 
động sáng kiến để phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh. Với thế mạnh 
về phát triển nông nghiệp, các loại 
nông sản phong phú, có giá trị 
kinh tế cao, Bắc Giang chủ động 
tập trung hỗ trợ xác lập quyền sở 
hữu với nhiều nông sản chủ lực, 
đặc trưng và có tiềm năng. Đến 
nay, Bắc Giang đã được cấp 1.174 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu, 04 nhãn hiệu chứng nhận, 60 
nhãn hiệu tập thể và 02 CDĐL. 
Việc sản phẩm vải thiều Lục Ngạn 
được cấp CDĐL tại Nhật Bản là 
cơ hội lớn để nông sản của Bắc 
Giang vươn ra thị trường thế giới. 

Phát biểu kết thúc Tọa đàm, 
Cục trưởng Đinh Hữu Phí khẳng 
định, Cục SHTT sẽ đồng hành với 
tỉnh Bắc Giang trong các hoạt 
động SHTT phục vụ phát triển 
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kinh tế - xã hội; tiếp tục hướng 
dẫn, hoàn thiện quy chế, quy trình 
nhằm đáp ứng các yêu cầu bảo hộ 
CDĐL của Nhật Bản. Cục trưởng 
cũng đề nghị các cơ quan thông 
tấn báo chí chung tay phối hợp và 
hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và Cục Sở 
hữu trí tuệ quảng bá rộng rãi hoạt 
động SHTT nhân Ngày SHTT thế 
giới (26/4) và sản phẩm vải thiều 
Lục Ngạn nói riêng và các đặc sản 
vùng miền của Việt Nam nói 
chung để làm nổi bật ưu thế của 
việc bảo hộ SHTT trong tạo lợi 
thế cạnh tranh cho sản phẩm Việt 
Nam. 

Cũng nằm trong chuỗi các  
hoạt động hưởng ứng Ngày SHTT 
thế giới, sáng 01/4/2021, Cục 
SHTT đã tổ chức Đoàn khảo sát 
về SHTT cho các cơ quan thông 
tấn báo chí tại các doanh nghiệp, 
HTX sản xuất vải thiều, mỳ chũ 
trên địa bàn huyện Lục Ngạn, Bắc 
Giang./. 

(Tổng hợp) 
 

VIỆT NAM HỢP TÁC CÙNG 
NHẬT BẢN TRONG BẢO VỆ 
VÀ THỰC THI QUYỀN SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ 

Mới đây, tại Văn phòng Sáng 
chế Nhật Bản, Ủy viên Kasutani 
Toshihide đã ký Bản ghi nhớ giữa 

Tổng cục Quản lý thị trường 
(QLTT) và Văn phòng sáng chế 
Nhật Bản, Bộ Kinh tế, Thương mại 
và Công nghiệp Nhật Bản trong 
việc Bảo về và thực thi quyền sở 
hữu trí tuệ (Bản ghi nhớ). 

Ngày 1/4/2021, tại Văn phòng 
Sáng chế Nhật Bản, Ủy viên 
Kasutani Toshihide đã ký Bản ghi 
nhớ giữa Tổng cục quản lý thị 
trường và Văn phòng sáng chế 
Nhật Bản, Bộ Kinh tế, Thương 
mại và Công nghiệp Nhật Bản 
trong việc Bảo về và thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ (Bản ghi 
nhớ), đánh dấu bước đầu tiên 
trong hợp tác giữa hai đơn vị 
nhằm tăng cường kiểm soát hàng 
giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ tại 
Việt Nam. 

 
Theo Bản ghi nhớ, hai Bên sẽ 

tăng cường hợp tác triển khai các 
hoạt động nhằm nâng cao nhận 
thức về hàng giả cũng như thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam 
cho các thương nhân thông qua 
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các hoạt động trao đổi, cung cấp 
thông tin về những chính sách quy 
định về sở hữu trí tuệ của hai quốc 
gia; tổ chức hội thảo, đào tạo, tập 
huấn về phân biệt hàng giả, hàng 
thật, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ; 
thực hiện khảo sát, điều tra thực tế 
các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ 
cũng như các biện pháp phòng 
chống. Đồng thời thiết lập các 
kênh để hỗ trợ các doanh nghiệp 
để giải quyết các vấn đề liên quan 
đến việc thực thi sở hữu trí tuệ. 

Trước đó, do những diễn biến 
phức tạp của dịch bệnh Covid-19 
tại hai nước, Bản ghi nhớ đã được 
Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh 
ký ngày 12/3/2021 trước khi gửi 
sang Văn phòng Sáng chế Nhật 
Bản. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 
 
 
TP HCM, HÀ NỘI DẪN ĐẦU 
CẢ NƯỚC VỀ BẢO HỘ 
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG 
NGHIỆP  

TP HCM là địa phương dẫn 
đầu cả nước về số lượng đơn đăng 
ký SHCN nộp vào Cục Sở hữu trí 
tuệ với 135.692 đơn (chiếm 47%), 
tiếp đến là Hà Nội với 108.099 

đơn (chiếm 37,44%).  
Thông tin từ Bộ Khoa học và 

Công nghệ cho biết, trong giai 
đoạn 2011 - 2020, Cục Sở hữu trí 
tuệ đã tiếp nhận 350.237 đơn đăng 
ký xác lập quyền sở hữu công 
nghiệp (SHCN) cho các chủ thể 
Việt Nam, bao gồm 325.345 đơn 
đăng ký nhãn hiệu quốc gia 
(chiếm 92,87%), 16.083 đơn đăng 
ký kiểu dáng công nghiệp (chiếm 
4,6%), 5.725 đơn đăng ký sáng 
chế (chiếm 1,63%) và 2.994 đơn 
giải pháp hữu ích (chiếm 0,85%). 
TP HCM là địa phương dẫn đầu cả 
nước về số lượng đơn đăng ký 
SHCN nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ 
với 135.692 đơn (chiếm 47%), 
tiếp đến là Hà Nội với 108.099 
đơn (chiếm 37,44%). 

Trong danh sách tốp 10 địa 
phương có lượng đơn đăng ký 
SHCN còn có sự xuất hiện của các 
địa phương có sự phát triển kinh tế 
năng động như Bình Dương, Long 
An, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hải 
Phòng, Cần Thơ, Bắc Ninh và 
Hưng Yên. Về đăng ký sáng chế, 
Hà Nội dẫn đầu cả nước về số 
lượng đơn đăng ký sáng chế trong 
giai đoạn 2011-2020, với 2.639 
đơn. Tiếp đến là TP HCM với 
1.556 đơn, Bà Rịa-Vũng Tàu 98 
đơn, Đồng Nai 96 đơn, Đà Nẵng 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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82 đơn và Cần Thơ 82 đơn. 
Số lượng đơn đăng ký sáng chế 

Việt Nam tăng trung bình 10%-
19%, tuy nhiên năm 2020 đã có sự 
gia tăng đột biến lên tới 29% lớn 
nhất từ trước đến nay. Điều này có 
được là do nhận thức của các viện 
nghiên cứu, trường đại học và 
doanh nghiệp đã được nâng lên, 
họ đã thực sự quan tâm đến việc 
xác lập quyền tài sản trí tuệ của 
mình. Bên cạnh đó, còn có sự nỗ 
lực của các Ban, Bộ, Ngành và địa 
phương, đặc biệt là Cục Sở hữu trí 
tuệ và các Sở Khoa học và Công 
nghệ trong việc phổ biến, tuyên 
truyền, cũng như nâng cao năng 
lực chung của hệ thống sở hữu trí 
tuệ trong các năm gần đây. 

So với năm 2019, số lượng đơn 
đăng ký sáng chế của một số địa 
phương có sự tăng trưởng vượt 
bậc, cụ thể Hà Nội đạt 188 đơn, 
Thành phố Hồ Chí Minh đạt 68 
đơn. Trong số các đơn vị này, Cần 
Thơ là địa phương có sự gia tăng 
nhanh nhất (4 đơn năm 2019 so 
với 23 đơn năm 2020, tăng 475%). 

Về số lượng đơn chỉ dẫn địa lý, 
tính từ năm 2001 (Cục bắt đầu 
nhận đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý) 
đến hết năm 2020 Cục Sở hữu trí 
tuệ nhận được 116 đơn yêu cầu 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ 

dẫn địa lý, trong đó số lượng đơn 
của Việt Nam là 109 đơn và của 
nước ngoài là 7 đơn. 

Về chủ thể nộp đơn đăng ký 
chỉ dẫn địa lý chủ yếu bao gồm: 
Ủy ban nhân dân cấp huyện/ thành 
phố trực thuộc tỉnh, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh và các sở Khoa học 
và Công nghệ, sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (gọi chung là 
UBND/Sở); Chi cục phát triển 
nông thôn hoặc Chi cục quản lý 
chất lượng nông lâm sản và thủy 
sản (gọi chung là Chi cục); Hiệp 
hội nghề nghiệp và Doanh nghiệp. 
Trong đó UBND/Sở là tổ chức 
nộp đơn nhiều nhất với 96 đơn, 
tiếp theo là Chi cục với 6 đơn, 
Hiệp hội với 5 đơn và Doanh 
nghiệp với 2 đơn. 

Hai địa phương có số lượng 
nộp đơn nhiều nhất với 9 đơn gồm 
Yên Bái và Hà Giang, tiếp theo là 
các đơn vị Thanh Hoá, Bến Tre, 
Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng 
Tàu… 

Về số Văn bằng bảo hộ SHCN, 
trong giai đoạn 2011-2020, Cục 
SHTT đã cấp 138.797 Văn bằng 
bảo hộ SHCN cho các địa phương 
trên cả nước, bao gồm 127.647 
Giấy đăng ký nhãn hiệu, 9.165 
Bằng độc quyền kiểu dáng công 
nghiệp và 1.985 Bằng độc quyền 
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sáng chế/giải pháp hữu ích. Ví dụ 
về đối tượng nhãn hiệu, trong một 
giai đoạn khá dài Cục cấp ra số 
lượng dưới 15.000 văn bằng, 
nhưng trong hai năm gần nhất là 
2019 và 2020 số lượng văn bằng 
cấp ra có sự tăng nhanh đáng kể 
(khoảng 25.000 văn bằng/năm), 
điều này cho thấy nỗ lực rất lớn 
của Cục trong việc áp dụng các 
giải pháp để nâng cao tốc độ xử lý 
đầu ra cho các đơn xác lập quyền. 

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 
Minh là hai địa phương  sở hữu số 
lượng Bằng độc quyền sáng 
chế/giải pháp hữu ích nhiều nhất 
cả nước, với lần lượt là 1.108 và 
469 văn bằng, chiếm khoảng 74% 
tổng số Bằng độc quyền sáng 
chế/giải pháp hữu ích của cả nước. 
Tiếp đến là các địa phương Bà Rịa 
– Vũng Tàu, Hải Phòng, Đà Nẵng, 
Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, 
Long An và Quảng Ninh. 

Về Bằng độc quyền kiểu dáng 
công nghiệp, dẫn đầu vẫn là 
Thành phố Hồ Chí Minh và Hà 
Nội, trong TOP 10 Tỉnh/Thành 
phố có số lượng văn bằng nhiều 
nhất, Bình Dương là tỉnh có tốc độ 
tăng trưởng về số lượng văn bằng 
khá cao trong những năm này 
(tăng gần 100%), từ 54 văn bằng 
năm 2019 lên 96 văn bằng trong 

năm 2020. 
Tỷ lệ thuận với số lượng đơn 

đăng ký nhãn hiệu được nộp, Giấy 
chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
cũng được cấp nhiều nhất cho 
Thành phố Hồ Chí Minh với 
56.807 Giấy chứng nhận và Hà 
Nội với 48.429 Giấy chứng nhận. 
Các tỉnh Bình Dương (4.175 Giấy 
chứng nhận), Long An (3.480 
Giấy chứng nhận), Đồng Nai 
(2.921 Giấy chứng nhận) ghi nhận 
số lượng Giấy chứng nhận đáng 
kể phản ánh với lượng đơn nộp 
tương ứng.  

Số lượng Giấy chứng nhận 
đăng ký chỉ dẫn địa lý cũng tăng 
trưởng tỷ lệ thuận với số lượng 
đơn xác lập quyền. Đặc biệt trong 
khoảng 6 năm gần đây số lượng 
tăng đều khoảng 50% mỗi năm. 
Tính đến hết năm 2020, Việt Nam 
đã bảo hộ 94 chỉ dẫn địa lý trong 
đó có 88 chỉ dẫn địa lý của Việt 
Nam và 06 chỉ dẫn địa lý của nước 
ngoài. 

Qua các số liệu thống kê về 
đơn đăng ký và số lượng Văn 
bằng bảo hộ được cấp cho thấy, 
tốc độ tăng trưởng đơn đăng ký 
SHCN của các địa phương trong 
cả nước tương đối ổn định và có 
xu hướng đi lên. Riêng đối với 
sáng chế trong năm 2020 có sự gia 
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tăng đột biến so với các năm khác. 
Số lượng đơn đăng ký sở hữu 
công nghiệp chủ yếu tập trung ở 
hai Thành phố Hồ Chí Minh và Hà 
Nội, điều này có thể lý giải, vì đây 
là hai trung tâm kinh tế, văn hóa 
chính trị lớn nhất cả nước, tập 
trung rất nhiều doanh nghiệp lớn, 
trường đại học và viện nghiên cứu. 

Nhìn vào số lượng các văn 
bằng được cấp trong giai đoạn 
này, chúng ta thấy số lượng của 
các địa phương đều có sự tăng 
nhanh nhất là trong hai năm gần 
đây, trong bối cảnh gia tăng số 
lượng văn bằng bảo hộ sở hữu 
công nghiệp được cấp tại Việt 
Nam. Các con số tăng nhanh và ổn 
định gần đây cho thấy các nỗ lực 
của Chính phủ và Bộ Khoa học và 
Công nghệ trong việc nâng cao 
Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 
(GII) nói chung cũng như việc 
khuyến khích tăng số lượng các 
đơn xác lập quyền sở hữu trí tuệ 
nói riêng đã có những kết quả 
đáng ghi nhận, thể hiện việc tăng 
hạng liên tục trong các năm gần 
đây trong bảng xếp hạng (từ vị trí 
thứ 59 năm 2016 lên vị trí thứ 42 
năm 2020)./. 

(Tổng hợp) 
 

DIỄN ĐÀN “QUYỀN SỞ HỮU 

TRÍ TUỆ VỚI DOANH 
NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA” TẠI 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

Ngày 17/4/2021, nhằm hưởng 
ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, 
Cục Sở hữu trí tuệ đã phối hợp với 
Trường đại học Công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức 
Diễn đàn “Sở hữu trí tuệ với 
doanh nghiệp nhỏ và vừa” và 
triển lãm “Các sản phẩm sở hữu 
trí tuệ” tại thành phố Hồ Chí 
Minh. 

 
TS. Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng trường đại 
học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh phát biểu 

khai mạc Diễn đàn 

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, 
TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng 
trường Đại học Công nghiệp thành 
phố Hồ Chí Minh chia sẻ về thông 
điệp của Ngày Sở hữu trí tuệ thế 
giới 2021, Sở hữu trí tuệ với 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Mang ý 
tưởng của bạn đến với thị trường", 
nhằm tôn vinh và khuyến khích 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
trong việc sử dụng các công cụ sở 
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hữu trí tuệ để đưa ý tưởng ra thị 
trường, phát triển kinh doanh ở 
doanh nghiệp. Ông khẳng định, 
“các doanh nghiệp có thể sử dụng 
quyền sở hữu trí tuệ để xây dựng 
doanh nghiệp mạnh hơn, cạnh 
tranh hơn và phát triển bền vững 
hơn”. 

Trong phát biểu khai mạc, về 
phía Cục Sở hữu trí tuệ, Phó Cục 
trưởng Trần Lê Hồng đánh giá cao 
sự hợp tác giữa Cục và Trường đại 
học Công nghiệp Thành phố Hồ 
Chí Minh mà việc phối hợp tổ 
chức Diễn đàn và hoạt động triển 
lãm bên lề là một thể hiện sinh 
động sự hợp tác hiệu quả giữa hai 
bên. Đây là một hoạt động có ý 
nghĩa quan trọng trong việc tổ 
chức kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ 
thế giới 26/4 tại Việt Nam. Nhấn 
mạnh thêm về việc khai thác công 
cụ sở hữu trí tuệ, Phó Cục trưởng 
cho rằng mỗi doanh nghiệp nhỏ và 
vừa có thể sử dụng quyền sở hữu 
trí tuệ như một công cụ kinh tế 
mạnh nếu họ nhận thức được và 
biết cách khai thác nó, ngược lại 
quyền sở hữu trí tuệ có thể ảnh 
hưởng không nhỏ tới hoạt động 
kinh doanh, thậm chí có thể khiến 
doanh nghiệp thất bại. Quyền sở 
hữu trí tuệ là nền tảng pháp lý cho 
tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; sự 

độc quyền dựa trên quyền sở hữu 
trí tuệ tạo doanh thu, lợi nhuận và 
làm tăng tính cạnh tranh của 
doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác 
chiến lược với các đối tác tiềm 
năng và nhiều lợi thế khác, do 
đó nó đồng hành cùng doanh 
nghiệp hàng ngày, cùng thành 
công và cả những thất bại. Phó 
Cục trưởng cảm ơn sự hợp tác, 
đóng góp quan trọng của Trường 
ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí 
Minh và Sở Khoa học và Công 
nghệ TP. Hồ Chí Minh trong việc 
phối hợp tổ chức Diễn đàn có ý 
nghĩa này.  

Tại Diễn đàn, các diễn giả đến 
từ Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Bản 
quyền tác giả, Sở Khoa học và 
Công nghệ thành phố Hồ Chí 
Minh và Công ty Cổ phần 
Graphenel chia sẻ về các khía 
cạnh khác nhau của việc khai thác 
quyền sở hữu trí tuệ của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, mối quan hệ 
giữa doanh nghiệp và các đối tác 
như trường đại học và viện nghiên 
cứu trong việc khai thác này. Đại 
diện của Văn phòng đại diện của 
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
(WIPO) tại Singapore, ông Peter 
Willimott, trình bày trực tuyến tại 
Diễn đàn về các hoạt động sở hữu 
trí tuệ của doanh nghiệp nhỏ và 
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vừa trên cơ sở thực tiễn hoạt động 
của các doanh nghiệp Việt Nam và 
có những khuyến nghị có giá trị 
tham khảo cao. Các diễn giả và đại 
biểu tham dự Diễn đàn đã cùng 
nhau trao đổi, thảo luận sôi nổi về 
các vấn đề về sở hữu trí tuệ của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt 
là những giải pháp cho việc nâng 
cao hiệu quả khai thác quyền sở 
hữu trí tuệ như: đẩy mạnh hoạt 
động đào tạo nguồn nhân lực quản 
trị tài sản trí tuệ; đảm bảo sự phối 
hợp hiệu quả giữa nhà doanh 
nghiệp, nhà khoa học và nhà quản 
lý; thúc đẩy sự chủ động và năng 
lực của doanh nghiệp; v.v..  

(Theo noip.gov.vn) 
 

SÔI ĐỘNG CUỘC THI “SINH 
VIÊN SÁNG TẠO VÀ QUYỀN 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ”  

Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ 
thế giới 26/4, Vòng chung kết cuộc 
thi “Sinh viên sáng tạo và quyền 
sở hữu trí tuệ” khu vực miền 
Trung diễn ra sôi động vào ngày 
17/4/2021 tại Trường Đại học 
Luật - Đại học Huế. 

Cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và 
quyền sở hữu trí tuệ” khu vực 
miền Trung được tổ chức bởi Văn 
phòng đại diện (VPĐD) Cục Sở 
hữu trí tuệ tại TP. Đà Nẵng, phối 

hợp cùng Trường Đại học Luật - 
Đại học Huế và Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Đây là một trong những hoạt động 
chủ chốt, thường xuyên trong 
chuỗi sự kiện tuyên truyền về 
Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4, 
với sự tham gia nhiệt tình của thầy 
cô và các bạn sinh viên từ các 
trường đại học trên địa bàn các 
tỉnh miền Trung. 

 
Cuộc thi diễn ra trong không 

khí sôi nổi, hào hứng, bao gồm 
các Vòng thi: thi trắc nghiệm, thi 
tiểu phẩm (sân khấu hóa), thi 
thuyết trình. Các đội chơi đều có 
sự chuẩn bị đầy đủ, công phu và 
kỹ lưỡng về kiến thức cũng như 
thể hiện kỹ năng và đầy tính sáng 
tạo trong các phần thi của mình, 
thuyết phục được Ban giám khảo 
và đông đảo khán giả tham dự. 

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ 
chức đã trao giải Nhất cho đội 
Gold Stars, giải Nhì cho đội 
Captain Law, giải Ba cho đội The 
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20s và 2 giải Khuyến khích cho 
các đội UDA LAW và Team Kiến 
Trúc. Bên cạnh đó, Ban tổ chức 
còn trao giải đội chơi được yêu 
thích nhất cho đội Gold Stars, 
được lựa chọn thông qua hình thức 
bình chọn tại Facebook chính thức 
của cuộc thi thông qua phần video 
clip giới thiệu của từng đội trước 
vòng thi chung kết.  

Cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và 
quyền sở hữu trí tuệ” năm 2021 
thực sự đã khuấy động phong trào 
nghiên cứu, học tập về sở hữu trí 
tuệ của sinh viên miền Trung – 
Tây Nguyên sau thời gian tạm 
hoãn nhiều hoạt động vì dịch bệnh 
Covid-19. Các thành viên tham 
dự, các đội chơi và rất nhiều cổ 
động viên đều có những phản hồi 
tích cực, đầy cảm xúc dành cho 
sân chơi thường niên này.  

 (Theo noip.gov.vn) 
 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Các nhà khoa học tạo màng 
bao bì thực phẩm ăn được từ 
rong biển   

Nhóm nghiên cứu cho biết 
màng bao bì có thể được tạo ra 
bằng cách sử dụng tảo, một nguồn 
cung cấp gần như vô tận trong các 
đại dương trên thế giới. Một nhóm 
các nhà khoa học quốc tế đến từ 

Ấn Độ và Nga đã tạo ra màng 
thực phẩm ăn được để đóng gói 
trái cây, rau, thịt gia cầm, thịt và 
hải sản.  

 
Ông Rammohan Aluru và ông Grigoriy 

Zyryanov đã giúp phát triển những màng 
bao bì ăn được từ rong biển. 

Các lớp màng bao gồm các 
thành phần tự nhiên, rất an toàn 
cho sức khỏe người tiêu dùng và 
môi trường. Trong một nghiên 
cứu được công bố trên Tạp chí Kỹ 
thuật Thực phẩm, các nhà nghiên 
cứu khẳng định các màng này có 
thể hòa tan trong nước và hòa tan 
gần 90% trong 24 giờ.  

Natri alginate là một đại phân 
tử carbohydrate tốt, có đặc tính tạo 
màng tiềm năng khi thủy phân và 
tồn tại nhiều trong thành tế bào 
dưới dạng hỗn hợp của nhiều loại 
muối khác nhau. Ưu điểm lớn nhất 
của natri alginat là nó hoạt động 
dưới dạng gel lỏng trong môi 
trường nước". 

Các phân tử alginate được liên 
kết chéo với một axit ferulic 
chống oxy hóa tự nhiên mà nhóm 
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nghiên cứu cho biết làm cho màng 
không chỉ bền mà còn đồng nhất, 
cứng hơn và kéo dài tuổi thọ của 
sản phẩm. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Tạo chất màu từ bèo tấm 

Ứng dụng công nghệ trích ly, 
nhóm tác giả của Trung tâm Phát 
triển KH&CN Trẻ TPHCM đã 
nghiên cứu, thu nhận được chất 
màu chlorophyll từ bèo tấm, có 
thể thay thế chất màu tổng hợp 
dùng trong thực phẩm, dược 
phẩm. 

 
Bèo tấm Lemnoideae - loài 

thực vật thủy sinh với khả năng 
sinh trưởng nhanh - có rất nhiều 
tại Việt Nam, đặc biệt ở vùng thôn 
quê. Việc nuôi trồng bèo tấm 
thường được thực hiện ở quy mô 
gia đình để dùng làm thức ăn chăn 
nuôi. Bèo tấm sau khi nuôi từ 15 – 
20 ngày được thu hoạch, rửa sạch, 
loại bỏ tạp chất, phơi khô và xay 
nhỏ. Bột bèo tấm cùng với dung 
môi là aceton 80% được trích ly ở 

nhiệt độ phòng trong 8 giờ, có bổ 
sung magie cacbonat (MgCO3), 
rồi ly tâm để thu dịch chlorophyll. 
Sau khi cô đặc dung dịch 
chlorophyll, thu được chế phẩm 
chất màu SCC (Sodium Copper 
Chlorophyllin), đạt các yêu cầu về 
an toàn và vệ sinh thực phẩm. Chế 
phẩm SCC được bổ sung vào nước 
giải khát có gas cho màu xanh lá 
và không làm mùi vị bị thay đổi. 

Hiện nhóm tác giả đã xây dựng 
được quy trình công nghệ sản xuất 
SCC tan trong nước từ bèo tấm, 
tiếp tục thử nghiệm bổ sung SCC 
vào các sản phẩm thực phẩm khác. 
Nhóm cũng mong muốn có thể 
chuyển giao công nghệ cho các 
đơn vị có nhu cầu để kết quả 
nghiên cứu được thương mại hóa. 
Từ đó, tạo ra sản phẩm mới từ bèo 
tấm, cung cấp thêm loại cây trồng 
cho người dân, đặc biệt ở các vùng 
trũng của khu vực phía Nam. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Chó robot sử dụng trí tuệ 
nhân tạo  

 Chú chó robot được tích hợp 
các cảm biến và ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo (AI), có thể lắng nghe, 
quan sát môi trường xung quanh 
và thậm chí có thể cùng đi dạo với 
chủ nhân. Công ty công nghệ 
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Weilen (Trung Quốc) đã phát triển 
một chú chó robot, AlphaDog, với 
mô tả “chạy rất nhanh, tuân lệnh 
chủ nhân và không phóng uế bừa 
bãi trên sàn nhà”. 

 
Chú chó này được tích hợp các 

cảm biến và ứng dụng trí tuệ nhân 
tạo (AI), có thể lắng nghe, quan 
sát môi trường xung quanh và 
thậm chí có thể cùng đi dạo với 
chủ nhân. AlphaDog có tốc độ di 
chuyển đạt gần 15 km/h, là chú 
chó robot có tốc độ nhanh nhất thế 
giới hiện tại và có khả năng quay 
tròn tại chỗ như một chú chó con 
đang phấn khích. 

Với 4 chân bằng kim loại, 
AlphaDog thậm chí còn vững chãi 
hơn một con chó thật. Theo ông 
Mã Kiệt, AlphaDog có thể tính 
toán độ ma sát và độ cao của mặt 
đất để điều chỉnh chiều cao, tần số 
sải chân và thích ứng với điều kiện 
môi trường. AlphaDog được tích 
hợp công nghệ 5G, tốc độ internet 
siêu nhanh với thời gian phản ứng 
tức thì để hoạt động một cách tự 

thân. 
Theo kế hoạch, các phiên bản 

phần mềm cập nhật trong tương 
lai của AlphaDog sẽ bao gồm 
tiếng chó sủa và thậm chí tích hợp 
giọng nói của con người để trò 
chuyện giữa vật nuôi và chủ sở 
hữu. Hiện ở nước này, robot đã 
được sử dụng để giao bưu kiện, 
phục vụ trong nhà hàng, cung cấp 
thông tin tại các nhà ga và thậm 
chí lấy dịch hầu họng của người 
dân để phục vụ công tác xét 
nghiệm bệnh viêm đường hô hấp 
cấp COVID-19. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Sinh viên Đại học Thủy Lợi 
sáng tạo làm khẩu trang từ rơm 
rạ  

Nhóm sinh viên nữ Đại học 
Thủy Lợi đã giúp giải quyết mối lo 
ngại về sức khỏe do ô nhiễm 
không khí với đề tài "Chế tạo tấm 
màng Nano sinh học từ rơm rạ, 
ứng dụng vào sản xuất khẩu trang 
B-Mask". 

Là nhóm nữ duy nhất tham gia 
cuộc thi "Sáng tạo trẻ Bách khoa 
2020", nhóm 3 bạn nữ sinh Hoàng 
Bảo Linh, Phạm Tùng Dương và 
Hoàng Thị Anh Thư - thuộc Khoa 
Hóa và Môi trường, Đại học Thủy 
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Lợi đã đưa ra sáng kiến khẩu trang 
thông minh B-Mask-B-Plastic. 

 
Sinh viên Đại học Thủy Lợi sáng tạo làm khẩu 

trang từ rơm rạ 

Theo Trưởng nhóm nghiên cứu 
- Hoàng Bảo Linh, khẩu trang B-
Mask là khẩu trang vải có một lớp 
màng có thể thay thế, lớp vải bên 
ngoài sau khi giặt có thể tái sử 
dụng. Ngoài ra, B-Mask còn có 
loại đặc biệt dành cho người 
khiếm thính làm bằng nhựa sinh 
học. Màng lọc khẩu trang được 
làm từ vật liệu tự nhiên, không 
gây độc hại cho người sử dụng. 
Các tính chất của khẩu trang như 
hiệu suất lọc bụi, hàm lượng kim 
loại nặng, vi sinh đã được kiểm tra 
theo đúng tiêu chuẩn cho phép. 

Bên cạnh đó, dự án còn giúp 
giảm rác thải y tế. Mỗi phút trong 
ngày thế giới vứt bỏ khoảng 3 
triệu chiếc khẩu trang. Rác khẩu 
trang gây ra các chất độc hại cho 
môi trường. Trong khi đó, khẩu 
trang từ rơm rạ không gây hại môi 
trường bởi chỉ cần thay màng lọc 

là có thể tái sử dụng. 
Đề tài "Chế tạo tấm màng 

Nano sinh học từ rơm rạ ứng dụng 
vào sản xuất khẩu trang B-Mask" 
là 1 trong 6 đề tài lọt vào vòng 
chung kết và đạt giải Khuyến 
khích của cuộc thi "Sáng tạo trẻ 
Bách khoa 2020". Tại cuộc thi, đề 
tài của nhóm sáng tạo Hoàng Bảo 
Linh, Phạm Tùng Dương và 
Hoàng Thị Anh Thư được Ban 
Giám khảo đánh giá là có ý tưởng 
tốt, thức thời. 

Quyết tâm cống hiến cho khoa 
học, nhóm nữ sinh này còn ấp ủ 
nhiều dự án trong tương lai. Nhóm 
sáng tạo trẻ cũng cho biết, do còn 
thiếu kinh phí nên các sản phẩm 
vẫn đang trong giai đoạn hoàn 
thiện. Sắp tới, nhóm sẽ tìm kiếm 
nguồn đầu tư để có thể sản xuất 
hàng loạt, tiếp thị và thương mại 
hóa sản phẩm. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Sản phẩm tim nhân tạo được 
nghiên cứu thành công, giá 4 tỷ 
đồng 

Sản phẩm tim nhân tạo của 
Công ty Carmat (Pháp) hiện đã 
được ghép cho nhiều bệnh nhân 
và cho thấy hiệu quả hoạt động 
tốt. 

Được biết, bệnh tim đang là 
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loại bệnh gây chết người nhiều 
nhất thế giới. Tính trung bình tại 
các nước phát triển, cứ 5 người thì 
có một người sẽ bị suy tim. Trong 
trường hợp tệ nhất, cách chữa trị 
duy nhất là cấy ghép. Do có nhiều 
người suy tim hơn là người hiến 
tim, nên các bệnh nhân có khi phải 
chờ hàng năm trời mới được cấy 
ghép. 

 
Để giải quyết vấn đề thiếu hụt 

tim ghép cho bệnh nhân, Công ty 
Carmat đã sản xuất thành công 
loại tim nhân tạo có hình dạng 
giống với tim người thật. Quả tim 
nhân tạo này nặng 4kg, chạy bằng 
hai bộ pin. Tim nhân tạo của 
Carmat có các cảm biến xác định 
huyết áp và sau đó, thuật toán sẽ 
kiểm soát lưu lượng máu theo thời 
gian thực. Các bộ phận tiếp xúc 
với máu bệnh nhân được làm bằng 
vật liệu tương thích với cơ thể 
nhằm giảm nguy cơ phản ứng tiêu 
cực. Sau khi được ghép, thiết bị 
này không cần bảo trì. 

Theo nghiên cứu của Công ty 

IDTechEx, thị trường công nghệ 
về bệnh tim mạch sẽ trị giá trên 40 
tỷ USD tới năm 2030. Có nhiều 
nơi đang phát triển tim nhân tạo 
hoàn toàn nhưng thiết bị duy nhất 
có mặt trên thị trường hiện nay là 
của Công ty SynCarrdia ở Mỹ. 
Tim này có nhịp đập cố định, tự 
động chứ không tùy vào hoạt động 
thể chất của bệnh nhân. 

Công ty CorWave của Pháp 
cũng đang phát triển thiết bị cho 
người suy tim ít nghiêm trọng 
hơn. Thiết bị giúp bơm máu từ 
một trong bốn buồng của quả tim, 
chứ không thay thế cả quả tim. 

 (Theo vietq.vn) 
 
 Máy sáng chế đan giỏ tự động 
của nhóm sinh viên Bách khoa 
Hà Nội  

 "Máy đan giỏ" là dự án khoa 
học của nhóm sinh viên ĐH Bách 
khoa Hà Nội đã xuất sắc đạt giải 
Nhì trong cuộc thi "Sáng tạo trẻ 
Bách khoa 2020”. Sáng chế hữu 
ích này sẽ góp phần nâng cao giá 
trị, hiệu quả sản xuất tại nhiều 
làng nghề ở Hà Nội. 

 Ý tưởng chế tạo máy đan giỏ 
tự động ra đời xuất phát từ đề xuất 
của một người thợ thủ công ở làng 
nghề Phú Vinh (xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ) với Viện Cơ 
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khí, Trường Đại học Bách khoa 
Hà Nội. Ngay sau khi nhận được 
đề xuất, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc 
Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm 
Hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu và đổi 
mới công nghệ, Phó Trưởng bộ 
môn Công nghệ chế tạo máy, Viện 
Cơ khí đã tập hợp 5 sinh viên 
khóa 61, gồm: Nguyễn Đức Sơn, 
Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Công 
Thương (Chế tạo máy); Nguyễn 
Hoàng Anh, Đỗ Như Đông (Cơ 
điện tử) để cùng tìm hiểu và phát 
triển máy đan giỏ sử dụng nguyên 
liệu đầu vào là các phụ phẩm nông 
nghiệp, trong đó chủ yếu là lá sả 
sau khi chưng cất tinh dầu, lá cói, 
lá đay, rơm rạ… 

 
Cận cảnh máy sáng chế đan giỏ tự động của 

nhóm sinh viên Bách khoa Hà Nội 
Được biết, để thực hiện dự án, 

nhóm phải xây dựng kế hoạch kỹ 
lưỡng, từ việc lên ý tưởng, nghiên 
cứu, tìm hiểu, đưa ra nguyên lý, 
đưa ra thiết kế 3D, chế tạo hiệu 
chỉnh và hoàn chỉnh sản phẩm. 
Theo đó, máy được thiết kế khá 
nhỏ gọn, cơ chế vận hành đơn 

giản nhưng có thể đem lại hiệu 
quả cao. 

Nói về cơ chế hoạt động của 
máy đan giỏ tự động, Nguyễn 
Công Thương cho biết, thiết bị 
được vận hành theo nguyên tắc 
mô đun hóa, bao gồm 2 cụm chính 
là cụm đệm dây và cụm đan. Lá sả 
khi được đưa vào sẽ được chuyển 
đến cụm đệm dây rồi được cuốn 
lại thành cuộn phôi, sau đó được 
chuyển sang cụm đan, thành phẩm 
có thể là giỏ, bình hoặc đĩa. Bên 
cạnh đó, kích thước của sản phẩm 
sẽ được thay đổi tùy thuộc vào 
thiết bị định hình. 

Sau nhiều lần chạy thử và điều 
chỉnh thiết kế, sản phẩm máy đan 
giỏ tự động của nhóm BK Farmers 
đã hoàn thành. Máy có kích thước 
1.550x580x840mm (dài/rộng/cao), 
khối lượng khoảng 80kg, năng 
suất 30-50 sản phẩm/ngày. Tổng 
chi phí khoảng 35 triệu đồng/máy. 

Nhóm đã tiến hành nghiên cứu, 
phát triển một cánh tay robot sử 
dụng thiết bị đo sóng não để điều 
khiển các cử chỉ của ngón tay. 
Người khuyết tật có thể dùng suy 
nghĩ điều khiển cánh tay robot như 
cánh tay thật. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
  Sinh viên Bách khoa chế tạo 
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thành công hệ thống AI nhận 
diện khuôn mặt trong 1 giây  

Nhóm nghiên cứu tại Đại học 
Bách khoa Hà Nội mới đây đã 
phối hợp cùng doanh nghiệp chế 
tạo thành công một hệ thống kiểm 
soát cửa ra vào dựa trên công 
nghệ AI với tỉ lệ nhận diện khuôn 
mặt chính xác lên đến 99,7% chỉ 
trong 1 giây. 

Từ việc hằng ngày phải chứng 
kiến các giáo viên và sinh viên 
phải xếp hàng dài chờ ghi vé gửi 
xe dẫn tới muộn giờ lên lớp, sinh 
viên năm 4 Viện Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông, Đại 
học Bách Khoa Hà Nội, em Ngô 
Hữu Sơn đã nảy ra ý tưởng tạo ra 
một hệ thống kiểm soát cửa ra vào 
thông minh. 

Kế hoạch của nhóm là đưa 
công nghệ nhận diện khuôn mặt 
bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ 
thuật thị giác máy tính để xây 
dựng hệ thống kiểm soát cửa ra 
vào thông minh. Ý tưởng của 
nhóm nghiên cứu sau đó đã được 
một doanh nghiệp hưởng ứng và 
hỗ trợ để phát triển sản phẩm 
thương mại hóa. Doanh nghiệp 
cung cấp phần mềm thông minh, 
các phần cứng gồm camera nhận 
diện, cổng phân làn, rào chắn tự 
động. Nhóm nghiên cứu đảm 

nhiệm chế tạo phần mềm nhận 
diện và điều khiển hệ thống. 

Toàn bộ phần cứng được kết 
nối với hệ thống, các thuật toán 
của bộ xử lý hình ảnh và bộ điều 
khiển, cho tốc độ nhận diện khuôn 
mặt nhanh, chính xác tới 99,7%. 
Hình ảnh chất lượng cao (lên đến 
4K) của camera được xử lý trong 
thời gian thực với tốc độ 30 
hình/giây. Khi phát hiện có người 
đứng trước camera, thiết bị tính 
toán sẽ hỗ trợ lựa chọn khuôn mặt 
chất lượng tốt nhất về bộ xử lý 
trung tâm để nhận diện bằng các 
thuật toán. 

Nếu tìm thấy người dùng đã 
khai báo trước trong hệ thống, bộ 
xử lý trung tâm phân tích và gửi 
tín hiệu đến thiết bị để kích hoạt 
mở cổng, phát tín hiệu bật đèn 
hoặc âm thanh thông báo. Nội 
dung hỗ trợ điểm danh được đưa 
vào hệ thống quản lý nội dung 
CMS, có thể trích xuất báo cáo. 
Đặc biệt, toàn bộ quá trình nhận 
diện và đưa ra phản hồi của hệ 
thống mất chưa đến 1 giây. 

Nhóm nghiên cứu cho biết, để 
hệ thống xử lý nhanh và chính xác 
nhóm đã dành phần lớn thời gian 
thiết kế và thử nghiệm các thuật 
toán, sau đó cải tiến nhiều lần. Hệ 
thống hiện được lắp đặt thử 
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nghiệm tại trường Tiểu học 
Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm 
(đầu tháng 3/2021) và cây ATM 
phát gạo miễn phí khu vực Tây Hồ 
(cuối tháng 4/2020). 

Trong thời gian tới, nhóm sẽ 
phát triển các thuật toán tăng 
cường tính năng chống giả mạo, 
nhận diện đeo khẩu trang, đo thân 
nhiệt cho người sử dụng. Nhóm 
nghiên cứu và doanh nghiệp cũng 
lên kế hoạch đưa AI ứng dụng 
trong hệ thống nhà xe thông minh, 
xe đẩy hàng thông minh và quan 
trắc chất lượng không khí. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
  Nghị lực phi thường của 'nhà 
sáng chế' lưng gù và những sản 
phẩm hữu ích  

 Mặc dù đôi chân bị liệt, lưng 
gù nhưng ông Võ Văn Trang ở xã 
Nghi Thịnh (huyện Nghi Lộc, tỉnh 
Nghệ An) đã chế tạo ra hàng loạt 
thiết bị, máy móc hữu dụng bán ra 
thị trường. 

 Bị liệt hai chân, phải đi bằng 
đôi tay, nhưng ông Trang đã gầy 
dựng được cơ sở sửa chữa máy 
móc, chế tạo xe ba bánh cho người 
khuyết tật. Chưa hết, người đàn 
ông này còn sáng chế ra chiếc 
thang máy hữu ích trước sự trầm 
trồ, nể phục của nhiều người. 

Vốn là người đam mê sáng tạo, 
ông nghĩ bụng sẽ tìm ra cách để 
mình lên xuống cầu thang dễ dàng 
hơn. Đang lúc nghĩ cách thực hiện 
thì ông Trang vô tình thấy máy 
vận chuyển lúa tại làng quê của 
một người bạn. Lúc này, trong đầu 
ông chợt nảy ra ý tưởng học hỏi 
phương thức nâng - hạ lúa của 
máy để thiết kế chiếc cầu thang 
máy nối liền từ tầng 1 lên tầng 3 
của gia đình. 

 
Nghị lực phi thường của 'nhà sáng chế' 

lưng gù và những sản phẩm hữu ích 
Để thực hiện ý tưởng của mình, 

ông liền mua các vật liệu, sắt, 
thép, mô tơ… Chỗ nào cần sức 
người, ông hướng dẫn con trai 
giúp đỡ, vấn đề nào liên quan đến 
kỹ thuật, ông trực tiếp ra tay. Sau 
hơn 4 tháng mày mò, chiếc thang 
máy thành công ngoài mong đợi. 
Hôm chiếc cầu thang vận hành, rất 
đông bà con lối xóm kéo đến xem 
và không khỏi trầm trồ, thán phục 
biệt tài sáng chế của ông. Nhiều 
người còn đứng vào thang máy để 
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được thử nghiệm chiếc máy do 
ông làm ra. Tiếng lành đồn xa, 
nhiều chủ cửa hàng thiết bị cho 
người khuyết tật đã tìm đến ông và  
đặt hàng những sản phẩm hữu ích 
do ông sáng chế. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, 
tổ hợp và đưa vào vận hành hệ 
thống bốc dỡ, vận chuyển than 
cho nhà máy nhiệt điện 

Viện Nghiên cứu Cơ khí 
(NARIME) đã được Bộ Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN) và Bộ 
Công Thương giao chủ trì thực 
hiện đề tài cấp nhà nước “Nghiên 
cứu, thiết kế, chế tạo, tổ hợp và 
đưa vào vận hành hệ thống bốc 
dỡ, vận chuyển than cho nhà máy 
nhiệt điện đốt than có công suất tổ 
máy đến khoảng 600 MW”.  

Với mục tiêu từng bước làm 
chủ công nghệ, tiến tới nội địa hóa 
hoàn toàn các thiết bị trong nhà 
máy nhiệt điện đốt than. Dưới sự 
chỉ đạo 2 Bộ, với sự nỗ lực của 
các nhà khoa học, NARIME đã 
thiết kế, chế tạo và đưa vào vận 
hành thành công hệ thống bốc dỡ 
và vận chuyển than cho các nhà 
máy nhiệt điện, khẳng định ý chí 
và sự sáng tạo của các nhà khoa 
học Việt trong làm chủ công nghệ 

thiết kế, chế tạo các hệ thống thiết 
bị cho nhà máy nhiệt điện đốt 
than. 

Hệ thống bốc dỡ và vận chuyển 
than trong nhà máy nhiệt điện đốt 
than bao gồm: thiết bị bốc dỡ than 
từ tàu lên cảng, băng tải vận 
chuyển từ cảng vào nhà kho (trước 
khi vào nhà kho, than được sàng 
tuyển phân loại, loại bỏ kim loại), 
trong nhà kho có các máy đánh 
đống, máy phá đống, máy trộn. 
Than chứa trong nhà kho sẽ được 
băng tải vận chuyển đưa vào két 
chứa than để đốt trong lò hơi… Hệ 
thống này đã được nhiều tập đoàn 
công nghiệp trên thế giới tập trung 
nghiên cứu như: Mitsubishi Heavy 
Industries - MHI (Nhật Bản), 
FAM, FLSmidth, ThyssenKrupp 
Fördertechni GMBH (Đức), 
DOOSAN (Hàn Quốc)… Các 
hãng này đều sở hữu công nghệ 
riêng trong thiết kế và chế tạo trọn 
bộ hệ thống bốc dỡ, vận chuyển 
than cho các ngành công nghiệp 
như nhiệt điện, xi măng, khai thác 
than.  

Để tính toán, thiết kế và áp 
dụng được hệ thống bốc dỡ, vận 
chuyển than, ngoài việc có kiến 
thức chuyên môn sâu rộng còn cần 
một đội ngũ cán bộ kỹ thuật đông 
đảo, giàu kinh nghiệm trong tích 
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hợp thiết bị đồng bộ và vận hành 
thực tế hệ thống. Mặc dù đã có 
một số công ty trong nước được 
mời tham gia thực hiện dự án với 
tư cách là nhà thầu phụ để chế tạo 
các thiết bị do nước ngoài thiết kế 
như Tổng công ty Lắp máy Việt 
Nam (LILAMA), Tổng công ty 
Cơ khí xây dựng (COMA), Tổng 
công ty Máy và thiết bị công 
nghiệp (MIE)… Tuy nhiên, việc 
cung cấp thiết bị của các đơn vị 
này mới chỉ dừng lại ở các kết cấu 
thép đơn giản với giá thành rẻ, các 
công ty sau khi làm xong cũng 
không học được nhiều về công 
nghệ thiết kế, chế tạo hệ thống do 
phía nước ngoài chỉ giao từng cụm 
bản vẽ riêng biệt cho từng đơn vị 
mà chưa có sự chuyển giao đồng 
bộ.  

Dựa vào tình hình thực tiễn 
trong nước và kinh nghiệm tích 
hợp các hệ thống thiết bị đồng bộ 
trong 60 năm xây dựng và phát 
triển, các nhà khoa học của 
NARIME đã có cách tiếp cận sáng 
tạo để nhận chuyển giao công 
nghệ, nghiên cứu thiết kế và chế 
tạo thành công hệ thống bốc dỡ, 
vận chuyển than cho các nhà máy 
nhiệt điện than ở Việt Nam. Cách 
tiếp cận cụ thể của NARIME qua 
các bước sau: i) Nghiên cứu công 

nghệ thiết kế, chế tạo các thiết bị 
chính trong hệ thống bốc dỡ, vận 
chuyển than từ các tài liệu của các 
hãng danh tiếng. Nghiên cứu ảnh 
hưởng của điều kiện làm việc và 
khí hậu Việt Nam đến tuổi thọ của 
từng thiết bị; ii) Khảo sát, nghiên 
cứu các thiết bị chính của hệ thống 
bốc dỡ, vận chuyển than của các 
hãng danh tiếng trên thế giới hiện 
đang được sử dụng tại các nhà 
máy nhiệt điện Việt Nam (Phả Lại 
2, Uông Bí mở rộng 1, Uông Bí 
mở rộng 2, Hải Phòng, Quảng 
Ninh, Vũng Áng 1...); iii) Thông 
qua kết quả đã đạt được ở bước 1 
và 2 từng bước làm quen, tiếp thu 
công nghệ, thiết bị của các nhà 
cung cấp thiết bị, phương pháp tổ 
chức thực hiện, các quy phạm và 
tiêu chuẩn áp dụng..., từ đó có cơ 
sở để lựa chọn công nghệ, đối tác 
cung cấp bản quyền thiết kế hệ 
thống; iv) Phối hợp với nhà thầu 
nước ngoài thực hiện tính toán, 
thiết kế cho dự án đầu tiên, tiếp 
nhận thiết kế qua việc phối hợp 
thiết kế với họ. Tiến hành thiết kế 
chi tiết, chế tạo, lắp đặt dưới sự 
hướng dẫn của chuyên gia nước 
ngoài. Từng bước giải mã được 
công tác tính toán, thiết kế, quản 
lý dự án. Chủ động tiếp cận các 
nhà thầu phụ cung cấp thiết bị cho 
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hệ thống, tích lũy kinh nghiệm và 
bí quyết cho riêng mình; v) Tự 
tính toán, thiết kế các thiết bị 
chính của hệ thống dưới sự thẩm 
định của chuyên gia nước ngoài, 
mua sắm thiết bị, tích hợp hệ 
thống, thử nghiệm và vận hành hệ 
thống với sự tư vấn của chuyên 
gia nước ngoài. Sau đó sẽ tiến 
hành tự tính toán, thiết kế và tích 
hợp toàn bộ hệ thống và tích lũy 
kinh nghiệm, bí quyết để tự 
thương mại hóa sản phẩm. 

Sau hơn 5 năm triển khai thực 
hiện, các nhà khoa học của 
NARIME đã thiết kế cơ sở và chi 
tiết toàn bộ hệ thống bốc dỡ, vận 
chuyển than. Đã thiết kế thành 
công máy bốc dỡ than (CSU) công 
suất 850 tấn/h; máy đánh đống, 
phá đống công suất 850 tấn/h; hệ 
thống băng tải với năng suất vận 
chuyển 1.700 tấn/h; hệ thống máy 
nghiền, sàng than công suất 500 
tấn/h; hệ thống cân băng tải; các 
máy tuyển từ, máy phát hiện kim 
loại; hệ thống máy lấy mẫu tự 
động; … 

Với việc thực hiện đề tài, lần 
đầu tiên Việt Nam đã nghiên cứu, 
thiết kế, chế tạo, tích hợp và đưa 
vào vận hành thành công hệ thống 
bốc dỡ, vận chuyển than cho nhà 
máy nhiệt điện đốt than công suất 

tổ máy đến 600 MW, góp phần 
nâng cao tỷ trọng nội địa hoá, 
giảm giá thành sản phẩm. Đặc 
biệt, hệ thống bốc dỡ, vận chuyển 
than được thiết kế, chế tạo, theo 
các tiêu chuẩn quốc tế với yêu cầu 
cao. Hiện tại, hệ thống này đang 
được áp dụng rất hiệu quả ở Nhà 
máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (Dự 
án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 
1 có công suất lắp đặt 1.200 MW, 
bao gồm 2 tổ máy. Nhà máy sử 
dụng công nghệ lò hơi kiểu lò than 
phun thông số siêu tới hạn, trực 
lưu, đốt trực tiếp, quá nhiệt trung 
gian 1 lần, sử dụng công nghệ vòi 
đốt giảm phát thải NOx; tua bin 
kiểu ngưng hơi truyền thống, quá 
nhiệt trung gian 1 cấp, trích hơi 
gia nhiệt nước cấp, thông số hơi 
đầu vào siêu tới hạn. Khi cả 2 tổ 
máy đi vào hoạt động, Nhà máy sẽ 
cung cấp vào lưới điện quốc gia 
khoảng 7,8 tỷ kWh/năm, góp phần 
đảm bảo an ninh năng lượng quốc 
gia và phát triển kinh tế khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long nói 
chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng).  

Tiếp nối thành công trong việc 
triển khai chương trình nội địa hóa 
hệ thống bốc dỡ, vận chuyển than 
cho Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 
1, NARIME đang đầu tư mạnh mẽ 
và toàn diện cho công tác nghiên 
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cứu nội địa hóa và làm chủ công 
tác nội địa hóa hệ thống thiết bị 
không những cho các nhà máy 
nhiệt điện sắp xây dựng trong thời 
gian tới mà còn đầu tư nghiên cứu, 
nâng cấp hệ thống cho các nhà 
máy điện đã và đang vận hành. 

 (Theo vjst.vn) 
 

 
 

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

Căn cứ Kế hoạch phối hợp 
phòng, chống sản xuất, kinh 
doanh hàng lậu, hàng giả, hàng 
kém chất lượng và  hàng hóa 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: 

III. Trọng tâm công tác thanh 
tra, kiểm tra, kiểm nghiệm và bảo 
đảm hậu cần phục vụ đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả năm 2021:  

1. Thanh tra Bộ triển khai các 
hoạt động thanh tra, cụ thể: 

a) Lĩnh vực y tế dự phòng: 
Thanh tra về công tác quản lý nhà 
nước về y tế dự phòng, môi trường 
y tế và an toàn thực phẩm; việc 
chấp hành các quy định của pháp 
luật về an toàn thực phẩm; thanh 
tra đối với hoạt động buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả, 
hàng kém chất lượng theo Chỉ thị 
số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của 
Thủ tướng chính phủ; về An toàn 
sinh học, xử lý chất thải y tế; sản 
xuất, kinh doanh, quảng cáo hóa 
chất sử dụng trong gia dụng và y 
tế. 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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b) Lĩnh vực khám, chữa bệnh 
và bảo hiểm y tế: Thanh tra việc 
chấp hành các quy định về Khám 
bệnh, chữa bệnh; việc chấp hành 
các quy định của pháp luật về Bảo 
hiểm y tế; việc chấp hành các quy 
định của pháp luật về Dân số; việc 
chấp hành các quy định về bắt 
buộc chữa bệnh. 

c) Lĩnh vực dược, mỹ phẩm và 
trang thiết bị y tế: Thanh tra công 
tác quản lý nhà nước về tiếp nhận, 
thẩm định, cấp chứng chỉ hành 
nghề dược, giấy chứng nhận đạt 
tiêu chuẩn thực hành tốt “phân 
phối thuốc” và “bán lẻ thuốc”, 
giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh dược; công tác quản lý chất 
lượng thuốc, quản lý thuốc; về 
đăng ký, lưu hành; quản lý chất 
lượng thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y 
tế. 

d) Thanh tra hành chính: Thanh 
tra việc thực hiện chính sách pháp 
luật về tài chính, ngân sách, thực 
hiện một số chương trình mục 
tiêu, dự án công tác đào tạo. 
Thanh tra việc thực hiện chính 
sách pháp luật về giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, phòng chống tham 
nhũng. Thanh tra việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ chuyên môn 
về lĩnh vực y tế dự phòng của một 

số đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. 
đ) Phối hợp với Cục An toàn 

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

 (Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
Cấp Giấy chứng nhận và Tem 
chỉ dẫn cho sâm củ Ngọc Linh: 
Bảo tồn 'báu vật quốc gia'  

Sâm Ngọc Linh là bảo vật thiên 
nhiên ban tặng cho Quảng Nam 
và Kon Tum. Nhưng giá trị ấy trở 
nên mong manh do “cơn bão” 
hàng giả tràn về khi có những loại 
“đội lốt” sâm Ngọc Linh bị “thổi” 
giá lên hàng trăm triệu đồng/kg… 
Tháng 9/2018, Thủ tướng Chính 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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phủ Nguyễn Xuân Phúc đặt trọng 
tâm đưa “quốc bảo sâm Ngọc 
Linh thành quốc kế dân sinh”. 
Đây là tín hiệu vui, cũng là thách 
thức trong việc bảo tồn nguồn gen 
quý. 

 
Cấp Giấy chứng nhận và Tem chỉ dẫn 

cho sâm củ Ngọc Linh: Bảo tồn 'báu vật 
quốc gia' 

Ông Nguyễn Như Nhất - Giám 
đốc Sở Công Thương tỉnh Kon 
Tum - cho biết, từ khi sâm Ngọc 
Linh được Chính phủ công nhận là 
sản phẩm Quốc gia, là hồn cốt, 
tinh túy, báu vật của đại ngàn, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy xác nhận việc 
bảo tồn, phát triển sâm là nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội quan trọng. 
Cũng từ khi sâm Ngọc Linh nổi 
tiếng là một trong những loại sâm 
quý nhất trên thế giới, Ban chỉ đạo 
389 tỉnh tiếp nhận nhiều thông tin 
về tình hình nạn mua bán sâm giả. 

Và để tránh tình trạng hàng giả 
hàng nhái, Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Kon Tum đã chính thức 
có Thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn 
địa lý “Ngọc Linh” và sử dụng 
Tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” 
cho sản phẩm sâm củ. 

Theo đó các tổ chức, cá nhân 
sản xuất, kinh doanh sâm củ Ngọc 
Linh thuộc khu vực chỉ dẫn địa lý 
Ngọc Linh, gồm các xã: Đăk Na, 
Măng Ri, Ngọc Lây, Ngọc Yêu, 
Văn Xuôi, Tê Xăng của huyện Tu 
Mơ Rông và Mường Hoong, Ngọc 
Linh, Xốp của huyện Đăk Glei có 
nhu cầu sử dụng Chỉ dẫn địa lý 
Ngọc Linh khẩn trương nộp hồ sơ 
về Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Kon Tum trước ngày 
17/4/2021 để được xem xét cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
Chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản 
phẩm sâm củ. 

Các tổ chức, cá nhân căn cứ 
nhu cầu thực tế về số lượng sâm 
củ và bình rượu ngâm nguyên củ 
sâm đưa ra thị trường trong vòng 5 
năm tới để đăng ký số lượng Tem 
chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh Kon 
Tum với Sở Khoa học và Công 
nghệ. Việc cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý 
Ngọc Linh và Tem chỉ dẫn địa lý 
Ngọc Linh Kon Tum được hoàn 
thành ngay trong tháng 4/2021. 

Mã QR Code của Tem chỉ dẫn 
địa lý có giá trị sử dụng trong 
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vòng 5 năm kể từ ngày in tem phát 
hành. Tem sẽ được gắn vào từng 
củ sâm và dán trên nắp chai rượu 
ngâm nguyên củ sâm củ. 

Cũng theo Thông báo của Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon 
Tum, kể từ ngày 1/5/2021 các sản 
phẩm sâm củ; rượu ngâm nguyên 
củ sâm củ Ngọc Linh sản xuất, lưu 
thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
nếu không được cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý 
Ngọc Linh và không dán Tem chỉ 
dẫn địa lý Ngọc Linh Kon Tum 
đều là sản phẩm hàng hóa vi phạm 
Chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh và sẽ bị 
xử lý nghiêm theo quy định của 
pháp luật hiện hành. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Làm chủ công nghệ lõi, thúc 
đẩy bảo hộ sáng chế nhằm nâng 
cao năng lực cạnh tranh  

Trong năm qua, số lượng đơn 
đăng ký sáng chế trong nước của 
các tổ chức, cá nhân Việt Nam đã 
tăng cao hơn 35% so với năm 
2019. Đặc biệt, như Tổng công ty 
Công nghiệp công nghệ cao 
Viettel còn đăng ký được cả bằng 
sáng chế ở nước ngoài. 

Nếu như có nhiều doanh 
nghiệp (DN) cũng làm được như 
Viettel, sẽ góp phần nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia. 
Ông Phan Ngân Sơn - Phó Cục 

trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT - 
Bộ KH&CN) cho biết, năm 2020, 
Cục SHTT đã tiếp nhận gần 
126.000 đơn các loại (tăng 4,1% 
so với năm 2019). Năm 2019, cơ 
quan này đã xử lý được trên 
113.000 đơn và cấp Văn bằng bảo 
hộ cho trên 48.000 đối tượng sở 
hữu công nghiệp (tăng trên 18% 
so với năm 2019). 

Tuy nhiên, nếu nhìn vào danh 
sách bằng độc quyền sáng chế và 
giải pháp hữu ích mà Cục công bố 
hàng tháng dễ nhận ra các chủ thể 
nước ngoài vẫn đang chiếm đa số 
còn lượng đơn sáng chế/giải pháp 
hữu ích của chủ đơn Việt Nam thì 
chiếm tỷ lệ chưa cao. Theo ông 
Sơn, do nhu cầu đối với sáng chế 
chưa cao; năng lực nghiên cứu của 
Việt Nam còn thấp; khả năng hấp 
thụ sáng chế của doanh nghiệp còn 
hạn chế; cơ chế khuyến khích tạo 
ra sáng chế ở doanh nghiệp, viện, 
trường chưa thực sự hiệu quả. 

Tuy vậy, một điều đáng ghi 
nhận trong 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 
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giải pháp hữu ích của các chủ thể 
Việt Nam vẫn tăng 35% so với 
năm 2019. 

Các chuyên gia kinh tế cho 
rằng các DN không nên chỉ chú 
trọng bảo hộ sáng chế trong nước, 
mà việc bảo hộ sáng chế ở nước 
ngoài cũng cần phải được quan 
tâm. Trên thực tế, một số các 
doanh nghiệp lớn như Viettel đã 
có những bằng độc quyền sáng 
chế được bảo hộ ở Mỹ. 

Trong các DN đang chú trọng 
bảo hộ sáng chế, đăng ký quyền 
bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản 
phẩm của mình tại nước ngoài, 
những năm qua, có thể nói, thành 
công nhất là Tổng công ty Công 
nghiệp Công nghệ cao Viettel 
(VHT thuộc Tập đoàn Viettel). 

Ông Nguyễn Cương Hoàng, 
Phó Tổng giám đốc VHT cho biết: 
"Tính đến thời điểm hiện tại thì 
VHT đã đăng ký là hơn 217 đơn 
đăng ký sáng chế trong nước và 27 
đơn đăng kí sáng chế tại Hoa Kỳ. 
Trong đó, đã được cấp 28 bằng 
sáng chế trong nước, 4 bằng sáng 
chế đã được công nhận ở Mỹ”.  

Theo ông Hoàng, những kết 
quả đó không phải ngày một ngày 
hai mà có cả quá trình chuẩn bị 
kỹ. Sau quãng thời gian rất dài 
chuẩn bị nội lực thì VHT bắt đầu 

làm chủ các công nghệ lõi, từ năm 
2017, Tổng công ty này bắt đầu 
đăng kí bảo hộ sáng chế và sau 
gần 4 năm đã đạt được những con 
số ấn tượng trên. 

Tuy nhiên, trong việc đăng ký 
bảo hộ SHTT, nhất là ở nước 
ngoài, chỉ có nỗ lực của các doanh 
nghiệp không thôi là chưa đủ. 
Theo nhiều DN, họ cũng cần sự hỗ 
trợ của Nhà nước. 

Cũng theo ông Sơn, trong thời 
gian tới Cục SHTT sẽ tập trung 
triển khai thực hiện Quyết định số 
2205/QĐ-TTg phê duyệt Chương 
trình phát triển Tài sản trí tuệ đến 
năm 2030 với quan điểm đổi mới 
căn bản cách tiếp cận so với giai 
đoạn 2011-2020 nhằm góp phần 
đưa sở hữu trí tuệ thực sự trở 
thành công cụ quan trọng nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc 
đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội. 

(Theo congnghe.tuoitre.vn) 
 
 Lớp tập huấn kiến thức cơ 
bản về sở hữu trí tuệ tại thành 
phố Đà Nẵng 

Từ ngày 25 đến 29/3, Cục Sở 
hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa 
học và Công nghệ TP. Đà Nẵng tổ 
chức Lớp tập huấn kiến thức cơ 
bản về sở hữu trí tuệ cho các đại 
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biểu đến từ các cơ quan quản lý, 
các viện/trường, các hợp tác xã, 
doanh nghiệp đóng trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng. 

Lớp tập huấn có sự tham gia 
chủ trì của ông Trần Lê Hồng – 
Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí 
tuệ, bà Ngô Phương Trà – Trưởng 
Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí 
tuệ (VPĐD) tại TP. Đà Nẵng và 
báo cáo viên của Cục Sở hữu trí 
tuệ; về phía Sở Khoa học và Công 
nghệ TP. Đà Nẵng có có bà Vũ 
Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc, bà 
Lê Thị Thục – Trưởng Phòng 
Quản lý Công nghệ và bà Trần Thị 
Thùy Dương – Phó trưởng Phòng 
Quản lý Công nghệ. Lớp tập huấn 
có sự tham gia tích cực của 120 
đại biểu. 

Phát biểu khai mạc chương 
trình tập huấn, bà Vũ Thị Bích 
Hậu – Phó Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ TP. Đà Nẵng nhấn 
mạnh vai trò quan trọng của quyền 
sở hữu trí tuệ trong bối cảnh phát 
triển kinh tế - xã hội hiện nay. 
Nhằm mục đích phổ biến pháp 
luật, cung cấp các thông tin, kiến 
thức cơ bản cho các đại biểu phụ 
trách lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại các 
cơ quan hành chính công, các đơn 
vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế 
trên địa bàn thành phố, Sở Khoa 

học và Công nghệ đã phối hợp 
cùng với cơ quan quản lý chuyên 
ngành là Cục Sở hữu trí tuệ tổ 
chức chương trình tập huấn cơ bản 
với những chuyên đề chất lượng 
và các hoạt động ngoại khóa bổ 
ích. 

 
Bà Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng 

phát biểu khai mạc 

Nội dung chương trình tập 
huấn rất thiết thực, bao gồm cả 
phần trình bày lý thuyết, phần 
thực hành và phần chia sẻ các kinh 
nghiệm, tình huống thực tế đến từ 
các báo cáo viên của Cục Sở hữu 
trí tuệ: bà Lê Khánh Hoàng – cán 
bộ VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ tại 
TP Đà Nẵng với chuyên đề “Tổng 
quan về sở hữu trí tuệ và pháp luật 
Việt Nam về sở hữu trí tuệ’; bà 
Hoàng Thị Bạch Tuyết – cán bộ 
Phòng Đăng ký Cục Sở hữu trí tuệ 
với chuyên đề “Quy trình tiếp 
nhận và xử lý đơn đăng ký sở hữu 
công nghiệp”; ông Nguyễn Minh 
Đức – cán bộ VPĐD Cục Sở hữu 
trí tuệ tại TP Đà Nẵng với chuyên 
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đề “Bảo vệ quyền Sở hữu công 
nghiệp và xử lý xâm phạm 
quyền”. 

Về phía địa phương, Sở Khoa 
học và Công nghệ TP. Đà Nẵng đã 
tham gia chia sẻ chuyên đề “Thực 
tiễn hoạt động sở hữu trí tuệ và 
các giải pháp phát triển tài sản trí 
tuệ trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng” do bà Lê Thị Thục – 
Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ 
trình bày. Bên cạnh nội dung tập 
huấn, các đại biểu đã thảo luận, 
trao đổi rất sôi nổi về quyền sở 
hữu trí tuệ và thủ tục đăng ký bảo 
hộ quyền sở hữu công nghiệp. 
Nhiều câu hỏi, thắc mắc đã được 
giải đáp, từ vấn đề xác lập quyền 
đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ.  

Trong khuôn khổ chương trình 
của Lớp tập huấn, ngày 29/3/2021 
các đại biểu tham dự khảo sát thực 
tế tại Khu công nghệ cao TP. Đà 
Nẵng. Đây là dịp để kết nối, tìm 
hiểu sâu hơn về vai trò của sở hữu 
trí tuệ đối với sự phát triển kinh tế 
- xã hội của đất nước 

 (Theo noip.gov.vn) 
 
 Hướng dẫn tra cứu sáng 
chế, kiểu dáng công nghiệp và 
nhãn hiệu trên Công cụ WIPO 
Publish  

Với WIPO Publish là nền tảng 

có chứa “Thư viện số về sở hữu 
công nghiệp”, người dùng hiện có 
thể dễ dàng tra cứu đầy đủ các 
thông tin về đối tượng sở hữu 
công nghiệp đã được công bố 
hằng tháng bởi Cục Sở hữu trí tuệ. 

Cục Sở hữu trí tuệ đã đưa vào 
sử dụng thử nghiệm "Thư viện số 
về sở hữu công nghiệp trên nền 
tảng WIPO Publish" từ ngày 
20/11/2019, phiên bản mới nhất 
đang được sử dụng là V1.5.2 tại 
địa chỉ 
http://wipopublish.noip.gov.vn 
cho các đối tượng sáng chế/giải 
pháp hữu ích, kiểu dáng công 
nghiệp và nhãn hiệu. 

Tại địa chỉ websize:   
Wipopublish.noip.gov.vn. của 

“Thư viện số về sở hữu công 
nghiệp” trên nền tảng WIPO 
Publish, người dùng tin có thể tra 
cứu đầy đủ các thông tin về các 
đối tượng sở hữu công nghiệp đã 
được công bố với tần suất cập nhật 
thông tin theo chu kỳ công bố 01 
lần/01 tháng. Đặc biệt, người dùng 
hoàn toàn có khả năng cá nhân 
hóa các trường tra cứu theo nhu 
cầu sử dụng để tiện phục vụ cho 
nhu cầu tìm hiểu của bản thân. 

Giao diện của hệ thống có hai 
chế độ tra cứu để người dùng lựa 
chọn, đó là "tra cứu cơ bản" và 
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"tra cứu nâng cao" với các chế độ 
tra cứu khác nhau tùy thuộc vào 
nhu cầu của người dùng. 

 
“Thư viện số về sở hữu công 

nghiệp” sẽ cho phép người dùng 
tra cứu thông tin nhanh chóng về 
các đối tượng sở hữu công nghiệp 
bao gồm:  

1. Sáng chế/giải pháp hữu 
ích: 

Giao diện phần mềm tra cứu 
Thư viện số về sở hữu công 
nghiệp trên nền tảng WIPO 
Publish dành cho đối tượng sáng 
chế/giải pháp hữu ích mặc định có 
5 trường để nhập từ khóa tra cứu 
là "Số đơn", “Tên”, “Chủ đơn”, 
"Số quyển công báo" và “Công 
nghệ”. Người dùng có thể lựa 
chọn để bổ sung thêm các trường 
tra cứu ở bên lề bên trái, bằng 
cách tích vào biểu tượng ô vuông, 
ngay sau khi tích vào ô vuông để 
có trường tương ứng xuất hiện 
trên màn hình tra cứu. 

Để có thể tìm hiểu rõ hơn về hệ 
thống này, người dùng có thể tải 

về hướng dẫn tra cứu cho sáng 
chế/giải pháp hữu ích tại: Hướng 
dẫn tra cứu sáng chế/giải pháp hữu 
ích 

2. Kiểu dáng công nghiệp: 
Giao diện phần mềm tra cứu 

Thư viện số về sở hữu công 
nghiệp trên nền tảng WIPO 
Publish dành cho đối tượng kiểu 
dáng công nghiệp mặc định có 
3 trường để nhập từ khóa tra cứu 
là "Số đơn", “Tên” và “Chủ đơn”. 
Người dùng có thể lựa chọn để bổ 
sung thêm các trường tra cứu ở 
bên lề bên trái, bằng cách tích vào 
biểu tượng ô vuông, ngay sau khi 
tích vào ô vuông thì trường tương 
ứng xuất hiện trên màn hình tra 
cứu. 

Để có thể tìm hiểu rõ hơn về hệ 
thống này, người dùng có thể tải 
về hướng dẫn tra cứu cho các đối 
tượng sở hữu công nghiệp 
tại: Hướng dẫn tra cứu kiểu dáng 
công nghiệp 

3. Nhãn hiệu: 
Giao diện phần mềm tra cứu 

Thư viện số về sở hữu công 
nghiệp trên nền tảng WIPO 
Publish dành cho đối tượng nhãn 
hiệu mặc định có 4 trường để nhập 
từ khóa tra cứu là "Số 
đơn", “Nhãn hiệu”, “Chủ đơn” 
và "Phân loại Nice". Người dùng 
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có thể lựa chọn để bổ sung thêm 
các trường tra cứu ở bên lề bên 
trái, bằng cách tích vào biểu tượng 
ô vuông, ngay sau khi tích vào ô 
vuông thì trường tương ứng xuất 
hiện trên màn hình tra cứu. 

Để có thể tìm hiểu rõ hơn về hệ 
thống này, người dùng có thể tải 
về hướng dẫn tra cứu cho nhãn 
hiệu tại: Hướng dẫn tra cứu nhãn 
hiệu. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Tháo gỡ khó khăn để doanh 

nghiệp vượt qua đại dịch 
COVID-19 

Đây là chủ đề của cuộc đối 
thoại do Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam, UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc và Hiệp hội doanh 
nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp tổ 
chức tại Vĩnh Phúc vào trung tuần 
tháng 3/2021 với sự tài trợ của 
Chương trình Australia hỗ trợ cải 
cách kinh tế Việt Nam 
(Aus4Reform). 

Đại dịch COVID-19 bùng phát 
trên quy mô toàn cầu từ cuối tháng 
1/2020 đã tác động nghiêm trọng 
tới hoạt động sản xuất kinh doanh 
của nhiều doanh nghiệp và Việt 
Nam cũng không là ngoại lệ, ông 
Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ 

tịch Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam cho biết. 

 
Năm 2020 cũng là năm ghi dấu 

sự kiên cường của cộng đồng 
doanh nghiệp để vượt lên hoàn 
cảnh khó khăn và chúng ta đã phát 
hiện ra rằng khả năng chống chịu 
kiên cường đang trở thành một 
năng lực cạnh tranh cốt lõi của 
nền kinh tế và cộng đồng doanh 
nghiệp Việt. Doanh nghiệp cũng 
đã thức tỉnh và ngộ ra nhiều điều 
qua đại dịch. Doanh nghiệp phải 
suy ngẫm lại chiến lược, phải tái 
cấu trúc, đào tạo lại nguồn lao 
động, chú trọng nhiều hơn đến thị 
trường nội địa, xây dựng ngành 
công nghiệp hỗ trợ và đồng thời 
với việc đa dạng hoá thị trường 
tiêu thụ và nguồn cung ứng… Các 
sáng kiến trong ứng phó với 
COVID-19 đã được các doanh 
nghiệp thực hiện. Quá trình 
chuyển đổi số cũng từng bước 
được triển khai. Đó là những bài 
học và trải nghiệm vô giá từ 
COVID-19. 
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Có được những kết quả đó, 
ngoài sự chủ động tích cực của 
cộng đồng doanh nghiệp, có vai 
trò cổ vũ và yểm trợ quan trọng 
của Nhà nước. Để khắc phục hậu 
quả từ đại dịch COVID-19, nhiều 
chính sách đã được ban hành với 
các gói hỗ trợ lớn bao gồm: chính 
sách tiền tệ, trọng tâm là cơ cấu lại 
nợ, miễn, giảm lãi suất, hỗ trợ tín 
dụng với quy mô 250.000 tỷ đồng, 
chính sách hỗ trợ bảo đảm an sinh 
xã hội 62.000 tỷ đồng; chính sách 
tài khóa, trọng tâm là gia hạn thời 
hạn nộp thuế và tiền thuê đất với 
quy mô 180.000 tỷ đồng và chính 
sách hỗ trợ doanh nghiệp trả lương 
cho người lao động 16.000 tỷ 
đồng. Chính phủ cũng đẩy mạnh 
các chương trình giải ngân vốn 
đầu tư công, tạo cú hích cho sự 
phát triển của cộng đồng doanh 
nghiệp. Đặc biệt, Chính phủ cũng 
đã trình Quốc hội thông qua nghị 
quyết cắt giảm 30% thuế thu nhập 
doanh nghiệp cho các doanh 
nghiệp chủ yếu thuộc quy mô vừa 
và nhỏ, có doanh số dưới 200 tỷ 
đồng/năm để thực hiện giảm trong 
năm 2020...  

Theo ông Đậu Anh Tuấn - 
Trưởng Ban Pháp chế (Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam), hiện nay 87,2% doanh 

nghiệp tại Việt Nam bị ảnh hưởng 
tiêu cực bởi COVID-19 và bị ảnh 
hưởng ở hầu hết các ngành nghề. 
Các doanh nghiệp tại các 
tỉnh/thành phố khu vực duyên hải 
miền Trung chịu ảnh hưởng nặng 
nề bởi dịch bệnh so với các vùng 
khác. Dịch bệnh khiến các doanh 
nghiệp gặp trở ngại nhất ở các vấn 
đề như tiếp cận khách hàng, chuỗi 
cung ứng đứt gãy, mất cân đối 
dòng tiền, khó khăn quản trị lao 
động. Đã có 35% doanh nghiệp tư 
nhân và 22% doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài (FDI) đã từng 
cho lao động nghỉ việc do tình 
hình kinh doanh suy giảm. 
Khoảng 65% doanh nghiệp tư 
nhân có doanh thu năm 2020 bị 
giảm so với năm 2019, con số này 
ở doanh nghiệp FDI là 62% doanh 
nghiệp. 

Kiến nghị tại đối thoại, ông 
Nguyễn Hữu Thập - Chủ tịch Hiệp 
hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên 
Quang cho rằng, bên cạnh các 
chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn 
đã được ban hành thì hiện nay các 
doanh nghiệp đang gặp nhiều 
vướng mắc nhất liên quan đến 
Luật Đất đai. Nhiều dự án vướng 
mắc về giải quyết mặt bằng khiến 
các doanh nghiệp không thể triển 
khai. Các quy hoạch đất đai hiện 
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nay đang mang tính chất quy 
hoạch chi tiết mà không phải quy 
hoạch tổng thể nên gây khó khăn 
cho doanh nghiệp muốn đầu tư 
công nghệ, dây chuyền sản xuất 
hiện đại vào dự án trong tương lai. 

Đồng tình với những ý kiến đã 
nêu, bà Vũ Thị An - Giám đốc 
Công ty TNHH tư vấn thuế C&A 
nêu quan điểm, hiện nay, không 
chỉ có các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ gặp khó khăn mà các doanh 
nghiệp lớn cũng gặp rất nhiều khó 
khăn trong vấn đề thuế và các loại 
thuế khác có liên quan. Theo bà 
An, các chính sách hỗ trợ về thuế 
cần kéo dài thời gian hơn và phù 
hợp với từng đối tượng. Cùng với 
đó, các doanh nghiệp mong muốn 
được hỗ trợ nâng cấp trình độ 
khoa học và công nghệ, đặc biệt là 
công nghệ thông tin; giảm các văn 
bản, thủ tục hành chính... Bà An 
đề xuất, để hỗ trợ doanh nghiệp 
vượt qua khó khăn trong bối cảnh 
hiện tại, Nhà nước cần có cơ chế 
thông thoáng hơn trong việc hỗ trợ 
doanh nghiệp đầu tư đổi mới dây 
chuyền công nghệ phục vụ sản 
xuất, đặc biệt trong vòng 5 năm 
tới các cơ quan có chức năng cần 
hạn chế thanh, kiểm tra doanh 
nghiệp, để doanh nghiệp có thời 
gian tập trung kinh doanh, tái thiết 

sản xuất. 
 (Theo vjst.vn) 

 
Tuyên Quang: Triệt phá cơ sở 
livestream bán nước hoa, mỹ 
phẩm không rõ nguồn gốc 

Đội Quản lý thị trường số 5 – 
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên 
Quang đã phối hợp với Phòng 
Cảnh sát điều tra tội phạm về 
tham nhũng, kinh tế, buôn lậu 
Công an tỉnh đã bắt quả tang, thu 
giữ hàng trăm sản phẩm là mỹ 
phẩm, nước hoa các loại có dấu 
hiệu nhập lậu. 

Mới đây, lực lượng chức năng 
tỉnh Tuyên Quang đã bắt quả tang 
một cơ sở kinh doanh tại xã Kim 
Phú (TP. Tuyên Quang, tỉnh 
Tuyên Quang) đang livestream 
bán hàng là mỹ phẩm, nước hoa 
các loại trên mạng xã hội facebook 
thông qua tài khoản “dungvu”, có 
dấu hiệu là hàng hoá nhập lậu. Tại 
thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở 
không xuất trình được hoá đơn, 
chứng từ chứng minh nguồn gốc, 
xuất xứ của hàng hoá và cũng 
không xuất trình được giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh theo quy 
định của pháp luật. 

Chủ cơ sở khai nhận, toàn bộ 
số hàng hoá trên đều được mua lại 
của một người không rõ lai lịch 
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sau đó rao bán trên mạng thông 
qua hình thức livestream bằng 
nhiều tài khoản facebook, zalo. 
Sau khi “chốt đơn” sẽ “chuyển 
phát nhanh” hoặc giao cho 
“shipper” vận chuyển cho người 
mua. 

 
Tuyên Quang: Triệt phá cơ sở livestream bán 

nước hoa, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc 

Đội QLTT số 5 đã ra Quyết 
định tạm giữ toàn bộ số hàng hoá 
không có hoá đơn, chứng từ nói 
trên và hành vi kinh doanh không 
có giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh của chủ cơ sở để xử lý theo 
quy định của pháp luật. 

Theo nhận định của Cục QLTT 
Tuyên Quang, với sự phát triển 
nhanh chóng của các mạng xã hội 
trên nền tảng internet và tình hình 
dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên 
việc kinh doanh trên môi trường 
Thương mại điện tử (TMĐT) đang 
phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. 
Việc giao dịch trên mạng giữa 
người bán và người mua chỉ thông 
qua một cái “click” chuột là có thể 

ngồi nhà nhận hàng. Lợi dụng sự 
nhanh chóng, thuận tiện đó các tổ 
chức, cá nhân thường thực hiện 
các hành vi gian lận thương mại 
để trục lợi. 

Do các đối tượng sử dụng 
nhiều tài khoản trên nền tảng 
mạng xã hội nên công tác phát 
hiện và xử lý các vụ việc vi phạm 
trên nền tảng thương mại điện tử 
rất khó khăn. Có đối tượng còn 
tinh vi hơn, sử dụng phần mềm 
“lậu” để đánh tráo địa chỉ IP (địa 
chỉ để nhận biết một người khi 
tham gia mạng internet) nhằm trốn 
tránh sự quản lý của cơ quan chức 
năng, gây khó khăn cho công tác 
thu thập, kiểm tra xử lý các hành 
vi gian lận thương mại trên nền 
tảng thương mại điện tử. 

Nắm bắt được tình hình, Lãnh 
đạo Cục QLTT Tuyên Quang 
quán triệt cho Cán bộ công chức 
tại đơn vị phải bám sát các văn 
bản hướng dẫn về TMĐT của Bộ 
Công Thương, Tổng cục QLTT để 
thực hiện. Bên cạnh đó, phải luôn 
trau dồi, cập nhật kiến thức về 
công nghệ thông tin để nâng cao 
trình độ phục vụ công tác quản lý, 
kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh 
doanh theo hình thức TMĐT trên 
địa bàn tỉnh. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
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 Quyết liệt đấu tranh phòng 
chống hàng giả, hàng vi phạm sở 
hữu trí tuệ  

Ngày 22-3-2020, Tổng cục 
Quản lý thị trường (QLTT) đã ban 
hành Quyết định số 888/QÐ-
TCQLTT về 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 (SHTT) giai đoạn 2021-
2025 (Quyết định số 888). Theo kế 
hoạch, năm 2021, phấn đấu 100% 
các siêu thị, trung tâm thương mại 
trong cả nước không kinh doanh, 
bày bán hàng giả, hàng không rõ 
nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm 
phạm quyền SHTT. 

 
Nhân viên hãng giày thể thao Nike hướng dẫn 

cho các lực lượng chức năng, QLTT tại TP 
Cần Thơ về cách phân biệt sản phẩm thật, giả 

của hãng. 
Thời gian gần đây, lực lượng 

QLTT tại một số tỉnh, thành phố 
liên tiếp triệt phá một loạt cơ sở 
sản xuất, kho hàng giả mạo nhãn 
hiệu lớn trên thế giới. Qua đó đã 
thu giữ hàng trăm sản phẩm thời 

trang từ quần áo, đồ gia dụng đến 
mỹ phẩm, giả mạo các nhãn hiệu 
nổi tiếng thế giới như: LV, 
Hermes, Dior, Chanel, Gucci, 
Burberry, Adidas,… Qua khai 
thác, các cơ sở kinh doanh cho 
biết, hàng hóa được kinh doanh 
chủ yếu qua mạng xã hội thông 
qua hình thức bán hàng trực tuyến 
(livestream). 

Phải nhìn nhận rằng, hàng giả 
đội lốt các thương hiệu đắt tiền 
đang được mua bán tràn lan trên 
thị trường, đặc biệt thông qua hình 
thức bán hàng livestream trên 
mạng xã hội (chủ yếu là 
Facebook), khiến cho người tiêu 
dùng rơi vào ma trận thật, giả. 
Tem mác hàng giả được nhái tinh 
vi đến mức có đủ bộ theo mẫu, từ 
thông tin kích cỡ, chất liệu đến các 
vị trí gắn mác đều “chuẩn” với  
hàng thật. Nhờ vậy, các cơ sở kinh 
doanh đã “hô biến” những sản 
phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ 
thành các thương hiệu đắt đỏ. 
Thậm chí, để tạo niềm tin hơn cho 
người tiêu dùng, ở mỗi sản phẩm 
đều đi kèm hóa đơn xuất hàng từ 
hãng, thậm chí có cả mã code 
(kiểm tra đúng được thông tin 
hãng). Bên cạnh đó, vỏ hộp, bao 
bì sản phẩm được đóng gói rất sắc 
sảo. 
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Mặc dù lực lượng chức năng đã 
chủ động tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát, xử lý vi phạm, nhưng 
tình trạng hàng giả, hàng nhái, 
hàng xâm phạm SHTT vẫn diễn ra 
ngày càng phức tạp và tinh vi. 
Theo Tổng cục QLTT (Bộ Công 
Thương), hàng giả, hàng nhái có 
mặt ở nhiều phân khúc của thị 
trường, hàng hóa có mặt tại khắp 
nơi, từ nông thôn đến các thành 
phố lớn, thậm chí còn có cả tại các 
siêu thị, trung tâm thương mại lớn, 
tập trung nhiều vào các mặt hàng 
thời trang như: quần áo, giày dép, 
túi, đồng hồ, mỹ phẩm... 

Theo kế hoạch, năm 2021, 
trước mắt phấn đấu 100% các siêu 
thị, trung tâm thương mại tại TP 
Hà Nội, Ðà Nẵng, Cần Thơ, Hải 
Phòng, TP Hồ Chí Minh, Quảng 
Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Thừa 
Thiên Huế, Quảng Nam, Khánh 
Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu không 
kinh doanh, bày bán công khai 
hàng giả, hàng không rõ nguồn 
gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm 
quyền SHTT. 100% các sàn giao 
dịch thương mại điện tử gồm: 
Lazada, Tiki, Shopee, Sendo, 
Hotdeal và các trang thương mại 
điện tử lớn như: FPT Shop, Ðiện 
máy xanh, Thế giới di động, 
Zalora, Lotte, Zanado đều ký cam 

kết và thực hiện không kinh doanh 
hàng giả, hàng không rõ nguồn 
gốc, xuất xứ, hàng hóa xâm phạm 
quyền SHTT. 60% cơ sở kinh 
doanh được tuyên truyền, vận 
động, phổ biến pháp luật, ký cam 
kết không kinh doanh hàng giả, 
không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xâm 
phạm quyền SHTT và không tái 
phạm… 

 
Ðây được xem là một kế hoạch 

dài hơi, với mục tiêu cụ thể cho 
từng năm. Lãnh đạo Cục QLTT 
cũng đã chỉ đạo Cục QLTT tại các 
tỉnh, thành phố phối hợp với các 
cơ quan, tổ chức liên quan tại địa 
phương triển khai hiệu quả các 
hoạt động tuyên truyền, vận động, 
phổ biến pháp luật, ký cam kết, 
quy chế phối hợp đối với các cơ 
sở kinh doanh, sàn thương mại 
điện tử và các cơ quan, đơn vị liên 
quan trên địa bàn.  

Hiện nay, ngoài việc làm giả 
sản phẩm của các thương hiệu nổi 
tiếng trên thế giới, hàng của các 
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doanh nghiệp sản xuất trong nước 
cũng bị làm giả, tập trung chủ yếu 
là các mặt hàng đang được ưa 
chuộng trên thị trường. Với thủ 
đoạn là nhập hàng kém chất lượng 
từ nước ngoài bóc nhãn xuất xứ để 
ghi xuất xứ sản phẩm Việt Nam... 
Việc làm giả này không chỉ thiệt 
hại cho người tiêu dùng mà còn 
làm giảm uy tín của hàng Việt 
Nam mà chúng ta đang nỗ lực xây 
dựng. 

Thực tế cho thấy, khi các chợ 
truyền thống bị “sờ gáy” thì các 
đối tượng buôn bán hàng giả, hàng 
nhái lại tìm cách thay đổi hình 
thức kinh doanh, đưa hàng lên tiêu 
thụ tại các sàn giao dịch thương 
mại điện tử. Vấn nạn hàng giả tại 
chợ trực tuyến ngày càng trở nên 
nhức nhối và làm cho công cuộc 
phòng, chống hàng giả, hàng nhái 
cũng trở nên khó khăn hơn bao 
giờ hết. 

Trước tình hình đó, chúng ta 
cần có quy định nhằm tháo gỡ. 
Theo đó, các giải pháp sẽ được 
quy định chi tiết, cụ thể trong 
Nghị định về quản lý hải quan đối 
với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu được giao dịch qua thương 
mại điện tử. Chính phủ giao Bộ 
Tài chính chủ trì, phối hợp với các 
bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, 

xây dựng Nghị định trình Chính 
phủ trong quý IV/2021. 

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, 
sự thay đổi liên tục của công nghệ 
đã khiến các hành vi vi phạm về 
kinh doanh hàng giả trong hoạt 
động thương mại điện tử diễn ra 
ngày càng tinh vi, với nhiều mô 
hình mới, có yếu tố nước ngoài 
phát sinh dưới nhiều hình thức… 
hầu hết các giao dịch theo hình 
thức này đều không có hóa đơn, 
chứng từ cụ thể nên việc phát 
hiện, xử lý càng trở nên khó khăn. 
Do đó, để kiểm soát chặt chẽ và 
hiệu quả thị trường thương mại 
điện tử, ngăn chặn các hành vi 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
kinh doanh hàng giả cơ quan quản 
lý nhà nước phải đổi mới phương 
thức quản lý, phối hợp chặt chẽ 
giữa các bộ, ngành để kiểm soát cả 
thị trường, hoàn thiện cơ chế, 
chính sách và có chế tài xử phạt 
đủ sức răn đe. Qua đó vừa góp 
phần làm trong sạch môi trường 
kinh doanh, vừa thúc đẩy thương 
mại điện tử phát triển bền vững 
vừa tránh thất thu thuế cho Nhà 
nước. 

(Tổng hợp) 
 

 Doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn 
thờ ơ với tài sản trí tuệ 
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Khảo sát của Sở KH&CN 
TPHCM với gần 4.000 doanh 
nghiệp ở TPHCM năm 2019 cho 
thấy, chỉ có 1,63% số doanh 
nghiệp có nhân sự được đào tạo, 
tập huấn hoặc chuyên trách về tài 
sản trí tuệ; và 2,25% doanh 
nghiệp có ban hành các quy định 
nội bộ, quy chế quản lý tài sản trí 
tuệ. 

 
Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tại 

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM.  

Theo khảo sát của Sở KH&CN 
TPHCM, chỉ có 0,66% số doanh 
nghiệp hạch toán các tài sản trí tuệ 
vào giá trị tài sản cố định vô hình 
trên bảng cân đối kế toán. Theo 
ông Sơn, điều này chứng tỏ, các 
doanh nghiệp, đặc biệt là doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, hiện vẫn chưa 
quan tâm đến tài sản trí tuệ, chưa 
nhận thức đủ về vai trò của sở hữu 
trí tuệ trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của mình. 

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, 
vì họ là doanh nghiệp vừa và nhỏ 

nên không cần có bộ phận chuyên 
trách về sở hữu trí tuệ, hoặc công 
việc đó thuộc về bộ phận văn 
phòng, hành chính hay pháp chế. 
Phần lớn các doanh nghiệp, đặc 
biệt là các doanh nghiệp mới 
thành lập, chủ yếu quan tâm đến 
đăng ký nhãn hiệu, tên hay logo 
doanh nghiệp, mà chưa biết cách 
nhận diện và quản trị tài sản trí 
tuệ. Trong khi đó, sở hữu trí tuệ có 
vai trò rất lớn đối với sự phát triển 
của doanh nghiệp. Theo bà Đoàn 
Thiều Trang - Trung tâm Nghiên 
cứu, đào tạo và Hỗ trợ, tư vấn Cục 
Sở hữu trí tuệ - sở hữu trí tuệ là 
một tài sản kinh doanh cốt lõi 
trong nền kinh tế tri thức, giúp 
doanh nghiệp mở rộng sản xuất 
kinh doanh, thị trường, hỗ trợ giải 
quyết tranh chấp thương mại, 
Những doanh nghiệp vừa và nhỏ 
còn khó khăn về tiềm lực tài 
chính, nhân lực thì có thể khai 
thác tài sản trí tuệ của những 
doanh nghiệp lớn như li - xăng, 
chuyển giao quyền sở hữu trí 
tuệ,… Thực hiện việc xác lập 
quyền hoặc bảo hộ tốt các tài sản 
trí tuệ sẽ thúc đẩy chuyển giao 
công nghệ các đối tượng đã được 
bảo hộ. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 


