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NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHO ĐOÀN 
VIÊN THANH NIÊN TỈNH BÀ 
RỊA – VŨNG TÀU 

Ngày 22/4/2022, Trung tâm 
Thông tin và Ứng dụng KH&CN – 
Sở KH&CN phối hợp với Tỉnh 
đoàn đã tổ chức lớp báo cáo 
chuyên đề “Tuyên truyền phổ biến 
kiến thức về sở hữu trí tuệ, đổi 
mới sáng tạo cho đoàn viên thanh 
niên”. Tham dự, có ông Đỗ Hữu 
Hiền – PGĐ Sở KH&CN, Luật sư 
Nguyễn Trọng Tú - Giảng viên 
chính - Phó tổng giám đốc Công 
ty INVESTIP, cùng hơn 100 đại 
biểu, khách mời là cán bộ đoàn 
thanh niên là học sinh, sinh viên 
của các huyện, thị xã, thành phố 
trên địa bàn tỉnh. 

 
Ông Đỗ Hữu Hiền – Phó GĐ Sở KH&CN 

phát biểu khai mạc 

Được biết, Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) - một trong ba trụ cột của 
thương mại quốc tế hiện đại, đã và 

đang ngày càng chứng tỏ vai trò 
quan trọng trong việc khuyến 
khích nghiên cứu và phát triển 
công nghệ, nâng cao chất lượng 
hàng hóa và tạo uy tín cho sản 
phẩm, gia tăng giá trị thương mại 
cho sản phẩm. Chính vì thế, trang 
bị kiến thức, kỹ năng và cao hơn 
là hình thành thái độ tôn trọng 
quyền SHTT trở thành yêu cầu 
cấp thiết đối với mọi “công dân 
toàn cầu”, nhất là khi Việt Nam đã 
là thành viên chính thức của tổ 
chức Thương mại thế giới WTO. 
Để kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ 
thế giới năm nay (26/4), WIPO 
đưa ra thông điệp “Sở hữu trí tuệ 
và thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo vì 
một tương lai tốt đẹp hơn”. 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 tốt đẹp hơn 
một cách bền vững. Các hoạt động 
nâng cao nhận thức cộng đồng về 
SHTT như tuyên truyền, phổ biến 
kiến thức, pháp luật về SHTT, tư 
vấn, hướng dẫn việc đăng ký xác 
lập và bảo hộ quyền SHTT,… đã 
được chú trọng tổ chức ở Việt 
Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu nói riêng trong thời 
gian gần đây. Trong đó, việc tuyên 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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truyền nâng cao nhận thức về 
SHTT cho các bạn trẻ đoàn viên 
thanh niên là rất cần thiết.  

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ 
Hữu Hiền nhấn mạnh về mục đích 
của buổi báo cáo chuyên đề nhằm 
nâng cao tính đồng bộ, hiệu quả 
trong hoạt động SHTT ở tất cả 
khâu sáng tạo, xác lập, khai thác 
và bảo vệ, thực thi quyền nhằm 
tạo môi trường khuyến khích đổi 
mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội 
nhập quốc tế, đưa SHTT trở thành 
công cụ quan trọng trong việc 
nâng cao năng lực cạnh tranh của 
tỉnh; hoạt động SHTT có sự tham 
gia tích cực của tất cả các chủ thể 
trong xã hội, trong đó viện nghiên 
cứu, trường đại học, cao đẳng, đặc 
biệt là các doanh nghiệp đóng vai 
trò chủ đạo trong việc tạo ra, khai 
thác tài sản trí tuệ và thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 
nâng cao nhận thức về SHTT của 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
nhằm hướng tới hình thành văn 
hóa SHTT trên địa bàn tỉnh. 

Ông cũng hi vọng những nội 
dung trong buổi báo cáo chuyên 
đề sẽ giúp các bạn trẻ, đoàn viên 
thanh niên hiểu thêm những quy 
định của pháp luật cũng như các 
chính sách, chủ trương của tỉnh về 
hoạt động SHTT và tầm quan 

trọng của việc bảo hộ quyền 
SHTT đối với việc tạo ra các sản 
phẩm, sáng tạo trong lao động và 
học tập. Từ đó hỗ trợ kết nối, khai 
thác tài sản trí tuệ, thương mại hóa 
các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có 
tính khả thi cao; góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh. 

Tại lớp báo cáo chuyên đề, các 
bạn đoàn viên thanh niên đã được 
nghe Luật sư Nguyễn Trọng Tú 
truyền đạt những kiến thức thực 
tiễn cũng như hướng dẫn các bước 
khi thực hiện quyền SHTT. Cụ 
thể: Tổng quan SHTT, vai trò của 
quyền SHTT trong việc khuyến 
khích đổi mới sáng tạo; Tầm quan 
trọng trong việc bảo hộ các quyền 
SHTT đối với việc tạo ra các sản 
phẩm, sáng tạo trong lao động và 
học tập,… Đồng thời, đoàn viên 
thanh niên cũng được lắng nghe 
những chia sẻ về tổng quan Kế 
hoạch triển khai thực hiện Chiến 
lược SHTT đến năm 2030 trên địa 
bàn tỉnh BR-VT do bà Trần Thị 
Kim Liên – Phó trưởng phòng 
Quản lý Khoa học – Sở KH&CN. 

(sokhcn.baria-vungtau.gov.vn) 
 

BLOCKCHAIN VÀ ỨNG 
DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ, 
XÁC LẬP VÀ BẢO HỘ 
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QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
Tài sản trí tuệ bao gồm ý 

tưởng, bí quyết, chiến lược, kế 
hoạch kinh doanh, thương hiệu, 
kiểu dáng và các nội dung vô hình 
khác được tạo ra bởi sự sáng tạo, 
đổi mới… Với xu thế ngày càng 
phát triển của xã hội, tài sản trí 
tuệ đang dần trở nên có giá trị 
hơn so với tài sản hữu hình. Do 
đó, việc bảo vệ các tài sản trí tuệ 
này là việc làm vô cùng cần thiết. 

Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) 
là việc hữu hình hóa các giá trị vô 
hình của cá nhân, tổ chức sở hữu 
đối với các ý tưởng, sáng tạo khác 
nhau. Theo Điều 3, Luật SHTT, 
quyền SHTT bao gồm 3 nhóm: 1) 
Quyền tác giả bao gồm tác phẩm 
văn học, nghệ thuật, khoa học; đối 
tượng quyền liên quan đến quyền 
tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, 
bản ghi âm, ghi hình, chương trình 
phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang 
chương trình được mã hoá; 2) 
Quyền sở hữu công nghiệp bao 
gồm sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích 
hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, 
nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ 
dẫn địa lý; 3) Quyền đối với giống 
cây trồng là giống cây trồng và vật 
liệu nhân giống. 

Việc bảo hộ quyền SHTT có ý 

nghĩa và vai trò quan trọng không 
chỉ với chủ thể quyền SHTT, 
người tiêu dùng, người sử dụng, 
nhà sản xuất, kinh doanh mà còn 
liên quan đến vấn đề phát triển của 
mỗi quốc gia. Do đó, nếu việc bảo 
vệ quyền SHTT được thực hiện có 
hiệu quả sẽ tạo ra môi trường cạnh 
tranh lành mạnh, là động lực thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu 
hút đầu tư, chuyển giao công 
nghệ. Bảo hộ quyền SHTT là 
nghĩa vụ bắt buộc và điều kiện 
tiên quyết đối với các quốc gia là 
thành viên của Tổ chức thương 
mại thế giới (WTO). Đa số các 
nước coi việc bảo hộ quyền SHTT 
là một điều kiện không thể thiếu 
trong việc thiết lập các mối quan 
hệ thương mại. 

Công nghệ chuỗi khối 
(Blockchain) được biết đến rộng 
rãi với sự bùng nổ của các đồng 
tiền điện tử mà điển hình trong số 
đó là Bitcoin và Ethereum. 
Blockchain là một kho lưu trữ, cơ 
sở dữ liệu phân tán toàn cầu. Theo 
cách giải thích dễ hiểu nhất, công 
nghệ chuỗi khối được xem như 
một cuốn sổ cái mở, dùng để lưu 
trữ, theo dõi các giao dịch được 
thực hiện và xác nhận các giao 
dịch đó trong hệ thống mạng 
ngang hàng (peer - to - peer), 
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không có một máy chủ tập trung 
cũng như không có một người nào 
có quyền kiểm soát cơ sở dữ liệu 
này. Một khi dữ liệu được ghi vào 
cuốn sổ cái này, không ai có thể 
xóa hay thay đổi. Mỗi một giao 
dịch hay một khối (block) thông 
tin được tạo ra sẽ được truyền đến 
tất cả các thành viên trong hệ 
thống và phải được xác nhận bởi 
mỗi thành viên thông qua thuật 
toán phức tạp. Một khi khối được 
xác nhận thì nó sẽ được thêm vào 
cuốn sổ cái hoặc chuỗi thông tin. 

Có thể ví Blockchain như phát 
minh mạng Internet lần thứ 2 và 
tính đến nay, công nghệ này đã 
trải qua 2 giai đoạn và đang từng 
bước chuyển sang giai đoạn 3. Ở 
giai đoạn 1 là công nghệ 
Blockchain 1.0 (năm 2014) với 
tiền tệ và thanh toán: ứng dụng 
chính của phiên bản này là tiền 
điện tử, tiền mã hóa, bao gồm việc 
chuyển đổi tiền tệ, tạo lập hệ 
thống thanh toán kỹ thuật số; đây 
là lĩnh vực phổ biến với nhiều 
người mà đôi khi tạo ra sự nhầm 
lẫn giữa Bitcoin và Blockchain. 
Giai đoạn 2 là công nghệ 
Blockchain 2.0 (năm 2017) với tài 
chính và thị trường: giai đoạn này 
tập trung mở rộng quy mô công 
nghệ, đưa vào các ứng dụng như 

hợp đồng thông minh, giao dịch 
điện tử… Giai đoạn 3 là công 
nghệ Blockchain 3.0: đây là thời 
điểm Blockchain được nâng cấp, 
phát triển với hàng loạt các ứng 
dụng trong lĩnh vực điều hành, 
giám sát, SHTT, ngăn chặn hàng 
giả, giải trí, giáo dục, web thế hệ 
thứ 3. 

Những ưu điểm mà công nghệ 
chuỗi khối Blockchain mang lại có 
thể kể đến: 1) Đây là công nghệ 
lưu trữ dữ liệu hiện đại, loại bỏ vai 
trò của bên trung gian thứ 3, giúp 
tiết kiệm thời gian, tiền bạc; 2) Có 
tính minh bạch và bảo mật cực kỳ 
cao, cho phép mọi người đều có 
thể biết các thông tin giao dịch của 
nhau, nhưng vẫn đảm bảo bí mật 
tuyệt đối các dữ liệu riêng tư của 
mỗi cá nhân; 3) Không thể bị 
chỉnh sửa, phá hủy; 4) Có khả 
năng ứng dụng vào rất nhiều lĩnh 
vực trong đời sống không chỉ 
riêng về tài chính, ngân hàng. 
Chính vì những ưu điểm đó mà 
công nghệ Blockchain được xem 
là chìa khóa trong công cuộc 
chuyển đổi số và xây dựng nền 
tảng công nghệ thông tin tương 
lai. 

Nhiều quốc gia trên thế giới 
đang nhanh chóng nắm bắt công 
nghệ, đưa Blockchain tiếp cận đến 
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nhiều lĩnh vực khác nhau. Tại Việt 
Nam, nhằm thúc đẩy, khuyến 
khích nghiên cứu và ứng dụng 
công nghệ Blockchain vào các 
lĩnh vực kinh tế, ngày 23/4/2018, 
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt 
Nam (VECOM) đã thành lập Chi 
hội Blockchain; ngày 23/3/2020, 
Bộ Tư pháp có Báo cáo số 70/BC-
BTP trình Thủ tướng Chính phủ 
về việc rà soát khung khổ pháp lý 
liên quan việc ứng dụng, phát triển 
các sản phẩm, dịch vụ được phát 
triển trên nền tảng công nghệ 
Blockchain và đề xuất một số định 
hướng để xây dựng, hoàn thiện 
chính sách và khung pháp lý cho 
các sản phẩm, dịch vụ được phát 
triển trên nền tảng công nghệ 
Blockchain; ngày 19/4/2021, Sở 
Thông tin và Truyền thông thành 
phố Đà Nẵng phối hợp với Viện 
Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ 
chức Hội thảo “Xu hướng ứng 
dụng công nghệ Blockchain cho 
cơ quan nhà nước và doanh 
nghiệp” và ký kết bản ghi nhớ hợp 
tác với Viện Nghiên cứu cao cấp 
về Toán về chuyển đổi số giai 
đoạn 2021-2025… 

Công nghệ Blockchain tạo ra 
chuỗi thông tin được đảm bảo an 
toàn, ghi nhận minh bạch thời 
điểm giao dịch và không thể bị 

thay đổi. Điều này phù hợp với 
các ứng dụng trong hoạt động bảo 
hộ, thực thi quyền SHTT. Với khả 
năng chia sẻ thông tin dữ liệu 
minh bạch, tiết kiệm không gian 
lưu trữ và bảo mật cao, công nghệ 
Blockchain đem đến nhiều kỳ 
vọng trong việc bảo hộ quyền 
SHTT, đóng vai trò quan trọng 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát 
triển bền vững của mỗi quốc gia. 
Công nghệ Blockchain đem lại 
nhiều khả năng ứng dụng trong 
đăng ký, xác lập và bảo hộ đối với 
quyền SHTT. 

Trong đăng ký, xác lập quyền 
SHTT, cuốn sổ cái Blockchain sẽ 
cho biết chủ thể quyền SHTT có 
những quyền gì và phạm vi sử 
dụng các quyền đó. Điều này đặc 
biệt có giá trị trong các trường hợp 
pháp lý có yêu cầu chứng minh 
hành vi sử dụng lần đầu tiên, sử 
dụng thực tế, hoặc cần xác định 
phạm vi sử dụng điển hình trong 
các vụ tranh chấp hay các thủ tục 
pháp lý khác. Ví dụ, thu thập 
thông tin về việc sử dụng nhãn 
hiệu trong thương mại từ đăng bạ 
nhãn hiệu chính thức, dựa trên 
công nghệ Blockchain sẽ cho phép 
cơ quan SHTT có liên quan nắm 
được thông tin thực tế gần như 
ngay lập tức. 
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Trong bảo hộ quyền SHTT, 
công nghệ Blockchain cũng có thể 
đóng vai trò quan trọng đối với 
các quyền SHTT mà không cần 
thủ tục đăng ký xác lập quyền như 
quyền tác giả (theo pháp luật 
nhiều nước và theo các điều khoản 
của Công ước Berne về bảo hộ các 
tác phẩm văn học và nghệ thuật) 
và các quyền về kiểu dáng không 
phải đăng ký, vì công nghệ này có 
thể cung cấp các bằng chứng về ý 
tưởng, sử dụng, các yêu cầu được 
xác nhận (như tính nguyên gốc và 
ở nhiều nước có quy định về kiểu 
dáng lần đầu được đưa ra thị 
trường) và quy chế pháp lý. Khi 
đăng tải tác phẩm hoặc thiết kế 
nguyên gốc và các thông tin chi 
tiết về tác giả lên hệ thống 
Blockchain thì đồng thời hệ thống 
cũng ghi chép thời gian khởi tạo, 
từ đó tạo ra bằng chứng xác thực 
chứng minh quyền tác giả đối với 
tác phẩm. Kho thông tin dành cho 
các quyền SHTT không cần thủ 
tục đăng ký được xây dựng trên cơ 
sở công nghệ Blockchain đang 
được một số doanh nghiệp khởi 
nghiệp phát triển và có thể trở 
thành giải pháp hữu ích và dễ 
quản lý cho công tác bảo hộ quyền 
tác giả cũng như quản lý bản 
quyền nội dung số. 

Gắn các mã kết nối thông tin 
với hệ thống Blockchain có thể 
quét được tem chống hàng giả 
hoặc in tem (hiện rõ hoặc in ẩn) 
lên sản phẩm là một trong số 
những ứng dụng thuyết phục nhất 
của công nghệ Blockchain, có thể 
đóng vai trò quan trọng trong cuộc 
chiến chống lại hàng giả. Minh 
bạch thông tin cùng với công nghệ 
Blockchain cũng cho phép người 
tiêu dùng cùng tham gia và nâng 
cao ý thức về các nguy cơ hàng 
giả, cũng như có khả năng phân 
biệt sản phẩm mình mua có phải là 
hàng chính hãng không. Công 
nghệ Blockchain cũng được sử 
dụng cùng với các nhãn hiệu 
chứng nhận để chứng thực sản 
phẩm đáp ứng theo đúng tiêu 
chuẩn hoặc tiêu chí nhất định đã 
được đặt ra. 

(Theo vjst.vn) 
 
HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA 
VÀ NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
THẾ GIỚI NĂM 2022  

Ngày 21/4/2022, tại Hà Nội, 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) đã tổ chức Lễ hưởng 
ứng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc 
gia và Ngày Sở hữu trí tuệ Thế 
giới 2022 với chủ đề: “Sở hữu trí 
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tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ 
trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn”, 
nhằm chia sẻ, nâng cao nhận thức 
về vai trò của đổi mới sáng tạo và 
sở hữu trí tuệ trong phát triển kinh 
tế - xã hội, đặc biệt là tôn vinh 
những đổi mới và sáng tạo do thế 
hệ trẻ dẫn dắt. 

 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt 

phát biểu tại buổi lễ 

Tham dự buổi lễ có: ông 
Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCH 
Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN; ông Phan Xuân Dũng, 
nguyên Ủy viên Trung ương 
Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy 
ban KH,CN&MT của Quốc hội, 
Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam; cùng 
lãnh đạo một số ban, ngành, viện 
nghiên cứu, trường đại học, sở 
KH&CN địa phương, doanh 
nghiệp KH&CN. Đại diện các tổ 
chức quốc tế có ông: Shin 
Umezu, Trưởng phòng Điều phối 
Liên hợp quốc tại Việt Nam; 
Christian Manhart, Trưởng đại 

diện tổ chức UNESCO tại Việt 
Nam; Peter Willimott, Trưởng 
Văn phòng đại diện của WIPO 
Singapo. 

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành 
Đạt cho biết, khoa học công nghệ 
và đổi mới sáng tạo 
(KH,CN&ĐMST) được xác định 
là động lực, nền tảng trong phát 
triển kinh tế - xã hội của các quốc 
gia. Tại Việt Nam, quan điểm thúc 
đẩy phát triển KH,CN&ĐMST để 
trở thành động lực, nền tảng phát 
triển kinh tế - xã hội đất nước đã 
được thể hiện trong nhiều văn kiện 
của Đảng và pháp luật, chính sách 
nhà nước. Với vai trò quan trọng 
của KH,CN&ĐMST đối với phát 
triển kinh tế - xã hội, việc tăng 
cường, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt 
động nhằm tôn vinh, ghi nhận 
thành tựu KH,CN&ĐMST, nâng 
cao nhận thức của cộng đồng, xã 
hội về  KH,CN&ĐMST là rất cần 
thiết. Năm 2022, lần đầu tiên Việt 
Nam tổ chức Ngày Đổi mới sáng 
tạo quốc gia nhằm hưởng ứng 
Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng 
tạo thế giới 21/4.  

Với thông điệp “Sở hữu trí tuệ, 
đổi mới sáng tạo và thế hệ trẻ vì 
một tương lai tốt đẹp hơn”, Lễ 
hưởng ứng được tổ chức với mong 
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muốn chia sẻ, nâng cao nhận thức 
về vai trò của đổi mới sáng tạo và 
sở hữu trí tuệ trong phát triển kinh 
tế - xã hội và phát triển bền vững, 
đặc biệt tôn vinh những đổi mới 
và sáng tạo do thế hệ trẻ dẫn dắt. 
Đây cũng là sự kiện nằm trong 
chuỗi các hoạt động hướng tới 
Ngày Khoa học và Công nghệ 
18/5 để tôn vinh những người làm 
khoa học, đổi mới sáng tạo; giới 
thiệu, phổ biến, ghi nhận các thành 
quả KH,CN&ĐMST của đất nước; 
tăng cường sự đồng hành, gắn kết 
của nhà khoa học - doanh nghiệp - 
nhà nước và xã hội để phát triển 
khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo Việt Nam… cũng như 
góp phần nâng cao nhận thức xã 
hội và khơi dậy niềm tự hào về trí 
tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê 
lao động sáng tạo của các tầng lớp 
nhân dân trong công cuộc xây 
dựng và phát triển đất nước. 

Theo ông Christian Manhart, 
Trưởng đại diện UNESCO tại Việt 
Nam, đổi mới sáng tạo là yếu tố 
rất quan trọng để Việt Nam có thể 
làm chủ, khai thác được tất cả các 
tiềm năng kinh tế của quốc gia, tạo 
ra những động lực mới cho các 
lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, tạo 
ra công ăn việc làm, nhờ đó thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, 

đổi mới sáng tạo càng quan trọng 
hơn bao giờ hết khi đặt trong bối 
cảnh đại dịch COVID-19 và các 
thách thức hiện nay như: Suy thoái 
môi trường, xóa đói giảm nghèo… 
Nhắc về chỉ số đổi mới sáng tạo 
toàn cầu của Việt Nam ở vị trí 
44/132 quốc gia, ông Christian 
Manhart đánh giá đây là thành tựu 
đáng chúc mừng và khẳng định 
cam kết mạnh mẽ của các cơ quan 
của Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt 
Nam trong sự phát triển kinh tế-xã 
hội một cách toàn diện, trong đó 
có thúc đẩy đổi mới sáng tạo đặc 
biệt là các chính sách nền tảng cho 
đổi mới sáng tạo như: Xây dựng 
vườn ươm doanh nghiệp KH&CN, 
hệ sinh thái khởi nghiệp, triển khai 
thành phố thông minh… 

Hưởng ứng Ngày Đổi mới 
sáng tạo thế giới, Ngày Sở hữu trí 
tuệ thế giới năm 2022, Đoàn 
Thanh niên Bộ KH&CN phối hợp 
với Đoàn Thanh niên Đại học 
Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc 
gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ 
chức Cuộc thi Finnovation 2022 
(từ tháng 4-8/2022) nhằm cổ vũ 
tinh thần đổi mới sáng tạo và vai 
trò của sở hữu trí tuệ trong phát 
triển kinh tế - xã hội với sự xung 
kích của thế hệ trẻ. 

Hoạt động kỷ niệm Ngày Đổi 
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mới sáng tạo quốc gia và Ngày Sở 
hữu trí tuệ thế giới đã được thành 
phố Hà Nội cùng các địa phương 
hưởng ứng, tích cực tổ chức hằng 
năm với mục đích tăng cường sự 
quan tâm, tương tác của cộng 
đồng; biểu dương, động viên, khen 
thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm 
quyền khen thưởng các tập thể, cá 
nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp 
cho việc thúc đẩy hoạt động đổi 
mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ. 

Tại Lễ hưởng ứng nhiều 
chuyên gia, nhà khoa học đã 
khẳng định tầm quan trọng của 
KH,CN&ĐMST và cho rằng cần 
phải thúc đẩy các hoạt động 
nghiên cứu KHCN&ĐMST tại các 
địa phương hướng tới chuyển đổi 
số; hoạt động KHCN&ĐMST 
thúc đẩy phát triển KT-XH trên 
địa bàn một số tỉnh… 

(Theo vista.gov.vn) 
 

 
 
 
QUÊN ĐI QUYỀN SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ, NHIỀU STARTUP 
BỊ MẤT THƯƠNG HIỆU  

Trong thời đại ngày nay, việc 
đăng ký bằng sáng chế, đăng ký sở 
hữu trí tuệ rất quan trọng, tuy 
nhiên, đây cũng là việc nhiều 

startup chưa để tâm dẫn đến việc 
bị mất thương hiệu. 

 Tại hội thảo “Khởi nghiệp 
nông nghiệp: điều kiện cần và đủ 
trong thời bình thường mới”, các 
chuyên gia đã cùng bàn về vấn đề 
sở hữu trí tuệ trong khởi nghiệp. 
Có thể thấy người trẻ khởi nghiệp 
đang đi đúng hướng nhưng chưa 
nhận thức đầy đủ về tầm quan 
trọng của việc đăng ký bằng sáng 
chế và sở hữu trí tuệ. 

 
Ông Nguyễn Lâm Viên, CEO 

CTCP Vinamit cho biết đến đầu 
năm 2022, Mỹ có hơn 600.000 
bằng độc quyền sáng chế, mà đại 
đa số trong top 10 bằng sáng chế 
đều liên quan sinh học. Đây là xu 
hướng mà những dự án khởi 
nghiệp nông nghiệp của Việt Nam 
đều có thể đăng ký, nhưng thực tế 
các bạn trẻ lại thiếu người dẫn dắt. 

Tại Việt Nam, việc lấy bằng 
sáng chế quá khó và chậm, nếu lấy 
ở nước ngoài người trẻ không đủ 
điều kiện. Vì vậy, ông Viên cho 
rằng cơ quan liên quan cần hỗ trợ 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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việc thẩm duyệt bằng sáng chế 
sớm hơn, nhanh hơn nếu không sẽ 
rất tai hại.  

Nếu các doanh nghiệp nước 
ngoài lấy được tất cả bằng sáng 
chế, nhất là liên quan đến thực 
phẩm, thực phẩm chế biến, những 
công thức… mà bạn trẻ khởi 
nghiệp đang làm thì khi chúng ta 
đưa sản phẩm ra thị trường có khả 
năng họ yêu cầu phải đóng tiền 
bằng sáng chế mới được bán sản 
phẩm. 

TS. Đàm Sao Mai, Phó Hiệu 
trưởng Trường Đại học Công 
nghiệp TP. HCM cũng cho biết 
hiện nay, phong trào khởi nghiệp 
nông nghiệp ở Việt Nam phát triển 
mạnh, nhiều doanh nghiệp trẻ đã 
gặt hái thành công. 

Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là 
nhiều startup chỉ quan tâm đến 
phát triển sản phẩm, gọi vốn đầu 
tư, bán hàng mà quên đi vấn đề sở 
hữu trí tuệ, bảo hộ thương hiệu 
vốn là quyền pháp lý rất quan 
trọng. 

Do đó, các doanh nghiệp cần 
xác định quyền sở hữu để tránh 
việc tranh chấp liên quan tới tài 
sản trí tuệ, tránh bị tổn thương khi 
sớm phải đương đầu với các vấn 
đề vi phạm pháp luật, tranh chấp, 
kiện tụng. 

Bà Nguyễn Cẩm Chi, Chủ tịch 
Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ Phát 
triển Thanh niên cũng khẳng định: 
“Nếu các bạn khởi nghiệp muốn 
gọi vốn, thì câu hỏi đầu tiên là tại 
sao tôi phải đổ tiền vào đây? Khi 
đó mình phải đưa tài sản của mình 
ra, đó là tài sản vô hình và là sáng 
tạo của mình. Làm sao để ghi nhận 
tài sản vô hình trong báo cáo tài 
chính, vì không biết từ đầu để 
đăng ký tác quyền, đăng ký sở hữu 
trí tuệ”. 

Như vậy, việc đăng ký bằng 
sáng chế và sở hữu trí tuệ cũng có 
vai trò quan trọng tương đương 
với phát triển sản phẩm, thị 
trường. Do vậy, các doanh nghiệp 
khởi nghiệp cần vá lỗ hổng này để 
bảo vệ thương hiệu, chất xám của 
chính mình và đưa nông sản Việt 
Nam ra thế giới. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
BỨT PHÁ VỀ NĂNG SUẤT, 
CHẤT LƯỢNG NHỜ ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ  

Ngày nay nền kinh tế đổi mới 
sáng tạo được coi như một học 
thuyết kinh tế tái định hình mô 
hình truyền thống của tăng trưởng 
kinh tế. Theo đó, tri thức, công 
nghệ, kinh doanh và đổi mới sáng 
tạo được đặt ở vị trí trung tâm của 
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mô hình, là chìa khóa quyết định 
tốc độ và chất lượng phát triển 
của các quốc gia và nền kinh tế. 

Nhìn lại chặng đường phát 
triển của Việt Nam trong thời gian 
vừa qua, có thể nhận thấy đổi mới 
và sáng tạo công nghệ đã đóng 
góp quan trọng, toàn diện trong 
phát triển kinh tế - xã hội, tạo bứt 
phá về năng suất, chất lượng, hiệu 
quả và sức cạnh tranh của nền 
kinh tế, góp phần chuyển dịch mô 
hình tăng trưởng và thăng tiến cao 
hơn về chuỗi giá trị. Theo Báo cáo 
Tổng kết thực hiện chiến lược phát 
triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-
2020, xây dựng chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-
2030, chỉ số đóng góp của năng 
suất các nhân tố tổng hợp (TFP) 
vào tăng trưởng tăng từ 33,6% 
bình quân giai đoạn 2011-2015 lên 
45,2% giai đoạn 2016-2020, tính 
chung 10 năm 2011-2020 đạt 
39,0% (vượt mục tiêu 35%). Tốc 
độ tăng năng suất lao động bình 
quân giai đoạn 2016-2020 là 
5,8%/năm (cao hơn mức 
4,3%/năm của giai đoạn 2011-
2015); Tỉ trọng giá trị xuất khẩu 
sản phẩm công nghệ cao trong 
tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá 
tăng từ 19% năm 2010 lên khoảng 
50% năm 2020. Đổi mới và sáng 

tạo công nghệ sẽ tiếp tục là chìa 
khóa để Việt Nam duy trì tốc độ 
tăng trưởng nhanh, bền vững và đi 
tắt đón đầu trong giai đoạn phát 
triển tiếp theo. 

Để hiện thực hóa yêu cầu cao 
về vai trò của hệ thống khoa học 
và công nghệ (KH&CN) trong giai 
đoạn mới, Văn kiện Đại hội XIII 
khẳng định, phải đẩy mạnh toàn 
diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước trên nền tảng của khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo, 
nhất là những thành tựu của cuộc 
Cách mạng Công nghiệp lần thứ 
tư; tạo động lực mới cho phát triển 
nhanh và bền vững đất nước. 
Điểm mới về nhận thức trong Văn 
kiện Đại hội XIII về vai trò của 
KH&CN là không chỉ nhấn mạnh 
phát triển và ứng dụng KH&CN, 
mà còn đề cao yêu cầu đổi mới 
sáng tạo như một định hướng 
trung tâm của phát triển trong bối 
cảnh cuộc Cách mạng Công 
nghiệp lần thứ tư đang tăng tốc. 
Trên cơ sở đó, một số chính sách 
lớn được khuyến nghị trong thời 
gian tới. 

Theo báo cáo Đổi mới công 
nghệ ở Việt Nam - Đánh giá tác 
động của công nghệ đến tăng 
trưởng kinh tế do Bộ Khoa học và 
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Công nghệ Việt Nam (Cục Ứng 
dụng và Phát triển công nghệ) và 
Tổ chức CSIRO’s Data61 của Úc 
đã hợp tác tiến hành, bao gồm: 

Thứ nhất là, tăng cường đổi 
mới công nghệ trong các doanh 
nghiệp. Nâng cao năng lực của các 
doanh nghiệp trong việc đổi mới 
công nghệ mới và đổi mới trong tổ 
chức thông qua thay đổi cơ cấu, 
chiến lược và văn hóa sẽ mang lại 
lợi ích kinh tế cao nhất cho Việt 
Nam tại thời điểm này trong sự 
phát triển của đất nước. Do đó, 
cần có các chính sách hỗ trợ đào 
tạo doanh nghiệp về cách sử dụng 
công nghệ tốt nhất và những chính 
sách này sẽ thay đổi khi năng lực 
công nghệ trong các doanh nghiệp 
được cải thiện và phát triển. 

Trong bối cảnh hệ thống đổi 
mới sáng tạo quốc gia của Việt 
Nam còn yếu và đang hoàn thiện, 
cần ưu tiên phát triển năng lực bắt 
kịp trình độ công nghệ cao nhất 
(đường biên công nghệ) thông qua 
tiếp nhận và phổ biến công nghệ 
tiên tiến từ nước ngoài hoặc các 
công ty đa quốc gia, thay vì cố 
gắng thúc ép tạo ra công nghệ mới 
thông qua hoạt động sáng chế. 

Thứ hai là, nâng cao hiệu quả 
kỹ thuật của các doanh nghiệp. 
Trọng tâm của hoạt động này là 

tối ưu hóa việc áp dụng các công 
nghệ đang được đổi mới. Trở 
thành một nhà sản xuất hiệu quả 
và cạnh tranh không đòi hỏi phải 
tạo ra các công nghệ hàng đầu. 
Tuy nhiên, nó đòi hỏi phải sử 
dụng các công nghệ một cách hiệu 
quả, đây là “khả năng hấp thụ 
công nghệ” theo nghĩa rộng hơn. 
Đó là các hoạt động nhằm tăng 
cường năng lực của các doanh 
nghiệp liên quan đến việc triển 
khai và sử dụng hiệu quả công 
nghệ, đặc biệt là khả năng quản lý 
và tổ chức của các doanh nghiệp. 

Để nâng cao hiệu quả kỹ thuật 
của doanh nghiệp, một yếu tố 
quan trọng chính là tăng cường 
năng lực cho các đơn vị hỗ trợ. Đó 
là các viện về đo lường, tiêu 
chuẩn, thử nghiệm và chất lượng, 
các trường đại học và tổ chức 
nghiên cứu và các cơ quan hỗ trợ 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Thứ ba là, thúc đẩy hoạt động 
R&D và các ngành công nghiệp 
mới. Hoạt động R&D giúp tăng 
khả năng hấp thụ công nghệ và tạo 
cơ hội tăng ngày càng nhiều sáng 
tạo công nghệ khi Việt Nam phát 
triển. Trọng tâm hiệu quả nhất của 
nỗ lực R&D là thúc đẩy chuyển 
giao và làm chủ công nghệ trong 
tất cả các giai đoạn và các ngành. 
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Tại Việt Nam, hiện nay mức chi 
cho R&D/GDP còn thấp. Do vậy, 
cần tăng mạnh ngay trong thời 
gian tới, trước hết từ ngân sách 
nhà nước, đồng thời có cơ chế 
khuyến khích cao cho đầu tư vào 
R&D của doanh nghiệp nội và 
FDI, coi R&D là lĩnh vực được ưu 
đãi cao nhất. 

Thứ tư là, phát triển nguồn 
nhân lực. Sự phát triển các kỹ 
năng và năng lực của con người là 
điều kiện tiên quyết đối với cả đổi 
mới và sáng tạo công nghệ. Kỹ 
năng có thể được phát triển thông 
qua: giáo dục chính quy, đào tạo 
nghề, đào tạo tại chỗ, nhập khẩu 
hoặc chuyển dịch lao động có kỹ 
năng. Tầm quan trọng của các 
kênh này trong phát triển nguồn 
nhân lực phụ thuộc vào cơ cấu 
kinh tế, mức độ phức tạp của tri 
thức được sử dụng và khả năng 
hấp thụ công nghệ của các doanh 
nghiệp. 

Thứ năm là, tăng cường phát 
triển các công cụ chính sách và 
hiệu lực của cơ chế thực thi. Theo 
Khảo sát về Đổi mới Sáng tạo của 
Ngân hàng Thế Giới, thiếu sự hỗ 
trợ của chính phủ là một trong ba 
yếu tố quan trọng nhất cản trở nỗ 
lực đổi mới của các doanh nghiệp. 
Hầu hết các công cụ chính sách 

hiện nay tập trung vào việc phát 
triển cơ sở hạ tầng KH&CN, các 
quy định, đào tạo về kỹ năng vận 
hành và các tiêu chuẩn công 
nghiệp. Tuy nhiên, cũng cần có 
nhiều hơn nữa các công cụ chính 
sách như khuyến khích tài chính 
về các khoản trợ cấp để phát triển 
kỹ thuật tiên tiến, thiết kế sản 
phẩm, đổi mới sản phẩm/quy 
trình/tiếp thị và R&D như ở Hàn 
Quốc, Đài Loan và Singapore. 

Theo Điều 3, Luật Khoa học 
và Công nghệ năm 2013, đổi mới 
sáng tạo là việc tạo ra, ứng dụng 
thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công 
nghệ, giải pháp quản lý để nâng 
cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã 
hội, nâng cao năng suất, chất 
lượng, giá trị gia tăng của sản 
phẩm, hàng hóa. Đổi mới sáng tạo 
thường dựa vào nhiều nền tảng tri 
thức khác nhau. Các nền tảng tri 
thức này, về cơ bản được tạo ra, 
tích lũy và lan truyền dựa trên các 
thành tựu KH&CN. Như vậy, đổi 
mới sáng tạo có thể mang cả khía 
cạnh công nghệ và phi công nghệ 
nhưng trong đó công nghệ vẫn là 
cái gốc của sự đổi mới sáng tạo và 
tùy theo mức độ tác động mà công 
nghệ sẽ đóng vai trò trực tiếp hay 
gián tiếp trong quá trình đó. 

Cục Ứng dụng và Phát triển 
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công nghệ, Bộ KH&CN được giao 
đầu mối quản lý nhà nước, tổ chức 
thực hiện các hoạt động ứng dụng, 
đổi mới công nghệ, phát triển 
công nghệ. Trong hệ thống đổi 
mới sáng tạo, Cục đề xuất và triển 
khai các chính sách, hoạt động 
hướng tới các doanh nghiệp chiếm 
số đông, đặc biệt là doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. Đây là đối tượng quan 
trọng nhất của nền kinh tế nói 
chung và hệ thống đổi mới sáng 
tạo nói riêng do chiếm số lượng 
lớn nhất, sử dụng nhiều lao động 
nhất, đóng góp chủ yếu cho GDP. 
Các hoạt động đổi mới sáng tạo 
trong khu vực này cũng diễn ra đa 
dạng về cả hình thức và quy mô, 
do đó cần có các chính sách hỗ trợ 
phù hợp với năng lực công nghệ 
và các hình thức đổi mới sáng tạo 
khác nhau. 

Trong giai đoạn hiện nay, để 
góp phần giải quyết các vấn đề 
của hệ thống đổi mới sáng tạo 
quốc gia, Cục tiếp tục triển khai 
hiệu quả các hoạt động được giao, 
đồng thời đề xuất tập trung triển 
khai một số hoạt động như: Tổng 
hợp thông tin và đề xuất các chính 
sách, giải pháp trên cơ sở thực 
chứng về đo lường, triển khai, 
đánh giá hiệu quả hoạt động đổi 
mới sáng tạo, góp phần giải quyết 

vấn đề thiên kiến trong phân bố 
nguồn lực cho đổi mới sáng tạo; 
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
chất lượng và sự phù hợp của hoạt 
động R&D và tạo ra tri thức, nâng 
cấp phương thức quản lý, đổi mới 
sản phẩm và quy trình để ứng 
dụng công nghệ; Tổ chức thực 
hiện Chương trình đổi mới công 
nghệ quốc gia để hỗ trợ nâng cao 
năng lực ứng dụng công nghệ, hấp 
thụ công nghệ và đổi mới công 
nghệ cho các doanh nghiệp, đặc 
biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(chiếm phần lớn trong hệ sinh thái 
đổi mới sáng tạo); Tổ chức xây 
dựng hệ thống bản đồ công nghệ 
trong các ngành, lĩnh vực để định 
hướng công nghệ và xây dựng lộ 
trình công nghệ và đổi mới công 
nghệ cho các ngành, lĩnh vực và 
doanh nghiệp; Triển khai Đề án 
Thúc đẩy chuyển giao công nghệ 
từ nước ngoài vào Việt Nam, 
Chương trình tìm kiếm, chuyển 
giao công nghệ từ nước ngoài, 
thúc đẩy hợp tác nghiên cứu 
chung và chuyển giao công nghệ 
từ viện nghiên cứu, trường đại học 
cho doanh nghiệp. 

Thời gian tới, Việt Nam cần 
phải có một bước chuyển đổi về 
mặt chiến lược để thúc đẩy nghiên 
cứu và phát triển khởi nghiệp sáng 
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tạo, ứng dụng kết hợp với phát 
triển công nghệ trong một số 
ngành, lĩnh vực mới có thế mạnh. 
Cần phải xác định khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo phải là 
nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh 
và bền vững đất nước; là lực 
lượng sản xuất trực tiếp, là động 
lực chính của mô hình phát triển 
kinh tế-xã hội. Và phải làm tốt 
hơn nữa sự phối hợp giữa Nhà 
nước và xã hội trong phát triển 
KH&CN, kết hợp tốt hơn giữa nội 
lực và ngoại lực trong phát triển 
khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
 
 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Ấn Độ: Sinh viên sáng chế xe 
đạp điện chống trộm có thể điều 
khiển từ xa 

Samrat Nath, một sinh viên 
đến từ quận Karimganj của bang 
Assam (Ấn Độ), mới đây đã phát 
minh ra một chiếc xe đạp điện 
chống trộm có khả năng chạy 60 
km chỉ với một lần sạc. Đặc biệt, 
người sử dụng có thể điều khiển 
hoặc theo dõi vị trí phương tiện 
thông qua smartphone. 

 
Cụ thể, chiếc xe đạp điện được 

trang bị các cảm biến và công 
nghệ theo dõi hiện đại có thể phát 
hiện ra kẻ trộm. Chiếc xe chạy 
bằng pin Lithium-ion được tái chế 
từ máy tính xách tay đã qua sử 
dụng. Được biết chiếc xe điện có 
thể đi được quãng đường khoảng 
60 km trong một lần sạc với tốc độ 
tối đa là 40km/h. 

Cậu sinh viên cũng cho biết 
người dùng có thể điều khiển xe 
đạp thông minh từ xa, đồng thời 
có thể theo dõi vị trí trực tiếp của 
nó thông qua smartphone. 

Ankurit Karmakar, người phát 
minh ra giày thông minh cho biết 
bất cứ khi nào cảm biến phát hiện 
chướng ngại vật trên đường đi, đôi 
giày sẽ phát ra còi báo động. Âm 
thanh báo động đó sẽ đủ lớn để 
người sử dụng nhận biết được 
cảnh báo. Ankurit ước mơ, trong 
tương lai, cậu có thể trở thành nhà 
khoa học để tạo ra nhiều sản phẩm 
hữu ích giúp cuộc sống của con 
người được trở nên dễ dàng hơn.  

(Theo sohuutritue.net.vn) 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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 Sinh viên Việt phát triển vật 
liệu điện sắc có tính ứng dụng 
cao  

Một nhóm sinh viên tại Đại 
học Quy Nhơn mới đây đã thành 
công phát triển một loại vật liệu 
điện sắc mới có khả năng ứng 
dụng đa dạng trong sản xuất và 
xây dựng. 

Cụ thể, nhóm sinh viên ngành 
Sư phạm Hóa học đến từ Đại học 
Quy Nhơn bao gồm các em: Bùi 
Đức Ái, Nguyễn Duy Điền, 
Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị 
Hồng Linh, Dương Thị Thảo dưới 
sự hướng dẫn của TS Huỳnh Thị 
Miền Trung, giảng viên Khoa 
khoa học tự nhiên đã thành công 
phát triển vật liệu điện sắc từ phân 
tử hữu cơ Viologens. 

Theo nhóm, vật liệu điện sắc 
được giới khoa học quan tâm vì 
những ứng dụng nhiều để làm cửa 
sổ thông minh đổi màu, gương 
chiếu hậu chống chói, màn hình 
tivi tiêu thụ điện năng thấp. Chúng 
có đặc trưng là màu có thể thay 
đổi dựa trên sự thay đổi điện thế. 

Qua nghiên cứu, nhóm nhận 
thấy họ phân tử Viologens có hoạt 
tính oxy hóa khử mạnh, các trạng 
thái oxy hóa có sự ổn định cao và 
có màu sắc rõ ràng nên chọn để 
chế tạo vật liệu điện sắc hữu cơ. 

Sử dụng phương pháp điện 
hóa nhóm nghiên cứu nhận thấy 
màu sắc của vật liệu thay đổi theo 
từng trạng thái oxy hóa khác nhau, 
và có thể kiểm soát dựa trên tác 
dụng của điện thế. Sau nhiều thí 
nghiệm, các bạn sinh viên đã tổng 
hợp thành công màng mỏng của 
phân tử Viologen trên Indium Tin 
Oxide (ITO) và chế tạo thiết bị 
điện sắc. Thiết bị được kết nối với 
nguồn điện một chiều và khảo sát 
sự biến đổi màu ở các điện áp 
khác nhau. 

Đại diện nhóm nghiên cứu cho 
biết, khi thử nghiệm điện thế 0 V 
và 1.0 V, màu sắc của thiết bị hầu 
như không thay đổi. Màu tím nhạt 
xuất hiện ở điện thế 2.5 V và khi 
áp điện thế 3.4 V thì màu tím xuất 
hiện rất đậm. 

Thiết bị điện sắc được nhóm 
nghiên cứu thử nghiệm trên mái 
nhà. Khi không có dòng điện chạy 
qua mái nhà trong suốt. Khi dòng 
điện chạy qua, màu sắc của 
Viologen chuyển thành màu tím 
đậm. 

GS.TS Nguyễn Cửu Khoa, 
nguyên Viện trưởng viện khoa học 
vật liệu ứng dụng, Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
đánh giá, kết quả nghiên cứu 
mang tính học thuật cao, có sự đầu 
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tư kỹ lưỡng. Nhìn ở góc độ khả 
năng của sinh viên, bình diện 
trong nước, GS Khoa ghi nhận nỗ 
lực của nhóm nghiên cứu. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Alibaba chia sẻ 9 bằng sáng 
chế quan trọng thúc đẩy công 
nghệ xanh 

Mới đây, tập đoàn Alibaba đã 
tham gia vào một nền tảng quốc tế 
khuyến khích chia sẻ bằng sáng 
chế cho các công nghệ carbon 
thấp Low Carbon Patent Pledge 
(LCPP) bằng cách cung cấp miễn 
phí 9 bằng sáng chế quan trọng 
cho trung tâm công nghệ dữ liệu 
xanh. 

9 bằng sáng chế được cung 
cấp là một phần của công nghệ 
trung tâm dữ liệu xanh của 
Alibaba bao gồm hệ thống làm 
mát độc đáo mà Alibaba Cloud 
(dịch vụ điện toán đám mây và 
công nghệ kỹ thuật số) đã triển 
khai cho các trung tâm dữ liệu của 
mình từ năm 2015. Biện pháp làm 
mát phi cơ học này giúp tiết kiệm 
năng lượng hơn 70% so với làm 
mát cơ học truyền thống. 

Bằng sáng chế cam kết phát 
thải các-bon thấp đã được Công ty 
Đa quốc gia Mỹ HPE (chuyên 
cung cấp sản phẩm và giải pháp 

công nghệ thông tin cho doanh 
nghiệp), Microsoft và Meta đưa ra 
vào Ngày Trái đất năm 2021 với 
sứ mệnh thúc đẩy công nghệ các-
bon thấp và thúc đẩy sự đổi mới 
hợp tác. Giáo sư Jorge Contreras, 
chuyên gia học thuật về cam kết 
bằng sáng chế, lưu ý: "Việc bổ 
sung các công ty này củng cố Cam 
kết Bằng sáng chế Các-bon thấp 
và phản ánh thực tế rằng tất cả các 
lĩnh vực công nghiệp đều có thể 
đóng góp vào nỗ lực đẩy nhanh 
quá trình chuyển đổi sang các 
nguồn năng lượng các-bon thấp". 

Trung tâm dữ liệu Zhangbei 
của Alibaba Cloud sử dụng 
phương pháp tương tự, và trở 
thành cơ sở đầu tiên ở Trung Quốc 
sử dụng công nghệ bơm nhiệt đạt 
được Chứng nhận Tiêu thụ Điện 
năng Xanh từ Trung tâm Trao đổi 
Điện lực Bắc Kinh vào năm 2021. 

Alibaba Cloud đang đánh giá 
các công cụ quản lý carbon để 
giúp công ty này tận dụng tốt hơn 
các kế hoạch kinh doanh năng 
lượng đồng thời lập kế hoạch cung 
cấp năng lượng ổn định hơn. 
Alibaba Cloud cũng đang khám 
phá các công nghệ tiên phong 
khác, như bơm nước để lưu trữ 
năng lượng, một cách phổ biến để 
bảo tồn năng lượng tái tạo như 
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năng lượng gió, năng lượng mặt 
trời khi điều kiện thời tiết không 
thuận lợi. 

Để giúp tiết kiệm điện hơn 
nữa, Alibaba đã tung ra con chip 
độc quyền đầu tiên của mình, 
Yitian 710. Yitian 710 có thể chứa 
tới 60 tỷ bóng bán dẫn trong mỗi 
con chip, mang lại tỷ lệ hiệu quả 
năng lượng cao hơn 50% so với 
các mẫu khác.  

Với tư cách là nhà cung cấp cơ 
sở hạ tầng cho nền kinh tế xanh, 
Alibaba Cloud đặt mục tiêu sở 
hữu các trung tâm dữ liệu toàn cầu 
hoạt động hoàn toàn bằng năng 
lượng sạch vào năm 2030, bắt đầu 
bằng việc nâng cấp lên 5 trung 
tâm dữ liệu quy mô siêu lớn đặt tại 
Trung Quốc. Khi đó, các công 
nghệ tiên tiến được đặt trong các 
trung tâm dữ liệu sẽ trở thành tiêu 
chuẩn mới với việc làm mát bằng 
chất lỏng được thúc đẩy trên khắp 
Trung Quốc và nhiều quốc gia 
khác trong tương lai.  

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Công cụ AI dự đoán chính 
xác tái phát ung thư  

Các bác sĩ và nhà khoa học đã 
phát triển một công cụ trí tuệ nhân 
tạo có thể dự đoán chính xác khả 
năng các khối u phát triển trở lại 

ở bệnh nhân ung thư sau khi họ 
hoàn thành điều trị. 

Mặc dù những tiến bộ điều trị 
trong những năm gần đây đã tăng 
cường cơ hội sống sót, nhưng vẫn 
có nguy cơ bệnh ung thư có thể 
quay trở lại. Theo dõi bệnh nhân 
sau khi điều trị là rất quan trọng để 
đảm bảo phát hiện sớm nếu ung 
thư tái phát. Hiện tại, các bác sĩ có 
xu hướng dựa vào các phương 
pháp truyền thống, chẳng hạn như 
số lượng khối u ban đầu và sự lây 
lan của ung thư, để dự đoán bệnh 
có nguy cơ phát triển trở lại như 
thế nào trong tương lai. 

Trong nghiên cứu hồi cứu, các 
bác sĩ, nhà khoa học và nhà nghiên 
cứu đã phát triển một mô hình học 
máy để xác định liệu nó có thể xác 
định chính xác bệnh nhân ung thư 
phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) 
có nguy cơ tái phát sau xạ trị hay 
không. Máy học là một dạng AI 
cho phép phần mềm tự động dự 
đoán kết quả. 

Ung thư phổi là nguyên nhân 
gây tử vong do ung thư hàng đầu 
trên toàn thế giới và chỉ chiếm hơn 
1/5 (21%) trường hợp tử vong do 
ung thư ở Anh. NSCLC chiếm gần 
năm phần sáu (85%) các trường 
hợp ung thư phổi và khi phát hiện 
sớm, bệnh thường có thể chữa 
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khỏi. Tuy nhiên, hơn một phần ba 
(36%) bệnh nhân NSCLC bị tái 
phát ở Anh. Các nhà nghiên cứu 
đã sử dụng dữ liệu lâm sàng từ 
657 bệnh nhân NSCLC được điều 
trị tại năm bệnh viện ở Vương 
quốc Anh để huấn luyện mô hình 
của họ - và thêm vào dữ liệu về 
các yếu tố tiên lượng khác nhau để 
dự đoán chính xác hơn khả năng 
tái phát của bệnh nhân. 

Dữ liệu bổ sung bao gồm tuổi, 
giới tính, BMI của bệnh nhân, tình 
trạng hút thuốc, cường độ xạ trị và 
đặc điểm khối u của họ. Sau đó, 
các nhà nghiên cứu sử dụng mô 
hình AI để phân loại bệnh nhân 
thành nguy cơ tái phát thấp và cao, 
khoảng thời gian trước khi tái phát 
và khả năng sống sót tổng thể 
trong hai năm sau khi điều trị. 
Công cụ này dự đoán kết quả tái 
phát chính xác hơn so với các 
phương pháp truyền thống. Kết 
quả của nghiên cứu đã công bố 
trên tạp chí eBioMedicine thuộc 
The Lancet. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Mitsubishi phát triển lò phản 
ứng hạt nhân gắn trên xe tải  

Mitsubishi Heavy Industries, 
tập đoàn công nghiệp nặng lừng 
danh Nhật Bản, đang lên kế hoạch 

phát triển và thương mại hóa các 
lò phản ứng hạt nhân nhỏ gọn – 
có thể được vận chuyển trên xe tải 
– vào cuối thập kỷ tới, nhằm đáp 
ứng kỳ vọng của thị trường năng 
lượng phi carbon. 

Lò phản ứng theo thiết kế sẽ 
có kích thước 3x4m, nặng dưới 40 
tấn, đạt công suất tối đa 500 kW 
(bằng 1/20 lò truyền thống), hoàn 
toàn nằm gọn trong một thùng 
container để dễ dàng vận chuyển 
tới những vùng xa xôi hoặc nơi 
đang bị thiên tai. Ngoài ra, lò cũng 
có thể được chôn dưới đất nhờ 
kích thước nhỏ gọn, giúp giảm 
thiểu nguy cơ xảy ra thảm họa do 
thiên tai, khủng bố,... Chưa hết, 
giải pháp này còn có tiềm năng 
ứng dụng rất lớn trong lĩnh vực 
khám phá không gian. Mitsubishi 
kỳ vọng công nghệ sẽ được 
thương mại hóa sớm nhất vào thập 
niên 2030, sau khi được chính phủ 
Nhật và các nước khác chấp nhận. 

Đây là thiết kế lò phản ứng 
mini thế hệ mới (IV), được kỳ 
vọng đạt độ an toàn cao hơn nhiều 
so với thế hệ trước (III, III+) và 
hướng tới triển khai gần những 
khu vực đông dân cư. Phần lõi lò, 
chất làm mát và nhiều thiết bị vận 
hành khác sẽ được bố trí trong các 
khoang kín; nhiên liệu Uranium 
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(đã qua làm giàu cao) đủ dùng 
trong khoảng 25 năm, khi hết thì 
toàn bộ lò phản ứng có thể được 
thu hồi. Bên cạnh đó, Mitsubishi 
còn sử dụng công nghệ làm mát 
tiên tiến – bằng graphine thể rắn 
(dẫn nhiệt rất tốt) bao quanh lõi lò 
thay cho chất làm mát dạng lỏng. 

Theo ước tính, chi phí chế tạo 
một lò phản ứng như vậy sẽ tốn 
khoảng vài chục triệu USD, thấp 
hơn nhiều so với con số 6 tỷ USD 
(hoặc hơn) để xây dựng một nhà 
máy điện hạt nhân công suất 1,2 
gigawatt; mặc dù chi phí sản xuất 
1 kWh [điện] sẽ cao hơn nhưng nó 
lại đặc biệt phù hợp để cấp điện 
cho nhưng nơi hẻo lánh, bị cô lập, 
và hoàn toàn không phụ thuộc vào 
nguồn nguyên liệu hóa thạch. 
Năng lượng hạt nhân, vốn là chủ 
đề gây nhiều tranh cãi sau các 
thảm họa như Chernobyl (1986), 
hiện đang được nhìn nhận lại 
trong bối cảnh thế giới đang thúc 
đẩy tiến trình phi carbon hóa. Mới 
đây nhất, Liên minh châu Âu (EU) 
đã xác định điện hạt nhân và khí 
đốt tự nhiên chính là những giải 
pháp năng lượng carbon thấp để 
thay thế cho nhiên liệu hóa thạch. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Sáng chế sinh viên: Tận 

dụng hạt mãng cầu, thầu dầu 
làm thuốc trừ sâu sinh học 

Nhóm sinh viên đến từ 
khoa Nông học thuộc Đại học 
Nông lâm TP.HCM bao gồm: La 
Quốc Anh, Ngô Ngọc Tuyền, 
Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Xuân 
Kỳ, dưới sự hướng dẫn của TS Bùi 
Minh Trí, mới đây đã thành công 
tạo ra một loại thuốc trừ sâu sinh 
học. 

Theo đó, nhằm mục tiêu giúp 
nông dân giảm số lượng sâu bệnh 
hại trên cây cải theo hướng canh 
tác hữu cơ, sinh học, trong suốt 2 
năm qua, 4 bạn sinh viên đã tìm 
các biến các phụ phẩm nông 
nghiệp như hạt thầu rầu, mãng 
cầu, vỏ cam, bã cà phê để tạo ra 
một sản phẩm trừ sâu sinh học, 
thân thiện với sức khỏe con người 
và môi trường. 

Để tạo ra sản phẩm cuối cùng, 
nhóm nghiên cứu đã sử dụng các 
nguyên liệu bao gồm hạt thầu dầu, 
mãng cầu, vỏ cam, bã cà phê xay 
nhuyễn và chiết xuất thành các 
dịch chiết dạng thô sau đó thu dịch 
chiết thông qua các phương 
pháp ngâm nguyên liệu trong dung 
dịch ethanol với tỷ lệ khác nhau 
trong 24 giờ hoặc trộn nguyên liệu 
với nước cất rồi đặt trong tủ sấy ở 
nhiều nhiệt độ khác nhau trong 30 



 Số 254 - 4/2022 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 21 
 

phút. Nguyên liệu sau đó được lọc 
bằng giấy và thu dịch chiết. 

Thử nghiệm ở vườn trồng cải, 
nhóm tiến hành cấy giống, chăm 
sóc rau trong 19 - 20 ngày, sau đó 
đưa sâu kéo màng (tên khoa 
học Hellula undalis) vào cho phát 
triển. Lý do nhóm chọn sâu này 
bởi khả năng gây hại mạnh, sâu ăn 
ngay phần ngọn khiến cây không 
phát triển được. 

Kết quả, với dịch chiết hạt 
thầu dầu bằng dung môi ethanol 
60% phun ở nồng độ 4 phần 
nghìn, làm giảm tỷ lệ cây bị sâu 
hại 2,4 lần so với vườn đối chứng 
không sử dụng thuốc. Dịch chiết 
hạt mãng cầu với dung môi nước 
cất ở nhiệt độ 80 độ C phun ở 
nồng độ 4 phần nghìn làm giảm số 
lượng sâu 1,7 lần. 

La Quốc Anh, Trưởng nhóm 
cho biết, dựa trên kết quả thử 
nghiệm, hai loại dịch chiết từ thầu 
dầu và mãng cầu có thể phát triển 
thành thuốc trừ sâu thảo mộc, 
kiểm soát sâu hại trên cây cải theo 
hướng thân thiện môi trường. Các 
chế phẩm sinh học này chủ yếu có 
tác dụng xua đuổi sâu bệnh, chứ 
không phải tiêu diệt chúng. 

Theo TS Bùi Minh Trí, 
Trưởng Bộ môn sinh lý - sinh hóa, 
Đại học Nông lâm TP HCM 

(giảng viên hướng dẫn nhóm), 
việc sử dụng các loại thực vật, phế 
phẩm nông nghiệp để làm thuốc 
trừ sâu sinh học là nghiên cứu 
không mới. Tuy nhiên, nghiên cứu 
của nhóm được thực hiện bài bản, 
từ giai đoạn ý tưởng, xác định loại 
nguyên liệu để đánh giá tính hiệu 
quả trong phòng thí nghiệm và cả 
thực tế. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Đèn LED chấm lượng tử 
đầu tiên trên thế giới được làm 
từ trấu  

Từ TV, pin mặt trời, đến 
những phương pháp điều trị ung 
thư tiên tiến, các chấm lượng tử 
đang bắt đầu thể hiện tiềm năng 
độc đáo của chúng trong nhiều 
lĩnh vực, nhưng việc sản xuất 
chúng ở quy mô lớn sẽ gây ra một 
số vấn đề liên quan đến môi 
trường. Các nhà khoa học tại Đại 
học Hiroshima của Nhật Bản đã 
chứng minh một con đường xanh 
hơn trong lĩnh vực này, bằng cách 
sử dụng trấu để sản xuất đèn LED 
chấm lượng tử silicon đầu tiên 
trên thế giới. 

Tác giả nghiên cứu Giáo sưu 
Ken-ichi Saitow tại Đại học 
Hiroshima cho biết: “Vì các chấm 
lượng tử điển hình thường liên 
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quan đến vật liệu độc hại, chẳng 
hạn như cadmium, chì hoặc các 
kim loại nặng khác, nên các mối 
quan tâm về môi trường thường 
được cân nhắc khi sử dụng vật 
liệu nano. Chúng tôi đã đề xuất 
quy trình và phương pháp chế tạo 
chấm lượng tử để giảm thiểu 
những lo ngại này". 

Loại chấm lượng tử trong 
nghiên cứu này là chấm lượng tử 
silicon, loại chấm lượng tử này 
tránh kim loại nặng và mang lại 
một số lợi ích khác. Tính ổn định 
và hoạt động ở nhiệt độ cao hơn 
khiến chúng trở thành một trong 
những ứng cử viên hàng đầu để sử 
dụng trong tính toán lượng tử, 
đồng thời tính chất không độc hại 
cũng khiến chúng thích hợp để sử 
dụng trong các ứng dụng y tế. 

Nghiên cứu đã tìm cách phát 
triển loại chấm lượng tử silicon 
mới sử dụng các vật liệu phế thải, 
có khoảng 100 triệu tấn chất thải 
trấu trên toàn cầu được thải ra mỗi 
năm.  Những vỏ trấu này thực sự 
là một nguồn silicon tuyệt vời mà 
các nhà khoa học có thể thu được 
nhờ một phương pháp chế biến 
mới. Được xử lý bằng cách xay 
xát vỏ trấu và đốt cháy hợp chất 
hữu cơ để chiết xuất bột silica, sau 
đó được nung trong lò. Những hạt 

bột silica tinh khiết thu được sau 
đó được giảm kích thước hơn nữa 
và thêm vào dung môi để "chức 
năng hóa" bề mặt của chúng. 
Thành phẩm là các chấm lượng tử 
silicon có kích thước 3 nanomet 
phát quang trong dải màu đỏ cam. 
Sau đó, một lớp của các chấm 
lượng tử silicon này được kết hợp 
với các lớp vật liệu khác, bao gồm 
chất nền thủy tinh indi thiếc oxit 
có vai trò là cực dương và một 
màng nhôm là cực âm, để tạo 
thành đèn LED. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 
 
 
SỬA ĐỔI LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ LÀ YẾU TỐ QUAN 
TRỌNG PHÁT TRIỂN KINH 
TẾ - XÃ HỘI 

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam Nguyễn 
Hữu Dũng nhấn mạnh, việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Sở hữu trí tuệ là yêu cầu cấp thiết 
đối với sự phát triển kinh tế - xã 
hội của Việt Nam và hội nhập kinh 
tế quốc tế sâu rộng. 

Ngày 12.4, tại Hà Nội, Ban 
Thường trực Uỷ ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị 
góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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sung một số điều của Luật sở hữu 
trí tuệ. Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam Nguyễn 
Hữu Dũng chủ trì Hội nghị. 

Đóng góp ý kiến, PGS.TS 
Quách Sỹ Hùng, Phó Chủ nhiệm 
Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp 
luật (Uỷ ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam) cho rằng, đối với 
những tài sản hữu hình thì đã rõ 
ràng, còn với những tài sản trí tuệ 
thì tính chất hoàn toàn khác, càng 
sử dụng thì giá trị càng gia tăng, 
không mất đi. 

Theo ông Hùng, chúng ta có 
quyền lực kinh tế và quyền lực trí 
tuệ, trong đó quyền lực trí tuệ rất 
quan trọng, nếu phát triển thì quốc 
gia hưng thịnh. Do đó, sửa luật lần 
này cần bảo đảm bảo vệ được 
quyền lực trí tuệ đó. 

Ông Quách Sỹ Hùng cũng đề 
nghị cần quy định xử phạt nghiêm 
những hành vi xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ, kể cả xử lý hình sự, 
nhất là trong bối cảnh hành giả, 
hàng nhái ngày càng lộng hành và 
làm tổn hại người tiêu dùng, ảnh 
hưởng đến nền sản xuất, kinh tế 
thị trường. 

TS Nguyễn Viết Chức, Phó 
Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn 
hóa - Xã hội, Ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam cho rằng, 

MTTQ phải tuyên truyền, quy 
định để bảo đảm các tổ chức, cá 
nhân làm ra, sáng tạo ra sản phẩm 
phải đi đăng ký quyền sở hữu trí 
tuệ. Các cơ quan quản lý Nhà 
nước phải tạo điều kiện thuận lợi 
để các tổ chức, cá nhân đăng ký 
quyền sở hữu trí tuệ, tránh tình 
trạng như vừa qua, nhiều sản 
phẩm, hàng hóa của người Việt 
Nam bị nước ngoài đăng ký quyền 
sở hữu trí tuệ.  

Phát biểu tại hội nghị, Phó 
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu 
Dũng cho biết, việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Sở hữu 
trí tuệ lần này là yêu cầu cấp thiết 
đối với sự phát triển kinh tế - xã 
hội của Việt Nam và hội nhập 
kinh tế quốc tế sâu rộng, đáp ứng 
các quan điểm, nhiệm vụ, giải 
pháp và yêu cầu mới đề ra. 

Theo ông Dũng, Ban Thường 
trực Uỷ ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam rất quan tâm việc tham 
gia xây dựng, hoàn thiện dự thảo 
Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu 
trí tuệ. Từ đó mong mong muốn 
nội dung sửa đổi, bổ sung lần này 
sẽ khuyến khích sáng tạo, bảo đảm 
tính ổn định, thống nhất, đồng bộ, 
minh bạch, khả thi; quyền sở hữu 
trí tuệ được bảo vệ và thực thi hiệu 
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quả. 
Đồng thời nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước về sở 
hữu trí tuệ, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội của 
đất nước. 

(Theo vietq.vn) 

 
 

HOẠT ĐỘNG CHUNG 
Hải Dương: Cấp nhãn hiệu 
tập thể cho 29 nông sản  

Thời gian qua, việc quan tâm 
xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu tập 
thể đã có nhiều tác động tích cực, 
góp phần nâng cao giá trị một số 
mặt hàng nông sản của tỉnh Hải 
Dương. 

 
 Đến nay, toàn tỉnh Hải Dương 

có 29 sản phẩm nông nghiệp đã 
được cấp nhãn hiệu tập thể. Đây 
đều là những sản phẩm nông 
nghiệp tiêu biểu của địa phương 
như: mỳ gạo Lộ Cương, bánh đậu 
xanh (TP Hải Dương); chanh, 
quất, ổi, vải thiều, bưởi Thanh 

Hồng (Thanh Hà); rau an toàn 
Phạm Kha, bánh đa Hội Yên, gạo 
bắc thơm (Thanh Miện); nếp cái 
hoa vàng, hành, tỏi (Kinh Môn); 
nếp Quýt, củ đậu (Kim Thành); gà 
đồi, nhãn, na (Chí Linh); hành 
(Nam Sách); rươi, cáy (Tứ Kỳ); 
bánh gai (Ninh Giang); giầy da 
Hoàng Diệu (Gia Lộc)... Trong đó, 
vải thiều Thanh Hà là sản phẩm 
duy nhất trong tỉnh đã được cấp 
chứng nhận chỉ dẫn địa lý. 

Có thể thấy để quản lý và khai 
thác tốt giá trị từ nhãn hiệu tập 
thể, cần sự nỗ lực từ phía chủ sở 
hữu nhãn hiệu và từng cá nhân 
thành viên là người trực tiếp sản 
xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, trên 
thực tế, việc quản lý, khai thác các 
nhãn hiệu tập thể vẫn còn nhiều 
bất cập. Công tác kiểm soát việc 
tuân thủ quy chế quản lý, đặc biệt 
là quy trình kỹ thuật sản xuất, tiêu 
chuẩn chất lượng sản phẩm tại 
một số đơn vị sở hữu nhãn hiệu 
tập thể vẫn chưa được thường 
xuyên. Ý thức người sản xuất, 
kinh doanh còn hạn chế. 

Mặt khác, công tác quảng bá, 
giới thiệu nông sản mang nhãn 
hiệu tập thể chưa được chủ sở hữu 
nhãn hiệu chú trọng, việc đầu tư in 
nhãn mác, hệ thống nhận diện 
phục vụ thương mại sản phẩm 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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chưa được quan tâm. Chủ sở hữu 
nhãn hiệu chưa đảm đương tốt 
trách nhiệm của đơn vị đầu mối để 
xúc tiến thương mại, khai thác thị 
trường cho sản phẩm. 

Trước những bất cập đó, Sở 
Khoa học và Công nghệ Hải 
Dương sẽ phối hợp chặt chẽ với 
các địa phương rà soát để xây 
dựng và bảo hộ cho các sản phẩm 
tiềm năng, thế mạnh của địa 
phương. Đồng thời, tập trung nâng 
cao năng lực quản lý, khai thác 
nhãn hiệu tập thể đã xây dựng, 
quan tâm hoạt động quảng bá cho 
các nông sản đã xây dựng được 
thương hiệu…  

Đồng thời, việc phát triển sản 
phẩm sau bảo hộ đã và đang trở 
thành vấn đề được quan tâm bởi 
những lợi ích thiết thực cũng như 
hiệu quả kinh tế mang lại. Trong 
đó, vấn đề đặt ra là sau khi được 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cần 
đẩy mạnh hiệu quả công tác quản 
lý, tiếp tục đầu tư công nghệ, mở 
rộng quy mô sản xuất để phát triển 
giá trị sản phẩm. Có như vậy, các 
sản phẩm được cấp Chỉ dẫn địa lý, 
Nhãn hiệu tập thể nói riêng và các 
sản phẩm đặc trưng của tỉnh nói 
chung mới tăng sức cạnh tranh và 
phát triển thị trường. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 

Đơn đăng ký nhãn hiệu của 
Việt Nam tăng gần 50% trong 5 
năm 

Ông Trần Lê Hồng, Cục Sở 
hữu trí tuệ cho biết, số đơn đăng 
ký nhãn hiệu tăng cho thấy doanh 
nghiệp Việt ngày càng có ý thức 
hơn trong bảo vệ, phát triển và 
thương hiệu. 

 
Tại Việt Nam, Chính phủ xác 

định “sử dụng công cụ sở hữu trí 
tuệ làm đòn bẩy thúc đẩy hoạt 
động đổi mới sáng tạo, nâng cao 
năng lực cạnh tranh, góp phần 
phát triển kinh tế xã hội”. Nhiều 
chính sách được xây dựng nhằm 
khuyến khích các quyền sở hữu trí 
tuệ ra thị trường để đổi lại lợi 
nhuận và tăng trưởng trong kinh 
doanh. 

Theo đó, đơn đăng ký bảo hộ 
sáng chế và đăng ký bảo hộ, công 
nhận giống cây trồng mới, mức hỗ 
trợ 30 triệu đồng/đơn; đơn đăng 
ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 
và nhãn hiệu được hỗ trợ 15 triệu 
đồng/văn bằng bảo hộ. Ngân sách 
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nhà nước cũng hỗ trợ kinh phí 
triển khai các biện pháp bảo vệ và 
nâng cao hiệu quả hoạt động thực 
thi quyền sở hữu trí tuệ. Các hoạt 
động tổ chức trưng bày, triển lãm 
phân biệt sản phẩm được bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 
xác định, lựa chọn sản phẩm, tra 
cứu đánh giá sản phẩm được bảo 
hộ và xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ cũng nhận được hỗ trợ. 

Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ 
cho biết, hiện các doanh nghiệp 
Việt Nam đang ngày càng có ý 
thức hơn trong việc xây dựng, bảo 
vệ và phát triển và thương hiệu. 
Năm 2015 có gần 37.300 đơn 
đăng ký nhãn hiệu của các doanh 
nghiệp, nhưng năm 2020 có 
55.600 đơn (tăng gần 50% trong 
vòng 5 năm). Số lượng đơn đăng 
ký nhãn hiệu quốc tế cũng tăng 
gâp đôi, từ 105 đơn lên 269. 
“Quyền sở hữu trí tuệ là công cụ 
đắc lực, tạo ra lợi thế cạnh tranh 
cho sự phát triển của các doanh 
nghiệp, các chủ thể quyền khác 
trong nền kinh tế thị trường”, ông 
Hồng nhận định. Riêng năm 2021 
có hơn 9.000 đơn sáng chế; 
52.926 đơn nhãn hiệu quốc gia và 
9.495 đơn nhãn hiệu quốc tế; 11 
đơn chỉ dẫn địa lý và 253 đơn 

đăng ký quốc tế có nguồn gốc Việt 
Nam. 

Tuy nhiên một thực tế “có đến 
80% doanh nghiệp chỉ chi ra 5% 
doanh số cho việc xây dựng và 
phát triển thương hiệu”, ông Hồng 
cho biết. Nhiều thương hiệu, nhãn 
hiệu, sản phẩm mới chỉ dừng ở 
việc đăng ký sở hữu trí tuệ trong 
nước, chưa chú trọng ở thị trường 
nước ngoài. Điều này có thể dẫn 
đến những rủi ro khi hàng hóa, 
dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài. 

(Theo VNexpress.net) 
 
 Đưa "Hoa Đào xứ Lạng" 
thành thương hiệu du lịch của 
Lạng Sơn  

Lạng Sơn vốn nổi tiếng là xứ 
sở của hoa đào. Trên đà phát 
triển, hội nhập, "hoa đào xứ 
Lạng" từng bước được nâng tầm, 
trở thành thương hiệu của du lịch 
tỉnh Lạng Sơn. Hoa đào ở Lạng 
Sơn đa dạng, từ đào rừng, đào 
nhà, đào thất thốn, quý hiếm hơn 
là những gốc đào cổ thụ hàng 
trăm năm tuổi, hay giống đào 
chuông tự nhiên chỉ có riêng ở 
vùng núi Mẫu Sơn...  

Hợp tác xã Hoa đào Bản Cao 
(xã Quảng Lạc, thành phố Lạng 
Sơn) là mô hình hợp tác xã chuyên 
trồng và chăm sóc, kinh doanh cây 
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hoa đào. Các hộ trồng đào trong 
hợp tác xã có thu nhập bình quân 
lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi 
vụ đào Tết.  

 
Năm 2018, UBND tỉnh Lạng 

Sơn đã phê duyệt Đề án bảo tồn, 
phát triển giá trị cây đào và tổ 
chức lễ hội hoa đào xứ Lạng với 
tổng vốn đầu tư hơn 114 tỷ 
đồng. Sau 3 năm triển khai đề án, 
việc tiếp cận và áp dụng khoa học 
công nghệ vào việc bảo tồn, trồng 
và chăm sóc cây đào, hoa đào đã 
được chú trọng, qua đó từng bước 
nâng cao nhận thức của cơ quan 
chuyên môn, các hợp tác xã, nhà 
vườn và người nông dân. Việc xác 
lập nhãn hiệu tập thể hoa đào 
Lạng Sơn cũng đã góp phần tạo cơ 
sở pháp lý cho công tác bảo tồn, 
phát triển cây đào xứ Lạng, thúc 
đẩy xã hội hóa, nâng cao hiệu quả, 
giá trị của cây đào…  

Hiện tổng diện tích trồng đào 
toàn tỉnh Lạng Sơn ước đạt trên 
560 ha (gấp gần 6 lần so với diện 
tích năm 2017 khi khảo sát xây 

dựng đề án). Để đẩy mạnh quảng 
bá hình ảnh cây đào xứ Lạng, các 
công ty du lịch đã tích cực kết nối 
các tour, tuyến du lịch tham quan 
các vườn đào. Các cấp, ngành 
phối hợp đẩy mạnh tổ chức các sự 
kiện văn hóa, du lịch như lễ hội 
hoa đào, hội chợ hoa đào, hội thi 
cây hoa đào đẹp vào mỗi dịp Tết 
đến Xuân về.... 

Việc bảo tồn và phát huy giá 
trị cây đào đã góp phần gắn kết 
chặt chẽ, tạo sự đồng bộ giữa phát 
triển kinh tế với phát triển văn hóa 
du lịch của tỉnh Lạng Sơn. 

Theo ông Dương Xuân Huyên, 
thời gian tới cần phải có nhiều 
chính sách hỗ trợ về trồng đào, tạo 
điều kiện cho người dân tiếp cận 
về vốn; đẩy mạnh ứng dụng khoa 
học công nghệ vào bảo tồn, phát 
huy giá trị hoa đào; tiếp tục nghiên 
cứu, đổi mới về nội dung, hình 
thức tổ chức các sự kiện văn hóa, 
du lịch gắn với Lễ hội hoa Đào xứ 
Lạng. 

Với những mục tiêu, cách làm 
cụ thể sẽ xây dựng thương hiệu 
Hoa đào xứ Lạng bay cao, bay xa 
hơn nữa; qua đó tăng thêm thu 
nhập cho người trồng đào, cải 
thiện đời sống nhân dân, góp phần 
quan trọng vào sự phát triển kinh 
tế xã hội của tỉnh Lạng Sơn những 
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năm tiếp theo./. 
(sokhcn.vinhphuc.gov.vn) 

 
 “Nhãn điện tử không thay thế 
cho nhãn hàng hóa vật lý” 

Đó là khẳng định của ông 
Trần Quốc Tuấn - Cục trưởng Cục 
Quản lý Chất lượng Sản phẩm 
hàng hóa, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng tại Hội thảo 
“Góp ý dự thảo Thông tư quy định 
về việc thể hiện một số nội dung 
ghi nhãn bắt buộc theo phương 
thức điện tử”. 

Ngày 19/4/2022, tại Hà Nội, 
Hội Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu 
chuẩn và Chất lượng Việt Nam 
(VINASTAQ) phối hợp với Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (Cục Quản lý Chất lượng 
Sản phẩm hàng hóa) tổ chức Hội 
thảo “Góp ý dự thảo Thông tư quy 
định về việc thể hiện một số nội 
dung ghi nhãn bắt buộc theo 
phương thức điện tử”. 

Tham dự hội nghị, về phía 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng có ông Trần Quốc 
Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý 
Chất lượng Sản phẩm hàng hóa. 
Về phía Hội Khoa học và Kỹ thuật 
về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt 
Nam có ông Trần Văn Học, Phó 
chủ tịch Hội cùng các chuyên gia, 

thành viên liên quan. 

 
Ông Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục 

Quản lý Chất lượng Sản phẩm hàng hóa.  

Phát biểu tại hội thảo, ông 
Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục 
Quản lý Chất lượng Sản phẩm 
hàng hóa cho biết, ghi nhãn bằng 
phương thức điện tử là thông tin 
được hiển thị qua phương tiện 
điện tử kết nối với hàng hóa theo 
chỉ dẫn cụ thể trên nhãn. Lý do 
ban hành Thông tư xuất phát từ 
việc nhiều nội dung trên nhãn 
hàng hóa không thể truyền tải hết 
theo phương thức truyền thống, 
việc sử dụng nhãn điện tử sẽ 
truyền tải thông tin đầy đủ, tiện lợi 
hơn. 

Theo đó, Thông tư quy định 
các nội dung bắt buộc khác phải 
thể hiện trên nhãn theo tính chất 
mỗi loại hàng hóa có thể thể hiện 
bằng phương thức điện tử quy 
định tại điểm d khoản 1 điều 10 
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 
ngày 14/4/2017 của Chính phủ về 
nhãn hàng hóa được sửa đổi, bổ 
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sung tại khoản 5 điều 1 Nghị định 
số 111/2021/NĐ-CP ngày 
9/12/2021. 

Đối tượng áp dụng của Thông 
tư là các tổ chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh hàng hóa tại Việt 
Nam, tổ chức cá nhân nhập khẩu 
hàng hóa có thể hiện nội dung ghi 
nhãn hàng hóa bằng phương thức 
điện tử, cơ quan nhà nước và tổ 
chức cá nhân có liên quan. 

Nội dung ghi nhãn điện tử 
được thể hiện bằng một hoặc 
nhiều phương thức sau: Thể hiện 
trên website có chỉ dẫn cụ thể 
thông tin đường dẫn gắn trên hàng 
hóa hoặc bao bì thương phẩm của 
hàng hóa; Thể hiện trên website, 
mã quét, mã QR, mã số, mã vạch 
có gắn trực tiếp trên hàng hóa 
hoặc bao bì thương phẩm của 
hàng hóa. 

Vị trí thể hiện ghi nhãn bằng 
phương thức điện tử phải được 
gắn trực tiếp trên hàng hóa hoặc 
bao bì thương phẩm của hàng hóa, 
có thể đọc được dễ dàng bằng mắt 
thường và thiết bị phù hợp. Ngôn 
ngữ trình bày nội dung ghi nhãn 
bằng phương thức điện tử thực 
hiện theo quy định tại điều 7 Nghị 
định số 43/2017/NĐ-CP được sửa 
đổi, bổ sung tại khoản 3 điều 1 
Nghị định số 111/2021/NĐ-CP. 

Liên quan đến một số nội dung 
bắt buộc theo tính chất của một số 
nhóm hàng hóa được thể hiện 
bằng phương thức điện tử, dự thảo 
nêu rõ: “Một số nội dung tại điểm 
d khoản 1 điều 10 Nghị định số 
43/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
tại khoản 5 điều 1 Nghị định số 
111/2021/NĐ-CP được lựa chọn 
thể hiện bằng phương thức điện tử 
thay cho ghi nhãn gắn trực tiếp 
trên hàng hóa hoặc bao bì thương 
phẩm của hàng hóa, ghi trong tài 
liệu kèm theo, trừ các nội dung: 
ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành 
phần, thông tin cảnh báo thì không 
được chỉ thể hiện bằng phương 
thức điện tử. 

Các nội dung bắt buộc khác đã 
thể hiện trực tiếp trên nhãn hàng 
hóa đúng theo Nghị định số 
43/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 
sung tại Nghị định số 
111/2021/NĐ-CP có thể được thể 
hiện thêm hình thức ghi nhãn bằng 
phương thức điện tử. Nội dung thể 
hiện trực tiếp trên nhãn hàng hóa 
phải tương ứng với nội dung thể 
hiện bằng phương thức điện tử, 
không được sai lệch nội dung, bản 
chất của hàng hóa”.  

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân 
sử dụng ghi nhãn bằng phương 
thức điện tử cần đảm bảo các 
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phương thức điện tử được sử dụng 
như đường dẫn website, mã quét, 
mã QR là trung thực, chính xác, 
phải tra cứu được. 

Website chứa thông tin ghi 
nhãn phải được duy trì đầy đủ 
thông tin cho đến hết thời hạn sử 
dụng của sản phẩm. Trường hợp 
thông tin ghi nhãn được sửa đổi, 
cập nhật thì phải được thể hiện kịp 
thời, đầy đủ các nội dung liên 
quan (thời gian, nội dung thay 
đổi). 

Trường hợp có thay đổi nội 
dung ghi nhãn hàng hóa thì phải 
cập nhật thông tin trên đường dẫn 
website hiện hành, doanh nghiệp 
phải lưu hồ sơ về việc thay đổi nội 
dung ghi nhãn hàng hóa, cung cấp 
cho cơ quan quản lý khi có yêu 
cầu. Trường hợp sử dụng mã số 
mã vạch thì phải được kết nối từ 
cơ sở dữ liệu mã số mã vạch quốc 
gia, quốc tế. 

(Theo vietq.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Đổi mới công nghệ - yếu tố 
“sống còn” của doanh nghiệp 

Đổi mới công nghệ là yếu tố 
“sống còn” của các doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay, 
không ít doanh nghiệp gặp khó 
khăn khi thiếu thông tin về công 

nghệ, các chính sách hỗ trợ về tài 
chính để doanh nghiệp thực hiện 
đổi mới công nghệ, ưu đãi đối với 
sản phẩm tạo ra từ chuyển giao, 
đổi mới công nghệ chưa nhiều… 

Công ty cơ khí Bách Tùng là 
một trong những doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực gia công 
chi tiết và các thiết bị phụ trợ cho 
ngành công nghiệp. Trước đây, 
doanh nghiệp sử dụng các máy 
móc cũ, lạc hậu, phải qua nhiều 
công đoạn mới hoàn thành được 
sản phẩm. Khi nhận được hỗ trợ từ 
chương trình đổi mới công nghệ 
quốc gia, doanh nghiệp đã đầu tư 
các máy móc hiện đại hơn, tự 
động hóa các dây chuyền sản xuất 
và phương thức sản xuất. 

Nhờ tự động hóa một số công 
đoạn, hoàn thiện quy trình sản 
xuất, doanh nghiệp này đã rút 
ngắn được 1/3 thời gian sản xuất, 
giảm 50% nhân công vận hành, 
giảm chi phí nhân công 5 lần đối 
với mỗi sản phẩm và năng suất lao 
động tăng gần 5 lần so với công 
nghệ cũ. 

Chia sẻ câu chuyện về đổi mới 
công nghệ, ông Trần Xuân 
Trường, Giám đốc Công ty TNHH 
Việt Nông - chuyên nghiên cứu 
hạt giống rau màu, cho hay, khi 
tiếp cận, tham gia chương trình 
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đổi mới công nghệ quốc gia, công 
ty đã chọn, tạo thành công 12 
giống rau điển hình đạt chuẩn 
quốc gia từ hơn 3.000 giống cây 
rau màu tại Việt Nam, khu vực và 
thế giới. Kết quả của dự án đã 
đóng góp vào tăng trưởng doanh 
nghiệp ước đạt khoảng 10%/năm. 

Doanh nghiệp của ông Trường 
không chỉ tiết kiệm được thời gian 
để nghiên cứu các sản phẩm mới 
mà chi phí giá thành sản phẩm 
cũng giảm 20%-30%, từ đó đem 
đến cho bà con nông dân những 
sản phẩm có giá cả hợp lý. 

Cũng tham gia các chương 
trình đổi mới công nghệ quốc gia 
từ năm 2018, ông Trương Vĩnh 
Thành, Phó Tổng Giám đốc Công 
ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 
(Long An) chia sẻ, đến nay, công 
ty của ông đã hoàn thiện quy trình 
công nghệ sản xuất dầu ăn chất 
lượng cao từ mỡ cá tra; quy trình 
công nghệ sản xuất bột nêm từ 
phụ phẩm cá tra; hệ thống dây 
chuyền thiết bị sản xuất thức ăn 
chăn nuôi từ bột cá… 

Những công nghệ này đã nâng 
tầm giá trị cá tra của Việt Nam lên 
28%. Doanh thu sản phẩm dầu ăn 
từ phụ phẩm cá tra của công ty đạt 
gần 800 tỷ đồng, tăng gần 2,9 lần; 
doanh thu bột cá đạt 1.783 tỷ 

đồng, tăng hơn 57%; doanh thu từ 
hoạt động xuất khẩu thủy sản đạt 
135 triệu USD, tăng 32%... Nhiều 
sản phẩm có chất lượng tương 
đương hàng nhập khẩu. 

Theo ông Thành, làm chủ, đổi 
mới công nghệ là nền tảng để 
doanh nghiệp nâng cao chất 
lượng, đa dạng hóa sản phẩm, chủ 
động thích ứng với nhu cầu thị 
trường. Hiện nay, còn nhiều dư 
địa và cơ hội để doanh nghiệp 
trong nước đổi mới công nghệ, 
nâng cao chuỗi giá trị và cạnh 
tranh với sản phẩm nhập khẩu. 
Tuy nhiên, một số doanh nghiệp 
còn chưa nhận thức đầy đủ về vai 
trò quan trọng của đổi mới công 
nghệ. 

Hơn nữa, doanh nghiệp hiện 
vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong 
đổi mới công nghệ như: Thiếu 
thông tin về công nghệ, các 
chương trình hỗ trợ của nhà nước, 
các chuyên gia công nghệ từ các 
đơn vị nghiên cứu; chưa có nhiều 
ưu đãi đối với sản phẩm tạo ra từ 
chuyển giao, đổi mới công nghệ. 

Mới đây, Thủ tướng Chính 
phủ đã phê duyệt Đề án “Thúc đẩy 
chuyển giao, làm chủ và phát triển 
công nghệ từ nước ngoài vào Việt 
Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu 
tiên giai đoạn đến năm 2025, định 
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hướng đến năm 2030” đặt mục 
tiêu, đến năm 2030: Cơ sở dữ liệu 
10.000 hồ sơ công nghệ nước 
ngoài được tổng hợp; 1.000 công 
nghệ được chuyển giao; 30 công 
nghệ được giải mã, làm chủ; thiết 
lập mạng lưới 500 đối tác công 
nghệ quốc tế; 70% doanh nghiệp 
sản xuất sản phẩm chủ lực trong 
các ngành ưu tiên có đầu tư hạ 
tầng nghiên cứu phát triển phục vụ 
chuyển giao, hấp thụ công nghệ... 

Trong khi đó, Chương trình 
Đổi mới công nghệ quốc gia đến 
năm 2030 cũng mới được Thủ 
tướng phê duyệt vào tháng 1/2022, 
với mục tiêu số doanh nghiệp thực 
hiện đổi mới công nghệ tăng trung 
bình 15-20%/năm; năng suất lao 
động của doanh nghiệp sau đổi 
mới công nghệ tăng ít nhất 1,5-2 
lần khi chưa đổi mới công nghệ… 

Ngoài ra, Quỹ Đổi mới công 
nghệ quốc gia cũng đang phát huy 
hiệu quả. Đến nay, Quỹ đã huy 
động được gần 800 tỷ đồng từ 
doanh nghiệp cho các dự án đang 
thực hiện thông qua các nhiệm vụ 
được tài trợ. Các doanh nghiệp sau 
khi đổi mới công nghệ tăng thêm 
4.000 tỷ đồng doanh thu hàng 
năm, lợi nhuận trước thuế đạt 800 
tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 
300 tỷ đồng/năm (lớn hơn ngân 

sách Nhà nước tài trợ).  
Ông Tạ Việt Dũng cho rằng, 

các chương trình nói trên và Quỹ 
Đổi mới công nghệ quốc gia đã 
hình thành hành lang pháp lý, 
chuỗi hỗ trợ có hệ thống và tập 
hợp các nguồn lực cần thiết trong 
và ngoài nước để hỗ trợ doanh 
nghiệp nói riêng, phát triển hệ sinh 
thái đổi mới sáng tạo quốc gia nói 
chung. 

Trong nhiều buổi làm việc với 
các nhà quản lý, viện, trường đại 
học, doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Huỳnh Thành Đạt cũng 
đều nhấn mạnh, doanh nghiệp 
được xác định là trung tâm của hệ 
thống đổi mới sáng tạo quốc gia, 
là cầu nối quan trọng trong việc 
chuyển hóa các thành tựu 
KH&CN vào cuộc sống. 

Hiện nay, Bộ KH&CN đang 
khẩn trương triển khai các công 
việc để tái cơ cấu các chương trình 
KH&CN cấp quốc gia cho giai 
đoạn 5 năm và 10 năm tới. Bộ hết 
sức quan tâm là làm thế nào để 
đơn giản hoá thủ tục hành chính, 
tăng cường công khai minh bạch 
trong việc quản lý các chương 
trình, nỗ lực huy động tối đa các 
nhà khoa học, tổ chức KH&CN, 
doanh nghiệp trong toàn quốc 
tham gia các chương trình 
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KH&CN, phục vụ các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. 

Trong đó, việc hỗ trợ doanh 
nghiệp tìm kiếm, chuyển giao đổi 
mới công nghệ là nhiệm vụ quan 
trọng không chỉ riêng ngành 
KH&CN mà còn là nhiệm vụ của 
tất cả các ngành, các cấp, rất cần 
sự chủ động tham gia, tích cực và 
sự đồng hành xuyên suốt của tất 
cả các bộ, các ngành, các địa 
phương, các doanh nghiệp, viện 
nghiên cứu, trường đại học… 

 (Theo vista.gov.vn) 
 
Doanh nghiệp Việt ngày càng 
ý thức hơn trong bảo vệ và phát 
triển thương hiệu  

Theo lãnh đạo Cục Sở hữu trí 
tuệ, hiện các doanh nghiệp Việt 
Nam đang ngày càng có ý thức 
hơn trong việc xây dựng, bảo vệ 
và phát triển thương hiệu. 

 
Theo ông Trần Lê Hồng, Phó 

cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
KH&CN), tại Việt Nam, Chính 

phủ xác định “sử dụng công cụ sở 
hữu trí tuệ làm đòn bẩy thúc đẩy 
hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng 
cao năng lực cạnh tranh, góp phần 
phát triển kinh tế xã hội”. Nhiều 
chính sách được xây dựng nhằm 
khuyến khích các quyền sở hữu trí 
tuệ ra thị trường để đổi lại lợi 
nhuận và tăng trưởng trong kinh 
doanh. 

Ông Hồng dẫn ví dụ từ 
Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ đến năm 2030, Thông tư 
75/2021 đã đưa ra mức ngân sách 
nhà nước hỗ trợ trong đơn đăng ký 
bảo hộ trong nước. Theo đó, đơn 
đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng 
ký bảo hộ, công nhận giống cây 
trồng mới, mức hỗ trợ 30 triệu 
đồng/đơn; đơn đăng ký bảo hộ 
kiểu dáng công nghiệp và nhãn 
hiệu được hỗ trợ 15 triệu đồng/văn 
bằng bảo hộ. Ngân sách nhà nước 
cũng hỗ trợ kinh phí triển khai các 
biện pháp bảo vệ và nâng cao hiệu 
quả hoạt động thực thi quyền sở 
hữu trí tuệ. Các hoạt động tổ chức 
trưng bày, triển lãm phân biệt sản 
phẩm được bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ và sản phẩm xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ; xác định, lựa 
chọn sản phẩm, tra cứu đánh giá 
sản phẩm được bảo hộ và xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ...  
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Cũng theo lãnh đạo Cục Sở 
hữu trí tuệ, hiện các doanh nghiệp 
Việt Nam đang ngày càng có ý 
thức hơn trong việc xây dựng, bảo 
vệ và phát triển thương hiệu. Năm 
2015 có gần 37.300 đơn đăng ký 
nhãn hiệu của các doanh nghiệp, 
nhưng năm 2020 có 55.600 đơn 
(tăng gần 50% trong vòng 5 năm). 
Số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu 
quốc tế cũng tăng gấp đôi, từ 105 
đơn lên 269. Riêng năm 2021 có 
hơn 9.000 đơn sáng chế; 52.926 
đơn nhãn hiệu quốc gia và 9.495 
đơn nhãn hiệu quốc tế; 11 đơn chỉ 
dẫn địa lý và 253 đơn đăng ký 
quốc tế có nguồn gốc Việt Nam. 

 
Tuy nhiên một thực tế “có đến 

80% doanh nghiệp chỉ chi ra 5% 
doanh số cho việc xây dựng và 
phát triển thương hiệu”, ông Hồng 
cho biết. Nhiều thương hiệu, nhãn 
hiệu, sản phẩm mới chỉ dừng ở 
việc đăng ký sở hữu trí tuệ trong 
nước, chưa chú trọng ở thị trường 
nước ngoài. Điều này có thể dẫn 
đến những rủi ro khi hàng hóa, 

dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài. 
Về định hướng thời gian tới, 

theo ông Đinh Hữu Phí, Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ 
KH&CN sẽ tiếp tục hoàn thiện dự 
thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Sở hữu trí tuệ 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 Sở hữu trí 
tuệ đến năm 2030. 

Đồng thời triển khai có hiệu 
quả các Kế hoạch xử lý đơn sáng 
chế, nhãn hiệu và khiếu nại; cải 
cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh 
công nghệ thông tin trong lĩnh vực 
sở hữu công nghiệp; xây dựng và 
đưa vào hoạt động Bộ phận kiểm 
soát chất lượng thẩm định đơn sở 
hữu công nghiệp. 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 trong 
việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở 
nước ngoài... 

 (Theo vietq.vn) 
 

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

Vừa qua, lực lượng chức năng 
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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 đây, lực lượng chức năng 
đã phát hiện cơ sở này đang thực 
hiện lắp ráp, gia công hàng chục 
ngàn sản phẩm là sạc điện thoại, 
ipad in thương hiệu Samsung. 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. 

Có mặt tại hiện trường, 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 
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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) 
 

 Quảng Bình: Phát hiện số 
lượng lớn hàng hóa giả mạo 
nhãn hiệu 

Đội QLTT số 5 - Cục QLTT 
tỉnh Quảng Bình mới đây đã phát 
hiện một phương tiện đang trên 
đường vận chuyển số lượng lớn 
hàng hóa không hóa đơn, chứng 
từ, trong đó có nhiều sản phẩm 
thời trang có dấu hiệu giả mạo 
các thương hiệu lớn đang được 
bảo hộ tại Việt Nam. 

 
Thông tin từ Cục QLTT cho 

biết, vào sáng sớm 
ngày 20/4/2022, trên tuyến Quốc 
lộ 1A thuộc địa phận xã Quảng 
Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh 
Quảng Bình, Đội Quản lý thị 
trường số 5 phối hợp với lực 

lượng Cảnh sát giao thông - Công 
an tỉnh Quảng Bình đón dừng 
phương tiện là xe ô tô tải mang 
biển kiểm soát 76C-109.28 do ông 
Bùi Tấn Vĩnh có địa chỉ tại Thôn 
Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, TP Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển. 

Qua kiểm tra thùng hàng của 
phương tiện nêu trên, lực lượng 
chức năng đã phát hiện số lượng 
lớn tang vật vi phạm. Cụ thể, tổ 
công tác đã ghi nhận 920 đơn vị 
sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm, 
thực phẩm chức năng, đồ gia dụng 
các loại do nước ngoài sản xuất và 
08 cái màn hình hiển thị của cân 
điện tử không rõ nguồn gốc xuất 
xứ, không có hóa đơn, chứng từ 
chứng minh tính hợp pháp của số 
hàng hóa. 

Cũng tại đây, lực lượng chức 
năng đã phát hiện 263 đơn vị sản 
phẩm áo quần, giày các loại có 
dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu 
TOMMY HILFIGER, LACOSTE, 
ZARA và Adidas đang được bảo 
hộ tại Việt Nam. Đội Quản lý thị 
trường số 5 đã tạm giữ toàn bộ số 
tang vật vi phạm nói trên đồng 
thời niêm phong tang vật để tiếp 
tục xử lý theo quy định của pháp 
luật. Giá trị tang vật bị tạm giữ 
ước tính 150.000.000 đồng.  

 (Theo sohuutritue.net.vn) 


