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SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ THẾ HỆ 
TRẺ: ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÌ 
MỘT TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP 
HƠN 

Ngày 26 tháng 4 hằng năm 
chúng ta kỷ niệm Ngày Sở hữu trí 
tuệ thế giới để cùng tìm hiểu về 
vai trò của quyền sở hữu trí tuệ 
(SHTT) trong việc khuyến khích 
đổi mới và sáng tạo. Ngày Sở hữu 
trí tuệ thế giới năm 2022 ghi nhận 
tiềm năng to lớn của giới trẻ trong 
việc tìm ra các giải pháp mới và 
tốt hơn hỗ trợ sự chuyển đổi đến 
một tương lai bền vững. 

Những người trẻ trên toàn thế 
giới đang chấp nhận những thách 
thức của sự đổi mới sáng tạo, sử 
dụng năng lượng và sự khéo léo, 
trí tò mò và sự sáng tạo của mình 
để đi tới một tương lai tốt đẹp hơn. 
Những bộ óc đổi mới, năng động 
và sáng tạo đang giúp thúc đẩy 
những thay đổi mà chúng ta cần 
để hướng tới một tương lai bền 
vững hơn. Hãy cùng khám phá 
cách thức mà quyền SHTT có thể 
hỗ trợ thế hệ trẻ ngày mai kiến tạo 
một tương lai tốt đẹp hơn. 

Năm nay, chủ đề của Ngày Sở 
hữu trí tuệ thế giới 2022 là “Sở 

hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ: Đổi mới 
sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp 
hơn” và tôn vinh những đổi mới 
và sáng tạo do thanh niên dẫn dắt. 

 
Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 

2022 là cơ hội để những người trẻ 
tìm hiểu cách thức mà quyền 
SHTT có thể hỗ trợ các mục tiêu 
của họ, giúp biến ý tưởng của họ 
thành hiện thực, tạo thu nhập, tạo 
việc làm và tác động tích cực đến 
thế giới xung quanh. Với quyền 
SHTT, những người trẻ tuổi được 
tiếp cận một số công cụ chính mà 
họ cần để thúc đẩy tham vọng của 
mình. 

Qua cuộc vận động hưởng ứng, 
những người trẻ tuổi sẽ có thể hiểu 
rõ hơn về cách các công cụ của hệ 
thống SHTT - nhãn hiệu, kiểu 
dáng công nghiệp, quyền tác giả, 
sáng chế, giống cây trồng, chỉ dẫn 
địa lý, bí mật kinh doanh và các 
đối tượng khác - có thể hỗ trợ họ 
thực hiện tham vọng xây dựng 
một tương lai tốt đẹp hơn. 

Chúng tôi cũng xem xét kỹ hơn 
vai trò của WIPO trong việc hỗ trợ 
các nỗ lực của quốc gia và khu 
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vực tạo ra môi trường pháp lý và 
chính sách cho các nhà sáng chế, 
người sáng tạo và nhà doanh 
nghiệp trẻ phát triển. 

Hưởng ứng ngày 26 tháng 4 
năm 2022, hãy cùng chúng tôi tôn 
vinh sự khéo léo, sáng tạo, tầm 
nhìn và lòng dũng cảm của những 
nhà sáng tạo, nhà sáng chế và nhà 
doanh nghiệp trẻ của thế giới để 
xây dựng một tương lai tốt đẹp 
hơn. 

Thế hệ Z và Thế hệ thiên 
niên kỷ: những nhà sáng tạo của 
tương lai 

Những người trẻ tuổi ngày nay 
là một nguồn sáng tạo và khéo léo 
đáng kinh ngạc và chưa được khai 
thác. Hiện nay, thế giới có khoảng 
1,8 tỷ người trẻ tuổi (đến 24 tuổi). 
Chín mươi phần trăm trong số họ 
sống ở các nước đang phát triển. 
Tỷ lệ người trẻ (dưới 35 tuổi) sẽ 
tăng lên trong những năm tới. Ở 
tất cả các khu vực, những người 
trẻ tuổi là tác nhân tự nhiên của sự 
thay đổi, của những con đường 
dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn. 

Thế hệ thiên niên kỷ và thế hệ 
Z là những người tạo ra sự thay 
đổi; họ là những người thực dụng, 
dám nói và dám chấp nhận thách 
thức. Những người trẻ ngày nay là 
những con người bẩm sinh của kỹ 

thuật số. Họ lớn lên trong một thế 
giới kết nối với điện thoại di động 
và internet, nơi làn ranh giữa thế 
giới vật lý và kỹ thuật số bị xóa 
nhòa. Điều này đã định hình nên 
một thế hệ được cho là có tinh 
thần kinh doanh, đổi mới và sáng 
tạo nhất. Kêu gọi tất cả những 
người trẻ tuổi, dù tham vọng của 
bạn đặt ở đâu - nghệ thuật, khoa 
học, công nghệ - thì tư duy đổi 
mới và sáng tạo được hỗ trợ bởi 
quyền SHTT sẽ giúp bạn tạo ra sự 
khác biệt. Vì vậy, hãy tham gia 
vào cuộc vận động hưởng ứng 
Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 
nay và tìm ra những gì mà SHTT 
có thể làm cho bạn. 

Đối với các nhà hoạch định 
chính sách, chúng tôi kêu gọi các 
quý vị hãy lắng nghe những mong 
muốn và mối quan tâm của các 
nhà sáng chế, các nhà sáng tạo và 
nhà doanh nghiệp trẻ, đồng thời 
phát triển các chính sách và 
chương trình nuôi dưỡng và hỗ trợ 
những nỗ lực đổi mới của họ vì 
một tương lai tốt đẹp hơn. Với 
những hạn chế liên quan đến dịch 
COVID đang diễn ra, Ngày Sở 
hữu trí tuệ thế giới 2022 sẽ là một 
cuộc vận động hưởng ứng kết hợp 
giữa trực tuyến và trực tiếp. 

 (most.gov.vn) 



 Số 252 – 02/2022 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 3 
 

TRUNG QUỐC VÀ MỸ DẪN 
ĐẦU VỀ ĐƠN ĐĂNG KÝ 
SÁNG CHẾ QUỐC TẾ 

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế 
giới (WIPO) có trụ sở tại Geneva 
đã thông báo về số lượng bằng 
sáng chế quốc tế kỷ lục đã được 
nộp vào năm ngoái bất chấp đại 
dịch COVID-19. 

 Theo báo cáo thường niên của 
WIPO, có 277.500 đơn đăng ký 
bằng sáng chế được nộp trong 
năm 2021, tăng 0,9% so với một 
năm trước đó và đánh dấu năm 
tăng thứ 12 liên tiếp. Điều này cho 
thấy nỗ lực đổi mới, sáng tạo 
không bị cản trở do đại dịch 
COVID-19.  

Tổng Giám đốc WIPO, ông 
Daren Tang, nhận định những con 
số này cho thấy sự đổi mới và tinh 
thần khởi nghiệp vẫn được thúc 
đẩy mạnh mẽ bất chấp những gián 
đoạn do đại dịch COVID-19 gây 
ra. Diễn biến này hoàn toàn trái 
ngược với giai đoạn thế giới rơi 
vào cuộc khủng hoảng tài chính 
năm 2009, khi số đơn đăng ký 
bằng sáng chế giảm mạnh. 

Báo cáo của WIPO cũng cho 
thấy số đăng ký bằng sáng chế của 
châu Á trong năm 2021 chiếm 
54,1% tổng lượng đơn trên toàn 
thế giới, tăng từ mức 38,5% của 

một thập kỷ trước đó. Trong đó 
Trung Quốc giữ vị trí đầu bảng 
với 69.540 hồ sơ. Mỹ vẫn ở vị trí 
thứ hai trong năm ngoái, với 
59.570 hồ sơ, tiếp theo là Nhật 
Bản (50.260), Hàn Quốc (20.678) 
và Đức (17.322). 

Năm vừa qua cũng đánh dấu 
năm thứ 5 liên tiếp tập đoàn viễn 
thông Huawei của Trung Quốc 
đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu 
với 6.952 đơn đăng ký sáng chế 
quốc tế. Tiếp theo là công ty viễn 
thông Qualcomm Inc của Mỹ với 
3.931 đơn, công ty điện tử 
Samsung của Hàn Quốc với 3.041 
đơn, công ty LG Electronics với 
2.855 đơn, và công ty Mitsubishi 
Electric của Nhật Bản với 2.673 
đơn. 

Công nghệ máy tính chiếm tỷ 
trọng lớn nhất trong các đơn xin 
cấp bằng sáng chế, tiếp theo là 
công nghệ truyền thông kỹ thuật 
số và công nghệ y tế. Lĩnh vực 
dược phẩm ghi nhận mức tăng 
trưởng mạnh nhất đối với hồ sơ 
tăng 12,8%, tiếp theo là công nghệ 
sinh học tăng 9,5%. 

Với riêng Hàn Quốc, Cục Sở 
hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) cho 
biết trong năm ngoái, số đơn đăng 
ký sáng chế quốc tế của doanh 
nghiệp Hàn Quốc thông qua Hiệp 
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ước hợp tác về sáng chế (PCT) đạt 
20.678 đơn, tăng 3,2% so với một 
năm trước, hai năm liên tiếp đứng 
thứ 4 thế giới. 

Tỷ lệ tăng đơn đăng ký của 
Hàn Quốc năm ngoái cao nhất 
trong số 5 nước top đầu, gồm 
Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Đức. 
Số đơn đăng ký của Nhật Bản và 
Đức giảm lần lượt 0,6% và 0,4%, 
của Trung Quốc và Mỹ tăng lần 
lượt 0,9% và 1,9%. 

Có thể thấy, hoạt động nộp đơn 
sở hữu trí tuệ đã phát triển trong 
thời kỳ đại dịch toàn cầu, ngay cả 
khi tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 
toàn thế giới giảm vào năm 2020. 
Hoạt động đổi mới và hoạt động 
toàn cầu hóa ngày càng trở thành 
trọng tâm của nhiều doanh nghiệp 
và là cam kết dài hạn. Các hồ sơ 
đăng ký nhãn hiệu của Hệ thống 
Madrid, phản ánh các hoạt động 
kinh doanh mới và việc tạo ra các 
thương hiệu, đã giảm xuống vào 
đỉnh điểm của đại dịch vào năm 
2020 nhưng đã phục hồi trở lại 
vào năm 2021 với sự tăng trưởng 
mạnh mẽ của các hồ sơ có nguồn 
gốc từ Pháp, Đức, Vương quốc 
Anh và Mỹ. 

Sự hấp thụ mạnh mẽ của các 
nhãn hiệu quốc tế trong năm 2021 
cho thấy cách các công ty nắm bắt 

cơ hội giới thiệu hàng hóa và dịch 
vụ mới khi nhu cầu của người tiêu 
dùng thay đổi và quá trình số hóa 
các nền kinh tế được đẩy mạnh 
trong bối cảnh đại dịch. 

(noip.gov.vn) 
 

 
 
 
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ: 
NHIỀU ĐIỂM SÁNG TRONG 
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  

Mặc dù bị ảnh hưởng mạnh bởi 
dịch bệnh Covid-19 và giãn cách 
xã hội nhưng hoạt động của Cục 
Sở hữu trí tuệ (SHTT) vẫn có 
nhiều điểm sáng trong công tác 
chuyên môn.  

Theo báo cáo tại Hội nghị tổng 
kết công tác năm 2021 và triển 
khai nhiệm vụ năm 2022 do Cục 
SHTT tổ chức mới đây, Cục đã xử 
lý được hơn 73.000 đơn đăng ký 
xác lập quyền SHCN (tăng 5,4% 
so với năm 2020), trong đó kết 
quả xử lý đơn nhãn hiệu quốc gia 
tăng 8,2%, đơn khiếu nại về 
SHCN tăng gần 50% và các loại 
đơn/yêu cầu liên quan đến văn 
bằng bảo hộ tăng trên 30%. 

Công tác xây dựng Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
SHTT được thực hiện theo đúng 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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tiến độ đề ra; việc triển khai Chiến 
lược SHTT đến năm 2030 và 
Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ đã giúp nâng cao vai trò, vị thế 
của hoạt động SHTT ở các 
Bộ/ngành và địa phương. Công tác 
hội nhập và hợp tác quốc tế về 
SHTT được triển khai một cách 
chủ động và tích cực; tiếp tục duy 
trì và đẩy mạnh các hoạt động hợp 
tác quốc tế trong khuôn khổ 
ASEAN, APEC, WTO, WIPO và 
các đối tác song phương. Cục đã 
hoàn thành thủ tục gia nhập Hiệp 
ước Budapest về công nhận quốc 
tế đối với việc nộp lưu chủng vi 
sinh trong đăng ký sáng chế; xây 
dựng và triển khai hàng loạt các 
hoạt động đào tạo tập huấn về 
SHTT theo hình thức trực tuyến; 
hoàn thiện các Thông tư quản lý 
và hướng dẫn tài chính cho 
Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ đến năm 2030; đăng ký thành 
công chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản 
cho sản phẩm vải thiều Lục Ngạn 
(tỉnh Bắc Giang) và thanh long 
Bình Thuận (tỉnh Bình Thuận); 
hoàn thành Dự án “Thiết kế biểu 
trưng chỉ dẫn địa lý quốc gia”... 
Các kết quả nêu trên đưa hoạt 
động của Cục SHTT ngày càng 
gắn kết với hoạt động chung của 
Chính phủ, Bộ KH&CN, các 

Bộ/ngành và địa phương, góp 
phần đưa SHTT trở thành công cụ 
quan trọng để phát triển kinh tế - 
xã hội của các địa phương và quốc 
gia. 

Trong năm 2022, Cục SHTT sẽ 
tiếp tục hoàn thiện, trình Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Đề án kiện 
toàn cơ cấu tổ chức và nhân lực 
của Cục giai đoạn 2021-2026 và tổ 
chức triển khai Đề án sau khi được 
phê duyệt; tiếp tục hoàn thiện dự 
thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật SHTT để trình Quốc 
hội thông qua vào tháng 6/2022 và 
triển khai xây dựng các Nghị định 
hướng dẫn thi hành Luật; tiếp tục 
hỗ trợ các Bộ/ngành, địa phương 
triển khai có hiệu quả Chiến lược 
SHTT đến năm 2030. Triển khai 
các kế hoạch xử lý đơn sáng chế, 
nhãn hiệu và khiếu nại; ban hành 
các quy chế tiếp nhận, xử lý đơn 
SHCN; đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực SHCN; 
xây dựng và đưa vào hoạt động bộ 
phận kiểm soát chất lượng thẩm 
định đơn SHCN. Chủ động tham 
gia đàm phán và bảo đảm thi hành 
có hiệu quả nội dung SHTT trong 
các Hiệp định thương mại quốc tế; 
đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc 
tế để tranh thủ các nguồn lực quốc 
tế nhằm nâng cao năng lực của hệ 
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thống SHTT; phát triển mạng lưới 
các trung tâm SHTT và chuyển 
giao công nghệ trong các viện 
nghiên cứu, trường đại học; tăng 
cường hỗ trợ các tổ chức, doanh 
nghiệp trong việc bảo hộ quyền 
SHTT ở nước ngoài... 

(vjst.vn) 
 
CHỈ DẪN ĐỊA LÝ - CÔNG CỤ 
ĐẮC LỰC GIÚP HÀNG VIỆT 
NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH 
TRANH  

Việc được cấp chỉ dẫn địa lý 
tại các thị trường đòi hỏi tiêu 
chuẩn rất cao phần nào khẳng 
định uy tín của nông sản Việt 
Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ 
hội mới cho xuất khẩu tiêu thụ 
nông sản ở các thị trường khác. 

Trong năm 2021 vừa qua, theo 
nhận định của các chuyên gia, 
điểm sáng của hoạt động sở hữu 
trí tuệ là Bộ Khoa học và Công 
nghệ hỗ trợ hai địa phương Bắc 
Giang và Bình Thuận đăng ký 
thành công bảo hộ chỉ dẫn địa lý 
cho vải thiều Lục Ngạn và thanh 
long Bình Thuận tại Nhật Bản. Có 
thể nói, việc được cấp chỉ dẫn địa 
lý tại thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn 
rất cao này đã khẳng định uy tín 
của nông sản Việt Nam, đồng thời 
mở ra nhiều cơ hội mới cho xuất 

khẩu tiêu thụ nông sản ở các thị 
trường khác. 

 
Thanh long Bình Thuận được bảo hộ chỉ 

dẫn địa lý ở Nhật Bản. 

 Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho 
biết, ngay năm đầu tiên được cấp 
chỉ dẫn địa lý ở Nhật Bản, vải 
thiều Lục Ngạn trở thành thương 
hiệu mạnh, tiêu dùng trong nước 
thuận lợi, không phải giải cứu 
ngay cả khi Bắc Giang đang là 
tâm dịch của cả nước. Trên cơ sở 
đăng ký bảo hộ thành công hai 
nông sản đầu tiên ở thị trường 
Nhật Bản đã thúc đẩy việc bảo hộ 
chỉ dẫn địa lý cho các nông sản 
khác của Việt Nam tại các thị 
trường nước ngoài. 

Mới đây nhất, Bộ Khoa học và 
Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn đã có kế 
hoạch phối hợp hỗ trợ bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý ở nước ngoài cho một 
số sản phẩm xuất khẩu tiềm năng 
của Việt Nam giai đoạn 2022-
2025. Trước mắt, sẽ lựa chọn ba 
sản phẩm là vải thiều của tỉnh Bắc 
Giang, xoài của tỉnh Ðồng Tháp, 
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nhãn và long nhãn của tỉnh Sơn La 
để nghiên cứu thí điểm đánh giá 
xác định sản phẩm tiềm năng và 
thị trường trọng điểm để có hướng 
hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 
hoặc chỉ dẫn địa lý ở các thị 
trường phù hợp. 

Những hoạt động đó đã cho 
thấy nhận thức về vai trò quan 
trọng của sở hữu trí tuệ ngày càng 
tăng. Chỉ dẫn địa lý đã chứng tỏ là 
công cụ hỗ trợ cho các sản phẩm 
Việt Nam có thêm lợi thế cạnh 
tranh và xuất khẩu. 

Mặc dù vậy, điểm yếu của 
nhiều chỉ dẫn địa lý trong nước 
hiện nay khiến khó khăn khi tiếp 
cận thị trường lớn trong nước và 
khó bền vững trên thị trường thế 
giới là chưa xây dựng hệ thống 
kiểm soát chất lượng sản phẩm, 
chưa áp dụng quy trình sản xuất 
để tạo ra sự đồng đều cho sản 
phẩm và chưa sản xuất với quy mô 
lớn, diện tích sản xuất theo quy 
trình VietGAP, GlobalGAP còn ít. 

Vì vậy, bên cạnh việc các bộ, 
ngành đồng hành với địa phương 
trong việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ 
chỉ dẫn địa lý, thúc đẩy nông sản 
vươn ra thị trường thế giới thì 
chính quyền địa phương, hiệp hội, 
từng hộ sản xuất, kinh doanh cần 
có chiến lược phát huy tính bền 

vững của chỉ dẫn địa lý, tăng 
cường trao đổi kinh nghiệm về 
quản lý, khai thác chỉ dẫn địa lý từ 
các địa phương đã có những thành 
công nhất định, nếu không sẽ có 
không ít chỉ dẫn địa lý bị mai một 
dần. 

(tbtagi.angiang.gov.vn) 
 

THÚC ĐẨY HỢP TÁC HOẠT 
ĐỘNG TRUY XUẤT NGUỒN 
GỐC TOÀN CẦU  

Trong 4 ngày từ 21-24/02 tới, 
Diễn đàn GS1 toàn cầu năm 2022 
sẽ được tổ chức theo hình thức 
trực tuyến. 

Đây là Diễn đàn thường niên 
do GS1 toàn cầu tổ chức hàng 
năm nhằm tập hợp đại diện các 
nước thành viên GS1, đại diện các 
ngành công nghiệp lớn trên toàn 
cầu cùng đẩy mạnh phát triển 
ngành công nghiệp vượt qua đại 
dịch, xây dựng chuỗi cung ứng 
linh hoạt, cải thiện hệ thống dữ 
liệu sản phẩm để tăng tốc kỹ thuật 
chuyển đổi số và hệ thống chăm 
sóc sức khỏe để giúp ngành công 
nghiệp phát triển. 

Diễn đàn có sự tham gia của 
các diễn giả khắp nơi trên thế giới 
chia sẻ kinh nghiệm và xu hướng 
phát triển cập nhật nhất trong các 
ngành và lĩnh vực: chuyển đổi số, 
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bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, các 
giải pháp đổi mới sáng tạo. Ngoài 
ra, đây cũng là dịp để các nước 
thành viên các khu vực gặp gỡ, 
trao đổi, đề xuất hợp tác quốc tế, 
trong đó có Diễn đàn khu vực 
Châu Á – Thái Bình Dương, báo 
cáo và đưa ra các chiến lược hoạt 
động ưu tiên và chính sách của 
khu vực năm 2022. 

Trong khuôn khổ Diễn đàn, 
GS1 Việt Nam sẽ chủ trì phiên 
họp “Diễn đàn Khu vực” 
(Regional Forum) tại Diễn đàn 
GS1 Toàn cầu với các nội dung về 
cập nhật các chiến lược ưu tiên 
của GS1 khu vực Châu Á – Thái 
Bình Dương (AP); hợp tác hoạt 
động truy xuất nguồn gốc giữa các 
nước thành viên trong khu vực; 
Báo cáo của GS1 khu vực AP về 
các chính sách và chiến lược ưu 
tiên của khu vực. 

Sự kiện dự kiến có hơn 2.500 
người tham gia từ hơn 100 nền 
kinh tế thành viên và được thiết kế 
trong 4 ngày, tiếp cận tất cả các 
khu vực trên thế giới với 4 hội 
nghị, 50 hội thảo và các hoạt động 
kết nối liên quan. Các chủ đề nóng 
bao gồm chuyển đổi số trong bán 
lẻ, thị trường, chăm sóc sức khỏe 
và các lĩnh vực khác. 

Diễn đàn là cơ hội cho GS1 

Việt Nam mở rộng cập nhật thông 
tin tới các doanh nghiệp, các đơn 
vị, tổ chức trong và ngoài GS1 xu 
thế toàn cầu, phục vụ việc hội 
nhập quốc tế và tham gia vào 
chuỗi cung ứng toàn cầu.  

(vietq.vn) 
 
TẬP TRUNG HỖ TRỢ BẢO 
HỘ NHÃN HIỆU VÀ CHỈ DẪN 
ĐỊA LÝ CHO SẢN PHẨM 
XUẤT KHẨU 

Các Bộ Công Thương, Khoa 
học & Công nghệ và Nông nghiệp 
& Phát triển nông thôn đã ký thỏa 
thuận hợp tác về “Kế hoạch phối 
hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và 
chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất 
khẩu tiềm năng của Việt Nam ở 
nước ngoài giai đoạn 2022-
2025”. 

Theo ký kết, ba Bộ cùng phối 
hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong 
hoạt động xuất khẩu, trong đó tập 
trung vào các biện pháp hỗ trợ bảo 
hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của 
sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của 
Việt Nam ở những thị trường nước 
ngoài, nâng cao vị thế và uy tín 
của sản phẩm Việt Nam ở thị 
trường nước ngoài. 

Có 6 nhóm nhiệm vụ được thực 
hiện trong kế hoạch này: 

1. Nghiên cứu thực trạng hoạt 
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động hỗ trợ và khảo sát nhu cầu 
của các nhóm chủ thể có liên 
quan; 

2. Tổ chức hội nghị, hội thảo, 
tập huấn về hỗ trợ bảo hộ nhãn 
hiệu và chỉ dẫn địa lý tại nước 
ngoài; 

3. Tăng cường công tác tuyên 
truyền, quảng bá, hỗ trợ bảo hộ 
nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý tại 
nước ngoài; 

4. Xây dựng, phát hành và 
đăng tải các tài liệu, ấn phẩm 
hướng dẫn dành cho doanh nghiệp 
xuất khẩu, doanh nghiệp có tiềm 
năng xuất khẩu và chủ sở hữu, 
quản lý nhãn hiệu tập thể, nhãn 
hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý; 

5. Đẩy mạnh tư vấn trong và 
ngoài nước về các vấn đề liên 
quan đến bảo hộ nhãn hiệu và chỉ 
dẫn địa lý ở nước ngoài gắn với 
sản phẩm xuất khẩu; 

6. Thí điểm hỗ trợ đăng ký 
nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý cho 
một số sản phẩm nông nghiệp có 
tiềm năng xuất khẩu vào thị 
trường nước ngoài trọng điểm. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 
 

 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 

 Mỹ sử dụng công nghệ Nano 
để tạo ra bê tông chống ẩm và 
chống muối 

Các nhà nghiên cứu tại Đại 
học Bang Washington (Mỹ) vừa 
thành công chế tạo được một dạng 
bê tông "siêu bền bỉ", chống chịu 
cực tốt trước độ ẩm và muối - hai 
yếu tố được xem là gây hại bậc 
nhất đối với loại vật liệu này. 

Theo Xianming Shi, giáo sư tại 
Viện Khoa Kỹ thuật Dân dụng và 
Môi trường, người đứng đầu công 
trình cho biết bê tông - mặc dù có 
vẻ giống như đá rắn - nhưng về cơ 
bản bê tông dạng mới vẫn là một 
miếng "bọt biển" khi nhìn nó dưới 
kính hiển vi. "Đó là một vật liệu 
composite không đồng nhất, có độ 
xốp cao", GS. Shi nhấn mạnh. 

Do vậy trong nghiên cứu của 
mình, các nhà nghiên cứu đã thêm 
2 vật liệu nano là graphene oxide 
và montmorillonite nanoclay, vào 
một chất trám kín cấu tạo từ 
siliconate. Sau đó, họ trộn lẫn hỗn 
hợp này vào xi măng, nhằm tạo 
nên cấu trúc bê tông bền vững khi 
chúng khô cứng lại. 

Theo GS. Shi, các vật liệu nano 
này góp phần làm dày đặc cấu trúc 
vi mô của bê tông, khiến nước và 
chất lỏng nói chung khó xâm nhập 
hơn. Chúng cũng tạo thành một 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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rào cản chống lại sự xâm nhập của 
hơi nước và các khí khác có xu 
hướng tấn công và bào mòn cấu 
trúc của bê tông. 

Vật liệu nano cũng bảo vệ bê 
tông khỏi sự tấn công vật lý và 
hóa học của muối khử mặn. Chất 
trám khe xuyên thấu được thiết kế 
đa chức năng, vì nó cũng có thể 
đóng vai trò như một chất hỗ trợ 
bảo dưỡng cho bê tông tươi. 

Những nghiên cứu thực tế cho 
thấy mẫu bê tông mới đã cải thiện 
75% ở khả năng chống thấm và 
44% trong việc giảm tác hại ăn 
mòn của muối so với các phiên 
bản thương mại. 

Theo thống kê, cứ 4 năm một 
lần kể từ cuối những năm 1990, 
Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng ở Mỹ đã 
cung cấp một bản báo cáo về cơ sở 
hạ tầng tại quốc gia này, liên tục 
cho thấy điểm kém hoặc không 
đạt. Cụ thể, khoảng 8% trong số 
khoảng 600.000 cây cầu ở Mỹ 
được coi là thiếu kết cấu, và cứ 
mỗi 5 dặm (khoảng 8km) đường 
cao tốc thì có một cây cầu ở tình 
trạng kém. 

Công trình nghiên cứu mới có 
thể được xem là một biện pháp bổ 
sung hiệu quả nhằm giải quyết 
thách thức chống chịu theo thời 
gian của những cây cầu và mặt 

đường cũ tại Mỹ, cũng như ở 
nhiều quốc gia khác trên thế giới. 

 Hiện GS. Shi và nghiên cứu 
sinh Zhipeng Li đã công bố công 
trình của họ trên Tạp chí Vật liệu 
Kỹ thuật Xây dựng và nộp đơn xin 
cấp bằng sáng chế tạm thời. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Tiến sĩ Việt tái tạo thành công 
miếng sụn đầu gối chữa viêm 
khớp 

Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành 
cùng các cộng sự trong nhóm 
nghiên cứu tại Đại học 
Connecticut (Mỹ) sau thời gian 
dài nghiên cứu đã tái tạo thành 
công miếng sụn đầu gối giúp điều 
trị tổn thương, tái tạo sụn và điều 
trị viêm khớp. 

Để tái tạo thành công miếng 
sụn đầu gối sử dụng trong điều trị 
tổn thương và tái tạo sụn cho 
người bị viêm khớp nhóm nghiên 
cứu tại Đại học Connecticut (Mỹ) 
do Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành (38 
tuổi) dẫn đầu đã sử dụng các sợi 
nano của poly-L lactic axit 
(PLLA), một loại polymer phân 
hủy sinh học thường được sử dụng 
để khâu vết thương phẫu thuật.  

Vật liệu nano có một đặc tính 
được gọi là áp điện - có khả năng 
chuyển đổi những áp suất cơ học 
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thành tín hiệu điện. Khi cấy ghép 
vào trong khớp xương, dưới lực 
tác động từ cử động của khớp, ví 
dụ như đi bộ, tấm polymer áp điện 
PLLA sẽ tạo ra xung điện yếu 
nhưng ổn định giúp "triệu hồi" các 
tế bào gốc, kích thích việc tiết ra 
các protein giúp cho quá trình hình 
thành và tái tạo sụn. 

 
TS Nguyễn Đức Thành (trái) và sinh viên 

Yang Liu, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ 
thuộc nhóm nghiên cứu của UConn, với 

miếng dán polymer áp điện 

Trong nghiên cứu này, nhóm 
các nhà khoa học đã thành công 
kết hợp giữa phương pháp vật lý 
trị liệu và miếng dán polymer áp 
điện giúp sụn bị hư tổn được rút 
ngắn thời gian hồi phục. Điều 
đáng nói, miếng sụn do Tiến sĩ 
Nguyễn Đức Thành sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ có thể tự tiêu mà 
không cần thêm các thủ thuật để 
loại bỏ hậu điều trị. 

Trước nghiên cứu của Tiến sĩ 
Thành, đã có nhiều nhà nghiên 
cứu từng tìm cách tái tạo sụn trong 
các khớp bị tổn thương bằng các 

hóa chất để kích thích sự tái tạo và 
phát triển sụn, hoặc sử dụng công 
nghệ tế bào gốc, khai thác từ cơ 
thể bệnh nhân hay một người nào 
đó khác tuy nhiên đều không hiệu 
quả. Sáng chế miếng dán sụn do 
anh đứng đầu đã khắc phục được 
điều trên khi chứng minh được 
những tín hiệu điện rất nhỏ phát ra 
từ một miếng PLLA polymer áp 
điện. Đây được xem là chìa khóa 
cho sự phát triển bình thường. 

Nhóm đã thử nghiệm trên thỏ 
bị tổn thương sụn và cấy ghép các 
miếng sụn làm bằng PLLA vào 
trong khớp gối của thỏ. Thỏ được 
huấn luyện để nhảy trên máy chạy 
bộ, tạo nên các áp lực tác động lên 
miếng polymer áp điện. Đúng như 
dự đoán, sụn phát triển trở lại bình 
thường sau 1-2 tháng tập luyện. 

Kết quả nghiên cứu được công 
bố trên tạp chí hàng đầu của y học 
(Science Translational Medicine1) 
và dẫn lại trên tạp chí Nature cho 
nghiên cứu về bệnh viêm khớp 
(Nature Reviews Rheumatology2). 
"Nghiên cứu này là bằng chứng 
cho thấy polymer áp điện phân 
hủy sinh học kết hợp vật lý trị liệu 
có thể hữu ích trong việc điều trị 
viêm xương khớp và áp dụng tái 
tạo mô bị thương", tờ Science 
nhận định. 
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Năm 2018, Nguyen Lab ở 
UConn là nhóm nghiên cứu đầu 
tiên chế tạo cảm biến điện tử được 
chuyển đổi từ vật liệu dùng cho 
chỉ tự tiêu. Thiết bị được cấy ghép 
vào cơ thể bệnh nhân và truyền tín 
hiệu ra bên ngoài thông qua công 
nghệ không dây. Chúng có khả 
năng tự tiêu hủy mà không cần 
thêm lần phẫu thuật lấy ra giống 
cảm biến thông thường. 

Trước đó, nhóm của Tiến sĩ 
Thành còn tập trung phát 
triển miếng dán vaccine. Miếng 
dán được đặt trực tiếp lên da và 
phóng thích các vi kim 
(microneedles) rất nhỏ vào lớp 
biểu bì (tương tự như mực xăm) 
để đưa vaccine vào cơ thể một 
cách dễ dàng, không cần những 
mũi tiêm khác nhau. Năm 2021, 
công trình nghiên cứu miếng dán 
vaccine phòng chống Covid-19 
của nhóm gây tiếng vang khi được 
tạp chí Nature Biomedical 
Engineering công bố. 

Cùng năm, một công trình khác 
là chế tạo thành công loại khẩu 
trang sinh học tự phân hủy hiệu 
quả như N95 và có thể tái sử dụng 
nhiều lần. Loại khẩu trang được 
tạo bởi các sợi kích thước nano 
của loại polymer sử dụng trong chỉ 
tự tiêu. Khẩu trang có thể tái sử 

dụng sau khi đã được khử khuẩn 
bằng các biện pháp phổ biến dùng 
trong bệnh viện hay trong gia 
đình.  

Một năm sau khi nộp bằng 
sáng chế, hiện nghiên cứu này đã 
được công bố trên tạp chí khoa 
học uy tín Advanced Functional 
Materials 3. Hiện, nhóm đã sáng 
lập một startup để kêu gọi vốn và 
thương mại hóa khẩu trang này. 

(vnexpress.net) 
 

 Công nghệ 'made in Vietnam' 
mới cho phép xử lý khí thải nhà 
máy công nghiệp 

Các kỹ sư tại Đại học Bách 
khoa Hà Nội mới đây đã phát 
triển thành công công nghệ nhiệt 
độ thấp sử dụng hỗn hợp các xúc 
tác oxit kim loại chuyển tiếp để xử 
lý khí thải và bụi sinh ra trong 
những quá trình sản xuất công 
nghiệp. 

Việt Nam đang có hàng nghìn 
nhà máy công nghiệp cỡ trung và 
cỡ nhỏ, nhưng phần lớn đều không 
có công nghệ xử lý khí thải triệt để 
mà chỉ sử dụng các biện pháp hấp 
thụ bằng nước hoặc hấp phụ bằng 
than đơn giản. 

GS. TS. Lê Minh Thắng tại 
Viện Kỹ thuật Hóa học của Đại 
học Bách khoa Hà Nội, người đã 
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có hơn 20 năm nghiên cứu về xử 
lý khí thải của các quá trình đốt 
nhiên liệu, cho biết, dù các 
phương pháp này có thể giải quyết 
được phần nào bài toán môi 
trường nhưng hiệu quả của chúng 
không cao và chỉ giữ lại các chất ô 
nhiễm chứ không xử lý, do đó vẫn 
tạo nên gánh nặng xử lý sau này. 

Ngoài giải pháp thông thường 
này, các nhà máy quy mô lớn có 
thể tính đến việc sử dụng chất xúc 
tác – tức các chất có thể đẩy nhanh 
quá trình chuyển hóa khí thải ô 
nhiễm thành những chất trung hòa 
hơn như carbon dioxit, nito và 
nước. Tuy nhiên, đây cũng không 
giải pháp tối ưu bởi các chất xúc 
tác thường được làm từ kim loại 
quý hoặc vật liệu đắt tiền, phải 
mua ở nước ngoài và được cung 
cấp đồng bộ theo gói công nghệ 
của nhà máy, nên “ở Việt Nam, 
chưa có thị trường cho các chất 
xúc tác công nghiệp”, theo nhận 
định của GS. TS. Lê Minh Thắng. 

Đó là lý do từ nhiều năm nay, 
nhóm nghiên cứu của GS. TS. Lê 
Minh Thắng đã tìm cách phát triển 
công nghệ nội địa sử dụng lõi gốm 
Cordierit và các chất xúc tác từ 
hỗn hợp oxit kim loại chuyển tiếp 
Mn, Co, Ce, Zr, Ba để xử lý các 
loại khí thải của nhà máy. Kết quả 

cho thấy sản phẩm xúc tác này có 
thể làm giảm 100% khí CO, hơn 
90% hydrocacbon và 70% NOx 
trong dòng khí thải ở điều kiện 
thích hợp.  

“Vì khí thải của các nhà máy 
rất đa dạng và đặc trưng theo các 
lĩnh vực sản xuất, nên chúng tôi 
hướng đến việc tạo ra sản phẩm 
không chỉ có một loại xúc tác với 
một thành phần cố định mà là một 
số loại với tỷ lệ khác nhau tùy 
theo các lĩnh vực sản xuất”, GS. 
Thắng giải thích, “Chẳng hạn, với 
những nhà máy sản xuất hóa chất, 
cao su, dung môi… thường thải ra 
nhiều hydrocarbon, VOCs, CO và 
bụi, hỗn hợp của chúng tôi sẽ tăng 
cường những chất xúc tác có đặc 
tính oxy hóa mạnh như MnO2-
Co3O4. Với những nhà máy thải 
ra nhiều NOx thì chúng tôi sẽ tăng 
tỷ lệ các oxit như CeO2-BaO-
ZrO2, vì những chất này có khả 
năng hấp phụ NOx và thúc đẩy 
phản ứng khử NOx bằng NH3”.  

Quá trình mà GS. Lê Minh 
Thắng cùng các đồng nghiệp của 
mình tìm ra hỗn hợp xúc tác là 
một chặng đường dài mà nền tảng 
của chúng dựa trên nhiều nghiên 
cứu cơ bản. Mặc dù trên thế giới 
đã có không ít nghiên cứu về xúc 
tác hỗn hợp oxit kim loại chuyển 
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tiếp với nhiều ứng dụng nhưng 
yếu tố quyết định hoạt tính của 
xúc tác chính là tỷ lệ từng thành 
phần oxit.  Một kim loại chuyển 
tiếp thường chưa có hoạt tính vượt 
trội, do vậy cần sử dụng một số 
kim loại chuyển tiếp phối hợp với 
nhau để cung cấp nhiều tâm hoạt 
tính cho các giai đoạn khác nhau 
của phản ứng.  

Hỗn hợp xúc tác từ oxit kim 
loại chuyển tiếp đã được so sánh 
đối chứng với các xúc tác từ kim 
loại quý (thường là Pt-Pd) sử dụng 
trong động cơ xe Vespa. Kết quả 
cho thấy chúng có khả năng xử lý 
tương đương nhưng chuyển hóa 
các chất ở nhiệt độ thấp hơn đáng 
kể, chỉ từ 250-300oC, so với mức 
350-500oC của chất xúc tác 
thương mại thông thường.  

Theo GS. TS. Lê Minh Thắng, 
điều này rất quan trọng bởi phần 
lớn các nhà máy hiện nay đã có 
sẵn công nghệ đốt và thiết bị hạ 
tầng nên không phải lúc nào họ 
cũng có thể lắp đặt bộ xúc tác xử 
lý khí thải ở những vị trí tốt nhất 
để tận dụng được nguồn nhiệt sẵn 
có. Đôi khi, người ta phải dẫn khí 
thải ra một đường mới và có thể 
phải bổ sung thêm nhiệt để xử lý. 
Do vậy, giảm được năng lượng 
cần thiết để gia nhiệt là giảm được 

chi phí lớn.  
Thêm vào đó, hỗn hợp xúc tác 

oxit kim loại có khả năng hoạt 
động ở nhiệt độ thấp nên ngay khi 
quá trình nhiệt trong nhà máy 
chưa đạt đến nhiệt độ cao, các quá 
trình xử lý khí ô nhiễm đã có thể 
diễn ra. 

Ưu điểm của sản phẩm này 
ngoài việc giảm được đáng kể giá 
thành so với các sản phẩm nhập 
ngoại từ kim loại quý đắt tiền là 
còn có khả năng ổn định cao hơn 
vì những xúc tác kim loại quý dễ 
bị thiêu kết trong môi trường nhiệt 
độ cao và dễ mất hoạt tính sau một 
thời gian ngắn khi gặp clo và lưu 
huỳnh trong khí thải.  

Vậy sản phẩm này đã hoàn 
thiện đến đâu? GS. TS. Lê Minh 
Thắng tiết lộ, chúng đã “sẵn sàng 
để áp dụng thương mại”. Hiện 
nay, một số nhà máy nhiệt phân 
cao su phế thải ở Hải Dương đã 
lắp đặt bộ xúc tác này trên hệ 
thống ống xả với chi phí khoảng 
100 triệu đồng/lần. Phải sau tối 
thiểu 2-3 năm, các nhà máy này 
mới cần phải thay thế bộ xúc tác.  

Các kỹ sư của nhóm nghiên 
cứu cho biết sau khi lắp đặt, người 
sử dụng không phải điều chỉnh gì 
ngoại trừ việc đảm bảo các yếu tố 
công nghệ như thiết kế. Trước khi 
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sử dụng xúc tác xử lý khí thải, các 
nhà máy phải được khảo sát công 
nghệ để “may đo” ra những hỗn 
hợp xúc tác tối ưu và có được sự 
tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất 
trong quá trình vận hành.  

Tuy nhiên cơ hội ra thị trường 
của sản phẩm xúc tác xử lý khí 
thải vẫn còn hạn chế do các doanh 
nghiệp Việt Nam vẫn chưa thực sự 
quan tâm đến vấn đề môi trường. 
Đại diện nhóm nghiên cứu tin rằng 
họ có thể góp phần thúc đẩy phần 
nào sự quan tâm đó bằng cách tạo 
ra một thị trường mới cho những 
chất xúc tác xử lý khí thải công 
nghiệp ở Việt Nam, bởi khi sản 
phẩm sẵn có với chi phí hợp lý thì 
doanh nghiệp sẽ chủ động hơn.  

Báo cáo của The Catalyst 
Group cho biết nhiều thị trường 
quan trọng ở châu Á - Thái Bình 
Dương, trong đó có Việt Nam, 
Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia, 
Indonesia, Úc/New Zealand, Nhật 
Bản và Hàn Quốc - được dự báo là 
tăng trưởng cao về công nghiệp 
xúc tác trong thập kỷ tới. Một số 
nhu cầu sẽ được các nhà sản xuất 
địa phương cũng như các công ty 
phương Tây "đồng điệu" đáp ứng.  

GS. TS. Lê Minh Thắng, người 
đang là thành viên của Hiệp hội 
xúc tác châu Á - Thái Bình Dương 

(APACS), mong muốn tìm kiếm 
một doanh nghiệp sản xuất xúc tác 
nước ngoài để chuyển giao công 
nghệ và tạo sản phẩm thương mại. 
Trong thời gian đó, nhóm của chị 
vẫn sẵn sàng đón nhận những yêu 
cầu xử lý khí thải trực tiếp của các 
nhà máy trong nước. 

 (sohuutritue.net.vn) 
 

 Chế tạo thành công robot siêu 
nhỏ khử kim loại gây ô nhiễm 
nước 

Theo thông tin trên tạp chí 
Nature Communications, nhóm 
các nhà nghiên cứu quốc tế đã 
phát triển những robot siêu nhỏ có 
khả năng loại bỏ kim loại nặng 
khỏi nước ô nhiễm. 

Các nhà nghiên cứu đã phát 
triển những robot siêu nhỏ từ tính 
cảm ứng nhiệt. Chúng có khả năng 
liên kết với các kim loại nặng 
trong một số trường hợp nhất 
định. Đồng thời, robot có thể giải 
phóng vào một số kim loại khác. 
Mỗi robot rộng 200 nanomet và 
được chế tạo bằng cách sử dụng 
chất đồng trùng hợp ba khối 
pluronic (PTBC) cùng ôxit sắt. 
Nhờ đó, cho phép chúng được 
điều khiển thông qua từ trường. 

Chất đồng trùng hợp là một 
PTBC nhạy cảm với nhiệt độ. Khi 
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đặt trong nước mát, vật liệu liên 
kết với các kim loại nặng. Khi 
được đặt trong nước ấm, các liên 
kết giãn ra từ đó cho phép các kim 
loại tách ra khỏi vật liệu. 

Trên thực tế, điều này có nghĩa 
là một nhóm nanorobot có thể 
được đặt vào một mẫu nước mát. 
Tại đó, robot sẽ phân tán tự nhiên 
và liên kết với bất kỳ kim loại 
nặng nào mà chúng gặp. Sau đó, 
các robot có thể sử dụng từ trường 
ở một vị trí riêng biệt - nơi nước 
được làm nóng, để hút các kim 
loại. Đáng chú ý, sự sắp xếp này 
cho phép các nhà khoa học tái sử 
dụng nanorobot. 

Các nhà nghiên cứu đã thử 
nghiệm những robot nhỏ bé này 
bằng cách thêm một số kim loại 
nặng như asen vào bể nước. Sau 
đó, họ đưa các nanorobot vào 
nước. Đồng thời, để mẫu thử trong 
100 phút khi các nanorobot thu 
thập kim loại. Tiếp theo, nhóm 
nghiên cứu thu thập các nanorobot 
và đo lường lượng nguyên tố nặng 
đã được loại bỏ khỏi nước. 

Kết quả là, xấp xỉ 65% kim loại 
nặng được loại bỏ. Các nhà nghiên 
cứu lưu ý rằng, công việc của họ 
vẫn đang trong giai đoạn đầu. 
Nhóm cho biết đang lên kế hoạch 
tiếp tục thử nghiệm các robot. Từ 

đó, tìm hiểu xem liệu chúng có thể 
được sử dụng trong môi trường 
thực tế hay không. 

(congnghieptieudung.vn) 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Sáng chế pin co giãn của tiến 
sĩ Việt gây ấn tượng với quốc tế 

Nhóm nghiên cứu của TS 
Nguyễn Ngọc Tân mới đây đã 
thành công tạo ra một loại pin co 
giãn mới sử dụng trong y tế khắc 
phục được mọi nhược điểm của 
các phiên bản có sẵn trên thị 
trường hiện nay. 

Nhóm nghiên cứu của TS 
Nguyễn Ngọc Tân, Đại học British 
Columbia (Canada) đã chế tạo 
thành công pin co giãn có khả 
năng kéo dài gấp đôi và giặt được 
trong máy giặt tới 39 lần mà 
không ảnh hưởng tới chất lượng. 

Được biết, pin co giãn là sản 
phẩm thường được ứng dụng trong 
thiết kế quần áo thông minh dành 
cho người chơi thể thao nhằm ghi 
lại vận động cơ hoặc trong thiết bị 
y tế như miếng dán đo nhịp tim, 
đai giám sát bào thai, thiết bị phân 
tích mồ hôi dành cho người bị tiểu 
đường... 

Tuy nhiên, ở các loại pin tiền 
nhiệm, để không ảnh hưởng tới 
chất lượng cảm biến và bo mạch 
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trước khi tiến hành giặt các loại 
quần áo thông minh người dùng sẽ 
phải thực hiện tháo pin thủ công. 
Nhằm khắc phục các điểm yếu 
này, nhóm nghiên cứu của TS 
Nguyễn Ngọc Tân đã tạo ra loại 
pin co giãn công nghệ mới có thể 
chịu được áp lực cao và chống 
nước hiệu quả khi vệ sinh quần áo 
thông minh trong máy giặt. 

Quá trình nghiên cứu pin co 
giãn của TS Ngọc Tân được bắt 
đầu từ đầu năm 2019, đến tháng 
12 cho ra đời mô hình pin đầu 
tiên. Pin có kích cỡ và dung lượng 
khác nhau, từ 1mAh (khoảng 1,5 
cm2, chiều dày khoảng 1 mm) đến 
300 mAh (300 cm2, chiều dày 
khoảng 1,3 mm). Pin có khả năng 
kéo giãn đến 100% chiều dài (tức 
gấp đôi ban đầu) và có thể giặt 
được trong máy giặt đến 39 lần. 

Nhóm đã lựa chọn kẽm và 
mangan oxide cùng dung dịch 
muối nồng độ thấp, độ pH trung 
hòa để tạo nên loại pin mới. Theo 
TS Tân, hóa chất này an toàn hơn 
so với thành phần của pin lithium-
ion thông thường, tránh tình trạng 
cháy nổ và không tạo ra hóa chất 
độc hại nếu có bị vỡ hoặc rò rỉ nên 
không ảnh hưởng đến sức khỏe 
người sử dụng. Hỗn hợp được 
nghiền nhỏ, kết dính bằng một loại 

polymer có tính co giãn tốt và khả 
năng giữ dung dịch cao. 

Anh Tân cho biết, tình cờ phát 
hiện pin có thể giặt mà không ảnh 
hưởng tới chất lượng so với ban 
đầu. Nhóm đã thử nghiệm ở các 
chế độ giặt khác nhau, từ giặt lạnh 
đến giặt nóng (khoảng 80 độ C), 
từ không có bột giặt đến bột giặt 
có độ kiềm cao (pH ~ 13). Sau khi 
quay trong máy giặt gia đình 
(khoảng 24 lần, mỗi lần giặt 
khoảng 1,5 tiếng) và trong máy 
giặt tăng tốc (15 lần, mỗi lần 15 
phút), pin vẫn có khả năng như 
trước lúc giặt. 

 
Nhóm tìm hiểu và phát hiện, 

việc pin không bị ảnh hưởng khi 
giặt là nhờ lớp polymer được sử 
dụng trong tất cả các thành phần 
tạo thành viên pin (lớp bao bọc, 
bản cực đến màng ngăn cách). 
Lớp polymer giúp ngăn nước thẩm 
thấu vào pin đồng thời tạo nên sự 
kết dính giữa các lớp mang lại khả 
năng chống chịu kéo giãn tốt. Nhờ 
đó tuổi thọ pin có thể lên đến hơn 



 Số 252 – 02/2022 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 18 
 

2 năm, lớn hơn nhiều so với pin co 
giãn thông thường (chỉ từ vài tuần 
đến vài tháng). 

Nghiên cứu vừa được công bố 
trên tạp chí Advanced Energy 
Materials. Đại học British 
Columbia đã gửi hồ sơ lên phòng 
bản quyền ở Mỹ và Canada xin 
cấp bằng sáng chế. Hiện sáng chế 
này cũng đang thu hút sự quan 
tâm khi một số công ty tìm đến để 
hợp tác sử dụng công nghệ pin 
trong các sản phẩm công nghệ. 

Nhóm nghiên cứu cho biết tiếp 
tục tìm cách cải thiện tuổi thọ, 
vòng đời của pin và kỳ vọng nếu 
được sản xuất với số lượng lớn có 
thể giảm giá thành, tương đương 
với pin sạc thông thường. 

TS Tân cho biết, họ có ý tưởng 
dùng pin co giãn để làm dây đeo 
đồng hồ điện tử và thay thế cho 
viên pin trong đồng hồ, giúp giảm 
khối lượng. "Đồng hồ điện tử này 
có thể hoạt động trong vài tháng 
mà không cần phải sạc", anh nói. 

(baomoi.com) 
 
 Nữ thạc sỹ U30 phát triển 
công nghệ mới biến vỏ tôm và 
bã cafe thành vải da 

Với nền tảng chuyên môn được 
đào tạo tại ngành thiết kế thời 
trang tại Parsons The New School 

of Design, trường đại học chuyên 
về nghệ thuật và thiết kế lớn nhất 
tại New York, Mỹ, Thạc sỹ Chloe 
Uyên Trần (29 tuổi) đã thành 
công tìm ra phương pháp tận dụng 
các 'phế liệu' của ngành nông 
nghiệp bao gồm: vỏ tôm và bã 
cafe, để tạo thành loại vải da 
thuộc mới được đặt tên là 
TomTex. 

Theo Uyên Trần, ý tưởng về 
vật liệu TômTex được hình thành 
từ chính những bộ quần áo 
second-hand vô cùng thân thuộc 
với cô trong suốt 10 năm sinh 
sống và học tập tại Mỹ và sự trăn 
trở về vấn đề ô nhiễm môi 
trường tại những bãi tập trung phế 
thải sản phẩm may mặc làm từ 
polyester và vải tổng hợp cùng 
quá trình làm việc với các loại da 
thật, da nhân tạo. 

Nhà thiết kế người Việt tại 
New York cho biết, chất liệu sinh 
học TômTex đến từ hai nguồn 
chính là chitin, được dẫn xuất từ 
vỏ hải sản và sợi nấm. Đầu tiên họ 
chiết xuất chitosan sau đó kết hợp 
với chất kết dính sinh học, đem 
trộn cùng chất màu tự nhiên như 
cafe. Hỗn hợp này đổ vào khuôn, 
phơi khô ở nhiệt độ phòng trong 
khoảng 2-3 ngày là có thể sử 
dụng. Quá trình này không cần 
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nhiệt bởi thế tiết kiệm năng lượng 
và giảm lượng khí thải carbon. 

Điểm đặc biệt của TômTex là 
tạo nên từ 100% thành phần có 
nguồn gốc sinh học mà không 
phải qua quá trình thuộc da. Quá 
trình này để xử lý da của động vật, 
làm vật liệu bền hơn và khó bị 
phân hủy hơn, tuy nhiên gây suy 
thoái môi trường do sử dụng 
những hóa chất độc hại. Vật liệu 
được dùng để làm quần áo, giày 
dép, túi xách, phụ kiện, đồ nội 
thất, dụng cụ và thiết bị thể thao. 
Khi hết tuổi thọ, sản phẩm có thể 
được tái chế hoặc tự phân hủy 
trong môi trường tự nhiên. 

Loại vải do cô tạo ra nhận các 
giải thưởng trong làng thời trang 
thế giới như LVMH Innovation 
Award (giải thưởng ủng hộ các 
sáng kiến và ý tưởng đổi mới), 
quán quân CFDA K11 Innovation 
dành cho tư duy thiết kế sáng tạo 
trong các hệ thống thời trang bền 
vững từ hiệp hội Thời trang Mỹ 
(CFDA)... 

(Theo nasati) 
 

 Sáng chế mới cho phép lưu 
trữ vaccine ở nhiệt độ thường 
trong nhiều tháng 

Nhóm nghiên cứu đến từ Tổ 
chức Khoa học và nghiên cứu 

công nghiệp Khối thịnh vượng 
chung (CSIRO) đã phát triển 
thành công một loại vật liệu phủ 
mới cho phép bảo quản vaccine ở 
nhiệt độ thường trong ít nhất 3 
tháng. Công nghệ mới này sẽ giúp 
công tác vận chuyển vaccine trở 
nên dễ dàng hơn. 

Tới thời điểm hiện tại, tiêm 
chủng được đánh giá là biện pháp 
can thiệp y tế hiệu quả nhất giúp 
cứu sống hàng triệu người mỗi 
năm. Tuy nhiên, bài toán khó đặt 
ra là quy trình vận chuyển phức 
tạp đã khiến việc tiếp cận vaccine 
của nhiều nước, đặc biệt là các 
nước đang phát triển trở nên khó 
khăn do thường thiếu dây chuyền 
trữ lạnh ở nhiệt độ từ 2-8 độ C. 

Cũng vì sự thiếu thốn này, theo 
tính toán của Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO), hằng năm ước tính có tới 
hơn 50% lượng vaccine bị lãng 
phí. 

Trong điều kiện dịch COVID-
19 vẫn đang diễn biến phức tạp và 
việc tiêm vaccine phòng ngừa là 
yếu tố hàng đầu nhằm ngăn chặn 
sự hoành hành này, việc thiếu các 
dây truyền bảo quản cũng khiến 
nhiều quốc gia trên thế giới tiếp 
tục phải vật vộn trong cuộc chiến 
với đại dịch này. 

Nhằm giải quyết bài toán về 
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bảo quản vaccine, nhóm nghiên 
cứu CSIRO đã phát triển và sử 
dụng một vật liệu tinh thể rỗng có 
thể hòa tan mang tên khung hữu 
cơ kim loại (MOF). Vật liệu này 
bao phủ phân tử vaccine, bảo vệ 
chúng khỏi xuống cấp do nhiệt độ 
cao cho tới khi cần sử dụng 
vaccine. Khi đó, chỉ cần thêm một 
dung dịch để hòa tan lớp phủ 
MOF và vaccine có thể dùng như 
bình thường. 

Cara Doherty, thành viên nhóm 
nghiên cứu, giải thích MOF là vật 
liệu tinh thể rỗng có thể phát triển 
xung quanh vaccine để hình thành 
khung giàn bảo vệ trước biến động 
nhiệt độ. MOF hoạt động tương tự 
khung giàn dựng quanh nhà. Khi 
dỡ khung giàn, ngôi nhà vẫn 
nguyên vẹn và điều tương tự cũng 
đúng khi hòa tan MOF ở vaccine. 

Để thử nghiệm phương pháp 
mới, nhóm nghiên cứu sử dụng hai 
vaccine chứa virus sống phổ biến. 
Hai loại vaccine này (một dùng 
cho bệnh ở gia cầm và một dùng 
cho bệnh cúm), thường xuống cấp 
trong vòng vài ngày nếu không 
bảo quản trong tủ lạnh. Vaccine 
virus sống cực hiệu quả nhưng 
thành phần phức tạp khiến chúng 
dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, 
Layton cho biết. 

Thí nghiệm thành công cho 
thấy lớp phủ MOF bảo vệ hai loại 
vaccine trong 12 tuần ở cả nhiệt 
độ phòng và nhiệt độ lên tới 37 độ 
C. Ảnh chụp tổng quát hé lộ 
vaccine vẫn dùng được sau 3 
tháng không lưu trữ trong tủ lạnh. 
Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh vẫn 
còn nhiều việc cần làm trước khi 
thương mại hóa lớp phủ MOF và 
triển khai trong thực tế. Lớp phủ 
cần tối ưu hóa và thử nghiệm với 
nhiều loại vaccine khác như 
mARN. 

Kết quả nghiên cứu hiện đã 
được công bố trên tạp chí Acta 
Biomaterialia hôm 5/2. 

(sohuutritue.net.vn) 
 

 Phát triển loại kính hoạt tính 
sinh học có khả năng tiêu diệt vi 
khuẩn đến 100 lần  

Từ lâu vật liệu kháng khuẩn 
được gọi là kính hoạt tính sinh học 
đã được đưa vào sử dụng trong 
các ứng dụng như cấy ghép y 
khoa, bề mặt bệnh viện và xử lý 
vết thương. Giờ đây, các nhà khoa 
học báo cáo rằng họ đã tăng hiệu 
quả tiêu diệt vi khuẩn của nó lên 
hơn 100 lần. 

Thông thường, kính hoạt tính 
sinh học kết hợp các hạt nano của 
oxit kim loại kháng khuẩn đặc 
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biệt, người ta cho rằng nếu sử 
dụng hai loại oxit thì hiệu quả sẽ 
tăng gấp đôi. Tuy nhiên, các nhà 
nghiên cứu tại Đại học Aston của 
Anh đã phát hiện ra, tùy theo cách 
kết hợp hai loại oxit kim loại với 
nhau, kính hoạt tính sinh học thu 
được thực sự có thể hiệu quả hơn 
nhiều so với kính được làm bằng 
một trong hai loại oxit. 

Nhóm nghiên cứu đã tạo ra 
mẫu vật kính hoạt tính sinh học 
chứa kẽm, đồng hoặc coban, cùng 
với mẫu vật kết hợp hai oxit kim 
loại theo những cách khác nhau. 
Mỗi mẫu vật được nghiền thành 
dạng bột, khử trùng, sau đó cho 
vào quần thể vi khuẩn Escherichia 
coli và Staphylococcus aureus 
cũng như môi trường nuôi nấm 
Candida abicans gây bệnh. 

Sau 24 giờ, kính kết hợp đồng 
với kẽm hoặc coban tiêu diệt vi 
khuẩn E.coli tốt gấp 100 lần so với 
kính chỉ chứa một loại oxit. Kính 
kết hợp đồng với kẽm cũng cho 
hiệu quả tương tự trong việc xóa 
sổ S. aureus. Mặt khác, kính sản 
xuất với kẽm và coban tiêu diệt 
nấm tốt nhất. 

Giáo sư Richard Martin – 
người đứng đầu nhóm nghiên cứu 
cho biết: “Chúng tôi rất hào hứng 
khi tiến hành thí nghiệm và phát 

hiện sản phẩm ngăn chặn lây 
nhiễm hữu hiệu hơn hẳn, có thể 
giúp giảm số lượng thuốc kháng 
sinh. Chúng tôi tin chắc kết hợp 
các oxit kim loại kháng khuẩn sẽ 
có nhiều ứng dụng tiềm năng". 

(vietq.vn) 
 
 Phần Lan: Phát triển thành 
công bộ sạc đa hướng dùng cho 
nhiều thiết bị cùng lúc  

Các chuyên gia tại Phần Lan 
mới đây đã phát triển thành công 
một bộ sạc không dây có khả năng 
phát ra trường điện từ còng tròn 
và cho phép sạc nhiều thiết bị 
cùng lúc. 

Hiện nay, hầu hết các bộ sạc 
không dây đầu hoạt động dựa trên 
cơ chế phát ra trường điện từ chỉ 
theo một hướng nên số lượng thiết 
bị chúng có thể sạc cùng lúc bị 
hạn chế. 

Theo New Atlas, nhằm vượt 
qua giới hạn này, các chuyên gia 
tại Đại học Aalto (Phần Lan), do 
nhà nghiên cứu sau tiến sĩ Nam 
Ha-Van dẫn dắt mới đây đã phát 
triển thành công một bộ sạc mới 
có khả năng tạo ra trường điện từ 
vòng tròn, cho phép sạc đồng thời 
nhiều thiết bị khác nhau. 

Trước đó, các nhóm nghiên 
cứu khác cũng từng tìm cách chế 
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tạo bộ sạc không dây đa hướng. 
Một trong số đó là kết hợp nhiều 
cuộn dây truyền phát, mỗi cuộn 
kết nối với một nguồn điện riêng. 
Tuy nhiên, cách này khá phức tạp 
nên khó sử dụng rộng rãi. Một 
phương pháp khác là thay đổi 
hướng của trường sạc điện khi 
phát hiện thiết bị. Cách này cũng 
tương đối phức tạp và tốn kém nên 
không thực sự phù hợp để thương 
mại hóa. 

Nhóm nghiên cứu của Nam 
Ha-Van phát triển một giải pháp 
được cho là đơn giản hơn, ít tốn 
kém nhưng vẫn rất hiệu quả. 
Trung tâm của hệ thống là một 
cuộn dây điện hình trụ, các dây 
trên đỉnh và dưới đáy được quấn 
ngược chiều và một cây cầu hình 
chữ Z kết nối hai đầu này. 

"Dòng điện chạy qua các cuộn 
dây theo hướng ngược nhau nên 
tạo ra từ trường bổ sung. Một 
trường phát ra từ giữa cuộn dây 
hình trụ, vòng quanh cuộn dây 
trên cùng và trở lại qua đỉnh. 
Trường còn lại phát ra từ giữa, 
vòng quanh cuộn dây dưới cùng 
và trở lại qua đáy", nhóm chuyên 
gia giải thích. 

Kết quả là một trường điện từ 
hình tròn xuất hiện quanh phần 
giữa của bộ sạc hình trụ. Mọi thiết 

bị điện tử đặt ở bất cứ đâu trong 
vòng tròn này đều được sạc hiệu 
quả, dù chúng có hướng hay vị trí 
như thế nào. Cường độ của trường 
điện từ cũng nằm trong phạm vi 
an toàn cho con người. 

Kết quả nghiên cứu mới được 
công bố trên tạp chí 
IEEE Transactions on Industrial El
ectronics. Nhóm nghiên cứu đang 
nỗ lực tăng cường hiệu quả của bộ 
sạc mới, đồng thời đảm bảo nó 
vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn an 
toàn. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 
 
DỰ THẢO LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ: NHỮNG ĐÓNG GÓP 
TÍCH CỰC CỦA HỘI SHTT 
VIỆT NAM 

Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam 
hiểu được tầm quan trọng của việc 
sửa đổi, bổ sung Luật SHTT. Đó 
là phát huy tài sản trí tuệ thành 
nguồn lực cho phát triển sản xuất 
kinh doanh, nâng cao mức độ bảo 
hộ và thực thi quyền SHTT phù 
hợp với cam kết quốc tế mà Việt 
Nam tham gia. 

Vai trò của việc sửa đổi, bổ 
sung Luật SHTT 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã 
từng phát biểu: SHTT là yếu tố 
quan trọng để phát triển kinh tế - 
xã hội vì tài sản trí tuệ có giá trị 
lớn trong nền kinh tế trí thức, là 
nguồn lực cho phát triển sản xuất 
kinh doanh và là công cụ cạnh 
tranh hiệu quả của doanh nghiệp 
và nền kinh tế. 

Qua thực tiễn hơn 16 năm thi 
hành, Luật SHTT đã phát huy vai 
trò to lớn trong việc tạo hành lang 
pháp lý cho hoạt động sáng tạo, 
xác lập, khai thác, sử dụng và thụ 
hưởng các đối tượng của quyền 
tác giả, quyền liên quan như tác 
phẩm, cuộc biểu diễn, … tạo ra, 
xác lập, khai thác và bảo vệ quyền 
sở hữu công nghiệp, quyền đối với 
giống cây trồng và tạo môi trường 
kinh doanh lành mạnh; góp phần 
khuyến khích hoạt động sáng tạo; 
đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, 
thu hút đầu tư nước ngoài. 

Tuy nhiên bối cảnh phát triển 
hiện nay đã có nhiều thay đổi so 
với năm 2005. Việt Nam không 
còn thuần túy là nước “sử dụng tài 
sản trí tuệ” mà đang chuyển mạnh 
sang là nước tạo ra tài sản này 
phục vụ cho mô hình tăng trưởng 
theo chiều sâu. Bên cạnh đó, việc 
sửa đổi, bổ sung Luật SHTT vào 
năm 2009 và năm 2019 vẫn chưa 

tạo được động lực mạnh mẽ cho 
việc nghiên cứu, đổi mới sáng tạo 
cũng như chưa đảm bảo hành lang 
pháp lý đầy đủ và hiệu quả đối với 
việc bảo hộ, khai thác và bảo vệ 
tài sản trí tuệ. 

Do đó, mục tiêu sửa đổi Luật 
nhằm thể chế hóa chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách 
của Nhà nước trong việc hoàn 
thiện pháp luật về SHTT; kế thừa 
giá trị của các văn bản pháp luật 
đã được ban hành; bảo đảm hài 
hòa lợi ích giữa các chủ thể gồm 
người sáng tạo, bên sử dụng, công 
chúng thụ hưởng. 

Những đóng góp tích cực của 
Hội SHTT Việt Nam đối với Dự 
thảo Luật Sở hữu trí tuệ 

Được thành lập với mục đích 
tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của Hội 
viên, hỗ trợ nhau trong các hoạt 
động sở hữu trí tuệ, góp phần tích 
cực vào sự nghiệp xây dựng và 
phát triển kinh tế xã hội của đất 
nước, Hội SHTT Việt Nam 
(VIPA) đã và đang làm tốt vai trò 
của mình. Trong buổi làm việc với 
Đoàn công tác Thường trực Ủy 
ban Pháp luật của Quốc hội, Hội 
SHTT Việt Nam đã có những 
đóng góp quan trọng vào dự thảo 
Luật SHTT. 
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 Tại buổi làm việc, ông Phạm 
Nguyên Xuân Bắc, Phó Chủ tịch 
kiêm Tổng Thư ký của Hội đã đưa 
ra những ý kiến quan trọng trong 
quy định về giao quyền đăng ký 
sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, 
thiết kế bố trí. 

 
Theo đó, ông Phạm Xuân Bắc 

cho hay những quy định hiện hành 
vẫn đang tồn tại những hạn chế và 
bất cập như: Chưa thực sự khuyến 
khích việc tạo ra, khai thác, phổ 
biến các sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, thiết kế bố trí do nhà nước 
đầu tư; Chưa đáp ứng được định 
hướng nêu tại Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ sáu Ban chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI số 20-
NQ/TW năm 2012 đề ra đó 
là “giao quyền sở hữu các kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ có sử dụng ngân sách 
nhà nước cho cơ quan chủ trì 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ”. 

Trong trường hợp tổ chức, cơ 
quan nhà nước được giao quyền 
chủ đầu tư thực hiện quyền đăng 
ký và trở thành chủ văn bằng bảo 

hộ thì tổ chức, cơ quan đó cũng 
không có khả năng thương mại 
hóa đối tượng được bảo hộ do cơ 
quan quản lý nhà nước không có 
chức năng kinh doanh. Quyền 
đăng ký sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, thiết kế bố trí của Nhà 
nước cũng như vấn đề thương mại 
hóa rất khó được thực hiện. 

Vì vậy Hội SHTT Việt Nam đề 
xuất sửa đổi, bổ sung 4 điều với 
những nội dung cơ bản sau đây: 

Bổ sung Điều 86a: quy định 
trao quyền đăng ký sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là 
kết quả của nhiệm vụ KH&CN 
cho tổ chức chủ trì một cách tự 
động và không bồi hoàn, trừ các 
đối tượng thuộc lĩnh vực quốc 
phòng, an ninh quốc gia (do Nhà 
nước thực hiện đăng ký); 

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



 Số 252 – 02/2022 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 25 
 

ninh quốc gia;  
Bổ sung Điều 136a: quy định 

nghĩa vụ của tổ chức chủ trì 
(thông báo đối tượng mới được 
tạo ra cho cơ quan có thẩm quyền, 
nghĩa vụ thực hiện đăng ký xác 
lập quyền trong thời hạn quy định, 
báo cáo định kỳ về việc sử dụng);  

Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 
139: quy định chủ văn bằng bảo 
hộ các sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra 
từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng 
ngân sách nhà nước chỉ được 
chuyển nhượng quyền sở hữu các 
đối tượng này khi được nhà nước 
chấp thuận. 

Các quy định mới này nếu 
được thi hành sẽ tạo cơ sở cho tổ 
chức chủ trì có thể chủ động đăng 
ký xác lập quyền, khai thác, sử 
dụng các đối tượng sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, 
đẩy nhanh hoạt động chuyển giao 
công nghệ, thúc đẩy quan hệ hợp 
tác với doanh nghiệp (đối với các 
tổ chức chủ trì là viện nghiên 
cứu/trường đại học) để thương mại 
hóa và thu hút nhiều nguồn vốn 
đầu tư để phát triển, nghiên cứu 
sản phẩm, qua đó thu về nhiều lợi 
ích, gia tăng giá trị kinh tế. 

Khi hoạt động chuyển giao 
công nghệ thương mại hóa sáng 

chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết 
kế bố trí càng phát triển, nguồn 
thu của ngân sách nhà nước cũng 
gia tăng từ việc thu thuế từ các 
hoạt động này. Không chỉ vậy, 
việc thực thi quy định nói trên còn 
mang lại cho nhà nước các lợi ích 
về kinh tế, xã hội khác (thúc đẩy 
phát triển sản xuất kinh doanh, tạo 
ra công ăn việc làm). 

Đại diện Hội SHTT Việt Nam 
cũng cho biết hoàn toàn ủng hộ 
phương án sửa đổi của dự thảo 
Luật SHTT, theo đó, giao quyền 
đăng ký cho tổ chức chủ trì đối 
với sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả 
của nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 
Điều này phù hợp với thực tiễn thế 
giới, cũng như phù hợp với thực tế 
là: chính đơn vị chủ trì là đơn vị 
hiểu rõ nhất về các đối tượng 
SHTT được tạo ra khi thực hiện 
nhiệm vụ khoa học, công nghệ, và 
do đó, là đơn vị phù hợp nhất để 
soạn các tài liệu của đơn cũng như 
theo đuổi đơn trước cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền. 

Theo đó, tại Hội thảo góp ý dự 
thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Phó 
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật 
Nguyễn Thị Mai Phương cho biết, 
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dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Sở hữu trí tuệ là 
dự án Luật thuộc Chương trình 
xây dựng luật, pháp lệnh năm 
2021 - 2022 và quy trình thông 
qua tại 2 kỳ họp. Tại Kỳ họp thứ 2 
(tháng 10/2021), Quốc hội đã cho 
ý kiến về dự án Luật. Ngay sau kỳ 
họp, trên cơ sở ý kiến thảo luận 
của các đại biểu Quốc hội, 
Thường trực Ủy ban Pháp luật đã 
phối hợp với cơ quan soạn thảo, 
cơ quan hữu quan tiến hành 4 đợt 
tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. 
Đến nay, sau chỉnh lý có 119 điều 
của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành 
được sửa đổi, bổ sung (tăng 9 điều 
so với dự thảo Luật trình Quốc hội 
tại Kỳ họp thứ 2), trong đó 12 điều 
là điều sửa đổi, bổ sung về kỹ 
thuật và 5 điều là bãi bỏ một số 
quy định; đồng thời sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Giá, 
Luật Hải quan, Luật Khoa học và 
công nghệ, Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản công. 

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban 
Pháp luật, về cơ bản các nội dung 
lớn của dự thảo Luật, nhất là 
những vấn đề Chính phủ xin ý 
kiến đều đạt được sự thống nhất 
cao giữa cơ quan thẩm tra, cơ 
quan soạn thảo về phương án tiếp 
thu, chỉnh lý và thể hiện như dự 

thảo Luật như tên gọi của Luật, 
phạm vi điều chỉnh; về giao quyền 
đăng ký sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả 
của nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, 
mở rộng giao quyền đăng ký đối 
với giống cây trồng… 

Theo đó, tại điểm a khoản 1, 
Điều 25 dự thảo Luật quy định: 
Các trường hợp sử dụng tác phẩm 
đã công bố không phải xin phép, 
không phải trả tiền bản quyền 
nhưng phải thông tin về tên tác 
giả, nguồn gốc, xuất xứ của tác 
phẩm gồm: Tự sao chép một bản 
để nghiên cứu khoa học, học tập 
của cá nhân và không nhằm mục 
đích thương mại. Quy định này 
không áp dụng trong trường hợp 
sao chép bằng thiết bị sao chép 
công cộng. 

Nhiều đại biểu quan tâm đến 
quy định về việc nhập khẩu song 
song, cho phép nhập khẩu những 
hàng hóa chính hiệu đã được chủ 
sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc 
người được chủ sở hữu quyền cho 
phép đưa ra thị trường nước ngoài. 
Theo quy định tại Điều 20 dự thảo 
Luật, khi thực hiện nhập khẩu 
song song không cần sự cho phép 
của tác giả, chủ sở hữu quyền tác 
giả… Tuy nhiên, các ý kiến này 



 Số 252 – 02/2022 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 27 
 

cũng đề nghị cần bổ sung, tiếp tục 
hoàn thiện quy định tại dự thảo 
Luật. 

(Tổng hợp) 
 
 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Ứng dụng công nghệ để giải 
bài toán bản quyền  

Vi phạm bản quyền vẫn luôn là 
vấn đề nhức nhối, đặc biệt trong 
thời đại phát triển mạnh mẽ của 
Internet và công nghệ số. Vì vậy 
theo các chuyên gia, chúng ta cần 
ứng dụng công nghệ vào bài toán 
bản quyền hiện nay. 

Mới đây, Công ty cổ phần Bản 
quyền âm nhạc trực tuyến 
(MCM Online) đã chính thức ra 
mắt Hệ sinh thái bản quyền âm 
nhạc trực tuyến MCM (gọi tắt là 
MCM). Đây cũng là lần đầu tiên, 
tại Việt Nam ra đời hệ sinh thái 
bảo vệ bản quyền âm nhạc trên 
Internet. 

MCM sử dụng hai công nghệ: 
Bảo vệ bản quyền Sigma DRM và 
đánh dấu bản quyền Sigma 
Watermarking. Giải pháp bảo vệ 
và đánh dấu trên từng bản nhạc 
giúp tác giả có thể đo đếm chính 
xác số lượt sử dụng và theo dõi 
được việc phân phối sử dụng tác 

phẩm trên internet. 
MCM được xem là viên gạch 

đầu tiên dùng công nghệ để bảo vệ 
bản quyền các tác phẩm nghệ 
thuật trên Internet. Việc áp dụng 
giải pháp công nghệ giúp đảm bảo 
ba yếu tố: Bảo vệ, minh bạch và 
truy vết khi cung cấp một tác 
phẩm âm nhạc lên môi trường số. 
Từ đó, giúp nhạc sĩ có thể quản lý 
được các bản nhạc của mình khi 
phân phối trên mạng. 

Theo Phó Cục trưởng Cục Bản 
quyền tác giả (Bộ VHTTDL) 
Phạm Thị Kim Oanh, Việt Nam đã 
và đang thực hiện những cam kết, 
nỗ lực về bảo vệ bản quyền, lãnh 
đạo Cục Bản quyền tác giả cũng 
chia sẻ, hiện nay hệ thống hành 
lang pháp lý về bản quyền tác giả 
đang được hoàn thiện ngày càng 
đầy đủ hơn. Quốc hội đang xem 
xét thông qua Luật sửa đổi, bổ 
sung Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó 
có nội dung quan trọng về quyền 
tác giả, quyền liên quan, đặc biệt 
được chú trọng là vấn đề bảo vệ 
bản quyền trên môi trường số. 
“Bảo vệ và tôn trọng bản quyền, 
công khai minh bạch là câu 
chuyện những người sáng tạo, 
khai thác và sử dụng các tác phẩm 
sáng tạo đều mong muốn. Chúng 
ta muốn có được những tác phẩm 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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hay, những sáng tạo tinh thần để 
thưởng thức nhưng không bảo vệ 
được tác giả, không bảo vệ được 
những nhà đầu tư, những nghệ sĩ 
biểu diễn, nhà sản xuất thì cũng 
không có được những sản phẩm 
giá trị…”. 

 (Tổng hợp) 
 
 Địa danh 'Nga Sơn' được sử 
dụng để đăng ký nhãn hiệu tập 
thể 'Dưa hấu Mai An Tiêm' 

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa 
ban hành quyết định về việc cho 
phép sử dụng địa danh “Nga Sơn” 
để đăng ký nhãn hiệu tập thể 
“Dưa hấu Mai An Tiêm - Đặc sản 
Nga Sơn”. 

Cụ thể, theo quyết định số 
741/QĐ-UBND ký ban hành ngày 
24/02/2022, UBND Thanh Hóa đã 
cho cho phép sử dụng địa danh 
"Nga Sơn" để đăng ký nhãn hiệu 
tập thể "Dưa hấu Mai An Tiêm - 
Đặc sản Nga Sơn". 

UBND huyện Nga Sơn có trách 
nhiệm chỉ đạo Hội Dưa hấu Mai 
An Tiêm huyện Nga Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa triển khai, thực hiện 
việc đăng ký nhãn hiệu tập thể 
“Dưa hấu Mai An Tiêm - Đặc sản 
Nga Sơn” theo đúng quy định hiện 
hành của pháp luật. 

UBND tỉnh Thanh Hóa giao 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, 
Giám đốc các sở: Khoa học và 
Công nghệ, Công Thương, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn; 
Chủ tịch Hội Dưa hấu Mai An 
Tiêm huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa và Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này. 

Được biết, xã Nga Phú, huyện 
Nga Sơn (Thanh Hóa) ngày nay, 
cách đây hàng ngàn năm về trước 
là một hoang đảo nổi lên giữa biển 
khơi mênh mông, gắn liền với 
truyền thuyết về Mai An Tiêm – 
người có công khai phá xây dựng 
vùng đất ven biển Nga Sơn, cũng 
là người trồng dưa hấu nổi tiếng. 

Tích này đã gắn liền với nghề 
trồng dưa hấu của người dân Nga 
Sơn, Thanh Hóa trong suốt chiều 
dài lịch sử. Tuy nhiên, phải tới 
những năm 2003, cây dưa hấu mới 
được trồng phổ biến tại địa 
phương. 

Ngày nay, trên vùng đất Nga 
Phú và một số xã lân cận còn có 
nhiều địa danh gắn liền với Mai 
An Tiêm. Nơi đảo hoang gọi là bãi 
An Tiêm, ngọn núi xưa kia là 
hoang đảo được nhân dân đặt tên 
là núi Mai An Tiêm. Hang đá 
tương truyền là nơi ở của gia đình 
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Mai An Tiêm khi mới đặt chân lên 
nơi này được gọi là hang núi Mai 
An Tiêm. Ở ngôi nhà cũ của Mai 
An Tiêm thì lập đền thờ hai vợ 
chồng ông. Những người kế tiếp 
công việc của hai vợ chồng An 
Tiêm trên đảo mỗi ngày thêm 
đông đúc. Họ lập thành làng Mai 
An và dưa hấu Mai An Tiêm là 
sản vật nổi tiếng ở Nga Sơn. 

Trải qua những biến cố thiên 
nhiên và thăng trầm của lịch sử, 
nhiều địa danh gắn liền với An 
Tiêm đã thay đổi. Ngôi đền thờ 
Mai An Tiêm bị đổ nát hoàn toàn, 
nhiều đồ thờ bị hư hỏng. Đến năm 
1990, chính quyền và nhân dân địa 
phương đã góp công, góp sức 
cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước 
đã xây dựng lại ngôi đền trên nền 
móng cũ. Cổng tứ trụ gồm 4 cột 
theo truyền thống, trên đỉnh trụ 
đắp Phượng lật, bốn mặt lồng đèn 
đắp hoa văn trang trí hình Long – 
Ly – Quy – Phượng. 

Hàng năm, từ ngày 12 đến 15 
tháng 3 Âm lịch, tại đền thờ Mai 
An Tiêm, xã Nga Phú, huyện Nga 
Sơn, chính quyền và nhân dân 
trong vùng tổ chức lễ hội với 
nhiều hình thức phong phú và hấp 
dẫn trong đó không thể thiếu hình 
ảnh quả dưa hấu nhằm khơi dậy 
truyền thống lao động cần cù, sáng 

tạo, ý chí tự lực tự cường, đức tính 
kiên trì nhẫn nại và tình yêu quê 
hương của Mai An Tiêm. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Giả mạo nhãn hiệu được bảo 
hộ tại Việt Nam: Liên tiếp triệt 
phá nhiều vụ vi phạm 

Thời gian qua, lực lượng chức 
năng đã liên tiếp thu giữ số lượng 
lớn các sản phẩm giả mạo nhãn 
hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. 
Tình trạng này xảy ra ở nhiều tỉnh 
thành và rất đáng báo động. 

Cụ thể, mới đây Đội QLTT số 
1 thuộc Cục QLTT Hòa Bình đã 
phối hợp với Công an huyện 
Lương Sơn, Hòa Bình giám sát 
Công ty cổ phần Việt Pháp 
Victory thực hiện biện pháp khắc 
phục hậu quả, buộc loại bỏ yếu tố 
vi phạm đối với 33.240 chai rượu 
vi phạm nhãn hiệu JINRO và nhãn 
hiệu HITEJINRO. 

Trước đó, ngày 21/12/2021 sau 
khi nhận được thông tin phối hợp, 
Cục QLTT tỉnh Hòa Bình đã chỉ 
đạo Đội QLTT số 1 tiến hành 
kiểm tra đối với Công ty cổ phần 
Việt Pháp Victory. Qua kết quả 
kiểm tra đã phát hiện tại cơ sở sản 
xuất của công ty có 33.240 chai 
rượu dung tích 360ml, trên thân 
chai mang nhãn hiệu JINRO và 
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HITEJINRO; tổng giá trị hàng hóa 
vi phạm được xác định là hơn 266 
triệu đồng. 

Đội QLTT số 1 đã hoàn tất hồ 
sơ đề nghị Cục QLTT trình Chủ 
tịch UBND tỉnh Hòa Bình ra quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính 
228 triệu đồng đối với hành vi 
“gia công hàng hóa mang dấu hiệu 
xâm phạm quyền đối với nhãn 
hiệu”. 

Hiện, Công ty cổ phần Việt 
Pháp Victory đã nộp tiền phạt vi 
phạm hành chính vào Kho bạc 
Nhà nước theo đúng thời gian quy 
định và đang tiếp tục thực hiện 
biện pháp xử phạt bổ sung, biện 
pháp khắc phục hậu quả, theo 
quyết định xử phạt của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hòa Bình. 

Trong khi đó, vừa qua, Cục Thi 
hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh 
cũng vừa tiến hành tiêu hủy một 
số lượng lớn hàng giả là vật chứng 
của vụ án vận chuyển trái phép 
hàng hóa qua biên giới. Trước đó, 
qua công tác kiểm tra, cơ quan 
chức năng phát hiện 100 thùng 
carton, bên trong là hơn 3.300 bộ 
khóa mang nhãn hiệu Việt Tiệp có 
bao bì, nhãn mác, mọi thông tin 
trên sản phẩm đều thể hiện bằng 
tiếng Việt. Tuy nhiên, xuất xứ của 
số hàng hóa trên lại là từ bên kia 

biên giới. 
Với thủ đoạn đặt các xưởng gia 

công ở nước ngoài làm giả với 
chất lượng thấp và giá thành rẻ, 
các đối tượng đã tuồn một số 
lượng lớn khóa giả vào nội địa 
bằng cách trà trộn trong 2 thùng 
container và không khai báo hải 
quan khi nhập khẩu tại cửa khẩu 
Hoành Mô tỉnh Quảng Ninh. Tuy 
nhiên thủ đoạn này không qua mắt 
được cơ quan chức năng. 

Theo ông Đinh Khắc Khang – 
Cục trưởng Cục Thi hành án dân 
sự tỉnh Quảng Ninh: "Từ trước 
đến nay, đây là vụ lớn nhất buôn 
hàng giả qua biên giới. Những sản 
phẩm này nếu không phát hiện 
sớm, không kịp thời ngăn chặn và 
tiêu hủy mà để trôi nổi trên thị 
trường thì sẽ ảnh hưởng lớn đến 
quyền lợi người tiêu dùng và xáo 
trộn thị trường". 

Dù làm giả với hình thức, mẫu 
mã tinh vi thế nhưng giá xuất 
xưởng của những ổ khóa giả này 
chỉ khoảng 50 đến 60.000đ. Thế 
nhưng khi về đến Việt Nam ngay 
lập tức bị các gian thương thổi giá 
lên gấp 3 lần, còn người mua thì 
rất khó có thể phân biệt hàng thật 
hay hàng giả. 

Để tránh thẩm lậu ra thị trường, 
toàn bộ 3.300 ổ khóa đã bị cơ 
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quan chức năng tiêu hủy bằng 
phương pháp thủ công trước sự 
giám sát của Cục Thi hành án dân 
sự và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
Quảng Ninh. 

Trước đó, Đội QLTT số 5, Cục 
QLTT Vĩnh Phúc phối hợp với 
Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng 
Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh 
Vĩnh Phúc tiến hành khám xe ô tô 
tải BKS: 99C-164.64 do ông Trịnh 
Quang Thức ở phường Đại Phúc, 
TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh điều 
khiển. 

Tại thời điểm kiểm tra, lực 
lượng chức năng phát hiện trên xe 
vận chuyển 2.094kg thanh nhôm 
nhãn hiệu XINGFA. Toàn bộ số 
hàng hoá nêu trên thuộc sở hữu 
của Công ty TNHH Thương mại 
Hồng Hà Long. Đội QLTT số 5 đã 
tạm giữ toàn bộ hàng hóa. 

Sau khi phối hợp với đại diện 
chủ sở hữu nhãn hiệu XINGFA và 
làm việc với các cơ quan chức 
năng để xác định hành vi vi phạm 
của doanh nghiệp, Đội QLTT số 5 
đã hoàn thiện và chuyển hồ sơ vụ 
việc đến Cục QLTT Vĩnh Phúc 
xem xét, trình Chủ tịch UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính 
theo đúng quy định của pháp luật. 

 (Theo vjst.vn) 

SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Buổi chia sẻ “Quản lý và khai 
thác tài sản trí tuệ trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp” tại thành phố Đà 
Nẵng 

Hướng đến kỷ niệm 40 năm 
thành lập Cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) và 17 năm thành lập Văn 
phòng Đại diện Cục SHTT tại 
thành phố Đà Nẵng (VP3), ngày 
26 tháng 02 năm 2022, VP3 tổ 
chức buổi chia sẻ “Quản lý và 
khai thác tài sản trí tuệ trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp” nhằm mục đích hỗ 
trợ các doanh nghiệp khai thác tài 
sản trí tuệ đạt hiệu quả tốt nhất. 

Tham dự buổi chia sẻ có bà 
Nguyễn Thị Thúy – Phụ trách Văn 
phòng đại diện Cục SHTT tại 
thành phố Đà Nẵng và các chuyên 
viên của Văn phòng, cùng các quý 
đại biểu đến từ một số doanh 
nghiệp trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng. 

Tại buổi chia sẻ, bà Nguyễn 
Thị Thúy đã trình bày về vai trò 
của SHTT đối với doanh nghiệp 
cũng như nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc xác lập quyền, quản 
lý và khai thác các đối tượng 
quyền SHTT phục vụ hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh 
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nghiệp. Những minh họa cụ thể đã 
được đưa ra trao đổi để các doanh 
nghiệp hình dung và vận dụng vào 
thực tế. 

Tiếp theo, ông Nguyễn Minh 
Đức - chuyên viên VP3 trình bày 
một số nội dung quản lý và khai 
thác tài sản trí tuệ trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp. Sau phần trình bày, các 
doanh nghiệp và báo cáo viên đã 
trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm rất 
sôi nổi và giải quyết một số vướng 
mắc mà doanh nghiệp quan tâm. 

Với không khí gần gũi và cởi 
mở, buổi chia sẻ đã cung cấp cho 
các doanh nghiệp những thông tin 
hữu ích về tầm quan trọng trong 
việc quản lý và khai thác tài sản trí 
tuệ. 

Các doanh nghiệp mong muốn 
VP3 thường xuyên tổ chức các 
buổi chia sẻ và hỗ trợ doanh 
nghiệp về các vấn đề liên quan 
đến quyền SHTT. 

(most.gov.vn) 
 
 2 giải pháp AI của doanh 
nghiệp VN đạt giải vàng quốc tế 
về bảo mật 

Mới đây, VNPT đã nhận được 
4 giải thưởng lớn tại cuộc thi bảo 
mật quốc tế Cyber Security Global 
Excellence Awards, gồm 2 giải 

vàng cho Nền tảng nhận diện hình 
ảnh bằng công nghệ trí tuệ nhân 
tạo (VNPT Smart Vision) và Phần 
mềm giải pháp hỗ trợ chăm sóc, tư 
vấn khách hàng (VNPT Smartbot). 

Giải thưởng Cyber Security 
Global Excellence Awards được 
tổ chức lần thứ 18, thu hút được 
các doanh nghiệp đến từ nhiều 
quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Ấn 
Độ, Canada, Nga... 

Ứng dụng công nghệ trí tuệ 
nhân tạo (AI) trong lĩnh vực 
Computer Vision, VNPT Smart 
Vision giúp cuộc sống con người 
thông minh hơn và an toàn hơn 
trong thời đại số 4.0. Giải pháp 
cũng được nghiên cứu áp dụng 
trong y tế, giúp các bác sĩ có thể 
chẩn đoán các căn bệnh nguy 
hiểm. Đặc biệt là việc hỗ trợ các 
cán bộ quản lý tại địa phương 
giám sát và kiểm soát việc đi lại 
của người dân trong giai đoạn ứng 
phó với dịch COVID-19. 

Bên cạnh đó, VNPT Smartbot 
là giải pháp ứng dụng các công 
nghệ AI tiên tiến nhất hiện nay 
như xử lý ngôn ngữ tự nhiên 
(NLP), công nghệ chuyển đổi 
giọng nói thành văn bản, công 
nghệ chuyển đổi văn bản thành 
giọng nói, hỗ trợ tạo Chatbot, 
Voicebot, Callbot và Trợ lý ảo, 
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giúp tối ưu hóa 60-80% chi phí 
nhân sự trong các dịch vụ tư vấn 
và chăm sóc khách hàng. 

 (Tổng hợp) 
 

 Bắc Giang: Đưa doanh 
nghiệp công nghệ số từng bước 
làm chủ công nghệ  

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban 
hành Kế hoạch số 547/KH-UBND 
Phát triển doanh nghiệp công 
nghệ số và doanh nghiệp số tỉnh 
Bắc Giang giai đoạn 2021 – 2025, 
định hướng đến năm 2030. 

Theo đó, Kế hoạch nhằm tuyên 
truyền phổ biến, quán triệt, tổ 
chức thực hiện các nội dung phát 
triển doanh nghiệp công nghệ số, 
doanh nghiệp số dưới nhiều hình 
thức, trên phương tiện truyền 
thông nhằm nâng cao nhận thức 
cho các cấp, các ngành và toàn thể 
Nhân dân về vai trò quan trọng 
của doanh nghiệp công nghệ số, 
doanh nghiệp số trong việc phát 
triển kinh tế số, xây dựng chính 
quyền số và thực hiện chuyển đổi 
số rộng khắp trong các lĩnh vực 
kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 
Bắc Giang. 

Các doanh nghiệp công nghệ số 
tỉnh Bắc Giang từng bước ứng 
dụng, nghiên cứu, làm chủ về 
công nghệ, chủ động thiết kế, chế 

tạo các sản phẩm, các dịch vụ, giải 
pháp, mô hình kinh doanh mới 
dựa trên nền tảng của nhiều công 
nghệ mới cốt lõi là công nghệ số 
(trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi 
khối, điện toán đám mây, internet 
vạn vật...) tạo ra các sản phẩm 
“Make in Viet Nam”; góp phần 
cho nền kinh tế tỉnh Bắc Giang 
bứt phá, phát triển nhanh, bền 
vững, nâng cao chất lượng cuộc 
sống người dân.  

Theo đó, phát triển doanh 
nghiệp công nghệ số, doanh 
nghiệp số có năng lực cạnh tranh 
cao để chuyển đổi số, phát triển 
kinh tế số, xây dựng đô thị thông 
minh, chính quyền số, ứng dụng 
thành tựu công nghệ số rộng khắp 
trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội 
trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ doanh 
nghiệp thực hiện chuyển đổi số, 
hình thành các doanh nghiệp công 
nghệ số, đưa sản phẩm công nghệ 
số “Make in Viet Nam” để giải 
quyết các bài toán trong các lĩnh 
vực kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc 
Giang.  

Phấn đấu đến năm 2025, trên 
địa bàn tỉnh có tối thiểu 800 doanh 
nghiệp công nghệ số và doanh 
nghiệp số. Phấn đấu đến năm 
2030, toàn tỉnh có tối thiểu 1500 
doanh nghiệp công nghệ số và 



 Số 252 – 02/2022 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 34 
 

doanh nghiệp số để phát triển kinh 
tế số, xây dựng chính quyền số, đô 
thị thông minh, ứng dụng thành 
tựu công nghệ số trong các lĩnh 
vực kinh tế - xã hội và thực hiện 
chuyển đổi số của tỉnh Bắc Giang. 

Trong thời gian tới cần thực 
hiện một số nhiệm vụ, giải pháp 
sau: Xây dựng và hoàn thiện các 
cơ chế chính sách phát triển doanh 
nghiệp công nghệ số, doanh 
nghiệp số; Phát triển hạ tầng số và 
các dịch vụ số của tỉnh; Phát triển 
sản phẩm công nghệ số “Make in 
Viet Nam”; Phát triển nhân lực 
công nghệ số; Phát triển thị trường 
cho doanh nghiệp, sản phẩm công 
nghệ số; Tuyên truyền, phổ biến 
nâng cao nhận thức về phát triển 
doanh nghiệp công nghệ số, doanh 
nghiệp số. 

(vietq.vn) 
 

 Hà Nội: Triệt phá cơ sở làm 
giả số lượng lớn dược phẩm các 
loại 

Công an quận Long Biên (Hà 
Nội) đang làm rõ đối tượng 
Nguyễn Đăng Hoàng Ch. 
(SN:1994 ở tỉnh Bắc Ninh) có 
hành vi sản xuất, buôn bán hàng 
giả với các sản phẩm là dược 
phẩm... 

Được biết, qua nguồn tin tố 

giác tội phạm của một người dân 
về việc mua phải hàng giả gồm 15 
lọ sản phẩm xương khớp, mang 
thương hiệu Hoàng Hường, tại địa 
chỉ B1-712 Rubycity 3 phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên (mua 
qua mạng Facebook với số tiền 7 
triệu đồng), Công an quận Long 
Biên đã điều tra, xác minh, phát 
hiện đối tượng Nguyễn Đăng 
Hoàng Chương (sinh năm 1994, 
hộ khẩu thường trú tại phường 
Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh) có hành vi sản 
xuất, buôn bán hàng giả.  

 
Tại thời điểm kiểm tra, lực 

lượng chức năng đã thu giữ gồm 
hàng trăm sản phẩm là dược phẩm 
các loại dùng để bôi, uống, xịt làm 
đẹp, chữa bệnh với nhiều mẫu mã 
và thương hiệu khác nhau như: 
Cao bôi dược liệu, khớp Khang 
Thọ; xoang Ngọc Linh, kem 
dưỡng trắng gia Sắc Bảo Ngọc, Bổ 
phế Ích Phế Đan; Oga Max; 
Khang Cốt Đơn; Mộc Vị Khang; 
Cát Vượng Hoàn; An Thần Đan; 
dạ dày Tâm Vị; dạ dày Hoàng 
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Hường…  (đề chữ sản xuất tại 
Công ty TNHH dược phẩm Nam 
Dương; Công ty TNHH TM dược 
phẩm Trang Ly); 22.000 tem nhãn 
các loại cùng nhiều vỏ lọ, vỏ hộp 
chưa dán nhãn mác. 

Nguyễn Đăng Hoàng Ch. khai 
nhận, đã từng làm thuê cho một 
công ty thực phẩm chức năng, sau 
đó Ch nghỉ việc, tự tìm sản phẩm 
có kiểu dáng tương tự để mua về, 
đóng vỏ, in nhãn mác. Toàn bộ 
hàng hoá thu được tại nhà Ch đã 
được khẳng định là hàng giả. 

Mới đây, lực lượng QLTT Hà 
Nội cũng thông qua công tác giám 
sát trên địa bàn đã phát hiện thu 
giữ trên 5.000 que test Covid-19, 
600 máy đo nồng độ oxy trong 
máu không có tem, nhãn phụ theo 
quy định của pháp luật. 

Cụ thể, kiểm tra kho hàng của 
Công ty TNHH Thương mại và 
Công nghệ kỹ thuật TNT tại địa 
chỉ số 5, lô A.2, khu đô thị mới 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà 
Nội, Đội QLTT số 13, Cục QLTT 
TP Hà Nội đã phát hiện và tạm giữ 
5.000 bộ kit test nhanh Covid-19 
do nước ngoài sản xuất; 600 máy 
đo nồng độ oxy trong máu. Theo 
ước tính lô hàng có trị giá khoảng 
300 triệu đồng. 

Tại thời điểm kiểm tra, chủ sở 

hữu lô hàng có xuất trình đầy đủ 
hóa đơn chứng từ. Tuy nhiên trên 
sản phẩm không có đầy đủ nhãn 
phụ theo quy định của pháp luật. 
Đội QLTT số 13 đã tiến hành các 
thủ tục tạm giữ toàn bộ lô hàng.  

(sohuutritue.net.vn) 
 

 Giám sát chặt chẽ thị trường 
trong bối cảnh dịch Covid-19, 
xung đột tại Ukraine 

Theo Bộ Công thương, thời 
gian gần đây, dịch bệnh Covid-19 
trong nước diễn ra hết sức phức 
tạp cùng với tình hình quốc tế có 
nhiều biến động do xung đột vũ 
trang tại Ukraine. 

Những vấn đề này đã làm giá 
cả của nhiều mặt hàng thiết yếu 
như xăng dầu, thiết bị, vật tư y tế 
phòng chống dịch bệnh… cho đến 
những mặt hàng tiêu dùng như 
lương thực, thực phẩm hằng ngày 
của người dân tăng cao, ảnh 
hướng không nhỏ đến tình hình thị 
trường trong nước. Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ 
Công thương tiếp tục triển khai 
các giải pháp bảo đảm phục vụ 
nhu cầu sản xuất, kinh doanh và 
đời sống nhân dân; tăng cường 
kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời 
các hành vi sai phạm theo quy 
định của pháp luật. 
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Chính vì vậy, Bộ Công thương 
ban hành công điện chỉ đạo lực 
lượng quản lý thị trường (QLTT) 
các tỉnh, thành phố tăng cường 
công tác giám sát, quản lý theo địa 
bàn, triển khai các biện pháp 
nghiệp vụ, xây dựng phương án, 
kế hoạch và thực hiện phối hợp 
với các lực lượng chức năng tiến 
hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ 
các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi 
dụng thị trường có biến động về 
cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch 
bệnh hoặc diễn biến bất thường 
khác để thu lời bất chính. 

Lực lượng QLTT kịp thời tổng 
hợp, báo cáo Bộ Công thương về 
tình hình biến động của thị trường 
hàng hoá thiết yếu phục vụ nhu 
cầu sản xuất, kinh doanh và đời 
sống nhân dân, đặc biệt là những 
mặt hàng bị ảnh hưởng trực tiếp 
do dịch bệnh Covid-19 và xung 
đột vũ trang tại Ukraine. Phối hợp 
với cơ quan báo chí, thông tin 
công khai, minh bạch để dư luận 
rõ về nguyên nhân, hình thức xử 
lý đối với các tổ chức, cá nhân có 
hành vi lợi dụng dịch bệnh hoặc 
diễn biến bất thường khác để thu 
lời bất chính. 

Trong đó, các cục QLTT tỉnh, 
thành phố tập trung, quyết liệt chỉ 
đạo công tác quản lý theo địa bàn, 

thu thập, thẩm tra, xác minh thông 
tin, giám sát phát hiện kịp thời các 
diễn biến bất thường của hàng hoá 
lưu thông trên thị trường nhất là 
đối với mặt hàng xăng dầu và thiết 
bị, vật tư y tế. 

Chủ trì, phối hợp trao đổi thông 
tin với các cơ quan chức năng 
khác trong Ban chỉ đạo 389 các 
cấp để kịp thời phát hiện, xử lý 
các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi 
dụng thị trường có biến động về 
cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch 
bệnh hoặc diễn biến bất thường 
khác để thu lời bất chính. 

Tiến hành xử lý nghiêm, kịp 
thời mọi hành vi vi phạm theo quy 
định của pháp luật; không được để 
xảy ra tình trạng quan liêu, bao 
che, dung túng, thiếu trách nhiệm, 
buông lỏng quản lý, tham nhũng, 
hối lộ trong công tác quản lý thị 
trường. 

Thủ trưởng cục QLTT các tỉnh, 
thành phố phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật và trước Bộ trưởng 
Bộ Công thương nếu để đơn vị 
mình có những vi phạm trong hoạt 
động công vụ hoặc để xảy ra các 
hành vi gian lận thương mại bị các 
cơ quan chức năng hay người dân 
phản ánh, phát hiện mà không 
được xử lý. 

(thoibaotaichinhvietnam.vn) 


