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CẢI CÁCH KINH TẾ NHẰM 
BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TRONG BỐI CẢNH HỘI 
NHẬP KINH TẾ VÀ CHUYỂN 
ĐỔI SỐ Ở VIỆT NAM 

Trong khuôn khổ Chương 
trình Australia hỗ trợ cải cách 
kinh tế Việt Nam (Aus4Reform), 
ngày 24/03/2022, Viện Nghiên cứu 
Quản lý Kinh tế Trung ương 
(CIEM) đã tổ chức hội thảo công 
bố báo cáo “Cải cách kinh tế 
nhằm bảo hộ sở hữu trí tuệ 
(SHTT) hiệu quả trong bối cảnh 
hội nhập kinh tế và chuyển đổi số 
ở Việt Nam”. Hội thảo được tổ 
chức theo hình thức kết hợp trực 
tiếp với trực tuyến.  

Báo cáo “Cải cách kinh tế 
nhằm bảo hộ sở hữu trí tuệ hiệu 
quả trong bối cảnh hội nhập kinh 
tế và chuyển đổi số ở Việt Nam” 
được thực hiện nhằm: (i) Nghiên 
cứu, cập nhật những quy định về 
bảo hộ SHTT ở Việt Nam; (ii) Rà 
soát, phân tích các nội dung cam 
kết trực tiếp về SHTT trong một 
số điều ước quốc tế của Việt Nam, 
mà trọng tâm là các hiệp định 
thương mại tự do (FTA) thế hệ 
mới; (iii) Phân tích yêu cầu hoàn 

thiện quy định về bảo hộ SHTT ở 
Việt Nam nhằm hỗ trợ chuyển đổi 
số; (iv) Phân tích một số thách 
thức đối với yêu cầu sửa đổi các 
quy định về bảo hộ SHTT phù hợp 
với các cam kết quốc tế; và (v) 
Kiến nghị một số định hướng đổi 
mới kinh tế (bao gồm cả thể chế 
kinh tế và hệ thống chính sách, 
pháp luật) nhằm tăng cường bảo 
hộ SHTT gắn với bối cảnh hội 
nhập kinh tế và chuyển đổi số ở 
Việt Nam. 

Trong những năm qua, các 
thảo luận chính sách đã tập trung 
nhiều hơn vào rủi ro “bẫy thu 
nhập trung bình” của Việt Nam. 
Để xử lý có hiệu quả rủi ro này, 
một định hướng quan trọng là thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo gắn với cải 
thiện năng suất và hiệu quả sử 
dụng nguồn lực trong nền kinh tế. 
Định hướng này càng cấp bách 
hơn trong bối cảnh cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư 
(CMCN 4.0) đang chuyển biến 
nhanh trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt 
là gắn với chuyển đổi số. Theo đó, 
vai trò của nâng cao năng lực 
KH&CN nói chung và năng lực 
nghiên cứu và triển khai nói riêng 
ngày càng được đề cao. Các giải 
pháp cả về phía cầu và phía cung 
đều đã được cân nhắc, triển khai 
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và cập nhật nhằm thúc đẩy sự phát 
triển của khoa học và công nghệ ở 
Việt Nam. Trong đó, bảo hộ 
SHTT được coi là một trụ cột 
quan trọng nhằm phát huy quyền 
tài sản từ hoạt động nghiên cứu, 
cũng như góp phần hoàn thiện 
khung pháp lý cho việc thương 
mại hóa các sản phẩm KH&CN. 

 
TS Trần Thị Hồng Minh - Viện trưởng 

CIEM phát biểu tại Hội thảo 

Phát biểu tại Hội thảo, TS 
Trần Thị Hồng Minh khẳng định, 
việc sửa đổi, bổ sung pháp luật về 
sở hữu trí tuệ (SHTT) không chỉ 
có ý nghĩa đối với hội nhập quốc 
tế mà còn đối với công cuộc 
chuyển đổi số của đất nước. Kết 
quả Báo cáo là sự nỗ lực của 
nhóm nghiên cứu với sự phối hợp, 
góp ý, tham vấn của các chuyên 
gia đến từ các bộ, ban, ngành. Việt 
Nam đang đứng trước rất nhiều 
những thách thức. Các mô hình 
kinh tế dựa trên lao động giá rẻ và 
tài nguyên thiên nhiên đang dần 
mất lợi thế cạnh tranh, nguy cơ 
mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung 

bình và nguy cơ già hóa dân số đòi 
hỏi phải đẩy nhanh việc tìm kiếm 
mô hình tăng trưởng mới cho nền 
kinh tế. Bối cảnh đó yêu cầu Việt 
Nam phải phát huy đổi mới sáng 
tạo, tăng cường ứng dụng 
KH&CN để tạo động lực mới cho 
tăng trưởng kinh tế và tăng năng 
suất lao động. Để đạt được điều 
đó, cần phải có những nỗ lực 
nhằm tăng cường ý thức và hiệu 
lực bảo vệ SHTT của cả các cơ 
quan Chính phủ, doanh nghiệp và 
người dân. 

Để cải thiện chất lượng của hệ 
thống SHTT tại Việt Nam, báo 
cáo đưa ra 4 nhóm kiến nghị chính 
sách đối với sửa đổi, bổ sung Luật 
SHTT.  

Thứ nhất, cách tiếp cận đối với 
việc sửa đổi, bổ sung Luật SHTT 
cần hướng tới nội luật hóa sớm 
hơn và cao hơn so với các cam kết 
quốc tế để tạo động lực cho doanh 
nghiệp và thích ứng với môi 
trường chuyển đổi số. 

Thứ hai, cần nâng cao năng 
lực và ý thức bảo hộ SHTT cho 
các doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân (đặc biệt là các doanh 
nghiệp, cá nhân ở nước ngoài). 

Thứ ba, cần vận dụng cơ chế 
giải quyết tranh chấp trực tuyến 
trong việc xử lý dân sự các tranh 
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chấp liên quan đến quyền SHTT 
để giảm chi phí cho doanh nghiệp 
và cá nhân.  

Thứ tư, cần đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính trong quản lý 
SHTT và tính đến khả năng hợp 
nhất một số cơ quan quản lý 
SHTT, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ 
quan này. 

Tại Hội thảo, các chuyên gia 
và đại biểu cũng đã trao đổi những 
nội dung, quy định, chính sách, 
định hướng cụ thể giúp xác định 
cho việc sửa đổi, bổ sung Luật 
SHTT nhằm bảo đảm phù hợp với 
thông lệ, cam kết quốc tế và hỗ trợ 
quá trình chuyển đổi số của Việt 
Nam và các hướng nghiên cứu tiếp 
theo về hoàn thiện pháp luật về 
SHTT ở Việt Nam trong thời gian 
tới. 

 (Theo vjst.vn) 
 
NÂNG CẤP ATIGA ĐỂ 
ASEAN THÍCH ỨNG LINH 
HOẠT VỚI THƯƠNG MẠI 
TOÀN CẦU 

Khi đại dịch COVID-19 chưa 
từng có tiền lệ vẫn đang tiếp diễn 
và các cuộc khủng hoảng địa 
chính trị ngày càng gia tăng, ngày 
16/3/2022, Bộ trưởng Kinh tế các 
nước ASEAN đã khởi động các 
cuộc đàm phán chiến lược để 

nâng cấp ATIGA. 

 
Là hiệp định thương mại hàng 

đầu của ASEAN, ATIGA sẽ tạo ra 
cho ASEAN một vị thế kinh tế 
mạnh mẽ hơn để thích nghi với 
những chuyển dịch cơ cấu toàn 
cầu sắp tới do chuyển đổi công 
nghệ và quá trình chuyển đổi sang 
nền kinh tế tuần hoàn mang lại, 
giúp ASEAN thu được những lợi 
ích đáng kể, đồng thời tăng cường 
khả năng cạnh tranh và mức độ 
phù hợp của ASEAN trong lĩnh 
vực thương mại và đầu tư toàn 
cầu. Do đó, các nước mong muốn 
đàm phán nâng cấp ATIGA để 
hiệp định này mang lại nhiều lợi 
ích hơn và có ảnh hưởng hơn so 
với các thỏa thuận khu vực hay 
những thỏa thuận ASEAN+ hiện 
có. 

Thành quả quan trọng nhất của 
ATIGA là giảm thuế quan thương 
mại nội khối ASEAN xuống mức 
0 đối với hầu hết các loại hàng 
hóa. Đến nay, hơn 98% tất cả các 
dòng thuế có thuế suất bằng 0. 
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Quan trọng hơn, ATIGA đã thiết 
lập một loạt giải pháp để giúp các 
DN điều chỉnh các quy tắc thương 
mại. Thị phần của ASEAN trong 
thương mại thế giới tăng đều đặn 
từ khoảng 6% năm 2010 lên 8% 
năm 2019, cho thấy tốc độ tăng 
trưởng thương mại nhanh hơn các 
khu vực khác và phản ánh bản 
chất hướng ngoại của hội nhập 
ASEAN. Đồng thời, khu vực 
ASEAN vẫn là một trong những 
khu vực nhận đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI) nhiều nhất, chỉ 
đứng sau Trung Quốc. 

Một thập kỷ kể từ khi ATIGA 
được triển khai (2010), ASEAN 
đang nhận thấy những thay đổi về 
cơ cấu trong các mô hình thương 
mại toàn cầu và hội nhập khu vực. 

Việc nâng cấp ATIGA kịp thời 
là điều thực sự cần thiết để đáp 
ứng và chuẩn bị trước cho những 
thay đổi toàn cầu này, đồng thời 
phù hợp với chương trình nghị sự 
mang tính chuyển đổi của 
ASEAN. Một ATIGA được nâng 
cấp sẽ đơn giản hóa hơn nữa các 
quy tắc xuất xứ hàng hóa, mở rộng 
việc áp dụng các công nghệ 
thương mại và các tài liệu số hóa, 
đồng thời hài hòa hóa các quy 
định và tiêu chuẩn kỹ thuật.  

Do đó, các DN có thể tận dụng 

vị thế của ASEAN như một thị 
trường và cơ sở sản xuất duy nhất 
để nâng cao khả năng cạnh tranh 
tổng thể của khu vực.  

 (baobariavungtau.com.vn) 
 

NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ 
GIỚI NĂM 2022 – SHTT VÀ 
THẾ HỆ TRẺ: ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO HƯỚNG TỚI TƯƠNG 
LAI 

Ngày 26 tháng 4 thường niên, 
ngày Sở hữu trí tuệ thế giới lại là 
một dịp để chúng ta kỷ niệm 
khuếch trương vai trò và tầm quan 
trọng của hệ thống Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) đối với hoạt động đổi mới 
và sáng tạo. Chủ đề Ngày Sở hữu 
trí tuệ thế giới năm 2022 ghi nhận 
tiềm năng thúc đẩy phát triển các 
giải pháp mới hiệu quả hơn nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi dành cho 
quá trình hướng tới tương lai bền 
vững của thế hệ trẻ. 

 
Thông điệp năm nay:" Sở hữu trí tuệ và 
thế hệ trẻ: Đổi mới, sáng tạo hướng tới 

tương lai tươi sáng" 
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Ngày nay, thế hệ trẻ đang 
đứng trước những cơ hội, thách 
thức. Để thúc đẩy những đổi mới 
giúp kiến tạo giải pháp hướng tới 
tương lai bền vững hơn, thế hệ trẻ 
cần sử dụng sức trẻ và sự nhiệt 
huyết, đam mê khám phá với tư 
duy sáng tạo và năng động. 

Năm nay, Ngày Sở hữu trí tuệ 
Thế giới năm 2022 với chủ 
đề: “Sở hữu trí tuệ và Thế hệ 
trẻ: Đổi mới, sáng tạo hướng tới 
tương lai tươi sáng” tôn vinh thế 
hệ trẻ đổi mới và sáng tạo, là lực 
lượng chính tiên phong, dẫn dầu 
trong các hoạt động đổi mới, sáng 
tạo vì một tương lai tươi sáng. 

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 
năm 2022 là cơ hội khuếch trương 
vai trò của hệ thống SHTT, tạo 
điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ 
tiếp cận các nguồn lực cần thiết 
chuyển hóa ý tưởng trở thành hiện 
thực, tạo nguồn thu nhập, việc làm 
và tác động tích cực đến xã hội. 
Với nền tảng, công cụ vững chắc 
để nâng cao nhận thức, ý thức và 
nắm vững pháp luật về hệ thống 
SHTT như quyền tác giả, nhãn 
hiệu, sáng chế, quyền đối với 
giống cây trồng, chỉ dẫn địa lý, bí 
mật kinh doanh và các lĩnh vực 
khác, sẽ hỗ trợ thế hệ trẻ xây 
dựng, kiến tạo nên tương lai xán 

lạn. 
Thế hệ trẻ ngày nay là nguồn 

sức mạnh sáng tạo, năng động với 
khả năng thích ứng cao, phát huy 
lợi thế to lớn để phát triển. Những 
quan điểm tư duy kiến tạo, khát 
vọng nghiên cứu, khám phá bằng 
tinh thần cầu thị và hướng tới mục 
tiêu xây dựng tương lai tươi sáng, 
đã và đang định hình lại các 
phương pháp tiếp cận và thúc đẩy 
hành động quyết tâm đổi mới và 
sáng tạo. Trong những năm qua, 
các quốc gia và các khu vực đã 
đồng hành với Tổ chức Sở hữu trí 
tuệ thế giới (WIPO) xây dựng và 
phát triển môi trường pháp lý, 
chính sách hỗ trợ, khuyến khích 
các nhà phát minh, sáng chế, văn 
nghệ sĩ, trí thức và doanh nhân trẻ 
phát triển nhằm thúc đẩy sự đổi 
mới và kiến tạo nên những định 
hướng xây dựng tương lai. 

Hiện nay, trên thế giới có 
khoảng 1,8 tỷ người dưới 24 tuổi 
và 90% trong số này hiện đang 
sinh sống ở các quốc gia đang phát 
triển. Số lượng thanh thiếu niên 
(dưới 35 tuổi) sẽ sớm tăng lên 
trong tương lai. Là nhân tố tự 
nhiên của sự đổi mới hướng tới 
tương lai tốt đẹp hơn, 8x, 9x và 
Gen Z là những người kiến tạo, 
sẵn sàng đối mặt với những thách 
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thức hiện nay, đặc biệt trên môi 
trường số, khi điện thoại di động 
và Internet kết nối toàn cầu, thu 
hẹp khoảng cách giữa thế giới 
thực và môi trường số, tạo điều 
kiện cho thế hệ trẻ phát huy khả 
năng sáng tạo và đổi mới trong 
kinh doanh. 

Thông qua Ngày Sở hữu trí tuệ 
thế giới năm 2022, chúng tôi kêu 
gọi thế hệ trẻ hoạt động trong lĩnh 
vực nghệ thuật, khoa học và công 
nghệ cần thực hành ngay tư duy 
đổi mới và sáng tạo kết hợp với hệ 
thống SHTT để kiến tạo nên một 
tương lai tươi sáng và bền vững. 

 (Theo vhttdlbinhphuoc.gov.vn) 
 

 
 
 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ LÀM TĂNG 
SỨC CẠNH TRANH VÀ GIÁ 
TRỊ SẢN PHẨM 

Từ thực tiễn trong thời gian 
qua cho thấy, hoạt động sở hữu trí 
tuệ (SHTT) đóng vai trò tích cực, 
giúp nâng cao nhận thức của 
chính quyền, doanh nghiệp và 
người dân trong tạo lập, bảo vệ và 
khai thác tài sản trí tuệ, tăng sức 
cạnh tranh và giá trị sản phẩm. 
Không chú trọng SHTT sẽ không 
có sản phẩm công nghệ cao, mang 

thương hiệu. 

 
Sáng 17/3, tại Thành phố Bắc 

Giang, Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) phối hợp với 
UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội 
nghị SHTT năm 2022 nhằm tổng 
kết, đánh giá công tác quản lý nhà 
nước về SHTT năm 2021, bàn 
thảo những định hướng lớn trong 
năm 2022.  

Tham dự có các đồng chí: 
Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên T.Ư 
Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; 
Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ 
KH&CN; Lê Ánh Dương, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 
Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh. Dự hội nghị còn có đại diện 
Bộ Tài chính; lãnh đạo Cục 
SHTT; đại diện lãnh đạo các đơn 
vị trực thuộc Bộ KH&CN và 285 
đại biểu đến từ 62 Sở KH&CN 
trong cả nước... 

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh 
hưởng nghiêm trọng của đại dịch 
COVID-19, hoạt động quản lý nhà 
nước về SHTT ở cả Trung ương 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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và địa phương đã đạt được một số 
kết quả tích cực; ngày càng gắn 
kết với hoạt động chung của 
Chính phủ, Bộ KH&CN, các bộ, 
ngành và địa phương. Sở hữu trí 
tuệ trở thành công cụ quan trọng 
để phát triển kinh tế-xã hội. 

Công tác xây dựng Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
SHTT được thực hiện đúng tiến 
độ đề ra; việc triển khai Chiến 
lược SHTT quốc gia và Chương 
trình phát triển tài sản trí tuệ đã 
giúp nâng cao vai trò, vị thế của 
KH&CN ở bộ, ngành và địa 
phương. 

Để phù hợp với bối cảnh đó, 
Chiến lược SHTT quốc gia đến 
năm 2030 đã được ban hành kèm 
theo Quyết định số 1068/QĐ-TTg 
ngày 22/8/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ theo hướng lồng ghép 
SHTT trong từng lĩnh vực kinh tế-
xã hội nhằm xây dựng và phát 
triển được một số ngành kinh tế 
thâm dụng tài sản trí tuệ. Quản lý 
nhà nước về SHTT là một trong 
những hoạt động quan trọng, đóng 
vai trò dẫn dắt trong quá trình thực 
hiện mục tiêu đó. Để hoạt động 
này ngày càng có hiệu quả và phát 
huy vai trò thì việc tổng kết, đánh 
giá, rút kinh nghiệm và định 
hướng phát triển cho những năm 

tiếp theo là việc làm hết sức cần 
thiết. 

Bên cạnh những kết quả đạt 
được, cũng còn một số tồn tại, hạn 
chế và vấn đề đặt ra cần được xem 
xét, giải quyết để có được sự 
chuyển biến tích cực, mạnh mẽ 
hơn trong thời gian tới. Từ đó đưa 
ra định hướng phát triển hoạt động 
SHTT cả ở Trung ương và địa 
phương năm 2022 và các năm tiếp 
theo. 

Bộ trưởng cho biết, thông qua 
hội nghị này Bộ KH&CN sẽ có 
những luận cứ xác thực để giải 
trình những vấn đề sửa đổi trong 
Luật SHTT, qua đó sẽ hoàn thiện 
trình Quốc hội ban hành trong thời 
gian tới, cũng như có những định 
hướng đúng đắn trong công tác chỉ 
đạo thực hiện Chiến lược SHTT 
đến năm 2030 và Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 
2022-2030. 

Từ thực tiễn tại Bắc Giang, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc 
Giang Lê Ô Pích cho hay, trong 
thời gian qua, hoạt động SHTT 
đóng vai trò rất tích cực, giúp 
nâng cao nhận thức của chính 
quyền, doanh nghiệp và người dân 
trong tạo lập, bảo vệ và khai thác 
tài sản trí tuệ, tăng sức cạnh tranh 
và giá trị sản phẩm; góp phần 
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quan trọng thúc đẩy phát triển bền 
vững kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa 
phương. 

Đặc biệt, trong nông nghiệp, 
Bắc Giang đã xây dựng được 766 
mô hình sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao; đã hình thành 
một số vùng sản xuất tập trung, 
quy mô lớn, ứng dụng công nghệ 
cao tạo ra chuỗi giá trị như: Vùng 
chăn nuôi gà đồi Yên Thế, vùng 
chăn nuôi và tiêu thu lợn sạch Tân 
Yên… Bắc Giang cũng đang hình 
thành vùng cây ăn quả trọng điểm 
quốc gia theo chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ, quy mô gần 
50.000 ha, với các sản phẩm chủ 
lực như vải thiều, cam, bưởi, ổi, 
táo... được sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGap, GlobalGap... 

Ông Lê Ô Pích cũng khẳng 
định, không thể có các sản phẩm 
công nghệ cao được làm ra tại Bắc 
Giang hoặc mang thương hiệu Bắc 
Giang nếu tỉnh không tôn trọng và 
thực thi nghiêm túc các hoạt động 
sở hữu trí tuệ. Việc tôn trọng 
quyền sở hữu trí tuệ hay nói cách 
khác là tôn trọng chất xám, tôn 
trọng kết tinh lao động, tôn trọng 
sự sáng tạo của người lao động 
trong và ngoài Bắc Giang chính là 
góp phần nâng cao năng lực cạnh 
tranh, tạo ra các sản phẩm chủ lực, 

đặc trưng, tiềm năng trong lĩnh 
vực công nghiệp và nông nghiệp 
cho Bắc Giang. 

Tại hội nghị, dưới sự chủ 
trì  của Cục trưởng Cục SHTT 
Đinh Hữu Phí, và Phó Giám đốc 
Sở KH&CN Bắc Giang Nguyễn 
Phúc Thương, các đại biểu nghe 
báo cáo tổng quan về hoạt động 
quản lý nhà nước về SHTT năm 
2021, nhiệm vụ năm 2022; một số 
nội dung về sửa đổi, bổ sung Luật 
SHTT; kinh nghiệm quản lý tài 
sản trí tuệ phát sinh từ nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ sử dụng 
ngân sách nhà nước; tham luận về 
SHTT trong phát triển sản phẩm 
OCOP tại Việt Nam; xác lập, truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm nông 
nghiệp - ứng dụng trong thiết lập 
và quản lý các sản phẩm được bảo 
hộ SHTT; xem clip về tổng quan 
hoạt động quản lý nhà nước về 
SHTT tại Bắc Giang, khó khăn, 
thách thức và kinh nghiệm thực 
tiễn.  

 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt 

phát biểu trong hội thảo. 
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Về định hướng hoạt động quản 
lý nhà nước về SHTT trong thời 
gian tới, ông Đinh Hữu Phí cho 
biết, Bộ KH&CN sẽ 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; tiếp tục hỗ trợ các 
bộ, ngành, địa phương triển khai 
có hiệu quả Chiến lược SHTT đến 
năm 2030. 

Ở nhiều địa phương, nhất là 
những nơi mà hoạt động thị 
trường còn kém sôi động, hoạt 
động SHTT còn đơn giản, vai trò 
quản lý nhà nước mờ nhạt, bị 
động, vẫn còn tình trạng trông chờ 
hoặc giẫm chân lên nhau giữa các 
cơ quan quản lý có liên quan.  

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành 
Đạt đánh giá, “Trong năm 2021, 
mặc dù cả nước chịu ảnh hưởng 
nghiêm trọng của đại dịch 
COVID-19, hoạt động quản lý nhà 
nước về SHTT ở cả trung ương và 
địa phương đã đạt được những kết 
quả đáng khích lệ.” 

Cụ thể, ở cấp trung ương, công 
tác xử lí đơn - một trong những 
hoạt động chính của Cục SHTT - 
tăng cả về số lượng lẫn chất 
lượng, như ông Nguyễn Văn Bảy, 
Phó Cục trưởng Cục SHTT (Bộ 

KH&CN), cho biết: “Số lượng 
đơn các loại mà Cục SHTT nhận 
được vẫn tăng hơn 4,6% so với 
năm 2020 (tổng số là hơn 131 
nghìn đơn, trong đó hơn 75 nghìn 
đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu 
công nghiệp). Chúng tôi đã xử lý 
được hơn 121 nghìn đơn, trong đó 
có hơn 74 nghìn đơn đăng kí xác 
lập quyền sở hữu công nghiệp. Có 
thể thấy, số đơn xử lý gần bằng số 
lượng đơn nhận được. Đây là một 
bước tiến để chúng tôi giảm dần 
tình trạng tồn đọng đơn.” 

Ngoài ra, trong năm 2021, Cục 
SHTT cũng hoàn thành đúng tiến 
độ các nhiệm vụ lớn như dự án 
sửa đổi, bổ sung Luật SHTT, tổ 
chức triển khai chiến lược SHTT 
quốc gia đến năm 2030,... 

Dù đạt được nhiều thành tích 
song nhìn chung, “kết quả hoạt 
động SHTT ở các địa phương vẫn 
không đồng đều. Nhiều địa 
phương, nhất là ở những nơi mà 
hoạt động thị trường còn kém sôi 
động, hoạt động SHTT còn đơn 
giản, vai trò quản lý nhà nước mờ 
nhạt, bị động, vẫn còn tình trạng 
trông chờ hoặc giẫm chân lên 
nhau giữa các cơ quan quản lý liên 
quan. Năng lực, kiến thức chuyên 
môn về SHTT của các cơ quan 
thực thi quyền SHTT ở các địa 
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phương còn bất cập, tình trạng 
lúng túng trong việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ của mình, 
trông chờ, lệ thuộc vào ý kiến của 
cơ quan chuyên môn ở trung ương 
còn phổ biến”, theo đánh giá trong 
báo cáo tổng quan do ông Bảy 
trình bày. 

Các chuyên gia cho rằng việc 
thiếu nguồn lực, bao gồm nhân 
lực, là một trong những nguyên 
nhân chính ảnh hưởng đến hoạt 
động SHTT. “Hiện nay, cả nước 
có 142 cán bộ thực hiện công tác 
quản lý nhà nước về sở hữu công 
nghiệp tại các Sở KH&CN, trong 
đó có 38 cán bộ chuyên trách và 
104 cán bộ kiêm nhiệm, giảm 14% 
so với năm 2020.  

(Tổng hợp) 
 

VIỆT NAM THAM DỰ CUỘC 
HỌP LẦN THỨ 66 NHÓM 
CÔNG TÁC VỀ HỢP TÁC SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ CÁC NƯỚC 
ASEAN (AWGIPC 66) VÀ CÁC 
SỰ KIỆN LIÊN QUAN  

Trong các ngày 23 và 
24/3/2022 đã diễn ra Hội nghị trực 
tuyến Cuộc họp lần thứ 66 Nhóm 
công tác về Hợp tác sở hữu trí tuệ 
các nước ASEAN (AWGIPC 66) 
và các sự kiện liên quan với sự 
tham dự của hơn 90 đại biểu đến 

từ 10 nước thành viên ASEAN, 
Ban Thư ký ASEAN và các đối 
tác đối thoại của ASEAN về sở 
hữu trí tuệ như Nhật Bản, 
Australia và New Zealand, Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
(WIPO), Cơ quan Sở hữu trí tuệ 
châu Âu (EUIPO), Cơ quan Sáng 
chế châu Âu (EPO) và Hiệp hội 
Nhãn hiệu quốc tế (INTA). 

Nội dung chính của Hội nghị 
lần này tập trung vào các vấn đề 
sau: (i) Thảo luận và bàn kế hoạch 
triển khai các hoạt động ưu tiên 
năm 2022; (ii) Thảo luận và bàn 
kế hoạch tiếp tục triển khai 
Chương trình hành động ASEAN 
về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-
2025 (đã điều chỉnh theo kết quả 
đánh giá giữa kỳ cuối năm 2020); 
(iii) Tiếp tục thảo luận và thông 
qua Điều khoản tham chiếu (ToR) 
sửa đổi của các Nhóm chuyên 
trách của ASEAN về Sáng chế, 
Nhãn hiệu và Thực thi quyền sở 
hữu trí tuệ; (iv) Họp tham vấn với 
một số đối tác để rà soát tình hình 
triển khai kế hoạch hợp tác trong 
thời gian qua và xây dựng kế 
hoạch hợp tác trong thời gian 
tới;… 

Hội nghị cũng quyết định 
Cuộc họp lần thứ 67 Nhóm 
AWGIPC sẽ được tổ chức trong 



 Số 253 – 3/2022 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 11 
 

tháng 8 năm 2022 dưới hình thức 
trực tiếp hoặc trực tuyến tùy theo 
tình hình thực tế.  

Ngoài ra, bên cạnh Cuộc họp 
AWGIPC 66, đã diễn ra một số sự 
kiện khác của ASEAN dưới hình 
thức trực tuyến, như Cuộc họp lần 
thứ 13 Tiểu ban Sở hữu trí tuệ 
Hiệp định tự do thương mại 
ASEAN-Australia-New Zealand 
(AANZFTA IPC); các cuộc họp 
đối thoại (cấp kỹ thuật) giữa 
ASEAN với các đối tác khác như 
Cơ quan Sáng chế Nhật Bản 
(JPO), Cơ quan Sở hữu trí tuệ 
châu Âu (EUIPO), Cơ quan Sáng 
chế châu Âu (EPO), Tổ chức Sở 
hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và 
Hiệp hội Nhãn hiệu quốc tế 
(INTA). 

(Theo most.gov.vn) 
 

 
 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Chế phẩm phòng trừ nhện đỏ 
từ nấm côn trùng 

Sản phẩm do Trung tâm Ươm 
tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp 
Công nghệ cao TPHCM nghiên 
cứu và hoàn thiện quy trình sản 
xuất, có khả năng phòng trừ nhện 
đỏ hai chấm gây hại trên cây 

trồng. 
Nhện đỏ hai chấm 

(Tetranychus urticae) gây bệnh 
trên nhiều loại cây trồng, dẫn đến 
các đốm hoại tử trên lá, cánh hoa 
bị cháy, làm cây giảm sức sống và 
chết nhanh hơn. Do chu kỳ sống 
ngắn (10-15 ngày) và sự thay đổi 
thế hệ nhanh, mật độ tăng cao 
nhanh, nhất là trong điều kiện khô 
hạn, nhện đỏ có thể gây hại hàng 
loạt trên cây trồng. Biện pháp 
phòng trừ hiện nay là sử dụng các 
loại thuốc hóa học phối hợp hoặc 
luân phiên phun lên cây nhằm tiêu 
diệt nhện. Tuy nhiên, việc lạm 
dụng các loại thuốc trừ sâu hóa 
học kéo dài làm tăng khả năng 
kháng thuốc, ảnh hưởng trực tiếp 
trên cây trồng, sức khỏe người 
dùng và môi trường sinh thái. 

Tại Việt Nam, đã có khá nhiều 
chế phẩm sinh học phòng trừ sâu 
hại trên cây trồng được sản xuất từ 
các loại nấm (xanh, trắng,…). Tuy 
nhiên, chế phẩm phòng trừ nhện 
đỏ từ nấm hầu như rất ít, chủ yếu 
dạng thô, chất lượng chưa ổn định. 

Trong bối cảnh đó, Trung tâm 
Ươm tạo Doanh nghiệp Nông 
nghiệp Công nghệ cao TPHCM đã 
nghiên cứu sử dụng nấm Isaria sp. 
để sản xuất chế phẩm sinh học 
phòng trừ nhện đỏ hai chấm. Cụ 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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thể, các chủng nấm Isaria sp. sau 
khi phân lập từ ngoài tự nhiên, 
được nuôi cấy trên đĩa petri và 
trong môi trường lỏng (lên men 
cấp 1). Khi nấm phát triển thành 
hệ sợi từ 7 – 8cm, tiếp tục lên men 
cấp 2 để thu bào tử, sinh khối nấm 
(sau khi cấy 15 ngày). Sinh khối 
nấm này được sấy khô rồi nghiền 
nhỏ, rây lấy bột mịn, rồi phối trộn 
với chất phụ gia (bột cao lanh theo 
tỷ lệ 90% phụ gia, 10% bào tử 
nấm) để tạo thành chế phẩm Isaria 
sp. 

Thử nghiệm chế phẩm trên cây 
cà tím cho thấy hiệu quả phòng trừ 
nhện đạt 72% sau 10 ngày phun, 
thấp hơn khả năng diệt trừ nhện 
của thuốc hóa học (penpyroximate 
5%) 82% và thuốc sinh học 
(Abamectin, Emamectin benzoate) 
73%. 

Trung tâm đã hoàn thiện quy 
trình sản xuất chế phẩm sinh học 
phòng trừ nhện đỏ hai chấm từ 
nấm Isaria sp. với chi phí sản xuất 
34 nghìn đồng/kg chế phẩm. Quy 
trình có thể phát triển sản xuất ở 
quy mô lớn, sẵn sàng chuyển giao 
công nghệ cho các đơn vị, tổ chức 
có nhu cầu. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Chế tạo thiết bị đeo tay thu 

năng lượng khi người dùng 
chuyển động  

Nhóm nhà nghiên cứu Anh chế 
tạo thiết bị thử nghiệm từ khăn 
giấy và cốc nhựa tái chế, có thể 
thu thập năng lượng nhờ các vật 
liệu tích điện khi chúng tiếp xúc 
với nhau. 

Các nhà khoa học tại Viện 
Công nghệ Tiên tiến (ATI) thuộc 
Đại học Surrey (Anh) phát triển 
nguyên mẫu thiết bị đeo cổ tay 
làm từ rác thải tái chế, hoạt động 
bằng năng lượng thu được khi 
người đeo cử động. 

Nhóm nghiên cứu cho biết, 
nguyên mẫu thiết bị có thể tự cung 
cấp năng lượng cho mình nhờ các 
vật liệu tích điện khi chúng tiếp 
xúc với nhau. Các vật liệu này 
được gọi là máy phát điện ma sát 
nano và sử dụng điện tích tĩnh để 
thu năng lượng thông qua chuyển 
động. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Nghiên cứu, chế tạo thiết bị 
hạn chế hiện tượng nhấp nháy 
điện áp (flicker) cho máy hàn hồ 
quang một pha  

Dao động điện áp là sự suy 
giảm điện áp dọc theo đường dây 
do tổn thất điện áp xuất hiện trên 
tổng trở của hệ thống điện, hiện 
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tượng này xuất hiện do phụ tải hệ 
thống thường xuyên dao động. 

Việc sử dụng các thiết bị này 
sẽ gây ra những hiện tượng méo 
dạng sóng của nguồn phát hay còn 
gọi là sóng hài trong các hệ thống 
điện, hệ thống điều khiển tự động 
và bảo vệ... Những sóng hài này 
thường gây ra những tác động tiêu 
cực như: gây thêm tổn thất phụ 
trên các thiết bị, gây ra các hiện 
tượng cộng hưởng, quá tải của các 
thiết bị điện công nghiệp, gây ra 
nhiễu trong thiết bị điều khiển, 
làm cho hệ thống bảo vệ tác động 
sai... Do đó, việc hạn chế các tác 
động tiêu cực của sóng hài trở nên 
ngày càng trở nên cấp thiết và các 
thiết bị lọc sóng hài đang được 
nghiên cứu rộng rãi trên toàn thế 
giới. 

Con người nhận được khoảng 
85% thông tin qua thị giác. Vì 
vậy, nếu nguồn sáng ổn định, 
không xuất hiện hiện tượng ánh 
sáng chói, bóng hoặc nhấp nháy, 
sẽ không gây ra căng thẳng cho thị 
giác hoặc đau đầu. 

Trong các cơ sở văn phòng, 
hành chính, dao động điện áp 
khoảng 10%, với tần số thay đổi 
khoảng 5Hz - 15Hz cũng đủ gây 
ra sự nhấp nháy ánh sáng, gây khó 
chịu cho nhân viên. Theo một số 

tài liệu nghiên cứu và hướng dẫn 
áp dụng các chỉ tiêu về chất lượng 
điện năng, mắt người có đặc điểm 
giống như bộ lọc dải thông có tần 
số trong khoảng từ 0,5Hz tới 35Hz 
và mức độ cảm nhận thông lượng 
ánh sáng lớn nhất khi tần số dao 
động từ 8Hz tới 9Hz. Đối với các 
nguồn sáng cung cấp từ đèn sợi 
đốt, trong dải tần số trên, mắt 
người có thể phát hiện được nhấp 
nháy ánh sáng khi điện áp dao 
động khoảng 0,3% giá trị điện áp 
trung bình. Ảnh hưởng của nhấp 
nháy ánh sáng đều liên quan tới 
các vấn đề sức khỏe và khả năng 
mất an toàn lao động. Các nghiên 
cứu chỉ ra rằng ánh sáng nhấp 
nháy có thể gây ra các triệu chứng 
như đau đầu, đau nửa đầu, mỏi 
mắt, suy giảm thị lực, xao lãng 
công việc…  

Xuất phát từ thực tiễn đó, 
nhóm nghiên cứu do Cơ quan chủ 
trì Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin 
học, Tự động hóa cùng phối hợp 
với Chủ nhiệm đề tài ThS. Hoàng 
Đăng Khoa thực hiện nghiên cứu. 
Đề tài đã ứng dụng lý thuyết 
đường cong Q-V thành công để 
xây dựng thuật toán điều khiển 
hạn chế hiện tượng nhấp nháy 
điện áp và nhấp nháy ánh sáng. 

Nhóm thực hiện đề tài đã chế 
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tạo thành công thiết bị hạn chế 
hiện tượng nhấp nháy điện áp với 
thời gian phản ứng rất nhanh (dưới 
3 chu kỳ điện) và được lắp đặt thử 
nghiệm tại nhà máy gang thép 
Thái Nguyên. Kết quả đo đạc tại 
nhà máy này cho thấy thiết bị đã 
hạn chế rất tốt hiện tượng nhấp 
nháy điện áp, đảm bảo theo đúng 
quy định tại Thông tư 39 của Bộ 
Công Thương.  

Ngoài cơ sở nêu trên, nhóm 
thực hiện đề tài đã thực hiện lắp 
đặt bổ sung tại cơ sở khác và cũng 
thu được kết quả rất tốt. Đây là 
tiền đề rất tốt nhóm đề tài tiếp tục 
hoàn thiện sản phẩm và có thể 
xem xét tới vấn đề thương mại hóa 
sản phẩm ra thị trường. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
 Nghiên cứu, chế tạo thiết bị 
nâng cao chất lượng điện năng 
tích hợp cho các nhà máy thép  

Chất lượng điện năng 
(CLĐN) là tổng hợp các yếu tố 
ảnh hưởng tới khả năng làm việc 
ổn định, lâu dài, hiệu suất làm 
việc của tất cả các thiết bị trong 
hệ thống điện (HTĐ). CLĐN còn 
bao hàm những yếu tố có thể ảnh 
hưởng tới sức khỏe của người sử 
dụng điện.  

Vì vậy, bài toán nâng cao chất 

lượng điện năng đã, đang và sẽ 
tiếp tục có ý nghĩa quan trọng 
trong các HTĐ hiện đại, nơi sử 
dụng ngày càng nhiều thiết bị phụ 
tải với yêu cầu khắt khe về CLĐN. 
Thuật ngữ CLĐN được sử dụng 
rất rộng rãi trong lĩnh vực kỹ thuật 
điện từ cuối những năm 1980.  

 Nhóm thực hiện nghiên cứu 
gồm Cơ quan chủ trì Trường Đại 
học Điện lực cùng phối hợp với 
Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn 
Đăng Toản đã cho thấy CLĐN 
được hiểu là những vấn đề liên 
quan đến sự biến động của điện 
áp, dòng điện và tần số có thể dẫn 
đến hoạt động kém hiệu quả hoặc 
hư hỏng thiết bị của khách hàng 
hoặc của đơn vị cung cấp điện. 

Có thể có những cách đánh 
giá khác nhau về nguyên nhân gây 
nên vấn đề CLĐN. Chẳng hạn 
Công ty Điện lực GEORGIA (Hoa 
Kỳ) đã tiến hành khảo sát lấy ý 
kiến của cả khách hàng lẫn nhân 
viên công ty về nguyên nhân gây 
nên những vấn đề về CLĐN (Bảng 
1-1). Kết quả cho thấy ý kiến đánh 
giá khác nhau khá nhiều, đặc biệt 
là trách nhiệm của mỗi bên trong 
vấn đề CLĐN. Khi có vấn đề về 
CLĐN đối với một thiết bị điện 
nào đó, khách hàng có thể đổ lỗi 
cho đơn vị cấp điện, đơn vị cấp 
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điện cũng có thể đưa ra các số liệu 
ghi nhận được về những sự kiện 
không bình thường xảy ra ở lộ cấp 
điện cho phụ tải có thiết bị được 
sử dụng của khách hàng. 

Vấn đề CLĐN có tác động 
ảnh hưởng trực tiếp đến cả ba đối 
tượng: nhà sản xuất thiết bị, đơn vị 
cung ứng điện và khách hàng sử 
dụng điện. 

CLĐN được cung cấp có thể 
tác động trực tiếp đến nhiều khách 
hàng công nghiệp. Ngày nay, các 
dây chuyền sản xuất công nghiệp 
đều được trang bị hiện đại với 
trình độ tự động hóa cao, những 
thiết bị và dây chuyền này thường 
nhạy cảm hơn với các thông số 
của điện năng được cung cấp so 
với thế hệ các thiết bị điện cơ 
trước đây. Quy mô sản xuất càng 
lớn, thiết bị sử dụng càng hiện đại 
thì hậu quả của CLĐN xấu (sụt áp, 
tần số không ổn định, xuất hiện 
hài bậc cao, gián đoạn cung cấp 
điện…) càng trở nên nghiêm 
trọng. 

Phần kết luận của nghiên cứu 
đã trình bày ngắn gọn về lý thuyết 
chất lượng điện năng ở đó các chỉ 
tiêu khác nhau được tổng hợp, làm 
cơ sở lý thuyết cho các nghiên cứu 
thực tế ở các nội dung sau. Hơn 
nữa, ảnh hưởng của các chỉ tiêu 

chất lượng điện năng đến hoạt 
động của ĐCĐ đã được minh họa 
rõ nét với các nghiên cứu đã qua, 
tập trung vào hai nhóm ảnh hưởng 
chính bao gồm ảnh hưởng sự 
không đối xứng điện áp trong các 
chỉ tiêu điện áp và ảnh hưởng của 
sóng hài trong chỉ tiêu tần số. 
Ngoài ra, đặc điểm chung của các 
nhà máy thép là tiêu thụ lượng 
CSPK lớn và hệ số công suất của 
phụ tải thấp, gây ra hiện tượng 
sóng hài cũng đã được đề cập tới 
trong nội dung kế tiếp.  

Do đó vấn đề bù CSPK và hạn 
chế sóng hài được dự báo sẽ là 
một trong hướng giải pháp hiệu 
quả trong việc nâng cao chất 
lượng điện năng của bản thân nhà 
máy, các phụ tải lân cận và các 
phụ tải khác trong lưới điện liên 
quan. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
  Màn bẫy muỗi giúp ngăn 
chặn nguy cơ nhiễm bệnh sốt 
rét 

Bằng sự kết hợp của màn và 
các loại thuốc chuyên dụng, các 
nhà nghiên cứu quốc tế đã thành 
công tạo ra một công nghệ bẫy 
muỗi khiến chúng mất đi khả năng 
gây hại và lây truyền bệnh sốt rét 
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ở người. 
Nhóm nghiên cứu từ Trường 

Vệ sinh và Y học Nhiệt đới 
London (LSHTM) ở Anh, Viện 
Nghiên cứu Y học Quốc gia và 
Đại học Y Kilimanjaro Christian ở 
Tanzania, Đại học Ottawa ở 
Canada, do Jacklin Mosha, tiến sĩ 
tại Viện Nghiên cứu Y học Quốc 
gia Tanzania dẫn đầu đã tìm ra 
loại màn mới vừa an toàn, vừa 
hiệu quả. 

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã 
xử lý màn bằng hai loại thuốc diệt 
côn trùng chlorfenapyr và 
pyrethroid khiến muỗi bị chuột rút 
ở cánh và không thể bay đi cắn 
người, từ đó giúp làm giảm khả 
năng lây nhiễm dịch sốt rét ở 
người. Hóa chất này được đề xuất 
sử dụng để chống sốt rét lần đầu 
tiên cách đây 20 năm. Trong khi 
đó, nó đã được dùng để kiểm soát 
côn trùng gây hại từ những năm 
1990. Trong các thử nghiệm thực 
tế tại Tanzania với hơn 39.000 hộ 
gia đình, trong đó có 4.500 trẻ em 
từ 6 tháng đến 14 tuổi,  cho thấy, 
loại màn này đã giúp giảm tỷ lệ 
sốt rét 43% trong năm đầu tiên và 
37% trong năm thứ hai khi so sánh 
với loại màn hiện nay - thường chỉ 
dùng pyrethroid. 

Hiện, loại màn chống muỗi sử 

dụng hóa chất kép đã được Tổ 
chức Y tế Thế giới phê duyệt và 
cũng được giới chức y tế khuyến 
khích sử dụng rộng rãi hơn. 

Hiện, sản phẩm màn chống 
muỗi đang được công ty Đức 
BASF và LSHTM phát triển và 
bán ra với mức giá khoảng 3 USD 
một chiếc. Giá bán này đắt hơn 
không đáng kể so với các sản 
phẩm màn chống muỗi hiện nay, 
nhưng theo nhóm nghiên cứu, số 
tiền tiết kiệm được nhờ ngăn ngừa 
các trường hợp nhiễm bệnh vượt 
xa số tiền chi thêm ban đầu. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Sinh viên Bách khoa sáng chế 
găng tay robot hỗ trợ vận động 
cho bệnh nhân bị đột quỵ  

Một nhóm sinh viên đến từ Đại 
học Bách khoa TP.HCM mới đây 
đã chế tạo thành công một găng 
tay robot giúp người bệnh phục 
hồi cử động tay hậu đột quỵ. 

 
Găng tay robot sẽ cử động theo trạng 
thái căng cơ ở khuỷu tay người bị đột 

quỵ, giúp cử động ngón tay. 
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Bắt tay vào nghiên cứu từ 
tháng 5/2021, hiện nhóm sinh viên 
Đại học Bách khoa TP.HCM bao 
gồm Đỗ Đức Thiện, Võ Đình Thái 
và Lê Bá Du, dưới sự hướng dẫn 
của TS Lê Hoài Phương, đã thành 
công tạo ra một loại găng tay 
robot giúp người đột quỵ cầm nắm 
đồ vật, phục hồi cử động tay. 

Theo nhóm nghiên cứu, găng 
tay robot được tạo nên từ các vật 
liệu mềm với cơ cấu kép linh hoạt 
cho phép gắp các vật nhưng không 
làm biến dạng vật. Cơ chế này 
giúp người gần như bị liệt các 
ngón tay do di chứng đột quỵ. Từ 
cơ sở này, nhóm phát triển cơ chế 
cử động của găng tay theo nguyên 
lý khí nén. 

Các ngón tay mềm được chế 
tạo bằng việc pha trộn hai loại 
dung dịch cao su lỏng. Hỗn hợp 
sau đó được đổ vào khuôn và đông 
đặc sau 8 giờ ở nhiệt độ phòng. 
Ngón tay được kết nối và đưa vào 
găng tay vải để cố định khi đưa 
bàn tay con người vào sử dụng. 
Kích thước tổng thể của ngón tay 
mềm gần giống ngón tay của 
người trưởng thành, mặt trước 
được tạo vân để tăng độ ma sát. 

Cảm biến EMG có khả năng 
truyền tín hiệu gần như ngay lập 
tức theo trạng thái căng cơ ở 

khuỷu tay để cấp và xả khí, do 
đó có hiệu quả tốt trong việc hỗ 
trợ kích thích các nhóm cơ trên 
các ngón tay, giúp bệnh nhân đột 
quỵ có thể phục hồi nhanh các cử 
động. 

Hiện nhóm nghiên cứu đang 
tiếp tục cải tiến mô hình robot này 
để mang đến các phiên 
bản với thiết kế gọn hơn, tạo trải 
nghiệm tốt hơn cho người dùng. 
Do thời gian làm sản phẩm trong 
giai đoạn cao điểm Covid-19 nên 
nhóm chưa có điều kiện thử 
nghiệm trực tiếp trên các bệnh 
nhân đột quỵ. 

Sản phẩm được kỳ vọng hỗ trợ 
cho những bệnh nhân bị đột quỵ 
có thể phục hồi hoạt động cánh tay 
tại nhà. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 
 
BỔ SUNG LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ: KHÔNG ĐƯỢC NGĂN 
CHẶN PHỔ BIẾN, SỬ DỤNG 
QUỐC CA 

Tổ chức, cá nhân thực hiện 
quyền sở hữu trí tuệ không được 
ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, 
sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc 
ca, theo dự luật Sở hữu trí tuệ sửa 
đổi. 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 



 Số 253 – 3/2022 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 18 
 

 Sáng 28/3, dưới sự điều hành 
của Phó Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Khắc Định, hội nghị đại 
biểu Quốc hội chuyên trách đã 
thảo luận, tiếp thu, giải trình, 
chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Sở hữu 
trí tuệ. 

Theo ông Hoàng Thanh Tùng, 
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, sau 
khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật 
sửa đổi, bổ sung 103 điều của Luật 
Sở hữu trí tuệ (tăng 10 điều so với 
dự thảo Luật đã trình Quốc hội tại 
kỳ họp thứ 2), có 12 điều chỉ sửa 
đổi, bổ sung về kỹ thuật, bãi bỏ 
một số quy định tại 5 điều. 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 để 
bảo đảm tính thống nhất của hệ 
thống pháp luật. 

 
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật 

Hoàng Thanh Tùng 
Dự thảo Luật sau khi được tiếp 

thu, chỉnh lý theo ý kiến của các vị 
đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 

đã đáp ứng được mục tiêu đề ra 
trong việc sửa đổi Luật Sở hữu trí 
tuệ, bảo đảm chất lượng, thể chế 
hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, 
phù hợp với các cam kết quốc tế 
theo Hiệp định CPTPP, Hiệp định 
EVFTA và các điều ước quốc tế 
khác có liên quan mà Việt Nam là 
thành viên, đáp ứng yêu cầu thực 
tiễn, bảo đảm tính đồng bộ, khả 
thi, tính thống nhất của hệ thống 
pháp luật. 

Đặc biệt, so với dự thảo được 
trình tại Kỳ họp thứ 2, dự thảo lần 
này đã bổ sung quy định liên quan 
đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca. 

Trình bày báo cáo một số vấn 
đề lớn, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 
dự thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp 
luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, 
Chính phủ đề nghị cần có quy 
định chặt chẽ hơn về việc cho 
phép khai thác, sử dụng và phổ 
biến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca 
trong đời sống xã hội, đặc biệt là 
trên không gian mạng. 

Điều này nhằm vừa bảo đảm 
tính pháp lý, giữ gìn sự trang 
trọng, tôn nghiêm của Quốc kỳ, 
Quốc huy, Quốc ca, vừa đáp ứng 
nhu cầu phổ biến đến nhân dân, 
hội nhập quốc tế và nhu cầu thực 
tiễn. Về giao quyền đăng ký sáng 
chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết 
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kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ sử dụng 
ngân sách nhà nước (Điều 86 và 
Điều 86a của Luật Sở hữu trí tuệ 
được sửa đổi, bổ sung theo khoản 
38 và khoản 39 Điều 1 của dự thảo 
Luật). 

Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội 
tán thành quy định 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 
cho tổ chức chủ trì; đồng thời đề 
nghị mở rộng giao quyền đăng ký 
đối với giống cây trồng và một số 
đối tượng của quyền tác giả 
(chương trình máy tính); cần có cơ 
chế phân chia hợp lý lợi ích giữa 
Nhà nước, tổ chức chủ trì và tác 
giả để thể chế hóa Nghị quyết số 
20-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng.   

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 
 

HOẠT ĐỘNG CHUNG 
  Cục Sở hữu trí tuệ ký thoả 
thuận phối hợp về hỗ trợ, tư vấn 
và đào tạo, phát triển tài sản trí 
tuệ và chuyển giao công nghệ tại 
các trường đại học, viện nghiên 
cứu và doanh nghiệp 

Nhằm tăng cường hiệu quả hỗ 
trợ các trường đại học, viện 
nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức 
và cá nhân trong hoạt động phát 
triển tài sản trí tuệ, chuyển giao 
công nghệ và bảo vệ quyền sở hữu 
trí tuệ. Ngày 10/3/2022 tại Hà 
Nội, năm cơ quan gồm: Cục Sở 
hữu trí tuệ, Cục Phát triển thị 
trường và Doanh nghiệp Khoa học 
và Công nghệ thuộc Bộ Khoa học 
và Công nghệ, Cục Bản quyền tác 
giả thuộc Bộ Văn hoá - Thể thao 
và Du lịch, Cục Trồng trọt thuộc 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và Trung tâm Sở hữu trí 
tuệ và Chuyển giao công nghệ 
thuộc Đại học Quốc gia thành phố 
Hồ Chí Minh đã ký Thỏa thuận 
phối hợp với các nội dung hợp tác 
quan trọng. 

Trong bối cảnh các hoạt động 
sáng tạo và thành tựu khoa học 
công nghệ mới ngày càng phát 
triển, cùng với xu hướng hội nhập, 
toàn cầu hóa hiện nay, sở hữu trí 
tuệ đang chứng tỏ vai trò quan 
trọng đối với sự phát triển kinh tế 
- xã hội. Thực tế cho thấy, giá trị 
tài sản trí tuệ có thể lớn hơn rất 
nhiều so với giá trị các tài sản hữu 
hình, việc bảo hộ và khai thác hiệu 
quả giá trị tài sản trí tuệ góp phần 
thúc đẩy phát triển nền kinh tế - xã 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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hội, nâng cao năng lực, vị thế của 
các doanh nghiệp, giúp tạo ra các 
sản phẩm có hàm lượng khoa học 
cao, giá trị lớn và có khả năng 
cạnh tranh trên thị trường trong và 
ngoài nước. 

Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Bản 
quyền tác giả, Cục Trồng trọt - ba 
cơ quan quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ cùng với 
Cục Phát triển thị trường và 
Doanh nghiệp KH&CN và các 
trường đại học, viện nghiên cứu, 
doanh nghiệp là một khối không 
thể tách rời trong mối quan hệ cơ 
hữu của hệ sinh thái sở hữu trí tuệ, 
đổi mới sáng tạo. Trong hoạt động 
của mình, các cơ quan đều chú 
trọng mục tiêu hỗ trợ, gắn kết các 
hoạt động sở hữu trí tuệ của các 
trường đại học, viện nghiên cứu và 
doanh nghiệp. Đại học Quốc gia 
thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức 
giáo dục, nghiên cứu hàng đầu của 
Việt Nam, thông qua đơn vị trực 
thuộc là Trung tâm Sở hữu trí tuệ 
và Chuyển giao công nghệ, công 
tác sở hữu trí tuệ đã được chú 
trọng thực hiện, kịp thời đảm bảo 
quyền và lợi ích cho cá nhân các 
nhà khoa học và cho cả Nhà 
trường, tạo động lực để thúc đẩy 
hoạt động đổi mới sáng tạo trong 
trường. 

Phát biểu tại Lễ ký, ông Đinh 
Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu 
trí tuệ đánh giá cao hoạt động sở 
hữu trí tuệ của Trung tâm Sở hữu 
trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ 
nói riêng và Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh nói 
chung. Thời gian qua trong khuôn 
khổ hợp tác giữa hai cơ quan, Cục 
Sở hữu trí tuệ cũng đã tích cực 
phối hợp với Trung tâm để triển 
khai các hoạt động đào tạo, tập 
huấn và tuyên truyền về sở hữu trí 
tuệ. Việc ký kết Thỏa thuận hợp 
tác giữa năm cơ quan này rất có ý 
nghĩa, đây không chỉ khẳng định 
sự phối hợp hiệu quả giữa các Bên 
trong thời gian qua mà còn là tiền 
đề cho việc hằng năm lập kế 
hoạch phối hợp triển khai các hoạt 
động hỗ trợ, tư vấn và đào tạo, 
phát triển tài sản trí tuệ và chuyển 
giao công nghệ tại các trường đại 
học, viện nghiên cứu, cộng đồng 
doanh nghiệp và xã hội. Cục 
trưởng Đinh Hữu Phí khẳng định, 
Cục Sở hữu trí tuệ luôn nỗ lực và 
bố trí nguồn lực phù hợp để tham 
gia tích cực vào các hoạt động 
trong khuôn khổ Thỏa thuận này. 

Đại diện Đại học Quốc gia 
thành phố Hồ Chí Minh, ông 
Nguyễn Văn Hiếu – Phó trưởng 
Ban KH&CN bày tỏ sự quyết tâm 
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của Nhà trường trong việc nâng 
cao trình độ giảng dạy và nghiên 
cứu khoa học của trường thông 
qua việc gia tăng số lượng bài báo 
nghiên cứu khoa học, gia tăng tài 
sản trí tuệ có giá trị, tăng cường 
kết nối với hoạt động doanh 
nghiệp để thương mại hóa các tài 
sản trí tuệ có giá trị.  

 (Theo most.gov.vn) 
 
Không có sản phẩm mang 
thương hiệu nếu không thực thi 
hoạt động sở hữu trí tuệ  

Theo các chuyên gia, không 
thể có các sản phẩm công nghệ 
cao, mang thương hiệu nếu không 
tôn trọng và thực thi nghiêm túc 
các hoạt động sở hữu trí tuệ. Việc 
tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ hay 
nói cách khác là tôn trọng chất 
xám, tôn trọng kết tinh lao động, 
góp phần tạo ra các sản phẩm chủ 
lực, tiềm năng trong lĩnh vực công 
nghiệp và nông nghiệp. 

 
Sở hữu trí tuệ (SHTT) - công cụ quan 

trọng phát triển kinh tế - xã hội 

Theo báo cáo của Bộ 
KH&CN, năm 2021 mặc dù chịu 
ảnh hưởng nghiêm trọng của đại 
dịch COVID-19, hoạt động quản 
lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở cả 
Trung ương và địa phương đã đạt 
được một số kết quả tích cực; 
ngày càng gắn kết với hoạt động 
chung của Chính phủ, các bộ, 
ngành và địa phương. Sở hữu trí 
tuệ trở thành công cụ quan trọng 
để phát triển kinh tế-xã hội. 

Công tác xây dựng Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Sở hữu trí tuệ được thực hiện đúng 
tiến độ đề ra; việc triển khai Chiến 
lược Sở hữu trí tuệ quốc gia và 
Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ đã giúp nâng cao vai trò, vị thế 
của KH&CN ở bộ, ngành và địa 
phương. 

Đại diện Bộ KH&CN cũng 
cho biết, dù bị ảnh hưởng mạnh 
bởi dịch COVID-19 và giãn cách 
xã hội nhưng lượng đơn sáng chế 
và kiểu dáng công nghiệp vẫn tăng 
khá cao (tương ứng là 9,1% và 
11,9%) so với năm 2020; kết quả 
xử lý đơn sở hữu công nghiệp tăng 
3,8%, trong đó kết quả xử lý đơn 
nhãn hiệu quốc gia tăng 6,3%. Kết 
quả giải quyết đơn khiếu nại về sở 
hữu công nghiệp tăng 29% và các 
loại đơn/yêu cầu liên quan đến văn 
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bằng bảo hộ tăng trên 15%. 
Chia sẻ về kết quả trên, Bộ 

trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành 
Đạt cho rằng, thực tiễn phát triển 
kinh tế-xã hội qua các thời kỳ cho 
thấy sở hữu trí tuệ đóng vai trò hết 
sức quan trọng đối với từng quốc 
gia, nhất là trong bối cảnh cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Để phù hợp với bối cảnh đó, 
Chiến lược Sở hữu trí tuệ quốc gia 
đến năm 2030 đã được ban hành 
kèm theo Quyết định số 1068/QĐ-
TTg ngày 22/8/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ theo hướng lồng 
ghép sở hữu trí tuệ trong từng lĩnh 
vực kinh tế-xã hội nhằm xây dựng 
và phát triển được một số ngành 
kinh tế thâm dụng tài sản trí tuệ. 
Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 
là một trong những hoạt động 
quan trọng, đóng vai trò dẫn dắt 
trong quá trình thực hiện mục tiêu 
đó. 

Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành 
Đạt, Bộ KH&CN sẽ có những 
định hướng đúng đắn trong công 
tác chỉ đạo thực hiện Chiến lược 
Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 và 
Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ giai đoạn 2022-2030. 

Đến nay, Bắc Giang đã đăng 
ký bảo hộ được 3 chỉ dẫn địa lý, 5 
nhãn hiệu chứng nhận và 66 nhãn 

hiệu tập thể cho các sản phẩm 
hàng hóa nông sản tiêu biểu của 
tỉnh. Nhiều sản phẩm của tỉnh 
được bảo hộ thành công tại nước 
ngoài như Trung Quốc, Lào, 
Campuchia, Singapore, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ, 
Australia... Đặc biệt, vải thiều Lục 
Ngạn là sản phẩm đầu tiên của 
Việt Nam được cấp chỉ dẫn địa lý 
tại Nhật Bản. 

Hiện tại, tỉnh Bắc Giang đã có 
2.288 đơn đăng ký và được Cục 
Sở hữu trí tuệ cấp 1.180 văn bằng 
bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp 
cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch 
vụ – được xem là nhiều nhất cả 
nước. 

Mặc dù hoạt động sở hữu trí 
tuệ đạt nhiều kết quả tích cực 
trong những năm qua, tuy nhiên 
các chuyên gia vẫn cho rằng, hoạt 
động này vẫn bị ‘thờ ơ”, chưa 
được quan tâm tại nhiều địa 
phương. 

Chia sẻ về vấn đề này TS. Đào 
Đức Huấn, Trưởng phòng Quản lý 
quốc gia Chương trình OCOP 
(mỗi xã một sản phẩm), Văn 
phòng Điều phối nông thôn mới 
Trung ương cho hay, hiện nay có 
gần 7.000 sản phẩm OCOP, số 
lượng tăng nhanh nhưng chưa 
thực sự bền vững. Trong đó, nhiều 
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chủ thể OCOP chưa quan tâm đến 
vấn đề sở hữu trí tuệ, năng lực về 
sở hữu trí tuệ còn hạn chế, sở hữu 
trí tuệ chưa được quan tâm đúng 
trong đánh giá, phân hạng sản 
phẩm OCOP ở các địa phương… 

Ông Huấn đề xuất Bộ 
KH&CN xây dựng tài liệu đào 
tạo, tập huấn, hướng dẫn phát triển 
tài sản trí tuệ đối với sản phẩm 
OCOP; xem xét đưa mục tiêu phát 
triển các sản phẩm OCOP vào các 
dự án phát triển tài sản trí tuệ 
thuộc Chương trình phát triển tài 
sản trí tuệ giai đoạn 2022-2030; 
các địa phương hỗ trợ các doanh 
nghiệp, hợp tác xã OCOP khai 
thác các thương hiệu cộng đồng 
(chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, 
nhãn hiệu chứng nhận)… 

Bộ KH&CN sẽ chủ động tham 
gia đàm phán và bảo đảm thi hành 
có hiệu quả nội dung sở hữu trí tuệ 
trong các Hiệp định thương mại 
quốc tế; tăng cường hỗ trợ các tổ 
chức, doanh nghiệp trong việc bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước 
ngoài... Cho rằng tình trạng vi 
phạm về quyền sở hữu trí tuệ hiện 
nay ngày càng gay gắt, ông Đinh 
Hữu Phí cũng đề nghị các cơ quan 
tăng cường phối hợp trong việc 
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; tăng 
cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý 

nghiêm các hành vi xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ./ 

(Theo dangcongsan.vn) 
 
Tăng giá trị, khả năng cạnh 
tranh của các sản phẩm đặc 
trưng  

Việc đăng ký bảo hộ tài sản trí 
tuệ, nhất là đăng ký nhãn hiệu tập 
thể, chỉ dẫn địa lý gắn với các đặc 
sản của địa phương trên địa bàn 
tỉnh những năm gần đây đã có 
bước phát triển mạnh mẽ. Qua đó, 
giúp người dân, DN mở rộng thị 
trường tiêu thụ, nâng cao giá trị, 
khả năng cạnh tranh của các sản 
phẩm. 

Bên cạnh việc xác lập quyền 
sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm 
đặc sản của tỉnh, ngành nông 
nghiệp cũng đã tham mưu xây 
dựng quy hoạch vùng sản xuất, 
vùng nguyên liệu cho các sản 
phẩm như: hồ tiêu, mãng cầu ta, 
nhãn xuồng và bưởi da xanh. 
Ngoài ra, Sở NN-PTNT cũng đã 
trình UBND tỉnh phê duyệt, công 
nhận 6 nghề truyền thống, gồm: 
bún Long Kiên, rượu Hòa Long, 
bánh hỏi An Nhứt, muối Long 
Điền, bánh tráng An Ngãi và sò ốc 
mỹ nghệ Vũng Tàu. Đây là cơ sở 
để tiếp tục xây dựng, phát triển 
thương hiệu cho các sản phẩm 
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nông sản đặc trưng của tỉnh. 
Đến nay, một số nhãn hiệu, 

chứng nhận đã được cấp quyền sử 
dụng cho các cá nhân, tập thể trên 
địa bàn tỉnh. Ông Phan Thế 
Hoành, Giám đốc HTX Nông 
nghiệp-Dịch vụ Nhân Tâm (huyện 
Xuyên Mộc) cho biết, sản phẩm 
nhãn xuồng cơm vàng BR-VT đã 
trao quyền sử dụng và khai thác 
cho HTX. Năm 2009, sau khi 
được cấp quyền sử dụng và khai 
thác nhãn hiệu tập thể của nhãn 
xuồng cơm vàng, HTX đã củng cố 
chất lượng sản phẩm bằng cách 
ứng dụng quy trình GAP vào sản 
xuất. Đồng thời cho ra mắt sản 
phẩm nhãn xuồng cơm vàng với 
bao bì, nhãn mác bắt mắt hơn. 
Nhờ đó, sản phẩm đã đặt chân vào 
các chuỗi siêu thị bán lẻ trong và 
ngoài tỉnh như: Metro Cash & 
carry, Maximark… 

Muối Bà Rịa hiện đã cấp 
quyền sử dụng và khai thác cho 
ông Nguyễn Văn Phúc (thôn 8, xã 
Long Sơn, TP. Vũng Tàu) và DN 
tư nhân Lê Bên (ấp An Thạnh, xã 
An Ngãi, huyện Long Điền), đồng 
thời cấp quyền sử dụng nhãn hiệu 
chứng nhận muối Bà Rịa. 

Là một trong những người làm 
muối lâu năm trên địa bàn xã 
Long Sơn, ông Nguyễn Văn Phúc 

không khỏi tự hào khi sản phẩm 
truyền thống của địa phương đã 
được cấp quyền thương hiệu, chỉ 
dẫn địa lý. Theo ông Phúc, việc 
trao quyền sử dụng và khai thác 
nhãn hiệu chứng nhận muối Bà 
Rịa đã góp phần tạo thuận lợi cho 
các cơ sở trong việc tiêu thụ sản 
phẩm, truy nguyên nguồn gốc, tạo 
sự tin cậy cho đối tác, nhất là tiêu 
thụ cho thị trường nước mắm Phú 
Quốc để bảo đảm chất lượng mắm 
xuất khẩu. 

Sau khi được xác lập quyền sở 
hữu trí tuệ và cấp quyền sử dụng, 
khai thác sản phẩm, giá Muối Bà 
Rịa luôn cao hơn so với các tỉnh 
chưa có thương hiệu muối từ 100-
200 đồng/kg, điều này giúp diêm 
dân yên tâm sản xuất, đồng thời sẽ 
đẩy mạnh việc tiêu thụ muối (đặc 
biệt là thị trường Phú Quốc) của 
thương hiệu muối Bà Rịa. 

Theo Sở NN-PTNT, trong giai 
đoạn 2015-2020, Sở đã thực hiện 
xác lập quyền nhãn hiệu cho các 
sản phẩm như: nhãn xuồng cơm 
vàng BR-VT, mãng cầu ta BR-
VT; xác lập quyền nhãn hiệu 
chứng nhận cho các sản phẩm 
muối Bà Rịa, hồ tiêu BR-VT, bún 
Long Kiên, hàu Long Sơn, bánh 
hỏi An Ngãi, thanh long Xuyên 
Mộc, chả cá Phước Hải và bưởi da 
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xanh Sông Xoài. Đồng thời, xác 
lập quyền chỉ dẫn địa lý cho các 
sản phẩm hồ tiêu BR-VT, nhãn 
xuồng cơm vàng BR-VT, mãng 
cầu ta BR-VT, muối Bà Rịa. 
Ngoài ra, một số sản phẩm như 
rượu Hòa Long, mực một nắng 
Côn Đảo, cá thu một nắng Côn 
Đảo cũng đã được Sở KH-CN hỗ 
trợ thực hiện xây dựng nhãn hiệu 
và đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 
văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ. 

Sở NN-PTNT phối hợp cùng 
các sở, ngành, địa phương tổ chức 
triển khai nhiều chương trình xúc 
tiến thương mại giúp doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất, HTX trong 
tỉnh quảng bá sản phẩm, nhãn hiệu 
thương hiệu hàng hóa, mở rộng 
sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị 
trường tiêu thụ sản phẩm... Ngoài 
ra, đơn vị cũng đã tiến hành xây 
dựng và sử dụng phần mềm kết 
nối cung cầu, mở rộng mối liên 
kết cung cấp sản phẩm nông 
nghiệp của tỉnh đến với các tỉnh, 
thành phố trên cả nước. Các trang 
trại, HTX, nông dân, DN đăng các 
thông tin về nhu cầu mua bán sản 
phẩm để mọi người biết đến và 
trao đổi giao dịch mua bán sản 
phẩm.  

(baobariavungtau.com.vn) 

Công bố nhãn hiệu tập thể sầu 
riêng Krông Pắc 

Ngày 15/3, bà Ngô Thị Minh 
Trinh, Phó chủ tịch UBND huyện 
Krông Păk (Đăk Lăk) cho biết, 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học 
và Công nghệ) đã cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể 
“KRONG PAC DURIAN SẦU 
RIÊNG KRÔNG PĂC”. 

Theo đó, Giấy chứng nhận 
đăng ký nhãn hiệu được cấp ngày 
8/3/2022, có hiệu lực 10 năm tính 
từ ngày cấp (có thể gia hạn). Chủ 
Giấy chứng nhận là Hội Nông dân 
huyện Krông Păc có địa chỉ tại thị 
trấn Phước An, huyện Krông Păc. 
Hình nhãn hiệu: xanh lá cây, vàng 
nhạt, vàng đậm, đen. 

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 
hiện có hơn 12.000 ha sầu riêng. 
Krông Pắc là vùng sản xuất sầu 
riêng trọng điểm của tỉnh, với tổng 
diện tích hơn 3.300 ha sầu riêng, 
chủ yếu là sầu riêng đang trong 
thời kỳ kinh doanh. Sản lượng sầu 
riêng bình quân hằng năm dao 
động từ 40.000 - 45.000 tấn; riêng 
năm 2021 sản lượng đạt 45.000 
tấn. Những năm qua, chính quyền 
và Nhân dân huyện Krông Pắc đã 
từng bước bắt tay sản xuất sầu 
riêng bền vững; nâng cao chất 
lượng sầu riêng từ vườn đến trái 



 Số 253 – 3/2022 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 26 
 

sầu riêng thành phẩm. Trong số 
đó, có gần 600 ha sầu riêng đã 
được cấp Giấy chứng nhận 
VietGAP; 730ha sầu riêng được 
Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn) 
cấp mã số vùng trồng…  

Việc sử dụng nhãn hiệu 
“Krong pac Durian - Sầu riêng 
Krông Pắc” sẽ gắn với sản phẩm 
trái cây thơm, ngon, an toàn, có 
chứng nhận, có thể truy xuất 
nguồn gốc tới tận vườn cây. Nhờ 
đó, giá trị sản phẩm sẽ được nâng 
cao, góp phần đem lại nguồn lợi 
lớn về kinh tế cho người dân trên 
địa bàn huyện Krông Pắc. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Nhiều quy định mới về xử lý 
vi phạm quy định về nhãn 
hàng hóa có hiệu lực  

Từ ngày 15/2/2022, nhiều quy 
định mới về nhãn hàng hóa như: 
phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp 
dụng, trách nhiệm ghi nhãn hàng 
hóa, nội dung bắt buộc phải thể 
hiện trên nhãn hàng hóa sẽ có 
hiệu lực. Theo đó, các tổ chức, cá 
nhân sẽ cần chịu trách nhiệm cao 
hơn. 

Cụ thể, ngày 09/12/2021, 
Chính phủ ban hành Nghị định số 

111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định số 
43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 
của Chính phủ về nhãn hàng hóa, 
Nghị định này có hiệu lực thi hành 
từ ngày 15/02/2022. Theo đó, đã 
sửa đổi, bổ sung một số quy định 
về nhãn hàng hóa như: phạm vi 
điều chỉnh, đối tượng áp dụng, 
trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa, 
nội dung bắt buộc phải thể hiện 
trên nhãn hàng hóa… 

Về trách nhiệm ghi nhãn hàng 
hóa, Điều 9 Nghị định số 
43/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 
111/2021/NĐ-CP quy định cụ thể 
như sau: 

 Hàng hóa sản xuất để lưu 
thông trong nước thì tổ chức, cá 
nhân sản xuất phải chịu trách 
nhiệm thực hiện ghi nhãn hàng 
hóa. Trong trường hợp tổ chức, cá 
nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn 
hàng hóa yêu cầu tổ chức, cá nhân 
khác thực hiện việc ghi nhãn thì tổ 
chức, cá nhân đó vẫn phải chịu 
trách nhiệm về nhãn hàng hóa của 
mình. 

Trong trường hợp hàng hóa 
xuất khẩu không xuất khẩu được 
hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông 
trên thị trường thì tổ chức, cá nhân 
đưa hàng hóa ra lưu thông phải 
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ghi nhãn theo quy định của Nghị 
định này. 

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu 
hàng hóa vào Việt Nam phải ghi 
nhãn theo quy định về nội dung 
bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng 
hóa nhập khẩu tại Nghị định này. 

Để xử lý các hành vi vi phạm 
hành chính phù hợp với các quy 
định hiện hành về nhãn hàng hóa 
và thực tiễn công tác đấu tranh 
phòng chống gian lận thương mại, 
ngày 30/12/2021, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 
126/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định quy 
định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực sở hữu công 
nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 
hoạt động khoa học và công nghệ, 
chuyển giao công nghệ; năng 
lượng nguyên tử. Theo đó đã sửa 
đổi, bổ sung  khoản 1 Điều 31 
Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 
01/11/2017 của  Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo 
lường và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa như sau: 

“1. Phạt tiền từ 500.000 đồng 
đến 1.000.000 đồng đối với một 
trong các hành vi sau đây trong 
trường hợp hàng hóa vi phạm có 

giá trị dưới 5.000.000 đồng. 
a) Sản xuất, nhập khẩu, vận 

chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng 
hóa có nhãn (kể cả nhãn phụ) hoặc 
tài liệu kèm theo không ghi đủ 
hoặc ghi không đúng các nội dung 
bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc 
nội dung bắt buộc phải thể hiện 
theo tính chất hàng hóa theo quy 
định pháp luật về nhãn hàng hóa; 

b) Nhập khẩu, vận chuyển, lưu 
giữ, buôn bán hàng hóa hàng nhập 
khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước 
ngoài nhưng không có nhãn phụ 
bằng tiếng Việt Nam”. 

Như vậy, Chính phủ đã sửa 
đổi, bổ sung khoản 1 Điều 31 
Nghị định 119/2017/NĐ-CP theo 
hướng quy định rõ trách nhiệm 
hành chính của tổ chức, cá nhân 
trong sản xuất, nhập khẩu, vận 
chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng 
hóa vi phạm quy định của pháp 
luật về nhãn hàng hóa. 

Để làm rõ trách nhiệm hành 
chính của tổ chức, cá nhân trong 
sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, 
lưu giữ, buôn bán hàng hóa vi 
phạm quy định của pháp luật về 
nhãn hàng hóa nêu trên, cần phân 
tích các quy định của pháp luật có 
liên quan về quy định, xử lý vi 
phạm hành chính đối với các hành 
vi vi phạm như sau: 
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Thứ nhất, về quy định hành vi 
vi phạm hành chính 

Điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị 
định 118/2021/NĐ-CP ngày 
23/12/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm 
hành chính: 

“1. Việc quy định hành vi vi 
phạm hành chính phải bảo đảm 
các yêu cầu sau đây: 

a) Có vi phạm các quy định về 
nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm 
của pháp luật về trật tự quản lý 
hành chính trong các lĩnh vực 
quản lý nhà nước; 

b) Đáp ứng yêu cầu bảo đảm 
trật tự quản lý hành chính nhà 
nước; 

c) Hành vi vi phạm hành chính 
phải được mô tả rõ ràng, đầy đủ, 
cụ thể để có thể xác định và xử 
phạt được trong thực tiễn”. 

Thứ hai, quy định về nhãn 
hàng hóa lưu thông trong nước và 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Điều 32 Luật Thương mại 
2005 quy định: “Nhãn hàng hóa 
lưu thông trong nước và hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu 

1. Nhãn hàng hoá là bản viết, 
bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, 
hình vẽ, hình ảnh được dán, in, 
đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp 

trên hàng hoá, bao bì thương phẩm 
của hàng hoá hoặc trên các chất 
liệu khác được gắn lên hàng hoá, 
bao bì thương phẩm của hàng hoá. 

2. Hàng hóa lưu thông trong 
nước, hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu phải có nhãn hàng hóa, trừ 
một số trường hợp theo quy định 
của pháp luật. 

3. Các nội dung cần ghi trên 
nhãn hàng hóa và việc ghi nhãn 
hàng hóa được thực hiện theo quy 
định của Chính phủ”. 

Thứ ba, quy định của pháp luật 
về lưu thông hàng hóa 

 Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 
43/2017/NĐ-CP giải thích lưu 
thông hàng hóa: “Lưu thông hàng 
hóa là hoạt động trưng bày, 
khuyến mại, vận chuyển và lưu 
giữ hàng hóa trong quá trình mua 
bán hàng hóa, trừ trường hợp vận 
chuyển hàng hóa của tổ chức, cá 
nhân nhập khẩu hàng hóa từ cửa 
khẩu về kho lưu giữ”. 

Thứ tư, Luật chất lượng sản 
phẩm năm 2007 quy định về nghĩa 
vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, 
nhập khẩu, mua bán hàng hóa 

- Khoản 2 Điều 10 quy định 
nghĩa vụ của người sản xuất: “2. 
Thể hiện các thông tin về chất 
lượng trên nhãn hàng hóa, bao bì, 
trong tài liệu kèm theo hàng hóa 
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theo quy định của pháp luật về 
nhãn hàng hóa”. 

- Khoản 2 Điều 12 quy định 
nghĩa vụ của người nhập khẩu: “2. 
Chịu trách nhiệm về chất lượng và 
ghi nhãn hàng hóa theo quy định 
của pháp luật đối với hàng hóa do 
mình nhập khẩu”. 

- Khoản 2 Điều 16 quy định 
nghĩa vụ của người bán hàng: “2. 
Kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, 
nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, 
dấu hợp quy, các tài liệu liên quan 
đến chất lượng hàng hóa”. 

Từ các căn cứ pháp lý nêu trên 
cho thấy trong tất cả các công 
đoạn từ sản xuất, nhập khẩu, vận 
chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng 
hóa đều phải tuân thủ quy định 
của pháp luật về nhãn hàng hóa; tổ 
chức, cá nhân thực hiện hành vi vi 
phạm: sản xuất, nhập khẩu, vận 
chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng 
hóa có nhãn vi phạm phải chịu 
trách nhiệm hành chính đối với 
hành vi vi phạm của mình; quy 
định về xử phạt vi phạm hành 
chính tại khoản 1 Điều 31 Nghị 
định 119/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 
126/2021/NĐ-CP là hoàn toàn phù 
hợp với các quy định hiện hành về 
nhãn hàng hóa và thực tiễn công 
tác đấu tranh phòng chống gian 

lận thương mại trong thời gian 
qua. 

Qua phân tích, làm rõ trách 
nhiệm hành chính của tổ chức, cá 
nhân trong sản xuất, nhập khẩu, 
vận chuyển, lưu giữ, buôn bán 
hàng hóa vi phạm quy định của 
pháp luật về nhãn hàng hóa, Cục 
Quản lý thị trường tỉnh Bình 
Thuận đề nghị các tổ chức, cá 
nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh 
sớm cập nhật và chấp hành 
nghiêm chỉnh các quy định mới 
nói trên, không để xảy ra vi phạm 
pháp luật về nhãn hàng hóa trong 
quá trình sản xuất, nhập khẩu, vận 
chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng 
hóa. 

Nếu tổ chức, cá nhân thực hiện 
hành vi vi phạm về nhãn hàng hóa 
thì theo quy định mới tại Nghị 
định số 126/2021/NĐ-CP sẽ bị xử 
phạt tiền từ 500.000 đồng đến 
120.000.000 đồng đối với hàng 
hóa có giá trị từ 5 triệu đồng đến 
trên 100 triệu đồng; trong một số 
trường hợp vi phạm cụ thể còn bị 
tịch thu hàng hóa có nhãn vi phạm 
có liên quan đến chủ quyền quốc 
gia, an ninh chính trị, thuần phong 
mỹ tục, bị tước quyền sử dụng 
giấy phép, chứng chỉ hành nghề; 
ngoài ra còn bị áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả như: buộc đưa 
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ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc 
tái xuất đối với hàng hóa nhập 
khẩu; buộc thu hồi hàng hóa và 
buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy 
định trước khi tiếp tục lưu thông; 
buộc thu hồi và tiêu hủy nhãn 
hàng hóa vi phạm. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Phát hiện nhiều website bán 
thuốc điều trị ung thư và đông 
máu giả  

Cục Quản lý Dược mới đây đã 
có văn bản cảnh báo gửi Sở y tế 
các tỉnh, thành phố trên cả nước 
về việc phát hiện các mẫu thuốc 
có nhãn ghi Stivarga 40mg và 
Xarelto 10mg/15mg/20mg nghi 
ngờ là thuốc giả. Được biết, đây 
là 2 sản phẩm được chỉ định sử 
dụng trong điều trị ung thư và 
đông máu. 

Theo văn bản của Cục Quản lý 
Dược, Cục đã nhận được các văn 
thư của Công ty Luật TNHH T&G 
(được sự ủy quyền của Bayer 
Intellecture Property GmbH) cung 
cấp thông tin và báo cáo về việc 
phát hiện các mẫu sản phẩm nghi 
ngờ là thuốc giả, trên nhãn ghi: 

Tên sản phẩm: Stivarga 40mg 
(film kapli tablet, 
Regorafenib): Bayer Türk Kimya 

San. Ltd. Şti;Parti No.: BXJL3D1; 
Son Kull. Ta.: 4-2024 

 
Hình ảnh thuốc thật và thuốc nghi ngờ là 

hàng giả 

Tên sản phẩm: Xarelto 10mg 
(film kapli tablet, 
Rivaroksaban): Bayer Türk Kimya 
San. Ltd. Şti; Parti No.: 
9LB04017; Son Kull. Ta.: 4-2022 

Tên sản phẩm: Xarelto 15mg 
(film kapli tablet, 
Rivaroksaban): Bayer Türk Kimya 
San. Ltd. Şti; Parti No.: 
BLB02500; Son Kull. Ta.: 3-2024 

Tên sản phẩm: Xarelto 20mg 
(film kapli tablet, 
Rivaroksaban): Bayer Türk Kimya 
San. Ltd. Şti; Parti No.: 
ALB08020; Son Kull. Ta.: 11-
2023. 

Theo báo cáo của công ty và 
so sánh với mẫu thuốc do Công ty 
Luật TNHH T&G cung cấp, các 
sản phẩm nêu trên có các dấu hiệu 
khác biệt so với các mẫu thuốc 
Stivarga 40mg, Xarelto 
10mg/15mg/ 20mg tương ứng do 
Bayer AG sản xuất, Công ty 
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TNHH Bayer Việt Nam hoặc Chi 
nhánh Công ty TNHH Zuellig 
Pharma Việt Nam nhập khẩu và 
phân phối. 

Để đảm bảo an toàn cho người 
sử dụng, Cục Quản lý Dược đề 
nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, 
Y tế các ngành và Bayer AG 
thông báo cho các cơ sở kinh 
doanh, sử dụng thuốc về các đặc 
điểm, dấu hiệu phân biệt giữa sản 
phẩm nghi ngờ là giả và thuốc do 
Bayer AG sản xuất, do Công ty 
TNHH Bayer Việt Nam hoặc Chi 
nhánh Công ty TNHH Zuellig 
Pharma Việt Nam nhập khẩu như 
sau: 

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở 
Y tế phối hợp với các cơ quan 
truyền thông, thông tin tới các cơ 
sở buôn bán, sử dụng thuốc và 
người dân biết để không buôn bán, 
sử dụng sản phẩm là hàng giả trên 
nhãn ghi Stivarga 40mg (film 
kapli tablet, Regorafenib), Xarelto 
10mg (film kapli tablet, 
Rivaroksaban), Xarelto 15mg 
(film kapli tablet, 
Rivaroksaban)/Xarelto 20mg (film 
kapli tablet, Rivaroksaban) và các 
dấu hiệu nhận biết nêu trên. 

Thuốc Stivarga có hoạt chất 
Regorafenib. Hoạt chất này được 
sử dụng trong điều trị ung thư đại 

tràng và trực tràng. Đồng thời 
thuốc cũng được sử dụng điều trị 
ung thư gan và một số cơ quan của 
hệ tiêu hóa. Cơ chế hoạt động 
chính của thuốc được cho là làm 
chậm và ngăn chặn sự lây lan phát 
triển của tế bào ung thư. 

Trong khi đó, thuốc Xarelto 
chỉ định điều trị và dự phòng 
huyết khối. Thuốc hoạt động bằng 
cách ngăn chặn yếu tố đông máu 
và do đó làm giảm xu hướng máu 
hình thành cục máu đông. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
Kinh doanh sản phẩm 
BEEROCAC+ vi phạm quy 
định, Open Pharma có thể bị 
phạt tới 500 triệu 

Thông tin từ Tổng Cục QLTT 
cho biết, mới đây, lực lượng chức 
năng TP. Hà Nội đã kịp thời phát 
hiện và tiến hành xử lý theo quy 
định đối với cơ sở đang kinh 
doanh hơn 28.500 hộp vitamin 
BEEROCAC+ có dấu hiệu vi 
phạm quy định của pháp luật. 

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của 
Chính phủ và Bộ Công Thương 
cũng như kế hoạch đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại của Tổng cục Quản lý thị 
trường, ngày 30/3/2022, Đội 
QLTT số 1 – Cục QLTT TP. Hà 
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Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất 
cơ sở kinh doanh thuốc, thực 
phẩm chức năng tại 158 Hạ Đình, 
Thanh Xuân, Hà Nội thuộc Công 
ty Cổ phần thương mại OPEN 
PHARMA do ông Đặng Quang 
Vinh sinh năm 1983 làm Giám 
đốc; Ông Nguyễn Hữu Biên – Phó 
Giám đốc Công ty nhận quyết 
định và làm việc với đoàn kiểm.  

 
Làm việc với Đoàn kiểm tra, 

ông Biên thừa nhận yếu tố xâm 
phạm của lô thực phẩm bổ sung 
viên sủi Vitamin BEEROCAC+ 
và hình đang được bầy bán tại cơ 
sở kinh doanh của Công ty đồng 
thời cho biết số hàng này Công ty 
cổ phần thương mại Open Pharma 
đặt Công ty Cổ phần dược mỹ 
phẩm JaPan sản xuất theo hợp 
đồng gia công. Công ty Cổ phần 
dược mỹ phẩm JaPan xuất cho 
Công ty cổ phần thương mại Open 
Pharma theo hóa đơn bán hàng với 
giá là 19.440 đồng/hộp đã bao 
gồm tiền thuế.  

Trước những sai phạm trên, 

đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm 
giữ 28.575 hộp thực phẩm bổ sung 
viên sủi Vitamin BEEROCAC+ 
và hình để xử lý theo quy định của 
pháp luật. Đồng thời, tại thời điểm 
kiểm tra, Công ty cổ phần thương 
mại Open Pharma sử dụng 
Website Thương mại điện tử  
https://openpharma.vn để bán 
hàng. Website nói trên có chức 
năng bán hàng trực tuyến nhưng 
chưa được thông báo với cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền 
theo quy định. 

Với nội dung thiết lập hồ sơ 
như trên, Đội QLTT số 1 dự kiến 
báo cáo trình cấp có thẩm quyền 
xử phạt vi phạm hành chính với 
mức phạt tiền trên 500.000.000 
đồng, hình thức xử phạt bổ sung là 
đình chỉ hoạt động kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ vi phạm và biện 
pháp khắc phục hậu quả: Buộc 
loại bỏ yếu tố vi phạm và tiêu hủy 
yếu tố vi phạm, đồng thời sẽ tiếp 
tục thẩm tra, xác minh để đảm bảo 
buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 
do thực hiện hành vi vi phạm (nếu 
có) được quy định tại Nghị định 
99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 
được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 
định số 126/2021/NĐ-CP ngày 
30/12/2021 của Chính phủ. 

Theo ông Hoàng Đại Nghĩa, 
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Đội trưởng Đội QLTT số 1, Cục 
QLTT TP. Hà Nội, hiện nay tình 
hình dịch bệnh Covid-19 đã từng 
bước được kiểm soát nhưng trên 
thực tế thị trường đang có nhu cầu 
rất cao về mặt hàng thuốc và thực 
phẩm chức năng có tác dụng tăng 
cường đề kháng và miễn dịch cơ 
thể để phòng ngừa dịch bệnh cũng 
như chữa trị khi mắc bệnh Covid-
19 và hậu mắc bệnh Covid-19.  

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Đà Nẵng: Phát hiện tổng 
kho điều chế kem làm trắng 
da, cao tan mỡ bụng trái phép  

Mới đây, Đội Cảnh sát Kinh 
tế - Môi trường, Công an quận 
Thanh Khê (Đà Nẵng) tạm giữ số 
lượng lớn kem trộn, thuốc giảm 
cân, cao gừng tan mỡ... không rõ 
nguồn gốc tại một kho hàng trên 
địa bàn. 

Cụ thể, qua kiểm tra cơ sở 
kinh doanh của L.T.K.O (SN 
1998) trên đường Lê Duẩn, 
phường Tân Chính (quận Thanh 
Khê), Công an phát hiện 100 kg 
kem dưỡng da các loại đựng trong 
bao nylon, không nhãn mác, bao 
bì, hóa đơn chứng từ, chứng minh 
nguồn gốc xuất xứ; không rõ 
thành phần, chất lượng. 

Ngoài ra, lực lượng chức năng 

còn phát hiện nhiều vỏ hộp bao, 
nhãn mác tự in và một số dụng cụ 
như thau nhựa, muỗng xúc, máy 
đánh kem… phục vụ việc sản xuất 
kem trộn. Bước đầu, cô gái 
L.T.K.O khai nhận, số lượng kem 
này sau khi nhận về sẽ trộn chung 
và đóng hộp. Cơ sở trên đường Lê 
Duẩn là tổng kho, kem trộn thành 
phẩm sẽ được L.T.K.O quảng cáo 
trên các website, mạng xã hội, để 
tìm khách lẻ lẫn đại lý tiêu thụ. 

Cũng tại kho hàng trên, Công 
an còn phát hiện và tạm giữ 130 
hộp giảm cân dạng viên, 47 hộp 
cao gừng tan mỡ và 131 hộp thực 
phẩm chức năng không có hóa 
đơn chứng từ, chứng minh nguồn 
gốc xuất xứ do L.T. T (SN 1998, 
trú cùng địa chỉ) làm chủ. Hiện, 
Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường 
đã tạm giữ tang vật, đồng thời lập 
biên bản xử lý các đối tượng theo 
quy định. 

 (Theo vietq.vn) 
 

 Làm rõ vụ hàng nghìn vỏ 
bình PV GAS tập kết ở Cty 
Khí Gas Vạn Lộc  

Trước nguồn tin tố giác tội 
phạm, cơ quan chức năng Hà Nội 
đã tiến hành điều tra làm rõ vụ 
việc hàng nghìn bình gas mang 
nhiều thương hiệu khác nhau tập 
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kết ở Công ty Cổ phần Kinh doanh 
và Xuất nhập khẩu khí gas hoá 
lỏng Vạn Lộc (Gas Vạn Lộc). 

Được biết, Công ty Cổ phần 
Kinh doanh và Xuất nhập khẩu 
Khí Gas Hóa Lỏng Vạn Lộc có địa 
chỉ ở Lô CN4 - KCN Nguyên 
Khê, Đông Anh, Hà Nội. Tại đây, 
cơ quan chức năng ghi nhận có 
hàng chục nghìn vỏ bình gas 
Petrovietnam Gas được tập kết trái 
phép. 

Khi phát hiện hàng chục nghìn 
vỏ bình gas mang nhiều thương 
hiệu khác nhau, đặc biệt có hàng 
chục nghìn vỏ bình mang nhãn 
hiệu Petrovietnam Gas, 
Petrovietnam... , công ty đã có văn 
bản đã báo cáo vụ việc đến Tổng 
cục quản lý thị trường, Quản lý thị 
trường Hà Nội, Cơ quan Công an 
để lập biên bản, điều tra, làm rõ 
theo quy định pháp luật. 

Theo ông Hải, việc làm này 
của Công ty Khí Gas Vạn Lộc đã 
vi phạm pháp luật, gian lận trong 
việc kinh doanh LPG, lừa dối cơ 
quan chức năng, khách hàng, 
người tiêu dùng; làm lũng đoạn, 
xáo trộn thị trường và mang lại 
tâm lý hoang mang cho hệ thống 
khách hàng của PV GAS LPG và 
gây thiệt hai đến hiệu quả sản xuất 
kinh doanh của PV GAS LPG. 

Trước đó, theo phản ánh 
không chỉ riêng Công ty CP Kinh 
doanh LPG Việt Nam - Chi nhánh 
Bắc Bộ có phản ánh tới cơ quan 
chức năng huyện Đông Anh, mà 
Công ty TNHH Dầu khí Quảng 
Trị ngày 28/3/2022 cũng đã có 
đơn tố giác tội phạm gửi Công an 
TP. Hà Nội và Công an huyện 
Đông Anh. Công ty này cho biết, 
thời gian qua, có một số lượng lớn 
vỏ LPG mang nhãn hiệu GREEN 
PERTROL GAS QTH, THÀNH 
LỢI GAS của công ty đã đưa ra 
thị trường nhưng không quay về 
chủ sở hữu (thất thoát tài sản). 
Qua điều tra, đơn vị phát hiện 
Công ty Gas Vạn Lộc có địa chỉ 
Lô CN4 – Khu công nghiệp 
Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông 
Anh đang có dấu hiệu thu gom, 
chiếm giữ trái phép vỏ chai gas. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
Vạch trần thủ đoạn ‘để lẫn 
hàng thật hàng giả’ nhằm qua 
mắt lực lượng chức năng  

Phó Cục trưởng phụ trách Cục 
Quản lý thị trường tỉnh Nam Định 
Lê Ngọc An cho biết, các đối 
tượng buôn bán hàng lậu, hàng 
giả, hàng kém chất lượng sử dụng 
các thủ đoạn hết sức tinh vi như: 
quảng cáo bán hàng ở một nơi 
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nhưng để hàng hóa một nơi khác; 
dùng hệ thống chuyển phát nhanh 
để chuyển hàng; để lẫn hàng thật 
với hàng giả, quay vòng hóa đơn, 
viết giá trị trên hóa đơn thấp hơn 
so với giá thực tế. 

 
Cục Quản lý thị trường tỉnh 

Nam Định cho biết, nhằm bình ổn 
thị trường, thúc đẩy sản xuất, lưu 
thông hàng hóa, bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng, đơn vị đã triển 
khai đồng bộ các giải pháp kiểm 
soát giá cả, chống hàng giả, hàng 
nhái, hàng kém chất lượng, hàng 
cấm,… 3 tháng đầu năm 2022, qua 
kiểm tra, lực lượng Quản lý Thị 
trường tỉnh đã xử phạt 91 vụ vi 
phạm các quy định về chất lượng 
hàng hóa, buôn bán hàng giả, hàng 
kém chất lượng ở các cơ sở kinh 
doanh mỹ phẩm, quần áo, thực 
phẩm, xử phạt 766 triệu đồng. 
Năm 2021 và từ đầu năm 2022 
đến ngày 30/3, lực lượng Quản lý 
Thị trường tỉnh Nam Định đã 
kiểm tra trên 1.260 lượt đối với 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa, xử lý 556 vụ vi phạm 

quy định về chất lượng hàng hóa... 
xử phạt hơn 3,4 tỷ đồng. Trị giá 
tang vật chuyển cơ quan điều tra 
gần 4 tỷ đồng. 

Cũng theo Phó Cục trưởng phụ 
trách Cục Quản lý thị trường tỉnh 
Nam Định Lê Ngọc An, các đối 
tượng buôn bán hàng lậu, hàng 
giả, hàng kém chất lượng sử dụng 
các thủ đoạn hết sức tinh vi như: 
quảng cáo bán hàng ở một nơi 
nhưng để hàng hóa một nơi khác; 
dùng hệ thống chuyển phát nhanh 
để chuyển hàng; để lẫn hàng thật 
với hàng giả,... 

Thời gian tới, lực lượng Quản 
lý Thị trường tỉnh sẽ tập trung 
kiểm tra, kiểm soát giá cả, chất 
lượng các mặt hàng, vật tư phục 
vụ phòng, chống dịch Covid-19 
như: dung dịch sát trùng, khẩu 
trang y tế, trang thiết bị y tế. 3 
tháng đầu năm, qua kiểm tra, lực 
lượng Quản lý Thị trường tại các 
huyện, thành phố đã xử lý 7 vụ, 
phạt 17 triệu đồng đối với các cơ 
sở. 

Lực lượng Quản lý Thị trường 
tỉnh cũng tập trung đấu tranh 
chống buôn lậu trong khâu lưu 
thông, kết hợp với quản lý địa bàn 
hiệu quả; tập trung kiểm tra nhóm 
mặt hàng như: pháo nổ các loại, 
đồ chơi trẻ em không được phép 
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lưu hành, thuốc lá ngoại nhập lậu, 
rượu ngoại, đồ điện tử. 

 (Theo vietq.vn) 
 

Hà Nội: Triệt phá thành công 
cơ sở gia công sạc điện thoại 
Samsung giả 

Vừa qua, lực lượng chức năng 
thành phố Hà Nội đã iến hành 
kiểm tra đột xuất 1 cơ sở kinh 
doanh linh kiện, phụ kiện điện 
thoại trên đại bàn và phát hiện địa 
điểm này đang thực hiện hoạt 
động 'phù phép' các sản phẩm 
sách Samsung 'rởm' thành hàng 
chính hãng. 

Ngày 4/4, ông Trần Việt Hùng 
- Phó Cục trưởng Cục QLTT Hà 
Nội cho biết, sau quá tình trinh 
sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, 
đội QLTT số 1 đã chủ trì phối hợp 
với Đội QLTT số 13, Cục QLTT 
Hà Nội tiến hành đột kích kiểm 
tra cơ sở kinh doanh Đức Hải, địa 
chỉ 141 Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội. 

Tại thời điểm tiến hành kiểm 
tra, lực lượng chức năng bắt quả 
tang 3 nhân viên tại cơ sở trên 
đang sử dụng các thiết bị, công cụ, 
máy móc thô sơ để gia công, lắp 
ráp các bo mạch vào các vỏ sạc 
điện thoại, ipad. Mỗi một sạc điện 

thoại thành phẩm, cơ sở bán ra với 
giá từ 25.000 đến 30.000 đồng 
thông qua hình thức bán trực tiếp 
hoặc bán online trên các nền tảng 
mạng xã hội. Toàn bộ bo mạch, vỏ 
sạc dùng để lắp ráp là hàng trôi 
nổi, không có nguồn gốc xuất xứ. 
Đáng chú ý, cơ sở này còn thu các 
bo mạch đã hỏng sau đó về sửa 
chữa, gia công, lắp ráp, hô biến 
thành hàng mới, chính hãng. 

Khai nhận tại hiện trường, 
ông Nguyễn Ngọc Thắng (sinh 
năm 1983), chủ cơ sở kinh doanh 
cho biết, toàn bộ số bo mạch, vỏ 
sạc được thu mua trôi nổi trong 
các hội, nhóm trên nền tảng mạng 
xã hội facebook hoặc thông qua 
các sàn thương mại điện tử.Qua 
quá trình kiểm đếm, lực lượng 
QLTT Hà Nội đã thu giữ 11.265 
sản phẩm sạc pin các loại là hàng 
trôi nổi, hàng giả mạo nhãn hiệu 
Samsung. 

Phó Cục trưởng Cục QLTT 
thành phố Hà Nội Trần Việt Hùng 
cũng khuyến cáo, để đảm bảo an 
toàn trong quá trình sử dụng điện 
thoại hay các hàng điện tử khác, 
người dùng cần lựa chọn mua 
hàng ở những cơ sở địa chỉ kinh 
doanh uy tín, tránh mua trôi nổi 
trên mạng xã hội.  

(Theo sohuutritue.net.vn) 


