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ĐỐI THOẠI CẤP CAO KINH 
TẾ VIỆT NAM – PHÁP THÚC 
ĐẨY HỢP TÁC TRONG BỐI 
CẢNH ĐẠI DỊCH 

 Ngày 20/1 theo giờ địa 
phương tại Pháp, Kỳ họp thường 
niên Đối thoại cấp cao (ĐTCC) 
kinh tế Việt Nam – Pháp lần thứ 7 
đã được tổ chức trực tuyến lần 
đầu tiên trong bối cảnh hai nước 
đang phải đối mặt với những khó 
khăn, thách thức do đại dịch 
Covid-19 gây ra. 

Kỳ họp lần này thực hiện tiếp 
nối ngay sau chuyến thăm chính 
thức Cộng hòa Pháp vào đầu tháng 
11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
Việt Nam Phạm Minh Chính, là 
cơ hội để hai bên làm sâu sắc hơn 
nữa những nội dung đã cam kết tại 
Tuyên bố chung của Thủ tướng 
hai nước Pháp-Việt vào tháng 
11/2021, cũng như là dịp để hai 
bên tiếp tục chia sẻ, cập nhật 
thông tin về tình hình phát triển 
kinh tế giữa hai nước, thảo luận, 
trao đổi và tìm giải pháp đối với 
những vấn đề quan hệ đa phương, 
song phương, nổi bật là các dự án 
ODA và dự án đầu tư được hai 
bên đặc biệt quan tâm trong giai 

đoạn tới. 
Được sự ủy quyền của Lãnh 

đạo Bộ hai nước, đồng chủ trì Kỳ 
họp ĐTCC Kinh tế Việt-Pháp lần 
thứ 7 là ông Phạm Hoàng Mai, Vụ 
trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư và bà Magali 
CESANA, Vụ trưởng Vụ các vấn 
đề song phương và quốc tế doanh 
nghiệp Pháp, Tổng cục Kho bạc, 
Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp. 

 
Kỳ họp thường niên Đối thoại cấp cao 

(ĐTCC) kinh tế Việt Nam – Pháp lần thứ 7 đã 
được tổ chức trực tuyến 

Về phía Việt Nam, có sự tham 
dự của ông Đinh Toàn Thắng, Đại 
sứ Việt Nam tại Cộng hòa Pháp, 
đại diện các cơ quan ban, ngành 
và địa phương: Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Bộ 
Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ 
Công Thương, Bộ Giao thông vận 
tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Đài Truyền hình Việt 
Nam, UBND thành phố Hà Nội, 
UBND tỉnh Ninh Thuận. 

Về phía Pháp có sự tham dự 
của ông Nicolas WARNERY, Đại 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, 
đại diện các cơ quan: Văn phòng 
kinh tế Pháp tại Việt Nam, Cơ 
quan Phát triển Pháp (AFD) tại 
Việt Nam, Bộ châu Âu và Ngoại 
giao Pháp, Bộ Kinh tế và Tài 
chính Pháp, Bộ Nông nghiệp và 
Lương thực Pháp, Cục Hàng 
không dân dụng Pháp. 

Một trong những nội dung lớn 
được đề cập tại Kỳ họp là việc 
triển khai Hiệp định thương mại tự 
do giữa Liên minh Châu Âu và 
Việt Nam (EVFTA) đã có hiệu lực 
từ hơn một năm qua. Hai bên 
mong muốn Hiệp định cần được 
thực hiện và triển khai mạnh mẽ, 
đi vào thực tế cuộc sống của 
doanh nghiệp hai nước với nhiều 
kết quả thực chất hơn nữa. Phía 
Pháp hi vọng tháo gỡ được các 
khó khăn trong việc tiếp cận thị 
trường Việt Nam, cụ thể trong một 
số vấn đề như: các biện pháp kiểm 
soát vệ sinh và kiểm dịch động 
thực vật tại Việt Nam, tiến trình 
cung cấp sản phẩm và cấp giấy 
phép trên thị trường cho các sản 
phẩm dược phẩm của Pháp tại 
Việt Nam, quy định về sở hữu trí 
tuệ, áp thuế, phí quá cao đối với 
các sản phẩm rượu vang và đồ 
uống có cồn tại Việt Nam. 

Phía Pháp bày tỏ sự ủng hộ 

mạnh mẽ và niềm tin đối với 
những cơ hội hợp tác giữa hai 
nước trong bối cảnh các Hiệp định 
EVFTA, Hiệp định IVIPA đã 
được ký kết, đánh giá cao những 
thành tựu phát triển kinh tế - xã 
hội của Việt Nam, đặc biệt là 
những đột phá, mở cửa về thể chế, 
chính sách. Cùng với đó là những 
tín hiệu tốt về tăng trưởng kim 
ngạch thương mại song phương 
hai nước không ngừng gia tăng; 
quan hệ hợp tác, đầu tư giữa 
doanh nghiệp hai nước cũng đang 
ngày một phát triển tích cực. 

Hai bên kỳ vọng sẽ sớm chứng 
kiến kết quả vận hành đoạn trên 
cao vào cuối năm 2022 của Dự án 
‘Tuyến đường sắt đô thị thí điểm 
đoạn Nhổn - Ga Hà Nội’, sự hợp 
tác và tham gia của các nhà đầu tư 
Pháp trong các dự án tương lai 
như dự án ‘Sân bay quốc tế Long 
Thành’, dự án ‘Thành lập chợ đầu 
mối quốc tế nông sản tại thành 
phố Hà Nội’, dự án ‘LNG to 
power’ tại Cà Nà, dự án nhà máy 
điện Sơn Mỹ 1 và các dự án năng 
lượng tái tạo của tập đoàn Total và 
tập đoàn EDF. 

Bên cạnh đó, hai bên đề xuất 
thêm một số nội dung mới cần 
tăng cường hợp tác liên quan tới 
các dự án đầu tư trong lĩnh vực 
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chuyển đổi số và nông nghiệp.  
Kết thúc Kỳ họp ĐTCC kinh tế 

Việt-Pháp lần 7, hai bên khẳng 
định tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa 
quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai 
bên. Việt Nam sẽ nỗ lực giải quyết 
những vấn đề tồn tại của các dự 
án, đồng thời đưa ra các giải pháp 
đối với từng trường hợp cụ thể 
phù hợp với quy định hiện hành 
của Chính phủ Việt Nam, tạo lập 
hành lang pháp lý thông thoáng để 
thu hút đầu tư của Pháp vào những 
lĩnh vực cùng quan tâm, trong đó 
chú trọng đến những lĩnh vực có 
hàm lượng kỹ thuật, công nghệ 
cao phù hợp với thế mạnh của các 
tập đoàn có uy tín của Pháp trên 
trường quốc tế./. 

(Theo vov.vn) 
 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHAI 
THÁC NỀN TẢNG 
IPPLATFORM PHỤC VỤ 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ VÀ PHÁT 
TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ 
CỦA DOANH NGHIỆP 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh 
đạo Bộ về việc duy trì và khai thác 
Nền tảng dữ liệu và dịch vụ sở 
hữu công nghiệp phục vụ hoạt 
động quản lý nhà nước về sở hữu 
trí tuệ và hoạt động khai thác 

thông tin sở hữu công nghiệp 
(SHCN) phục vụ hoạt động tạo 
dựng, bảo hộ, bảo vệ và phát triển 
tài sản trí tuệ (TSTT). 

 Trong năm 2020 Viện Khoa 
học sở hữu trí tuệ (Viện 
KHSHTT) tiếp tục triển khai hoạt 
động mở rộng hệ thống các Trạm 
IPPlatform và duy trì Nền tảng 
IPPlatform phục vụ hoạt động 
khai thác thông tin và sử dụng 
dịch vụ SHCN nhằm hỗ trợ doanh 
nghiệp, tổ chức và cá nhân tiếp 
cận dễ dàng, khai thác hiệu quả 
thông tin SHCN, cũng như sử 
dụng dễ dàng các dịch vụ SHCN 
thông qua việc truy cập, khai thác 
Nền tảng IPPlatform. 

Viện KHSHTT đã phối hợp với 
các sở khoa học và công nghệ 
(KH&CN), trường đại học, viện 
nghiên cứu, tổ chức trung gian, 
hiệp hội thiết lập các Trạm 
IPPlatform phục vụ hoạt động 
khai thác thông tin, sử dụng dịch 
vụ SHCN và quản trị TSTT của 
doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân: 
Sở KH&CN Đồng Nai, Sở 
KH&CN Bình Dương, Sở 
KH&CN Bình Định, Sở KH&CN 
Nghệ An, Sở KH&CN Thái 
Nguyên, Sở KH&CN Quảng 
Ninh, Viện khoa học nông nghiệp 
Việt Nam, Hội sáng chế Việt 
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Nam, Hội chống hàng giả và bảo 
vệ thương hiệu TP Hà Nội… 

 Đến thời điểm hiện tại, Viện 
KHSTTT đã phối hợp với các đơn 
vị thiết lập 14 Trạm IPPlatform 
(trong đó có 4 Trạm IPPlatform 
thiết lập trong năm 2019: Sở 
KH&CN TP. Hồ Chí Minh, Sở 
KH&CN Bắc Giang, Sở KH&CN 
Hà Tĩnh, Viện Quản trị tài sản trí 
tuệ Minh Đức) và xây dựng giao 
diện (dashboard) quản trị tài sản 
trí tuệ dựa trên Nền tảng 
IPPlatform. Các Trạm IPPlatform 
là đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp, tổ 
chức và cá nhân tại địa bàn, tổ 
chức khai thác thông tin SHCN và 
tiếp nhận phối hợp với Viện 
KHSHTT triển khai hoạt động hỗ 
trợ, dịch vụ về SHTT trên cơ sở 
cùng hợp tác và chia sẻ. 

Với vai trò là một trong những 
công cụ quan trọng hỗ trợ doanh 
nghiệp, tổ chức và cá nhân khai 
thác thông tin SHCN phục vụ hoạt 
động tạo dựng, bảo hộ và phát 
triển TSTT, kể từ khi chính thức 
vận hành đến nay, Nền tảng 
IPPlatform vận hành trên 
https://ipplatform.gov.vn. 

Thống kê trong năm 2020 cho 
thấy: số lượng khách truy cập 
(Visitors), lượt truy cập trang 
(Page Views) và khách truy cập 

lần đầu (First Time Visitors) ngày 
càng có xu hướng tăng đáng kể. 
Cụ thể: 

- Tổng số khách truy cập (Total 
Visitors) là 54.325 khách. Số 
lượng khách truy cập mới (First 
Time Visitors) trong năm 2020 là 
7.726 khách (tăng khoảng 15% so 
với năm 2019).  

- Tổng số trang truy cập (Total 
Page Views) trong năm 2020 là 
640.634. Cao nhất là tháng 
10/2020 với gần 95.000 trang. 

Việc số lượng khách truy cập, 
số trang truy cập và số người truy 
cập mới ngày càng tăng cho thấy 
Nền tảng IPPlatform đang ngày 
càng được doanh nghiệp, tổ chức 
và cá nhân quan tâm, khai thác, sử 
dụng nhằm phục vụ hoạt động tạo 
dựng, bảo hộ và phát triển TSTT. 

Trong năm 2021, Viện 
KHSHTT dự kiến sẽ phối hợp tổ 
chức một số hoạt động sau: 

(i) Thiết lập thêm tổi thiểu 10 
Trạm IPPlatform tại các Sở 
KH&CN, trường đại học, viện 
nghiên cứu, tổ chức trung gian, 
hiệp hội. 

(ii) Hội nghị “Khai thác thông 
tin và sử dụng dịch vụ SHCN” 
nhằm đánh giá thực trạng, đề xuất 
kế hoạch, giải pháp đẩy mạnh hoạt 
động khai thác thông tin và sử 
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dụng dịch vụ SHCN phục vụ quản 
lý nhà nước và phát triển hoạt 
động SHCN phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội. 

(iii) Khóa huấn luyện cho các 
cán bộ quản lý thuộc các Trạm 
IPPlatform nhằm nâng cao chuyên 
môn, kỹ năng về tra cứu thông tin 
SHCN và hỗ trợ thực hiện các 
dịch vụ về SHTT cho công chúng, 
cũng như kỹ năng sử dụng Nền 
tảng IPPlatform phục vụ các hoạt 
động quản lý nhà nước về SHTT. 

(iv) Hội nghị tổng kết hoạt 
động của các Trạm IPPlatform 
nhằm tổng kết, đánh giá kết quả 
hoạt động hỗ trợ quản lý nhà nước 
về SHTT và kết quả hỗ trợ doanh 
nghiệp, tổ chức và cá nhân khai 
thác thông tin và sử dụng dịch vụ 
SHCN (tra cứu thông tin SHCN, 
đánh giá khả năng bảo hộ/sử dụng 
đối tượng SHCN, giám định 
SHCN, theo dõi đơn đăng ký/tình 
trạng pháp lý của đối tượng 
SHCN...). 

Trong thời gian tới, để vận 
hành hiệu quả và khai thác giá trị 
gia tăng do Nền tảng IPPlatform 
mang lại, Viện KHSHTT tiếp tục 
phối hợp với các sở KH&CN, 
trường đại học, viện nghiên cứu, 
tổ chức trung gian, hiệp hội, phát 
triển các Trạm IPPlatform và 

hướng dẫn khai thác IPPlatform 
nhằm đưa thông tin và dịch vụ 
SHCN đến gần hơn với công 
chúng, góp phần hỗ trợ hoạt động 
phát triển TSTT và quản trị TSTT, 
cũng như hoạt động quản lý nhà 
nước về SHTT. 

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của 
Lãnh đạo Bộ về việc duy trì và 
khai thác Nền tảng dữ liệu và dịch 
vụ sở hữu công nghiệp phục vụ 
hoạt động quản lý nhà nước về sở 
hữu trí tuệ và hoạt động khai thác 
thông tin sở hữu công nghiệp 
(SHCN) phục vụ hoạt động tạo 
dựng, bảo hộ và phát triển tài sản 
trí tuệ (TSTT), trong năm 2021 
Viện Khoa học sở hữu trí tuệ 
(Viện KHSHTT) tiếp tục triển 
khai hoạt động mở rộng hệ thống 
các Trạm IPPlatform và duy trì 
Nền tảng IPPlatform phục vụ hoạt 
động khai thác thông tin và sử 
dụng dịch vụ SHCN nhằm hỗ trợ 
doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân 
tiếp cận dễ dàng, khai thác hiệu 
quả thông tin SHCN, cũng như sử 
dụng dễ dàng các dịch vụ SHCN 
thông qua việc truy cập, khai thác 
Nền tảng IPPlatform.  

Trong năm 2021, Viện 
KHSHTT đã phối hợp với các Sở 
Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) Cao Bằng, Gia Lai, Hải 
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Phòng và Ninh Thuận thiết lập các 
Trạm IPPlatform phục vụ hoạt 
động khai thác thông tin, sử dụng 
dịch vụ SHCN và hoạt động quản 
lý nhà nước về SHTT. Đến thời 
điểm hiện tại, Viện KHSTTT đã 
phối hợp với các đơn vị thiết lập 
17 Trạm IPPlatform (bao gồm 13 
Sở KH&CN, 02 Viện nghiên cứu, 
02 Hiệp hội). Trên cơ sở phát triển 
ứng dụng Nền tảng IPPlatform, 
các Sở KH&CN Bình Định, Nghệ 
An, Nam Định đã phối hợp với 
Viện KHSHTT xây dựng Giao 
diện quản trị TSTT riêng cho tỉnh 
(còn gọi là Dashboard) nhằm quản 
lý các TSTT của tỉnh, từ đó phục 
vụ tốt hơn, chuyên sâu hơn hoạt 
động quản lý nhà nước về SHTT. 
Thông qua Nền tảng IPPlatform 
và Fanpage IPPlatform, Viện đã 
thực hiện tư vấn miễn phí cho hơn 
1.000 lượt yêu cầu tư vấn về 
SHTT liên quan đến tra cứu thông 
tin SHCN, đánh giá khả năng đăng 
bảo hộ/khả năng sử dụng đối 
tượng SHCN, tra cứu tình trạng 
pháp lý của đối tượng SHCN, quy 
trình, thủ tục giám định, xử lý xâm 
phạm quyền SHCN; xử lý gần 30 
lượt cập nhật thông tin SHCN và 
hơn 20 lượt yêu cầu đăng thông 
tin trên sàn giao dịch. Phối hợp 
với các Trạm IPPlatform tiếp nhận 

và thực hiện các yêu cầu tư vấn, 
hỗ trợ khai thác thông tin và sử 
dụng dịch vụ SHCN phục vụ nhu 
cầu của doanh nghiệp, tổ chức và 
cá nhân trên địa bàn: Sở KHCN 
Hải Phòng 06 yêu cầu; Sở KHCN 
Hà Tĩnh 03 yêu cầu. 

Các Trạm IPPlatform được 
thiết lập là đầu mối hỗ trợ doanh 
nghiệp, tổ chức và cá nhân tại địa 
bàn, tổ chức khai thác thông tin 
SHCN và tiếp nhận phối hợp với 
Viện KHSHTT triển khai hoạt 
động hỗ trợ, dịch vụ về SHTT trên 
cơ sở cùng hợp tác và chia sẻ. 
Nhằm nâng cao kỹ năng cho cán 
bộ quản lý các Trạm IPPlatform, 
tháng 5/2021, Viện đã phối hợp 
với các Trạm tổ chức Hội nghị 
“Thúc đẩy khai thác thông tin và 
sử dụng dịch vụ sở hữu công 
nghiệp” với sự tham dự của gần 
100 đại biểu là Lãnh đạo và cán bộ 
từ các đơn vị trực thuộc Bộ, hiệp 
hội, trường đại học, tổ chức dịch 
vụ đại diện SHCN và 26 Sở 
KH&CN. Tại Hội nghị các cán bộ 
quản lý của các Trạm IPPlatform 
đã được các chuyên gia của Viện 
chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn 
kỹ năng khai thác Nền tảng 
IPPlatform phục vụ hoạt động 
quản lý nhà nước về SHTT, kỹ 
năng khai thác thông tin SHCN 
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phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo 
hộ và phát triển TSTT, hoạt động 
cung cấp dịch vụ thông tin 
SHCN… 

Trong năm 2022, để vận hành 
hiệu quả và khai thác giá trị gia 
tăng do Nền tảng IPPlatform mang 
lại, Viện tiếp tục phối hợp với các 
sở KH&CN, trường đại học, viện 
nghiên cứu, tổ chức trung gian, 
hiệp hội… phát triển các Trạm 
IPPlatform và hướng dẫn khai thác 
IPPlatform nhằm đưa thông tin và 
dịch vụ SHCN đến gần hơn với 
công chúng, góp phần hỗ trợ hoạt 
động phát triển TSTT và quản trị 
TSTT, cũng như hoạt động quản 
lý nhà nước về SHTT. 

Một số nhiệm vụ chính liên 
quan đến Nền tảng IPPlatform: 

- Duy trì ổn định hoạt động của 
Nền tảng IPPLATFORM phục vụ 
công chúng khai thác miễn phí, 
thuận lợi, dễ dàng thông tin 
SHCN; 

- Thiết lập và đưa vào hoạt 
động thêm 15 Trạm 
IPPLATFORM; 

- Phối hợp với các Trạm 
IPPlatform: huấn luyện các kỹ 
năng khai thác và vận hành Nền 
tảng IPPlatform cho cán bộ quản 
lý các Trạm IPPlatform phục vụ 
hoạt động tư vấn, hỗ trợ về SHTT 

cho doanh nghiệp, tổ chức và cá 
nhân trên địa bàn; tiếp nhận và 
thực hiện các dịch vụ tư vấn 
SHTT phục vụ nhu cầu của doanh 
nghiệp, tổ chức và cá nhân, qua đó 
từng bước góp phần hoàn thiện 
mô hình dịch vụ về SHTT cho các 
đơn vị đặt Trạm IPPlatform; và Tổ 
chức Hội nghị tổng kết hoạt động 
vận hành, khai thác Nền tảng 
IPPlatform của Viện Khoa học sở 
hữu trí tuệ và các Trạm IPPlatform 
(dự kiến tổ chức tháng 02/2022) 
nhằm tổng kết, đánh giá kết quả 
triển khai hoạt động của các Trạm 
IPPlatform và đề xuất các nội 
dung triển khai trong năm tiếp 
theo. 

- Phối hợp với các Sở KHCN: 
xây dựng Giao diện quản trị TSTT 
riêng cho tỉnh nhằm quản lý các 
TSTT của tỉnh, từ đó phục vụ tốt 
hơn, chuyên sâu hơn hoạt động 
quản lý nhà nước về SHTT; và 
thực hiện các nhiệm vụ triển khai 
Chiến lược SHTT của tỉnh./. 

(Tổng hợp) 
  

 
 
 
SHTT: CÔNG CỤ CAO NĂNG 
LỰC CẠNH TRANH QUỐC 
GIA, KHUYẾN KHÍCH ĐỔI 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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MỚI SÁNG TẠO  
Thủ tướng Chính phủ đã ký 

Quyết định số 2205/QĐ-TTg phê 
duyệt Chương trình phát triển tài 
sản trí tuệ (TSTT) đến năm 2030. 
Chương trình giai đoạn 2021-
2030 đã được xây dựng, phê duyệt 
với quan điểm đổi mới cách tiếp 
cận về nội dung, phương án triển 
khai so với giai đoạn 2011-2020. 

 
Ông Phan Ngân Sơn, Phó Cục trưởng Cục Sở 

hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) phát biểu tại giao 
lưu trực tuyến Tài sản trí tuệ 

Theo đó, điểm mới của giai 
đoạn 2021-2030 là nội dung 
Chương trình bao gồm đầy đủ các 
hoạt động trong chu trình sở hữu 
trí tuệ (SHTT) như tạo ra TSTT; 
bảo hộ quyền SHTT; quản lý và 
phát triển TSTT; bảo vệ và thực 
thi quyền SHTT, bao gồm 06 
nhóm nội dung: 

- Tăng cường các hoạt động tạo 
ra TSTT, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực về đổi mới sáng 
tạo và SHTT; 

- Thúc đẩy đăng ký bảo hộ 
TSTT ở trong và ngoài nước; 

- Nâng cao hiệu quả quản lý, 
khai thác và phát triển TSTT; 

- Thúc đẩy và tăng cường hiệu 
quả thực thi và chống xâm phạm 
quyền SHTT; 

- Phát triển, nâng cao năng lực 
các tổ chức trung gian và chủ thể 
quyền SHTT; 

- Hình thành, tạo dựng văn hóa 
SHTT trong xã hội. 

Được biết, Chương trình phát 
triển TSTT được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt lần đầu tiên vào 
năm 2005 theo Quyết định số 
68/2005/QĐ-TTg ngày 
23/4/2005 (và được gọi tắt là 
Chương trình 68) với mục tiêu 
nâng cao nhận thức và hỗ trợ cho 
các chủ thể quyền SHTT trong bối 
cảnh Việt Nam đang trong những 
năm đầu tiên thực hiện Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam - Hoa 
Kỳ và chuẩn bị các điều kiện để 
thi hành Luật SHTT (2005) và gia 
nhập WTO (năm 2007). 

Đến nay, trải qua 03 giai đoạn 
(2005-2010, 2011-2015 và 2016-
2020), Chương trình 68 đã đạt 
được những kết quả như: 

Giai đoạn 2005-2010: Tổng số 
có 72 dự án được phê duyệt cho 
triển khai, trong giai đoạn này, các 
dự án được phê duyệt và quản lý 
từ Bộ KH&CN, nhiệm vụ chính 
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của giai đoạn này là tập trung vào 
công tác tuyên truyền, tập huấn, 
nâng cao nhận thức, phổ biến Luật 
SHTT; nghiên cứu các lý luận và 
kinh nghiệm quốc tế và điều tra, 
khảo sát đánh giá về bảo hộ quyền 
SHTT cho các sản phẩm chủ lực 
địa phương và hỗ trợ phát triển 
TSTT. 

Giai đoạn 2011-2015: Tổng số 
có 203 dự án, bao gồm: 87 dự án 
do Bộ KH&CN phê duyệt, quản lý 
và 156 dự án do các địa phương 
phê duyệt, quản lý. 

Giai đoạn 2016-2020: Tổng số 
có 269 dự án, bao gồm: 52 dự án 
do Bộ KH&CN phê duyệt, quản lý 
và 217 dự án do các địa phương 
phê duyệt, quản lý. 

(Theo vietq.vn) 
 
HÀ NỘI PHÁT TRIỂN TÀI 
SẢN VỮNG TRÍ TUỆ CHO 
CÁC SẢN PHẨM OOCOP, 
SẢN PHẨM ĐẶC THÙ 

Trong những năm gần đây 
TP.Hà Nội luôn xác định và đề 
cao cũng như phát triển tài sản trí 
tuệ nhằm tạo ra một hướng đi mới 
góp phần phát triển kinh tế- xã hội 
bền vững. 

Với mục tiêu tạo ra cơ chế hỗ 
trợ trực tiếp từ Nhà nước tới các 
địa phương, doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân trong việc xây dựng 
và phát triển tài sản trí tuệ, 
Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ giai đoạn 2016-2020 đã mở ra 
hướng đi mới cho các đơn vị, đưa 
sở hữu trí tuệ thành động lực thúc 
đẩy sản xuất, kinh doanh và phát 
triển bền vững tại Hà Nội. 

Nhờ sự cố gắng của các cấp 
các ngành, trong giai đoạn 2016-
2020, Hà Nội đã có 1.697 đơn 
đăng ký bảo hộ sáng chế, 834 giải 
pháp hữu ích, 2.221 kiểu dáng 
công nghiệp, 61.491 nhãn hiệu 
hàng hóa. Đặc biệt, đã hỗ trợ tạo 
lập, quản lý và phát triển nhãn 
hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập 
thể cho 64 sản phẩm nông nghiệp, 
sản phẩm làng nghề và hỗ trợ quản 
lý, phát triển sở hữu trí tuệ cho 4 
nhãn hiệu tập thể đã được bảo hộ; 
thực hiện hỗ trợ tạo lập, quản lý và 
phát triển tài sản trí tuệ cho nhiều 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 
bàn. Chương trình cũng đã tổ chức 
tập huấn về sở hữu trí tuệ cho hơn 
2.500 lượt người, qua đó đã nâng 
cao nhận thức, năng lực phát triển 
tài sản trí tuệ cho các tổ chức, cá 
nhân trên địa bàn thành phố. 

Theo đó, Chương trình phát 
triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-
2020 góp phần trở thành động lực 
thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và 
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phát triển bền vững tại Hà Nội. 

 
Hà Nội tạo cơ chế đẩy mạnh phát triển 

tài sản trí tuệ bền vững. 
Đặc biệt, TP Hà Nội đã hỗ trợ 

tạo lập, quản lý và phát triển nhãn 
hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập 
thể cho 64 sản phẩm nông nghiệp, 
sản phẩm làng nghề và hỗ trợ quản 
lý, phát triển sở hữu trí tuệ cho 4 
nhãn hiệu tập thể đã được bảo hộ; 
thực hiện hỗ trợ tạo lập, quản lý và 
phát triển tài sản trí tuệ cho nhiều 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 
bàn. Chương trình cũng đã tổ chức 
tập huấn về sở hữu trí tuệ cho hơn 
2.500 lượt người, qua đó đã nâng 
cao nhận thức, năng lực phát triển 
tài sản trí tuệ cho các tổ chức, cá 
nhân trên địa bàn thành phố. 

Đề cập đến hiệu quả của 
chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ, ông Lê Kinh Hải, Giám đốc 
Công ty TNHH Phát triển tài sản 
trí tuệ Việt cho biết, công ty đang 
triển khai thực hiện thành công 2 
dự án nhãn hiệu tập thể trên địa 
bàn huyện Sóc Sơn, gồm: Nhãn 

hiệu tập thể “Dược liệu Sóc Sơn” 
và “Gạo nếp cái hoa vàng Sóc Sơn 
- Hà Nội”. Đến nay các cấp chính 
quyền và người dân Sóc Sơn nhiệt 
tình tham gia và các dự án bước 
đầu đạt hiệu quả kinh tế rõ rệt. 

Chương trình phát triển tài sản 
trí tuệ gắn với chương trình mỗi 
xã một sản phẩm (OCOP) cũng đã 
giúp cho nhiều địa phương tại Hà 
Nội phát triển kinh tế. 

Sở Khoa học và Công nghệ Hà 
Nội cho biết thêm, giai đoạn 2018-
2020, TP. Hà Nội đã công nhận, 
xếp hạng 31 sản phẩm của huyện 
đạt 4 sao và 3 sao trong OCOP 
như: Nón lá Phương Trung, gạo 
nếp cái hoa vàng và Bắc thơm, 
trứng vịt Liên Châu... Từ khi được 
xếp hạng OCOP, chính quyền địa 
phương đã quan tâm hơn đến việc 
hỗ trợ chủ các sản phẩm này trong 
việc bảo hộ, quản lý và phát triển 
quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng 
thương hiệu cho các sản phẩm, 
tham gia các chương trình xúc tiến 
thương mại để kết nối tiêu thụ sản 
phẩm. 

Đặc biệt, Chương trình phát 
triển tài sản trí tuệ trên địa bàn 
thành phố Hà Nội đã tạo ra một 
hướng đi mới trong việc triển khai 
các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, 
doanh nghiệp, tạo lập, quản lý, 
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bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, 
góp phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội một cách bền vững. 

Nhằm đưa sở hữu trí tuệ thành 
công cụ quan trọng trong hệ thống 
đổi mới sáng tạo, nâng cao năng 
lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội, UBND TP. Hà 
Nội đã ban hành Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ trên địa 
bàn thành phố Hà Nội đến năm 
2030. 

Chương trình đề ra mục tiêu 
đến năm 2025, tối thiểu 50% số 
doanh nghiệp đóng trên địa bàn 
được tuyên truyền, tập huấn, nâng 
cao nhận thức về sở hữu trí tuệ; tối 
thiểu 40% sản phẩm, dịch vụ chủ 
lực, đặc thù của thành phố và các 
sản phẩm gắn với OCOP được hỗ 
trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và 
phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát 
nguồn gốc và chất lượng sau khi 
được bảo hộ... Chương trình này 
cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể 
đến năm 2030. 

Để thực hiện được các mục tiêu 
của chương trình, Sở Khoa học và 
Công nghệ Hà Nội cho biết, sở đã 
đưa ra 6 giải pháp quan trọng. 

Thứ nhất, tăng cường các hoạt 
động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng 
cao chất lượng nguồn lực thông 
qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu, 

các công cụ và cung cấp thông tin 
sở hữu trí tuệ cho các tổ chức khoa 
học, công nghệ, doanh nghiệp 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 
nhằm tạo ra các tài sản trí tuệ 
được bảo hộ; tổ chức các khóa đào 
tạo nâng cao nhận thức về sở hữu 
trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân và 
doanh nghiệp. 

Thứ hai, đẩy mạnh việc bảo hộ 
sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm 
OCOP, sản phẩm đặc thù của địa 
phương, chương trình sẽ thúc đẩy 
việc đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ 
ở trong và ngoài nước. 

Thứ ba, nâng cao hiệu quả 
quản lý, khai thác và phát triển 
nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu 
tập thể, chỉ dẫn địa lý và sản phẩm 
thuộc Chương trình OCOP gắn 
với mã số vùng trồng, an toàn thực 
phẩm, chứng nhận chất lượng và 
xác thực, truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, từ đó giới thiệu, quảng bá 
và triển khai hoạt động xúc tiến 
thương mại khác, nhằm khai thác, 
phát triển giá trị các tài sản trí tuệ. 
Tiến hành khai thác các sáng chế, 
giải pháp hữu ích, quản trị tài sản 
trí tuệ cho doanh nghiệp và tổ 
chức khoa học, công nghệ. 

Thứ tư, đẩy mạnh công tác 
quản lý nhà nước, các sở, ngành, 
địa phương tăng cường công tác 
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phối hợp trong hoạt động thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ như thanh tra, 
kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và 
xử lý các hành vi vi phạm về 
quyền sở hữu trí tuệ, tổ chức trưng 
bày, giới thiệu triển lãm sản phẩm 
được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
cùng các sản phẩm xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ. 

Thứ năm, phát triển, nâng cao 
các tổ chức trung gian và chủ thể 
quyền sở hữu trí tuệ thông qua 
hoạt động kiểm soát, quản lý và sử 
dụng các sản phẩm tài sản trí tuệ. 

Thứ sáu, hình thành, tạo dựng 
văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội 
thông qua các hoạt động: Tăng 
cường công tác thông tin, tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức về sở 
hữu trí tuệ tới các cấp, ngành, tổ 
chức, cá nhân và doanh nghiệp; 
giới thiệu các mô hình tiêu biểu 
được ứng dụng, từ đó vinh danh, 
khen thưởng đối với các tập thể, 
cá nhân có thành tích trong hoạt 
động sở hữu trí tuệ. 

Đồng thời, Sở Khoa học và 
Công nghệ Hà Nội tiếp tục chủ 
động phối hợp với chính quyền 
các địa phương bám sát Chương 
trình phát triển tài sản trí tuệ của 
thành phố để hỗ trợ đăng ký bảo 
hộ, quản lý và phát triển tài sản trí 
tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất 

lượng đối với những sản phẩm 
OCOP. Trong đó, chú trọng đến 
những sản phẩm có tiềm năng 
OCOP tại nhiều làng nghề về kim 
khí, điêu khắc, tạc tượng, sản xuất 
lồng chim, tăm hương, quạt, 
tương, miến... 

 (Theo vietQ.vn) 
 
KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO: CẦN BIẾN Ý 
TƯỞNG THÀNH HÓA ĐƠN 

Báo cáo “Toàn cảnh đổi mới 
sáng tạo mở Việt Nam 2021” 
được bắt đầu triển thai thực hiện 
từ tháng 8/2021. Sau hơn 4 tháng 
triển khai, Báo cáo đã hoàn thiện 
và sẵn sàng ra mắt. Báo cáo có sự 
cố vấn nội dung bởi hơn 50 
chuyên gia kinh tế hàng đầu tại 
Việt Nam. 

Với mục tiêu cung cấp thông 
tin toàn diện, đa chiều và cập nhật 
các xu hướng đổi mới sáng tạo, 
Báo cáo đã chỉ ra được 03 xu 
hướng đổi mới sáng tạo đang định 
hình sự phát triển của doanh 
nghiệp trong bối cảnh “bình 
thường mới” hiện nay. 

Đó là đổi mới sáng tạo dựa trên 
lý tưởng tồn tại (Purpose - driven 
innovation), đổi mới sáng tạo lấy 
trải nghiệm khách hàng làm trung 
tâm (Customer experience - 
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centric innovation), đổi mới sáng 
tạo dựa trên nền tảng công nghệ 
cốt lõi (Tech-enabled or Tech-
based innovation). 

Báo cáo cung cấp cho người 
đọc cái nhìn về chiều sâu lịch sử 
khởi nghiệp Việt Nam từ những 
năm 2000, các thương vụ nổi bật 
của năm 2021 và những chính 
sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp 
nổi bật. Tài liệu là nguồn tham vấn 
hữu ích cho Chính phủ, các nhà 
hoạch định chính sách quy hoạch 
hướng phát triển hệ sinh thái khởi 
nghiệp và đổi mới sáng tạo mở dài 
hạn. 

Điểm đặc biệt nhất của Báo cáo 
là bản đồ hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo toàn diện, 
đa chiều với điểm nhấn là 11 lĩnh 
vực nổi bật: FMCG, Bán lẻ, Giáo 
dục, Tài chính, Chăm sóc sức 
khỏe, Martech & Salestech, 
Logistics & Chuỗi cung ứng, Phát 
triển bền vững, Nông nghiệp, Du 
lịch và Lữ hành, Blockchain & 
Crypto.  

Trong mỗi lĩnh vực, báo cáo 
nêu lên những thách thức phải đối 
mặt cùng xu hướng ứng dụng 
công nghệ và các công ty công 
nghệ đang cung cấp giải pháp nổi 
bật tại Việt Nam. Ngoài ra, báo 
cáo còn giới thiệu các đổi mới 

sáng tạo mở tiềm năng từ startup 
Việt tiêu biểu trong các lĩnh vực 
trọng điểm, ví dụ đưa ra giải pháp 
để kết nối, hỗ trợ vườn ươm hay 
cách để trở thành liên minh khởi 
nghiệp. 

Báo cáo toàn cảnh đổi mới 
sáng tạo mở Việt Nam 2021 là 
một báo cáo thường niên và đây là 
năm đầu tiên được thực hiện và 
công bố. Chính phủ coi đổi mới 
sáng tạo như một lĩnh vực mới 
trong quản lý nhà nước, một trụ 
cột mới trong phát triển kinh tế - 
xã hội và lần đầu tiên chỉ số về đổi 
mới sáng tạo trở thành tiêu chí đo 
lường hiệu quả của môi trường 
kinh doanh và năng lực cạnh tranh 
quốc gia hàng năm. 

(Theo vietQ.vn) 
 
 
 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
  Thiết bị thu hồi điện từ bước 
chân 

Đây là sản phẩm của nhóm 
sinh viên Trường Đại học Bách 
khoa TPHCM, có thể biến lực ma 
sát từ những bước chân khi di 
chuyển thành điện năng. 

Theo nhóm nghiên cứu, thiết bị 
thu hồi điện từ bước chân hoạt 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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động dựa trên nguyên tắc phát 
điện nano ma sát (Triboelectric 
Nanogenerator-TENG) là một 
trong những công nghệ có hiệu 
quả nhất thu năng lượng cơ học 
chuyển đổi thành điện năng. Cấu 
tạo của thiết bị TENG cơ bản là 
các màng ma sát điện, được biến 
tính ở bề mặt mức độ nano, đi kèm 
các điện cực dẫn điện. Khi các 
màng này tương tác với nhau như 
tiếp xúc, tách, trượt,… sẽ tạo ra 
dòng điện. 

Thiết bị do nhóm chế tạo như 
một tấm thảm gồm vỏ bọc đệm vải 
bên ngoài và thiết bị TENG bên 
trong. TENG gồm hai lớp vật liệu 
nano convex polydimethysiloxame 
(PDMS) tiếp xúc với nhau, được 
chế tạo bằng phương pháp phân 
pha nâng cao. Vật liệu làm TENG 
có thể sử dung từ CD tái chế, nhựa 
Polystyrene (PS), rác thải nhựa 
Polyvinylchloride (PVC). 

Khi con người dẫm lên thảm, 2 
lớp vật liệu PDMS trong thảm sẽ 
tiếp xúc với nhau, khi nhấc chân 
lên, chúng sẽ quay về trạng thái 
tách ra. Khi 2 bề mặt vật liệu được 
tiếp xúc và tách ra tạo nên hiện 
tượng nhiễm điện dương ở một bề 
mặt vật liệu và nhiễm điện âm ở 
bề mặt vật liệu còn lại. Quá trình 
này được thực hiện liên tục sẽ tạo 

ra dòng điện và được thu hồi lại. 
Nhóm nghiên cứu cho biết, các 

công nghệ cũ như máy phát điện 
theo nguyên lý cảm ứng điện từ 
chỉ có thể đạt hiệu suất cao khi 
hoạt động ở tần số cao. Công nghệ 
TENG có thể đạt hiệu suất cao 
ngay cả ở tần số rất thấp. Ngoài ra, 
TENG còn chế tạo đơn giản, gọn 
nhẹ, mềm dẻo, độ bền lâu dài, sử 
dụng được nhiều loại vật liệu khác 
nhau. Thiết bị có thể đặt ở các 
cổng ra vào, cầu thang,… của 
trường học, bãi giữ xe, cửa hàng 
tiện lợi, quán café, nhà riêng, căn 
hộ, chung cư,… 

(Theo khoahocvaphattrien.vn) 
 
  Kỳ lạ loại pin dạng sợi mỏng 
có khả năng chống cháy 

Nhóm kỹ sư tại Viện Công nghệ 
Massachusetts (MIT) mới đây đã 
chế tạo loại pin mới dùng để lưu 
trữ năng lượng với các đặc tính 
như mềm dẻo, dễ uốn. Đây là pin 
lithium-ion có thể sạc lại. 

Dù pin chỉ có bề dày vài trăm 
micromet nhưng dài tới 140 m. 
Loại pin này cũng có thể được tích 
hợp trong quần áo thông thường 
và sản xuất với độ dài lớn hơn 
nhiều. Để chế tạo ra loại pin này, 
nhóm nhà khoa học đã sử dụng hệ 
thống kéo sợi tiêu chuẩn để tạo ra 
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các sợi. Theo đó, toàn bộ thành 
phần cần thiết được đặt vào một 
ống trụ lớn và nung nóng đến 
ngay dưới điểm nóng chảy. 

Các vật liệu sau đó được đẩy 
qua một lỗ hẹp và nén nhỏ hơn 
nhiều lần so với đường kính ban 
đầu, trong khi vẫn duy trì cấu trúc 
mong muốn. Điểm khác biệt của 
thiết kế mới so với những mẫu cũ 
là các vật liệu then chốt như 
lithium sẽ xếp bên trong sợi với 
một lớp bảo vệ bên ngoài. Pin 
cũng tích hợp các điện cực gel 
mới và chất điện li dạng gel để 
chống cháy. 

 
Pin dạng sợi do nhóm kỹ sư MIT chế tạo 
được quấn quanh một chiếc tàu ngầm đồ 
chơi để cung cấp năng lượng cho con tàu. 

Các chuyên gia cũng chứng 
minh tiềm năng của pin trong 
nhiều thử nghiệm như quấn pin 
sợi quanh tàu ngầm đồ chơi để 
cung cấp điện hay năng lượng cho 
một hệ thống Li-Fi - hệ thống sử 
dụng các xung ánh sáng để truyền 
dữ liệu. 

(Theo vietQ.vn) 

  Mỹ sáng chế thiết bị mới có 
khả năng đánh giá độ phơi 
nhiễm virus SARS-CoV-2  

Khẩu trang, giãn cách xã hội, 
giữ vệ sinh sạch sẽ và thông gió có 
thể giúp giảm lan truyền dịch 
COVID-19 ở những nơi công 
cộng, nhưng ngay cả khi đã thực 
thi các biện pháp này, các nhà 
khoa học vẫn phát hiện thấy virus 
SARS-CoV-2 ở các nơi công cộng 
trong phòng kín. 

Các nhà nghiên cứu tại trường 
Y tế cộng đồng Yale và trường Kỹ 
thuật và khoa học ứng dụng Yale 
(Mỹ) đã phát triển một thiết bị lấy 
mẫu khí thụ động có thể đánh giá 
mức độ phơi nhiễm với virus. Giải 
pháp này được đánh giá là rất hữu 
ích đối với những người lao động 
ở các địa điểm có nguy cơ cao, 
như nhà hàng hoặc các cơ sở y tế. 

Thiết bị xét nghiệm khí thụ 
động này mang tên Fresh Air Clip, 
có kích cỡ nhỏ, bằng chất liệu 
silicone, có thể thu các hạt virus 
trong hơi nước và phân tích để xác 
định mức độ phơi nhiễm với 
SARS-CoV-2 bằng công nghệ 
PCR. 

Nhóm nghiên cứu đã thử 
nghiệm thiết bị này với virus giả 
lập tương tự như SARS-CoV-2. 
Họ phát hiện virus trên bề mặt 
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polymer (PDMS) của thiết bị, 
chứng tỏ thiết bị này có thể sử 
dụng để đánh giá mức độ tập trung 
virus trong không khí một cách 
đáng tin cậy. 

Sau đó, các nhà nghiên cứu 
phân phối Fresh Air Clip cho 62 
tình nguyện viên và giám sát trong 
5 ngày. Các phân tích PCR đã phát 
hiện RNA của virus trên 5 thiết bị: 
4 chiếc do các phục vụ tại nhà 
hàng sử dụng và một chiếc là của 
người phục vụ tại một nơi tạm trú 
cho người vô gia cư. Mức tải 
lượng virus cao nhất (hơn 100 
RNA/kẹp) đã được ghi nhận trong 
hai thiết bị của người phục vụ tại 
nhà hàng. 

Dù Fresh Air Clip chưa được 
sản xuất phục vụ thương mại, 
nhưng các kết quả trên cho thấy 
thiết bị này có thể được dùng như 
một công cụ đánh giá mức độ phơi 
nhiễm của một người với virus 
SARS-CoV-2, cũng như giúp xác 
định các khu vực có nguy cơ phơi 
nhiễm cao trong phòng kín./. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
  Thành công ứng dụng công 
nghệ in 3D trong sản xuất màn 
OLED dẻo 

Các nhà khoa học quốc tế mới 
đây đã phát triển thành công công 

nghệ cho phép sản xuất màn hình 
OLED dẻo bằng công nghệ in 3D. 
Sáng chế này sẽ cho phép chúng 
ta thoát khỏi sự phụ thuộc vào các 
tấm màn hình được sản xuất sẵn 
từ các nhà máy lớn để thay thế 
cho thiết bị. 

Mới đây, các nhà nghiên cứu 
tại đại học Minnesota Twin Cities 
đã phát triển thành công màn hình 
OLED dẻo bằng công nghệ in 3D 
bằng cách kết hợp 2 phương pháp 
in 3D khác nhau để in ra 6 lớp cần 
thiết giúp màn hình có thể hoạt 
động được. Cụ thể, họ sử dụng 
công nghệ in 3D ép đùn để tạo ra 
điện cực, vỏ bọc, các lớp cách 
điện và các mạch liên kết. Trong 
khi đó, các lớp hoạt động được in 
bằng phương pháp sơn phun ở 
nhiệt động phòng thông thường. 

Được biết, đây không phải lần 
đầu tiên màn hình OLED được thí 
nghiệm sản xuất bằng cách in 3D. 
Tuy nhiên, những nghiên cứu 
trước đó thường gặp phải nhiều 
vấn đề khác nhau, chủ yếu là trong 
tính đồng nhất của ánh sáng (phân 
bố 1 cách không đều trên toàn bộ 
tấm màn), hoặc cần những công 
nghệ lắp ráp linh kiện cao cấp hơn 
mà in 3D không thể đáp ứng được. 

Các chuyên gia đánh giá, về 
mặt lý thuyết, trong tương lai công 
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nghệ in màn hình OLED của 
nhóm nghiên cứu sẽ cho phép các 
khách hàng sẽ không còn phải phụ 
thuộc vào những tấm panel được 
sản xuất tại các nhà máy lớn để 
lắp ráp hay sửa chữa thiết bị của 
mình. Việc này sẽ giúp các chủ 
thiết bị được chủ động hơn trong 
vấn đề tự bảo hành thiết bị. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Tạo ra băng y tế thông minh 
giúp theo dõi quá trình lành vết 
thương không cần tháo  

Các nhà nghiên cứu tại trường 
Đại học Bologna ở Ý đã tạo ra 
loại băng thông minh, cho phép 
nhân viên y tế kiểm tra tình trạng 
vết thương mà không cần tháo 
băng và làm gián đoạn quá trình 
vết thương lành lại. 

Theo các nhà nghiên cứu, băng 
thông minh được làm bằng một 
loại polime dẫn điện có tên là poly 
(3,4-ethylenedioxythiophene): 
polystyrene sulfonate hoặc PEDO: 
PSS, được gắn vào một miếng gạc 
bằng kỹ thuật in lụa. Sau đó, cảm 
biến được kết hợp vào gạc cùng 
với các vật liệu băng bán sẵn trên 
thị trường. 

Ý tưởng này bắt nguồn từ sự 
thay đổi độ ẩm của vết thương làm 
biến đổi tín hiệu điện, sẽ được đo 

bởi cảm biến. Các nhà nghiên cứu 
cho rằng duy trì độ ẩm tối ưu được 
coi là điểm mấu chốt giúp các vết 
thương mãn tính lành lại. 

 
Theo các nhà nghiên cứu, các 

vết thương mãn tính có thể là 
nguồn gốc gây đau đớn và tàn tật 
cho bệnh nhân. Việc chữa lành vết 
thương mãn tính có thể là thách 
thức do nhiều yếu tố, bao gồm 
nhiệt độ và độ ẩm. Các vùng vết 
thương quá khô, không cho phép 
tạo mô mới. Ngược lại, những vết 
thương quá ướt có thể khiến mô 
có màu trắng và nhăn như sau khi 
tắm. 

Để kiểm tra, các nhà nghiên 
cứu trang bị cảm biến tiếp xúc với 
dịch tiết nhân tạo từ vết thương, là 
chất lỏng rỉ ra từ vết thương, đồng 
thời, thử nghiệm các chất liệu và 
hình dạng băng khác nhau. Băng 
có độ nhạy cao, cung cấp các kết 
quả khác nhau lớn trong các điều 
kiện khô, ẩm ướt và bão hòa. Tuy 
nhiên, công nghệ này vẫn cần 
được tối ưu hóa trước khi có thể 
được sử dụng trong lâm sàng. 



 Số 251 – 1/2022 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 18 
 

Băng y tế này là một phần của 
nền tảng đánh giá vết thương tại 
điểm cần chăm sóc có tên là 
VeCare, bao gồm một chip điện tử 
và một ứng dụng di động. Một 
nhóm các nhà nghiên cứu từ khoa 
Kỹ thuật Y sinh của NUS và Viện 
Sáng kiến và Công nghệ Y tế của 
NUS (iHealthtech) cùng các cộng 
tác viên từ Bệnh viện Đa khoa 
Singapore đã phát triển công nghệ 
này. 

Các nhà nghiên cứu của NUS 
phát triển băng y tế thông minh để 
theo dõi vết thương mãn tính tại 
chỗ. Để đánh giá vết thương trong 
thời gian thực, một con chip được 
kết nối với cảm biến cung cấp dữ 
liệu cho ứng dụng di động. Điều 
này cho phép các bác sĩ theo dõi 
sự hồi phục của bệnh nhân và 
đánh giá xem liệu có cần điều trị 
bổ sung hay không. Băng y tế 
thông minh hoạt động kết hợp 
cùng với liệu pháp y tế hiện tại 
của bệnh nhân, cho phép can thiệp 
y tế nhanh chóng vào quá trình 
chữa lành vết thương. 

(Theo vietQ.vn) 
 
 Phương pháp xét nghiệm 
máu mới có thể phát hiện ung 
thư đã di căn hay chưa 

Các nhà nghiên cứu ung thư đã 

phát triển được một phương pháp 
xét nghiệm máu mới có thể nâng 
cao chẩn đoán và điều trị cho 
bệnh nhân. Xét nghiệm này là xét 
nghiệm đầu tiên không chỉ có thể 
phát hiện sự hiện diện của ung thư 
mà còn cả di căn khắp cơ thể của 
nó, thường phân loại theo các giai 
đoạn ung thư. 

Việc này cung cấp thêm các 
thông tin cho quá trình điều trị. 
Những bệnh nhân có khối u ở một 
khu vực sẽ được cung cấp phương 
pháp điều trị cục bộ, chẳng hạn 
như phẫu thuật, còn những người 
bị ung thư đã di căn sẽ cần điều trị 
toàn thân như hóa trị hoặc liệu 
pháp hormone. 

Xét nghiệm mới này, do các 
nhà nghiên cứu tại Trường Đại 
học Oxford phát triển, sử dụng 
một kỹ thuật mới gọi là chuyển 
hóa NMR (NMR metabolomics), 
xác định sự hiện diện các dấu ấn 
sinh học được gọi là chất chuyển 
hóa trong máu. Đây là những chất 
hóa học nhỏ mà cơ thể chúng ta 
sản xuất một cách tự nhiên. 

James Larkin, bác sĩ chuyên 
khoa ung thư, thành viên của 
nghiên cứu giải thích, Chất chuyển 
hóa là các phân tử nhỏ bất kỳ 
trong máu như glucose, axit lactic 
hoặc axit amin. Mô hình chính xác 
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của các chất chuyển hóa có trong 
máu của một người sẽ thay đổi tùy 
thuộc vào những gì đang diễn ra 
trong cơ thể họ, chất gì đó bị ảnh 
hưởng bởi bệnh tật như là bệnh 
ung thư. 

Điều quan trọng là xét nghiệm 
có thể cho biết liệu bệnh ung thư 
của một người đã di căn hay chưa. 
Những bệnh nhân ung thư di căn 
sẽ có cấu trúc chuyển hóa nhất 
định khác với bệnh nhân ung thư 
khu trú hoặc với người không bị 
ung thư. Larkin cho biết, công 
nghệ chuyển hóa NMR có thể mở 
ra nhiều con đường mới để phát 
hiện bệnh, không chỉ trong ung 
thư mà còn trong các bệnh lý 
khác. 

Nhóm nghiên cứu nói rằng xét 
nghiệm mới của họ sẽ hỗ trợ cho 
cả những bệnh nhân có các triệu 
chứng không đặc trưng cho bệnh 
ung thư một bộ phận cơ thể cụ thể. 
Trong khi bệnh nhân có một số 
triệu chứng, chẳng hạn như có 
khối u, các bác sỹ sẽ yêu cầu phải 
xét nghiệm ung thư ngay lập tức 
nhưng có những triệu chứng khác 
có thể bị bỏ sót hoặc không được 
chẩn đoán trong một thời gian. Họ 
hy vọng rằng những bệnh nhân có 
các triệu chứng không cụ thể này, 
chẳng hạn như mệt mỏi hoặc sụt 

cân, có thể được xét nghiệm ung 
thư tươn tự như một phần của xét 
nghiệm máu định kỳ. 

(Theo nasati) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Nhóm nghiên cứu Việt phát 
triển thành công que thử phát 
hiện 'bệnh hiểm' trên tôm nuôi 

Nhóm nghiên cứu Y Sinh học 
GMIF đến từ Khoa Sinh học - 
Công nghệ Sinh học, Trường ĐH 
Khoa học Tự nhiên, ĐHQG 
TPHCM do PGS.TS Trần Văn 
Hiếu dẫn đầu mới đây đã phát 
triển thành công công nghệ que 
thử mới cho phép phát hiện nhanh 
bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm 
nuôi. 

Hoại tử gan tụy cấp (AHPND) 
được biết đến là căn bệnh nguy 
hiểm trên tôm với tỷ lệ chết lên 
đến 100%, gây ra bởi Vibrio 
parahaemolyticus mang plasmid 
mã hóa hai độc tố ToxA, ToxB. Ở 
Việt Nam, AHPND là bệnh gây 
thiệt hại lớn nhất đối với ngành 
nuôi tôm, do đó, việc có 1 phương 
pháp giúp phát hiện sớm AHPND 
sẽ là biện pháp cần thiết để nông 
dân chủ động hơn trong việc 
phòng tránh và điều trị kịp thời 
bệnh, từ đó giúp hạn chế tổn thất 
tài chính và nâng cao hiệu quả 
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phát triển kinh tế của hộ nông dân 
cũng như địa phương sở tại. 

Trước thực trạng đó, nhóm 
nghiên cứu Y Sinh học GMIF đến 
từ Khoa Sinh học - Công nghệ 
Sinh học, Trường ĐH Khoa học 
Tự nhiên, ĐHQG TPHCM do 
PGS.TS Trần Văn Hiếu dẫn đầu 
mới đây đã phát triển thành công 
phương pháp que thử miễn dịch 
dựa trên tương tác kháng 
nguyên giúp phát hiện nhanh 
bệnh AHPND trên tôm. 

 
Trong quá trình nghiên cứu, 

nhóm các nhà khoa học đã thu 
thập thông tin và đánh giá toàn 
diện thực trạng bệnh AHPND tại 8 
tỉnh nuôi tôm lớn của Đồng bằng 
sông Cửu Long, gồm: Long An, 
Bến Tre, Tiền Giang, Kiên Giang, 
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, 
Kiên Giang. Kết quả nghiên cứu 
đã phân lập được hơn 120 chủng. 

Các chủng này lần lượt được 
giải trình tự và phân tích đặc điểm 
di truyền để cung cấp thông tin 
toàn diện về cơ chế gây bệnh và 

khả năng lây truyền. Trình tự mã 
hóa gene độc tố của các chủng đã 
lần lượt được công bố trên Ngân 
hàng Gene, Trung tâm Thông tin 
Công nghệ sinh học Quốc gia Hoa 
Kỳ. 

Nhóm cũng tiến hành khảo sát 
các thành phần của que thử và sản 
xuất được hơn 700 que. Các que 
thử đã được Trung tâm Chất lượng 
Nông lâm Thủy sản vùng IV đánh 
giá có độ đặc hiệu 98% và độ nhạy 
94% (cao hơn so với đăng ký ban 
đầu của nhóm là chỉ khoảng 80 - 
90%). Được biết, đây cũng là lần 
đầu tiên có một sản phẩm que thử 
phát hiện nhanh hai độc tố cơ bản 
trong nuôi tôm trên thế giới. Sản 
phẩm của PGS.TS Trần Văn Hiếu 
và cộng sự có ý nghĩa rất lớn trong 
phát triển ngành nuôi tôm trong 
nước. 

Đề tài của nhóm nghiên cứu đã 
công bố được năm bài báo thuộc 
danh mục ISI lần lượt từ Q1-Q4, 
hai bài báo thuộc tạp chí trong 
nước. Đồng thời, đề tài cũng đã 
đào tạo được bốn thạc sĩ, góp phần 
đào tạo một tiến sĩ, và có hai sáng 
chế đã nhận đơn. Đề tài sẽ tiếp tục 
triển khai pha đánh giá hiệu quả 
của que thử ở quy mô lớn hơn 
đồng thời triển khai sản xuất thử 
có sự phối hợp với doanh nghiệp 
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KHCN từ địa phương. 
(Theo sohuutritue.net.vn) 

 
 Đắk Lắk: Sáng chế robot hỗ 
trợ chăm sóc bệnh nhân mắc 
Covid-19 của nam sinh phố núi  

Dự án "Robot hỗ trợ bệnh nhân 
truyền nhiễm sử dụng công nghệ 
IOT" của em Nguyễn Quốc 
Nguyên (lớp 11A9, trường THPT 
Chu Văn An) đã xuất sắc vượt qua 
117 sản phẩm dự thi Sáng tạo 
dành cho thanh thiếu niên, nhi 
đồng tỉnh Đắk Lắk năm 2021 
giành giải Nhất. 

Chia sẻ về dự án của mình, 
Nguyễn Quốc Nguyên cho biết, 
tình hình dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp và mang đến nhiều lo 
lắng, áp lực cho cả các y, bác sĩ, 
nhân viên y tế. Bản thân Nguyên 
rất trăn trở và mong muốn đóng 
góp một phần công sức của mình 
trong công tác phòng chống dịch. 

Do đó, Nguyên ấp ủ kế hoạch, 
lên ý tưởng thực hiện một con 
Robot có khả năng hỗ trợ, thay thế 
bác sĩ, nhân viên y tế trong việc 
điều trị cho các bệnh nhân mắc 
các bệnh có nguy cơ truyền nhiễm 
cao như: Covid-19, lao phổi, sốt 
xuất huyết… 

Robot sẽ đảm nhận nhiệm vụ 
tự động vận chuyển thức ăn, nước 

uống, thuốc men, nhu yếu phẩm; 
phun khử khuẩn các buồng bệnh; 
đồng thời giúp y, bác sĩ giao tiếp 
được với bệnh nhân thông từ xa 
qua camera gắn trên thiết bị này. 

 
Đắk Lắk: Sáng chế robot hỗ trợ chăm sóc 

bệnh nhân mắc Covid-19 của nam sinh  
Nguyên bật mí, robot được lập 

trình tự động điều khiển từ xa qua 
hệ thống máy tính, điện thoại 
smartphone có kết nối internet rất 
tiện lợi. Thiết bị giúp giải quyết 
các công việc phức tạp, nơi có 
nguy cơ lây chéo ảnh hưởng đến 
sức khỏe nhưng lắp ráp nhanh 
chóng, giá cả lại hợp lý chỉ 
khoảng 5 triệu đồng/thiết bị. 

Đặc biệt, thiết bị có thể giúp 
đỡ, hỗ trợ cho ngành y tế trong 
công tác phòng chống dịch 
COVID-19 cũng như chăm sóc, 
điều trị cho các bệnh nhân mắc 
bệnh truyền nhiễm.  

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 
 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ CẦN 
CÂN BẰNG GIỮA YÊU CẦU 
QUỐC TẾ VÀ LỢI ÍCH QUỐC 
GIA 

Sáng 21/01, Ủy ban Pháp luật 
của Quốc hội tổ chức Hội thảo 
góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Sở hữu 
trí tuệ. Dự thảo luật này đã tiếp 
thu, chỉnh lý theo ý kiến các Đại 
biểu Quốc hội, các chuyên gia, 
nhà khoa học có kiến thức chuyên 
sâu cũng như qua các cuộc khảo 
sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi 
mới, nâng cao chất lượng trong 
công tác lập pháp của Quốc hội 
nhiệm kỳ khóa XV. 

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Sở hữu trí 
tuệ đã ghi nhận gần 200 lượt ý 
kiến của các Đại biểu Quốc hội tại 
kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV 
và 4 đợt tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 
Luật của Ủy ban Pháp Luật. Đến 
nay, dự thảo luật có 119 điều của 
Luật SHTT hiện hành được sửa 
đổi, bổ sung, tăng 9 điều so với dự 
thảo Luật đã trình QH tại kỳ họp 
thứ 2, trong đó 12 điều sửa đổi, bổ 
sung về kỹ thuật, 5 điều là bãi bỏ 
một số quy định, đồng thời bổ 
sung một số điều của Luật Giá, 
Luật Hải Quan, Luật Khoa học 
công nghệ và Luật quản lý tài sản 

công... 
Cũng theo Uỷ ban Pháp luật, 

hiện còn 2 nội dung thuộc nhóm 
quyền tác giả, quyền liên quan và 
quyền đối với giống cây trồng 
trong quá trình chỉnh lý còn có ý 
kiến khác nhau, cụ thể là khái 
niệm “tác phẩm phái sinh” tại 
khoản 8 Điều 4 và “Tinh mới của 
giống cây trồng tại Điều 159 trong 
dự thảo Luật. Do còn có ý kiến 
khác nhau nên dự thảo Luật được 
thiết kế 02 phương án để tiếp tục 
nghiên cứu, thảo luận, đồng thời 
một số nội dung khác cần tiếp tục 
lắng nghe ý kiến các chuyên gia, 
đại biểu để có phương án tiếp thu 
hoàn thiện. 

Tại hội thảo các chuyên gia đã 
bình luận chuyên sâu và đề xuất 
phương án chỉnh lý quy định của 
dự thảo Luật về các trường hợp 
ngoại lệ, không xâm phạm quyền 
tác giả, quyền liên quan, giới hạn 
quyền tác giả; về tác phẩm phái 
sinh và mối quan hệ giữa quyền 
làm tác phẩm phái sinh và quyền 
bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, 
cạn quyền và nhập khẩu song song 
trong lĩnh vực quyền tác giả, 
quyền liên quan; các quy định của 
về giao quyền đăng ký sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố 
trí, giống cây trồng là nhiệm vụ 
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khoa học và công nghệ có sử dụng 
ngân sách nhà nước, cơ chế phân 
chia lợi ích; quy định về nhãn 
hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ 
dẫn địa lý; quy định của dự thảo 
luật về nhóm quy định về giống 
cây trồng.  

Các chuyên gia, nhà khoa học 
cũng phân tích kỹ dựa trên nhiều 
góc độ cân bằng lợi ích và phù 
hợp với thực tiễn, pháp luật Việt 
Nam cũng như hội nhập quốc tế 
để đưa ra những đề xuất sửa đổi 
các điều, quy định trong dự thảo 
Luật. Nhiều ý kiến cũng đề nghị 
các quy định trong dự thảo luật 
cần cân nhắc, nghiên cứu kỹ 
lưỡng, để phù hợp với thông lệ 
quốc tế./. 

(Theo quochoitv.vn) 
 

 
 

HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Thêm 2 sáng chế của Viettel 
được công nhận Bằng sáng chế 
độc quyền tại Mỹ  

Cơ quan Quản lý Sáng chế và 
Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) vừa 
công nhận Bằng sáng chế độc 
quyền tại Mỹ đối với 2 sáng chế 
của Tổng Công ty Công nghiệp 
Công nghệ cao Viettel (VHT), Tập 
đoàn Viettel là Ăng ten hai phân 

cực dải rộng và Ống kính hồng 
ngoại sóng trung zoom liên tục tỷ 
số zoom lớn. 

 
Sáng chế của VHT được cấp bằng sáng 

chế độc quyền tại Mỹ 

 Sáng chế “Ăng ten hai phân 
cực dải rộng” đưa ra phương án 
ăng-ten cấu trúc nhỏ gọn, băng 
thông rộng đủ xử lý thông tin tốc 
độ cao và “Ống kính hồng ngoại 
sóng trung zoom liên tục tỷ số 
zoom lớn” mang lại các tính năng 
quan sát tích hợp với phạm vi 
hàng chục kilomet, cung cấp hình 
ảnh có độ tương phản cao trong 
nhiều điều kiện khắc nghiệt. 

Trong năm 2021, USPTO đã 
cấp cho VHT 5 bằng sáng chế độc 
quyền. Như vậy, với 8 văn bằng 
bảo hộ độc quyền tại Mỹ, đến nay 
theo danh sách của USPTO, VHT 
là doanh nghiệp công nghệ cao 
của Việt Nam có nhiều bằng sáng 
chế được bảo hộ độc quyền của 
Mỹ nhất, bao trùm trên cả 3 lĩnh 
vực quân sự, dân sự và viễn thông. 
Số lượng đơn đăng ký của VHT 
tại Mỹ hiện nay là 39 sáng chế. 
Các sáng chế vẫn đang được thẩm 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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định và sẽ còn nhiều giải pháp 
được cấp bằng độc quyền trong 
thời gian tới. 

Tính từ năm 2017 đến nay, 
VHT đã có gần 300 đơn đăng ký 
sáng chế, trong đó Cục Sở hữu trí 
tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) 
đã cấp 39 văn bằng sáng chế và 19 
giải pháp hữu ích. Theo ghi nhận 
của Cục Sở hữu trí tuệ, năm 2021, 
Viettel là tổ chức có số lượng 
đăng ký sáng chế cao nhất ở Việt 
Nam. Tiếp theo là Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và 
Đại học Quốc gia TPHCM. Theo 
báo cáo của Clarivate, tổ chức 
quốc tế hàng đầu thế giới về phân 
tích chất lượng nghiên cứu khoa 
học, Viettel và Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
là hai đơn vị có những đột phá về 
số lượng bằng sáng chế. 

Riêng trong năm 2021, VHT đã 
nộp đơn 66 sáng chế lên Cục Sở 
hữu trí tuệ. Trong đó, tính đến đầu 
tháng 1/2022, số đơn đăng ký sáng 
chế của VHT đã được chấp nhận 
là 17 bằng sáng chế, trong đó có 5 
bằng sáng chế được chứng nhận 
độc quyền tại Mỹ. 

Ông Nguyễn Vũ Hà-Tổng giám 
đốc VHT cho biết, các văn bằng 
sáng chế do Mỹ bảo hộ là vật 

chứng bảo đảm cho thành công 
của doanh nghiệp tiến bước vào 
thị trường quốc tế. Các giải pháp 
kỹ thuật được đăng ký sáng chế 
đều là các giải pháp mang tính 
thực tiễn và ứng dụng cao, giải 
quyết được những hạn chế về kỹ 
thuật đã có trong lĩnh vực đăng ký. 

(Theobaochinhphu.vn)  
 
 Xây dựng thương hiệu mật 
ong Made in Bà Rịa - Vũng Tàu  

Với lợi thế có rừng cây công 
nghiệp như cao su, cà phê, nhãn... 
nên nghề nuôi ong lấy mật phát 
triển mạnh trong thời gian gần 
đây. Chất lượng mật cũng được 
đánh giá cao, do đó các cơ quan 
chức năng đang từng bước xây 
dựng thương hiệu mật ong “Made 
in BR-VT”. 

Sản phẩm mật ong Oganic 
Có mặt trên thị trường trong và 

ngoài tỉnh khoảng 4 năm trở lại 
đây, thương hiệu mật ong Hạnh 
Phúc của Công ty TNHH Sản xuất 
TMDV Hạnh Phúc oganic, ấp Phú 
Thiện, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên 
Mộc đã nhanh chóng được khách 
hàng đón nhận. 

Bà Đỗ Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc 
Công ty cho biết, gia đình có 
truyền thống làm nghề nuôi ong 
lấy mật hơn 20 năm kinh nghiệm. 
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Với hơn 5.000 thùng nuôi cho sản 
lượng hơn 500 tấn mật/năm.  

Để xây dựng thương hiệu của 
riêng mình, bà Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
xác định, là sản phẩm chăm sóc 
sức khỏe nên khi tới tay người tiêu 
dùng phải an toàn, chất lượng. Do 
đó, sản phẩm mật ong Hạnh Phúc 
được nuôi theo quy trình hoàn 
toàn theo tự nhiên hữu cơ. Ong 
được nuôi trong vườn hoa cà phê 
và di chuyển theo mùa hoa để lấy 
mật. Nhờ đó, sản phẩm đạt chất 
lượng mật ong sánh vàng, ngọt, 
thơm mùi đặc trưng. Bên cạnh 
xuất khẩu mật ong thô, công ty 
đang đầu tư các loại sản phẩm từ 
mật ong như viên nang làm từ sữa 
mật ong chúa, sản phẩm tinh bột 
nghệ sữa mật ong chúa, mật ong 
nguyên chất. 

Với thương hiệu mật ong 
Mether nature, Công ty TNHH 
Kim Trúc Plus, ấp Đông Hải, xã 
Tân Hải, TX. Phú Mỹ cũng đang 
nỗ lực xây dựng sản phẩm mật 
ong “Made in Bà Rịa – Vũng 
Tàu”.  

Xây dựng sản phẩm OCOP 
Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 

150 hộ nuôi với khoảng 6 ngàn 
đàn ong, tập trung chủ yếu ở 2 
huyện Châu Đức và Xuyên Mộc. 
Theo đánh giá của ngành nông 

nghiệp, 2 địa phương này có nhiều 
lợi thế phát triển nghề nuôi ong 
bởi có nhiều tràm, cao su và các 
loại cây công nghiệp như: điều, cà 
phê,... để ong có thể hút mật hoa 
và cho mật ngon, chất lượng mật 
tốt, màu mật đẹp. 

Để hướng tới xây dựng sản 
phẩm đặc trưng của địa phương 
(OCOP), các hộ nuôi ong trên địa 
bàn tỉnh đang hướng đến yếu tố 
bảo đảm chất lượng, phát triển mật 
ong trở thành sản phẩm đặc trưng 
của địa phương, xây dựng thương 
hiệu một cách bài bản. Nhờ sự hỗ 
trợ của chính quyền địa phương, 
các đơn vị hiện đang chuẩn bị hồ 
sơ sản phẩm OCOP. Đồng thời, 
đăng ký nhãn hiệu, làm tem truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm… Đến 
nay, một số sản phẩm như mật ong 
nguyên chất, mật ong hoa nhãn, 
mật ong hoa cà phê, mật ong hoa 
chôm chôm của Công ty TNHH 
Duy Anh Bee đã được công nhận 
đạt 4 sao sản phẩm OCOP năm 
2020. 

(Theo baomoi.com) 
 
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý: Góc 
nhìn từ một số nước trên thế 
giới  

Theo một thống kế các kết quả 
nghiên cứu về hộ chỉ dẫn địa lý 
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cho thấy, thế giới có khoảng hơn 
10.000 hộ chỉ dẫn địa lý được bảo 
hộ, với giá trị thương mại ước tính 
hơn 50 tỷ USD. Nhiều quốc gia 
nhận thức ngày càng rõ rằng bảo 
hộ chỉ dẫn địa lý chính là một cơ 
hội, chúng có những thuộc tính thể 
chất đặc thù và văn hóa độc đáo 
mà có thể chuyển thành sản phẩm 
khác biệt. Những tài sản vật chất 
và văn hóa hình thành nên giá trị 
cơ bản cho các đặc trưng của hộ 
chỉ dẫn địa lý. 

Với các nước Pháp, Italy, Tây 
Ban Nha, Ấn Độ, Thái Lan… đã 
thành công với những giải pháp, 
quan điểm xây dựng thương hiệu 
cho nông sản, đặc biệt là bảo hộ 
chỉ dẫn địa lý của cộng đồng 
chung châu Âu đó là: chống lại sự 
giả mạo và lạm dụng tên gọi của 
các sản phẩm gắn với một địa 
danh cụ thể; chống lại các hành vi 
xâm phạm và cạnh tranh không 
lành mạnh trên thị trường; góp 
phần nâng cao giá trị sản phẩm, 
thúc đẩy quá trình phát triển nông 
nghiệp nông thôn. 

Được biết tại Pháp, dựa vào các 
sản phẩm đặc thù được xây dựng 
nhãn hiệu cộng đồng để thúc đẩy 
kinh tế nông thôn (ẩm thực, lễ hội 
truyền thống, du lịch cộng 
đồng...). Nhờ các hoạt động này, 

nông dân và nông thôn Pháp vẫn 
đứng vững trước các khó khăn do 
quá trình toàn cầu hóa, đô thị hóa 
và công nghiệp hóa. Nhãn hiệu 
cộng đồng trở thành công cụ đắc 
lực làm sống lại khu vực nông 
thôn Pháp. Mô hình này đã được 
nhân rộng và phát triển thành 
mạng lưới quốc tế. 

Còn tại một số khu vực miền 
núi của Tây Ban Nha, đứng trước 
nguy cơ chỉ còn những người già 
và đàn ông chăn cừu định cư do 
phụ nữ trẻ và thanh niên rời bỏ 
nông thôn, người dân Tây Ban 
Nha đã xây dựng bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý cho sản phẩm thịt cừu, mở 
dịch vụ du lịch gắn với cừu, ẩm 
thực thịt cừu và khôi phục lại các 
lễ hội truyền thống. Các hoạt động 
này đã làm cho kinh tế phát triển 
trở lại, thu nhập tăng, nam thanh 
niên chăn cừu cảm thấy tự hào khi 
được sử dụng các kiến thức bản 
địa vốn có của họ và ngày càng có 
nhiều phụ nữ không muốn rời bỏ 
nông thôn nữa. 

 
Thanh long Bình Thuận của Việt Nam được 

bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản. 
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Tại Việt Nam, bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý được đánh giá góp phần 
quan trọng vào việc phát triển kinh 
tế. Bởi người tiêu dùng tin rằng 
khi mua sản phẩm được bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý, họ đã lựa chọn được 
sản phẩm, có chất lượng, an toàn. 
Đồng thời các sản phẩm được bảo 
hộ chỉ dẫn địa lý được đảm bảo 
rằng các sản phẩm có tính chất đặc 
thù của địa phương, vùng lãnh thổ 
hoặc quốc gia; bảo vệ được bí 
quyết công nghệ, thúc đẩy phát 
triển nông thôn và du lịch. Chỉ dẫn 
địa lý cũng là một nhân tố quan 
trọng góp phần trong bình ổn chất 
lượng và danh tiếng của các sản 
phẩm. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý được 
coi là công cụ marketing quan 
trọng trong cạnh tranh thị trường 
trong thời gian tới. Việc bảo hộ 
chỉ dẫn địa lý đóng vai trò quan 
trọng để phát triển hình ảnh tốt 
đẹp của sản phẩm tới người tiêu 
dùng. 

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cũng 
được coi góp phần nâng cao giá trị 
kinh tế cho đặc sản địa phương: 
Việt Nam là vùng nông nghiệp 
nhiệt đới, phong phú, đa dạng sinh 
học, 50-60% người dân tham gia 
vào sản xuất nông nghiệp, sản 
phẩm nông nghiệp chiếm 20-30% 
GDP, nên Việt Nam có đầy đủ 

điều kiện phát triển nền nông 
nghiệp dựa trên cơ chế bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý…  

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cũng giúp 
đảm bảo quyền và lợi ích cho 
người sản xuất và tiêu dùng. Chỉ 
dẫn địa lý đang được xem là một 
công cụ quan trọng cung cấp sự 
đảm bảo chất lượng cho người tiêu 
dùng. Bên cạnh đó, khi một chỉ 
dẫn địa lý được bảo hộ, cơ chế 
quản lý và kiểm soát việc sử dụng 
chỉ dẫn địa lý cũng như việc duy 
trì, đảm bảo chất lượng sản phẩm 
mang chỉ dẫn địa lý sẽ tạo ra công 
ăn việc làm cho số lượng lớn 
người lao động của địa phương 
đó, khắc phục tình trạng thất 
nghiệp.  

Khi chỉ dẫn địa lý đã được thừa 
nhận và biết đến một cách rộng rãi 
trên thị trường, nó sẽ là phương 
tiện nâng cao thu nhập, cải thiện 
đời sống cho không chỉ người sản 
xuất của địa phương mà cả những 
nhà kinh doanh, nhà sản xuất 
nguyên liệu thô, phụ phẩm, các 
công ty vận tải. 

(Theo vietq.vn) 
 

 Giai đoạn 2011-2020, Bộ 
KH&CN hỗ trợ bảo hộ quyền 
SHTT cho hơn 1.100 sản phẩm  

Thông tin tại buổi giao lưu trực 
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tuyến "Tài sản trí tuệ: Nguồn lực 
và dư địa mới để phát triển kinh tế 
- văn hóa - xã hội" diễn ra mới 
đây, Phó Cục trưởng Cục SHTT 
Phan Ngân Sơn cho biết, giai 
đoạn 2011-2020, Bộ KH&CN 
cùng các địa phương đã hỗ trợ 
bảo hộ SHTT cho hơn 1.100 sản 
phẩm. 

Chương trình phát triển tài sản 
trí tuệ (Chương trình 68) được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
thực hiện từ năm 2005 với các 
mục tiêu: nâng cao nhận thức của 
các doanh nghiệp Việt Nam về 
bảo hộ SHTT để các doanh nghiệp 
chủ động xây dựng, khai thác, 
phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ; 
nâng cao khả năng cạnh tranh của 
doanh nghiệp Việt Nam trên thị 
trường trong nước và quốc tế 
thông qua việc hỗ trợ xác lập, khai 
thác, bảo vệ và phát triển tài sản 
trí tuệ. 

Đến nay, Chương trình 68 đã 
triển khai qua 3 giai đoạn (2006-
2010, 2011-2015, 2016-2020), 
góp phần đưa hoạt động SHTT tới 
mọi miền Tổ quốc, xã hội hóa 
công tác đầu tư cho hoạt động bảo 
hộ và phát triển TSTT; nâng cao 
nhận thức, thúc đẩy việc đăng ký 
bảo hộ SHTT cho các doanh 
nghiệp, người dân; nâng cao danh 

tiếng và khả năng cạnh tranh của 
sản phẩm và doanh nghiệp; đưa 
các kết quả nghiên cứu, sáng chế 
vào thực tiễn đời sống, phục vụ lợi 
ích dân sinh. 

Từ những kết quả đã đạt được 
và sự ghi nhận, đánh giá cao về 
hiệu quả của Chương trình 68 của 
các bộ/ngành, địa phương trong cả 
nước, ngày 24/12/2020, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết 
định số 2205/QĐ-TTg phê duyệt 
Chương trình phát triển TSTT đến 
năm 2030 với mục tiêu: đưa 
SHTT trở thành công cụ quan 
trọng nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia, tạo môi trường 
khuyến khích đổi mới sáng tạo và 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, văn 
hóa, xã hội. 

Để hiểu rõ hơn về những kết 
quả đã đạt được của Chương trình 
giai đoạn trước và tính cấp bách 
khi thực hiện một số nội dung 
quan trọng trong giai đoạn mới, 
chiều ngày 22/12/2021, buổi giao 
lưu trực tuyến “Tài sản trí tuệ: 
Nguồn lực và dư địa mới để phát 
triển kinh tế - văn hóa - xã hội” đã 
được tổ chức bởi Tạp chí Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam 
và Cục Sở hữu trí tuệ. 

Buổi giao lưu có sự tham dự 
của ông Phan Ngân Sơn - Phó Cục 
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trưởng Cục Sở hữu trí tuệ; 
ông Mai Văn Dũng - PGĐ Trung 
tâm Nghiên cứu đào tạo và hỗ trợ, 
tư vấn; ông Chu Thúc Đạt - Vụ 
trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa 
phương; ông Nguyễn Hữu Cẩn - 
Phó Viện trưởng Viện Khoa học 
Sở hữu trí tuệ, ông Trần Văn Hải - 
Trưởng Bộ môn SHTT - Khoa 
Khoa học Quản lý - Trường Đại 
học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội; 
ông Phùng Minh Hải - Viện 
Nghiên cứu sáng chế và khai thác 
công nghệ và ông Đặng Ngọc Bảo 
- Nguyên Tổng biên tập Tạp 
chí Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam. 

Báo cáo đề dẫn buổi giao lưu, 
Phó Cục trưởng cục SHTT Phan 
Ngân Sơn cho biết, chương trình 
phát triển Tài sản trí tuệ (TSTT) 
giai đoạn 2011-2020 được phê 
duyệt theo Quyết định số 
2204/QĐ-TTg ngày 6/12/2010 và 
Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 
14/6/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ.  

Ông Phan Ngân Sơn cho biết, 
kết quả triển khai của Chương 
trình trong giai đoạn này đã góp 
phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy 
việc đăng ký bảo hộ SHTT cho 
các doanh nghiệp, người dân. Cụ 
thể đã có hàng nghìn số phát sóng 

chuyên mục về SHTT trên các đài 
truyền hình trung ương và địa 
phương, hàng chục nghìn người 
được tập huấn về SHTT, số lượng 
đơn đăng ký bảo hộ SHTT của 
Việt Nam tăng khoảng 
10%/năm...; phát triển nguồn nhân 
lực về SHTT cho doanh nghiệp và 
cơ quan quản lý nhà nước (10.000 
người được đào tạo cơ bản và 
2.500 người được đào tạo chuyên 
sâu về SHTT). 

 
Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Phan 

Ngân Sơn 

Đáng chú ý, trong giai đoạn 
này đã có hơn 1.100 sản phẩm chủ 
lực địa phương, sản phẩm nông 
nghiệp đặc thù đã được Bộ Khoa 
học và Công nghệ và các địa 
phương hỗ trợ bảo hộ quyền 
SHTT từ đó giúp nâng cao danh 
tiếng và khả năng cạnh tranh của 
sản phẩm ở cả thị trường trong 
nước và nước ngoài. 

Với những kết quả đã đạt được 
và sự ghi nhận, đánh giá cao về 
hiệu quả của Chương trình của các 
bộ/ngành, địa phương trong cả 
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nước, ngày 24/12/2020, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết 
định số 2205/QĐ-TTg phê duyệt 
Chương trình phát triển TSTT đến 
năm 2030. Trong giai đoạn này, 
Chương trình sẽ tập trung thực 
hiện đưa SHTT trở thành công cụ 
quan trọng nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia, tạo môi trường 
khuyến khích đổi mới sáng tạo và 
thúc đẩy phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội. 

Bên cạnh đó, để góp phần thực 
hiện thành công Chiến lược SHTT 
đến năm 2030, Chương trình đặt 
mục tiêu số lượng đơn đăng ký 
bảo hộ sáng chế của các viện 
nghiên cứu, trường đại học tăng 
trung bình 16-18%/năm; số lượng 
đơn đăng ký bảo hộ giống cây 
trồng tăng trung bình 12-14%; số 
lượng đơn đăng ký nhãn hiệu của 
các doanh nghiệp Việt Nam tăng 
trung bình 8-10%/năm. 

Để đạt được các mục tiêu theo 
Quyết định 2205/QĐ-TTg, 
Chương trình sẽ tập trung vào tăng 
cường các hoạt động tạo ra TSTT, 
nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực về đổi mới sáng tạo và SHTT; 
thúc đẩy đăng ký bảo hộ TSTT ở 
trong và ngoài nước. Chương trình 
sẽ tập trung vào hỗ trợ đăng ký 
bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công 

nghiệp và nhãn hiệu của các tổ 
chức, cá nhân; nâng cao hiệu quả 
quản lý, khai thác và phát triển 
TSTT; thúc đẩy, tăng cường hiệu 
quả thực thi và chống xâm phạm 
quyền SHTT; phát triển, nâng cao 
năng lực các tổ chức trung gian và 
chủ thể quyền SHTT; thúc đẩy 
hình thành, tạo dựng văn hóa 
SHTT trong xã hội. Chương trình 
sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức về SHTT trên các 
phương tiện thông tin đại chúng 
nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và 
xây dựng ý thức, trách nhiệm tôn 
trọng quyền SHTT; biên soạn, 
phát hành tài liệu về SHTT; xây 
dựng và vận hành phần mềm, 
chương trình ứng dụng trên thiết 
bị điện tử, thiết bị di động để cung 
cấp thông tin, hỗ trợ, tư vấn về 
SHTT. Đồng thời có chính sách 
vinh danh, khen thưởng đối với 
các tập thể, cá nhân có thành tích 
trong hoạt động SHTT. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Đẩy nhanh tốc độ thẩm định 
đơn đăng ký sáng chế và nhãn 
hiệu  

Theo Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
Khoa học và Công nghệ), dù bị 
ảnh hưởng mạnh bởi dịch Covid-
19 và giãn cách xã hội, nhưng 
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lượng đơn đăng ký bảo hộ độc 
quyền sáng chế nộp vào Cục vẫn 
tăng 8,3%. 

Kết quả xử lý đơn sở hữu công 
nghiệp tăng 5,4% so năm 2020, 
trong đó kết quả xử lý đơn nhãn 
hiệu quốc gia tăng 8,2%. Kết quả 
giải quyết đơn khiếu nại về sở hữu 
công nghiệp tăng gần 50% và các 
loại đơn, yêu cầu liên quan đến 
văn bằng bảo hộ tăng trên 30% so 
với năm 2020.  

Mặc dù kết quả xử lý đơn ngày 
càng được cải thiện, nhưng tình 
trạng tồn đọng đơn đăng ký sở 
hữu công nghiệp vẫn còn nhiều. 
Để đẩy nhanh công tác xử lý đơn, 
Cục Sở hữu trí tuệ đã xây dựng và 
phê duyệt “Giải pháp giải quyết 
tình trạng tồn đọng đơn đăng ký 
nhãn hiệu” và “Giải pháp xử lý 
đơn đăng ký sáng chế giai đoạn 
2021-2025”, bắt đầu áp dụng từ 
đầu năm 2022.  

Theo đó, để giải quyết tình 
trạng tồn đọng đơn đăng ký nhãn 
hiệu, Cục sẽ tập trung nâng cao 
năng suất trong công đoạn tra cứu 
phục vụ thẩm định nội dung bằng 
việc tách công việc này ra thành 
một công đoạn độc lập; tuyển 
dụng và đào tạo các tra cứu viên 
để thực hiện công đoạn tra cứu, 
đồng thời tận dụng kinh nghiệm 

của các thẩm định viên để tập 
trung thực hiện đánh giá khả năng 
bảo hộ của nhãn hiệu dựa trên kết 
quả tra cứu đã có sẵn. Phấn đấu 
tình trạng tồn đơn đăng ký nhãn 
hiệu cơ bản được giải quyết vào 
năm 2024. 

Đối với giải pháp xử lý đơn 
đăng ký sáng chế, Cục Sở hữu trí 
tuệ đề ra mục tiêu cho giai đoạn 
2022-2023. Theo đó mỗi năm, 
năng lực thẩm định tăng 20-25%. 
Đến năm 2025 cơ bản đáp ứng 
thời hạn thẩm định theo quy định; 
rút ngắn thời gian thẩm định đối 
với đơn trong nước. 

Để thực hiện được các mục 
tiêu, các nhiệm vụ chính sẽ triển 
khai gồm: Tuyển dụng, đào tạo 
thẩm định viên; nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực; xã hội hóa 
một số công đoạn trong quy trình 
thẩm định để huy động các nguồn 
lực bên ngoài; chuẩn hóa dữ liệu, 
nâng cấp hệ thống quản trị đơn 
theo hướng chuyển đổi số. Từ năm 
2022, xây dựng cơ chế tự chủ cho 
nhiệm vụ thẩm định đơn nhằm 
nâng cao năng suất, chất lượng 
trong thẩm định đơn đăng ký bảo 
hộ độc quyền sáng chế. 

(Theo baomoi.com) 
 
 Hoa đào xứ Lạng được trao 
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văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập 
thể  

Mới đây, Hội Làm vườn tỉnh 
Lạng Sơn đã tổ chức lễ công bố 
văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể 
“Hoa đào Xứ Lạng”, giúp nâng 
cao giá trị của đặc sản nơi đây. 

Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, cả 
Xứ Lạng chìm trong sắc đào rực 
rỡ. Vào thời điểm này, trên khắp 
các làng bản, nẻo đường của nơi 
địa đầu, đâu đâu cũng được tô 
điểm bởi vẻ đẹp của hoa đào, làm 
cho lòng người thêm rạo rực, hân 
hoan… Đây cũng chính là tín hiệu 
mời gọi du khách gần xa đến với 
Xứ Lạng – xứ sở hoa đào. 

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên 
giới có thời tiết quanh năm mát 
mẻ. Do đó, khi tiết trời vào xuân 
là lúc người dân nơi đây cũng như 
du khách được thưởng thức những 
giống đào bản địa đẹp và quý như: 
Đào bích, đào phai, đào bạch, đào 
chuông, đào Mẫu Sơn...  

Cây hoa đào được trồng ở hầu 
hết các huyện, thành phố trên địa 
bàn tỉnh; tuy nhiên tập trung nhiều 
ở thành phố Lạng Sơn và các 
huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Hữu 
Lũng, Bắc Sơn. Hiện nay, toàn 
tỉnh có khoảng 98ha với 150 nghìn 
cây Hoa đào các loại. Thị trường 
tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh, thành 

phố Hà Nội và Thái Nguyên. 
Tuy nhiên trong quá trình sản 

xuất và kinh doanh, hoa đào tại 
Lạng Sơn gặp nhiều khó khăn do 
sản phẩm chưa có thương hiệu, 
quá trình quản lý sản xuất chưa 
hiệu quả. Từ thực tế đó các sở, 
ngành đã tham mưu trình UBND 
tỉnh nhiều giải pháp nhằm bảo tồn 
giá trị cây Hoa đào Lạng Sơn để 
hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ 
cây Hoa đào trên địa bàn tỉnh. 
Cùng với đó Hội làm vườn tỉnh, 
Sở Khoa học và Công nghệ đã tập 
trung hoàn thiện hồ sơ trình Cục 
Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và 
Công nghệ đăng ký nhãn hiệu.Vì 
vậy Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa 
học và Công nghệ đã ban hành 
Quyết định 95015/QĐ – SHTT về 
việc cấp giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu cho cây đào Xứ Lạng. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Công bố Giấy chứng nhận 
đăng ký chỉ dẫn địa lý hạt tiêu 
Đắk Nông  

Mới đây, ông Đinh Hữu Phí, 
Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, đã 
chính thức trao tại Giấy chứng 
nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Đắk 
Nông” cho sản phẩm hạt tiêu cho 
đại diện tỉnh Đắk Nông. 

Vừa qua, tại Trung tâm hội 
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nghị tỉnh Đắk Nông đã diễn ra Lễ 
công bố Quyết định và trao Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 
“Đắk Nông” cho sản phẩm hạt 
tiêu. Tham dự Lễ công bố có sự 
hiện diện của ông Lê Trọng Yên, 
tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đắk Nông, ông 
Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở 
hữu trí tuệ, lãnh đạo Sở Khoa học 
và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn cùng đại diện 
các tổ chức, doanh nghiệp, người 
sản xuất hạt tiêu và các đơn vị 
truyền thông của tỉnh. 

 
Ông Đinh Hữu Phí trao Giấy chứng nhận 
đăng ký chỉ dẫn địa lý “Đắk Nông” cho 

sản phẩm hạt tiêu  

Tại Lễ công bố, ông Đinh Hữu 
Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ 
đã trao Giấy chứng nhận đăng ký 
chỉ dẫn địa lý “Đắk Nông” cho sản 
phẩm hạt tiêu số 00111 cho ông 
Lê Trọng Yên – đại diện cho tỉnh 
Đắk Nông. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh 
Hữu Phí nhấn mạnh “Ủy ban nhân 
dân tỉnh Đắk Nông cần đẩy mạnh, 

phát triển hơn nữa nhằm gia tăng 
giá trị các sản phẩm tiềm năng của 
tỉnh. Đồng thời, bảo hộ chỉ dẫn địa 
lý “Đắk Nông” cho sản phẩm hạt 
tiêu chỉ là bước khởi đầu, thời 
gian tới, Sở Khoa học và Công 
nghệ với vai trò là Tổ chức quản 
lý chỉ dẫn địa lý cần tiếp tục xây 
dựng các chính sách, tổ chức bộ 
máy quản lý, tạo điều kiện để các 
tổ chức, người sản xuất kinh 
doanh có thể sử dụng chỉ dẫn địa 
lý một cách hiệu quả”. 

Trước đó, vào ngày 
9/11/2021, Cục trưởng Cục Sở 
hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 
5157/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 
số 00111 cho sản phẩm hạt tiêu 
“Đắk Nông”. Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Đắk Nông là Tổ 
chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.  

Được biết, Đắk Nông là một 
trong những khu vực cho năng 
suất hồ tiêu cao nhất Việt Nam 
góp phần, đưa Việt Nam trở thành 
cường quốc xuất khẩu hồ tiêu số 1 
thế giới. Từ những năm 1980, hồ 
tiêu đã được phát triển trên tại Đắk 
Nông, tập trung chủ yếu ở các 
HTX và nông trường quốc doanh 
với diện tích khoảng 40 – 50 ha. 
Từ đó đến nay, diện tích hồ tiêu 
liên tục tăng mạnh, hiện đạt 
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33.591 ha, sản lượng 60.049 tấn. 
Nhờ phát triển trên nền đất bazan 
màu mỡ nên thành phần khoáng 
có trong hạt tiêu của Đắk Nông 
cao hơn so với các vùng trồng tiêu 
khác.  

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Liêu thu giữ nhiều phụ tùng 
xe gắn máy giả nhãn hiệu 
Honda  

Cục QLTT tỉnh Bạc Liêu vừa 
kiểm tra đột xuất 2 cơ sở kinh 
doanh phụ tùng xe gắn máy, có 
dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu 
Honda đã được đăng ký bảo hộ tại 
Việt Nam. 

 
Ngày 22/12, qua công tác thu 

thập, thẩm tra, xác minh thông tin 
về dấu hiệu vi phạm pháp luật, 
Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị 
trường (QLTT) số 2 tỉnh Bạc Liêu 
phối hợp với Chi nhánh Công ty 
Luật TNHH Phạm và Liên Danh 

tiến hành kiểm tra đột xuất 2 cơ sở 
kinh doanh phụ tùng xe gắn 
máy có dấu hiệu giả mạo nhãn 
hiệu Honda đã được đăng ký bảo 
hộ tại Việt Nam. 

Cụ thể là cơ sở phụ tùng xe gắn 
máy Bảy Chín (địa chỉ quốc lộ 
1A-328, Thị trấn Hòa Bình, huyện 
Hòa Bình), do bà Huỳnh Thị Mi 
làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, 
Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở 
đang trưng bày bán phụ tùng xe 
gắn máy là Thằn lằn sên đề hiệu 
Honda, số lượng 46 cái, có dấu 
hiệu giả mạo nhãn hiệu Honda đã 
được đăng ký bảo hộ tại Việt 
Nam. Trị giá hàng hóa có dấu hiệu 
vi phạm là 2.760.000 đồng. 

Tại cơ sở sửa Honda-Xe đạp 
Tiến (địa chỉ tại ấp 18, xã Vĩnh 
Bình, huyện Hòa Bình), do ông 
Đàm Thanh Tuyến làm chủ, Đoàn 
kiểm tra phát hiện cơ sở đang 
trưng bày bán hàng hóa là phụ 
tùng xe gắn máy có dấu hiệu giả 
mạo nhãn hiệu Honda. Số lượng 
hàng hóa vi phạm bao gồm: Dây 
đồng hồ tốc độ hiệu Honda (mã: 
44830-KVB-900); Dây thắng hiệu 
Honda (mã: 31120-KTL-641). 
Tổng trị giá hàng hóa có dấu hiệu 
vi phạm là 1.360.000 đồng. 

Đội QLTT số 2 tiến hành lập 
biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng 
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hóa có dấu hiệu vi phạm nêu trên 
để xử lý theo quy định của pháp 
luật. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Thành phố Hồ Chí Minh: 
Thu giữ hơn 4 tấn ngó sen ngâm 
hóa chất 

Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát 
phòng chống tội phạm môi trường, 
Công an Thành phố Hồ Chí Minh 
cho biết, vừa phát hiện một cơ 
sở chế biến ngó sen ngâm hóa 
chất trên địa bàn huyện Củ 
Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Công an đã thu giữ hơn 4 tấn ngó 
sen đang chuẩn bị được đưa đi 
tiêu thụ tại các chợ đầu mối trên 
địa bàn. 

 
Cụ thể vào tối ngày 21/1, 

Phòng Cảnh sát phòng chống tội 
phạm môi trường, Công an thành 
phố kiểm tra hộ kinh doanh của 
ông Nguyễn Bá Thinh tại xã Bình 
Mỹ , huyện Củ Chi. Tại đây đang 
có nhiều công nhân đang đổ ngó 
sen trên nền ximăng để sơ chế. 

Kiểm tra bên trong cơ sở này, 
Công an phát hiện hơn 20 thùng 
nhựa lớn đang ngâm ngó sen với 
hóa chất cùng nhiều can nhựa 
không có nhãn mác và không có 
thời hạn sử dụng, bên trong các 
can này chứa hóa chất dạng lỏng; 
nhiều bao hóa chất dạng bột không 
được sử dụng trong chế biến thực 
phẩm. Tổng cộng có hơn 4 tấn ngó 
sen đang ngâm hóa chất tại cơ sở. 

Lực lượng chức năng đã tiến 
hành lập biên bản hộ kinh doanh 
trên về hành vi sử dụng phụ gia 
hóa chất không rõ nguồn gốc để 
chế biến thực phẩm. Đồng thời, 
tạm giữ số ngó sen, hóa chất nêu 
trên và lấy mẫu hóa chất để phân 
tích các chỉ tiêu an toàn thực 
phẩm. Cơ sở này được Ban Quản 
lý An toàn thực phẩm Thành phố 
Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận 
vệ sinh an toàn thực phẩm có hiệu 
lực đến ngày 8/5/2023. Hiện vụ 
việc đang tiếp tục được điều tra, 
xử lý theo quy định. 

 (Theo vietQ.vn) 
 
 Phát hiện container loa đài 

nhập khẩu nghi xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ  

Chi cục Hải quan cửa khẩu 
Cảng Hải Phòng khu vực I phối 
hợp với Cục Điều tra chống buôn 
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lậu (Đội 4), Đội Kiểm soát hải 
quan đã tiến hành thủ tục kiểm 
tra, mở container hàng nhập khẩu 
thiết bị âm thanh để kiểm tra do 
có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu 
trí tuệ. 

Trên cơ sở đơn đề nghị của 
Công ty CP xuất nhập khẩu và đầu 
tư phát triển Tân Việt (Công ty 
Tân Việt), ngày 30/11/2021, Chi 
cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải 
Phòng khu vực I phối hợp với Cục 
điều tra chống buôn lậu (Đội 4), 
Đội Kiểm soát hải quan đã tiến 
hành thủ tục kiểm tra, mở 
container hàng nhập khẩu thiết bị 
âm thanh của Công ty CP đầu tư 
AV Việt Nam (Công ty AV Việt 
Nam, địa chỉ ở số 7, ngõ 68 phố 
Nam Đồng, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, Hà Nội) do nghi 
vấn có hành vi xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ. 

 
Tại thời điểm kiểm tra, hàng 

hóa trong container theo tờ khai 
hải quan gồm 20 mục, gồm loa, bộ 
loa thùng, bộ tạo vang xử lý tín 
hiệu âm thanh, bộ chia nguồn, 

micro không dây, khung giá treo 
loa các loại đều mang nhãn hiệu 
“CAF”, tình trạng mới 100% có 
xuất xứ từ Trung Quốc. Cơ quan 
chức năng đã lấy 19 mẫu hàng hóa 
là các sản phẩm của hệ thống âm 
thanh, được nhập khẩu theo tờ 
khai ngày 22/11/2022 của Cty AV 
Việt Nam để trưng cầu giám định. 
Phần hàng hóa còn lại đóng trở lại 
container và kẹp trì niêm phong. 

Đến ngày 7/1/2022, Hải quan 
Hải Phòng có văn bản (kèm mẫu 
sản phẩm) gửi Viện Khoa học Sở 
hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam đề nghị phối hợp 
giám định lô hàng trên của Công 
ty AV Việt Nam xem “có hay 
không dấu hiệu hàng giả, xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ” như 
đơn tố giác của Công ty Tân Việt. 

Ngày 10/1/2022, Viện Khoa 
học Sở hữu trí tuệ đã có Kết luận 
giám định sở hữu công nghiệp. 
Theo Kết luận, dấu hiệu “CAF” 
gắn trên các sản phẩm (hàng hóa) 
bị xem xét – như thể hiện tại mẫu 
vật giám định là yếu tố xâm phạm 
quyền theo quy định tại Điều 11 
Nghị định 105/2006 sửa đổi đối 
với Nhãn hiệu được bảo hộ theo 
GCNĐKNH số 390821 của Công 
ty Tân Việt. 

 (Theo baomoi.com) 


