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QUỐC HỘI THÔNG QUA 
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ 

Với 95,58% đại biểu Quốc hội 
tán thành, sáng 16/6, Quốc hội đã 
biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Sở 
hữu trí tuệ. 

Phát biểu tại phiên họp, Phó 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc 
Định cho biết, với 477 đại biểu 
tham gia biểu quyết (chiếm tỷ lệ 
95,78%), trong đó có 476 đại biểu 
tham gia biểu quyết tán thành với 
việc thông qua Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Sở hữu 
trí tuệ (chiếm tỷ lệ 95,58%). Với 
kết quả trên, Quốc hội đã thông 
qua toàn bộ Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Sở hữu trí 
tuệ. Trước đó, Quốc hội đã nghe 
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi 
Văn Cường trình bày Báo cáo giải 
trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Sở hữu trí tuệ. 

Theo đó, ngày 31/5/2022, 
Quốc hội đã thảo luận tại Hội 
trường về dự án Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Sở hữu 
trí tuệ. Về cơ bản, các ý kiến phát 
biểu đều tán thành với Báo cáo 
giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và 
nhiều nội dung của dự thảo Luật; 
đồng thời đóng góp ý kiến về một 
số điều, khoản cụ thể. Trên cơ sở 
ý kiến của các vị đại biểu Quốc 
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm 
tra phối hợp với Cơ quan chủ trì 
soạn thảo, cơ quan hữu quan 
nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý, 
hoàn thiện dự thảo Luật. Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội báo cáo 
Quốc hội việc giải trình, tiếp thu, 
chỉnh lý các nội dung cụ thể của 
dự thảo Luật như sau: 

Về 02 vấn đề lớn Chính phủ 
xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 
2: 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, giống cây 
trồng là kết quả của nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ sử dụng 
ngân sách nhà nước cho tổ chức 
chủ trì; cơ chế phân chia hợp lý lợi 
ích giữa Nhà nước, tổ chức chủ trì 
và tác giả như đã thể hiện trong dự 
thảo Luật; đồng thời tán thành 
không thu hẹp đối tượng xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
sở hữu trí tuệ. Chính phủ đã có 
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văn bản thống nhất nội dung tiếp 
thu, chỉnh lý về các vấn đề này. 
Do đó, kính trình Quốc hội cho 
thông qua nội dung này như thể 
hiện trong dự thảo Luật. 

Về tác giả, đồng tác giả; quyền 
nhân thân: Có ý kiến đề nghị cần 
quy định một số tiêu chí định 
lượng xác định “đồng tác giả”, 
như tỷ lệ thời gian người đó đóng 
góp tạo ra một tác phẩm hoàn 
chỉnh. Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội nhận thấy, dự thảo Luật đã quy 
định nhiều tiêu chí để xác định 
đồng tác giả, gồm tiêu chí về số 
lượng (từ 2 người trở lên), về tính 
chất (cùng trực tiếp sáng tạo tác 
phẩm), sự thống nhất ý chí (cùng 
chủ ý tạo ra một tổng thể hoàn 
chỉnh tác phẩm); đã quy định về 
trường hợp không phải là đồng tác 
giả và cơ chế thực hiện quyền 
nhân thân, quyền tài sản đối với 
các đồng tác giả để bảo đảm chặt 
chẽ, thuận lợi trong quá trình thực 
thi quyền tác giả. Thực tiễn thi 
hành pháp luật cũng như tham 
khảo pháp luật các nước cho thấy, 
không có cơ sở để quy định tỷ lệ 
thời gian đóng góp để xác định 
đồng tác giả. Do đó, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội 
cho giữ nội dung này như dự thảo 
Luật. 

Theo Ủy viên Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc 
hội Bùi Văn Cường, có ý kiến đề 
nghị bỏ cụm từ “gây phương hại 
đến danh dự và uy tín của tác giả/ 
người biểu diễn” . Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội nhận thấy, theo quy 
định của Luật Sở hữu trí tuệ, 
không phải mọi trường hợp sửa 
đổi, cắt xén tác phẩm, cuộc biểu 
diễn đều xâm phạm quyền nhân 
thân mà chỉ những hành vi sửa 
đổi, cắt xén gây phương hại đến 
danh dự và uy tín của tác giả, 
người biểu diễn mới bị coi là xâm 
phạm quyền nhân thân của tác giả, 
người biểu diễn. Vì vậy, quy định 
như dự thảo Luật là phù hợp, đồng 
thời tương thích với các điều ước 
quốc tế có liên quan mà Việt Nam 
là thành viên.  

Về các trường hợp ngoại lệ 
không xâm phạm quyền tác giả; 
các trường hợp ngoại lệ không 
xâm phạm quyền tác giả dành cho 
người khuyết tật; giới hạn quyền 
tác giả: Có ý kiến đề nghị bỏ quy 
định vì gây thiệt hại cho chủ sở 
hữu quyền tác giả; hiện nay chưa 
có quy định về thiết bị sao chép 
công cộng nên rất khó kiểm soát 
được việc sao chép. Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội nhận thấy, 
một số nội dung của dự thảo Luật 
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là quy định hiện hành và phù hợp 
với thực tiễn thực thi quyền tác 
giả, quyền liên quan hiện nay. Tuy 
nhiên, để bảo đảm chặt chẽ, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp 
thu ý kiến đại biểu Quốc hội và 
chỉnh lý theo hướng quy định về 
ngoại lệ tại điểm a “không áp 
dụng trong trường hợp sao chép 
bằng thiết bị sao chép”. 

Về khả năng phân biệt của 
nhãn hiệu; kiểm soát an ninh đối 
với sáng chế trước khi nộp đơn 
đăng ký ở nước ngoài: Có ý kiến 
đề nghị bỏ cụm từ “có dấu hiệu 
chứa bản sao tác phẩm” để thống 
nhất với các quy định về khả năng 
phân biệt của nhãn hiệu. Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý 
kiến đại biểu Quốc hội bỏ cụm từ 
“có dấu hiệu chứa bản sao tác 
phẩm”. Đồng thời, cho rằng tác 
phẩm là đối tượng được bảo hộ 
quyền tác giả, do đó, để phù hợp 
với bản chất độc quyền của quyền 
tác giả thì việc quy định nhãn hiệu 
“có dấu hiệu chứa bản sao tác 
phẩm” mà không được phép của 
tác giả, chủ sở hữu thì nhãn hiệu 
đó bị từ chối bảo hộ là cần thiết. 
Vì vậy, để bảo đảm tính chính xác, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề 
nghị Quốc hội cho phép bổ sung 
cụm từ “có dấu hiệu chứa bản sao 

tác phẩm” vào dự thảo Luật. 
Về chấm dứt hiệu lực văn 

bằng bảo hộ; từ chối cấp văn bằng 
bảo hộ; khiếu nại và giải quyết 
khiếu nại liên quan đến các thủ tục 
về sở hữu công nghiệp: Có ý kiến 
đề nghị chỉnh lý điểm h khoản 1 
Điều 95 theo hướng bổ sung cụm 
từ “đặc biệt là” vào trước cụm từ 
“về bản chất, chất lượng hoặc 
nguồn gốc chỉ dẫn địa lý” để 
thống nhất với quy định của Hiệp 
định EVFTA. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
cho biết, quy định chỉ yêu cầu 
chấm dứt hiệu lực của nhãn hiệu 
đối với 3 trường hợp là gây nhầm 
lẫn về bản chất, chất lượng hoặc 
nguồn gốc địa lý của hàng hoá, 
dịch vụ, bởi vì các trường hợp gây 
nhầm lẫn khác về nhãn hiệu đã 
được điều chỉnh bởi các quy định 
tại các điều, khoản khác trong 
Luật Sở hữu trí tuệ như về điều 
kiện bảo hộ nhãn hiệu, hành vi 
xâm phạm quyền đối với nhãn 
hiệu, hành vi cạnh tranh không 
lành mạnh ... Vì vậy, quy định như 
dự thảo Luật đã bảo đảm nội luật 
hóa đầy đủ Hiệp định EVFTA. 

Về trách nhiệm pháp lý về 
quyền tác giả, quyền liên quan đối 
với doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ trung gian: Có ý kiến đề nghị 
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quy định rõ hơn phạm vi miễn trừ 
trách nhiệm pháp lý của doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ trung 
gian quy định là bồi thường thiệt 
hại bằng tiền và chi trả án phí, lệ 
phí trong trường hợp khởi kiện ra 
Tòa án. 

Theo Báo cáo của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, quy định 
của dự thảo Luật được xây dựng 
trên cơ sở nội luật hóa quy định 
của Hiệp định EVFTA. Điều này 
không giới hạn phạm vi miễn trừ 
trách nhiệm pháp lý của doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ trung 
gian về bồi thường thiệt hại bằng 
tiền và chi trả án phí, lệ phí. Quy 
định miễn trừ trách nhiệm pháp lý 
về bồi thường thiệt hại bằng tiền 
chỉ được quy định của Hiệp định 
CPTPP nhưng nội dung này đang 
tạm đình chỉ thực hiện. Vì vậy, để 
thuận lợi trong quá trình thực thi 
điều ước quốc tế, phù hợp với 
từng giai đoạn phát triển, xin tiếp 
thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, 
chỉnh lý theo hướng giao Chính 
phủ quy định chi tiết nội dung 
này, bao gồm cả phạm vi miễn trừ, 
như thể hiện trong dự thảo Luật. 

Ủy viên Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội 
Bùi Văn Cường cho biết, bên cạnh 
các nội dung nêu trên, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội đã nghiên 
cứu đầy đủ ý kiến đại biểu Quốc 
hội, rà soát, tiếp thu, chỉnh lý để 
hoàn thiện dự thảo Luật cả về nội 
dung và kỹ thuật văn bản. Một số 
ý kiến đại biểu Quốc hội lưu ý về 
việc thực thi Luật sau khi được 
ban hành, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội xin ghi nhận và đề nghị 
Chính phủ, các Bộ, ngành, địa 
phương quan tâm sớm ban hành 
đầy đủ các văn bản quy định chi 
tiết, chú trọng công tác tổ chức thi 
hành Luật, bảo đảm các quy định 
của Luật đi vào cuộc sống. Đồng 
thời, đề nghị các cơ quan của 
Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội 
tăng cường giám sát công tác triển 
khai thi hành Luật này./. 

(Theo dangcongsan.vn) 
 
WTO THẢO LUẬN VỀ XÓA 
BỎ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VỚI VACCINE NGỪA 
COVID-19 

Trong nổ lực đóng góp nhiều 
hơn cho cuộc chiến chống đại 
dịch, ngày 13/6, Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO) tiến hành 
các cuộc thảo luận nhằm đạt được 
sự đồng thuận trong việc gỡ bỏ 
quyền sở hữu trí tuệ đối với 
vaccine ngừa COVID-19. 

Đây là sáng kiến chống đại 
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dịch chính đang được thảo luận tại 
Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 12 
của WTO (MC12) ở Geneva 
(Thụy Sĩ). Tuy nhiên, sáng kiến 
này đã vấp phải sự phản đối quyết 
liệt từ một số quốc gia có đặt các 
công ty dược phẩm lớn như Anh 
và Thụy Sĩ, từ đó gây trở ngại cho 
việc thông qua tại WTO, bởi các 
quyết định của tổ chức này dựa 
trên sự đồng thuận chứ không phải 
theo đa số. Các công ty dược 
phẩm lớn trên thế giới cho rằng 
việc xóa bỏ các bằng sáng chế sẽ 
làm tê liệt hoạt động đầu tư và đổi 
mới, đồng thời nhận định kế hoạch 
này đã lỗi thời vì thế giới hiện 
đang dư thừa vaccine. 

Phát biểu trước báo giới sau 
khi kết thúc phiên họp ngày 13/6, 
người phát ngôn của WTO Daniel 
Pruzin đã bày tỏ lạc quan  một 
cách thận trọng về việc đạt được 
kết quả tại hội nghị. Theo ông, các 
cuộc thảo luận vẫn cần tập trung 
vào việc thiết lập tiêu chuẩn để 
chọn ra các quốc gia đủ điều kiện 
được miễn quyền sở hữu trí tuệ. 
Ngoài vấn đề sản xuất, nội dung 
thứ hai trong hội nghị là giải quyết 
hạn chế về nguồn cung khi chỉ có 
một số nước nhất định nắm giữ 
công cụ chống dịch. 

Trong khi đó, Đại sứ Thụy Sĩ 

Markus Schlagenhof khẳng định 
dù không giải quyết hoàn toàn vấn 
đề, song việc bỏ quyền sở hữu trí 
tuệ là một phần của giải pháp. 

Về phần mình, Bộ trưởng 
Thương mại quốc tế Anh Anne-
Marie Trevelyan tin rằng thách 
thức hiện nay là đạt được giải 
pháp khả thi cho việc bỏ quyền sở 
hữu trí tuệ mà vẫn hỗ trợ doanh 
nghiệp và đem lại lợi ích cho 
chính phủ.  

Một số nhóm quan tâm nhận 
định nội dung dự thảo không đáp 
ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay, do 
hạn chế về thời gian và làm phức 
tạp hóa thêm việc bỏ quyền sở hữu 
trí tuệ đối với vaccine, trong khi 
bỏ qua các phương pháp điều trị 
và chẩn đoán COVID-19. 

Tháng 10/2020, Ấn Độ và 
Nam Phi đã bắt đầu thúc đẩy 
WTO miễn trừ quyền sở hữu trí 
tuệ đối với xét nghiệm, phương 
pháp điều trị và vaccine ngừa 
COVID-19 để đảm bảo việc tiếp 
cận công bằng hơn tại các nước 
nghèo. Sau nhiều vòng đàm phán, 
Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn 
Độ và Nam Phi đạt được thỏa 
thuận cho phép phần lớn các nước 
đang phát triển sản xuất vaccine 
ngừa COVID-19 mà không cần sự 
đồng ý của bên sở hữu bản quyền. 
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Hội nghị MC12 đã khai mạc 
tại trụ sở của WTO ở Geneva 
(Thụy Sĩ) ngày 12/6. Hội nghị cấp 
bộ trưởng, với sự tham dự của các 
bộ trưởng thương mại và quan 
chức cấp cao khác từ 164 thành 
viên của WTO, là cơ quan ra 
quyết định cao nhất của tổ chức 
này. Hội nghị thường diễn ra hai 
năm một lần. Tuy nhiên, MC12 đã 
bị hoãn hai lần do dịch COVID-
19./. 

 (TTXVN) 
 

EVFTA: NHỮNG CƠ HỘI, 
THÁCH THỨC TỪ MỘT FTA 
“THẾ HỆ MỚI”  

Bài viết phân tích các đặc 
điểm của một FTA thế hệ mới và 
đánh giá cơ hội cũng như thách 
thức từ các đặc trưng FTA “thế hệ 
mới” này của Hiệp định EVFTA 
đối với Việt Nam. 

Đặc điểm của “FTA thế hệ 
mới” trong EVFTA 

Thông cáo báo chí của EU 
nhân dịp Hiệp định EVFTA có 
hiệu lực (ngày 1/8/2020) đánh giá 
EVFTA là một Hiệp định “toàn 
diện”. Phân tích văn kiện EVFTA 
cho thấy Hiệp định này thể hiện ở 
mức cao tất cả các đặc trưng của 
một FTA “thế hệ mới” thực chất 
và đầy đủ. 

Về phạm vi, Văn kiện EVFTA 
với tổng cộng 17 Chương, 02 
Nghị định thư và 02 Biên bản ghi 
thì có tới 07 Chương về các khía 
cạnh thương mại mới chưa từng 
được đề cập trong WTO. Cụ thể, 
Hiệp định  EVFTA có cam kết về 
các vấn đề thương mại truyền 
thống theo WTO, bao gồm thương 
mại hàng hóa (thuế quan, quy tắc 
xuất xứ, các biện pháp phi thuế, 
hải quan và tạo thuận lợi thương 
mại, phòng vệ thương mại, rào cản 
kỹ thuật TBT, biện pháp an toàn 
thực phẩm và kiểm dịch động thực 
vật SPS); thương mại dịch vụ 
(nguyên tắc ứng xử, biểu cam kết 
mở cửa thị trường dịch vụ); di 
chuyển thể nhân; sở hữu trí tuệ; 
minh bạch hóa. 

Ở tất cả các khía cạnh được 
xem là truyền thống này, Hiệp 
định EVFTA đều có thêm các cam 
kết, quy định, yêu cầu bổ sung so 
với cam kết WTO. Các lĩnh vực 
vượt ra ngoài phạm vi WTO (lĩnh 
vực WTO+) được điều chỉnh trong 
Hiệp định EVFTA bao gồm: Tự 
do hóa đầu tư, Thương mại điện 
tử, Mua sắm công, Chính sách 
cạnh tranh, Doanh nghiệp Nhà 
nước/độc quyền Nhà nước, Phát 
triển bền vững (bao gồm lao động, 
môi trường, các vấn đề phát triển 
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bền vững khác), Hợp tác nâng cao 
năng lực, Hàng rào phi thuế đối 
với thương mại và đầu tư sản xuất 
năng lượng tái tạo. Phạm vi các 
vấn đề WTO+ được điều chỉnh 
trong Hiệp định EVFTA không 
thua kém bất kỳ FTA thế hệ mới 
nào đang có trên thế giới tính tới 
thời điểm ký kết Hiệp định này và 
ngang bằng với phạm vi các lĩnh 
vực WTO+ trong Hiệp định 
CPTPP. 

Về mức độ cam kết, trong hầu 
hết khía cạnh, các cam kết mà cả 
Việt Nam và EU đưa ra trong 
EVFTA đều có mức mở cửa, tự do 
hóa hoặc theo chuẩn thuộc hàng 
cao nhất mà Việt Nam/EU từng 
dành cho đối tác FTA tính tới thời 
điểm EVFTA được ký kết. Về 
mức cam kết mở cửa thị trường 
hàng hóa, tỷ lệ các dòng thuế mà 
Việt Nam cam kết sẽ loại bỏ ở 
cuối lộ trình cho hàng hóa EU cao 
nhất, lên tới 98,3%, so với mức 
tương tự mà Việt Nam từng cam 
kết trong các FTA trước đó, kể cả 
CPTPP.  

Về mức cam kết tự do hóa đầu 
tư, cùng với Hiệp định CPTPP, 
Hiệp định UKVFTA và Hiệp định 
RCEP, EVFTA thuộc nhóm các 
FTA đầu tiên mà Việt Nam có 
cam kết mở cửa cho đầu tư nước 

ngoài vào Việt Nam trong lĩnh vực 
sản xuất. Tất nhiên, đây là lĩnh 
vực mà trong suốt 3 thập kỷ qua 
Việt Nam luôn mở cửa rộng cho 
nhà đầu tư nước ngoài, trong đó 
có EU. Mặc dù vậy, trước Hiệp 
định EVFTA, việc mở cửa cho 
đầu tư của Việt Nam hoàn toàn là 
tự nguyện đơn phương, không bị 
ràng buộc bởi cam kết nào, do đó 
tính ổn định và có thể dự đoán 
trước hạn chế hơn nhiều. 

Về mức cam kết mở cửa thị 
trường mua sắm công, Việt Nam 
cho tới nay mới chỉ có cam kết mở 
cửa thị trường mua sắm công (cho 
phép các nhà thầu của đối tác 
được tham gia đấu thầu các gói 
thầu mua sắm công ở Việt Nam) 
trong Hiệp định CPTPP và Hiệp 
định EVFTA (và Hiệp định 
UKVFTA). 

Trong so sánh với mức mở cửa 
theo Hiệp định CPTPP, Việt Nam 
có cam kết mạnh hơn trong Hiệp 
định EVFTA, không chỉ ở phạm 
vi các cơ quan mua sắm phải thực 
hiện (bao gồm cả 02 thành phố là 
Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) 
trong khi Hiệp định CPTPP chỉ 
bao gồm các cơ quan ở trung 
ương) mà còn ở hạn mức giá trị 
các gói thầu phải mở cửa cho nhà 
thầu (các hạn mức trong Hiệp định 
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EVFTA đều thấp hơn so với Hiệp 
định CPTPP, do đó số lượng các 
gói thầu phải mở cửa nhiều hơn). 

Về các cam kết quy tắc, hầu 
như tất cả cam kết quy tắc trong 
Hiệp định EVFTA đều có chuẩn 
cao hơn WTO (gọi là chuẩn 
WTO+). Chuẩn cao hơn này 
không chỉ được thể hiện trong cam 
kết thuộc các lĩnh vực mà WTO 
chưa đề cập (và do đó không có 
chuẩn WTO để so sánh, ví dụ cạnh 
tranh, thương mại điện tử) mà còn 
cả trong các khía cạnh mà WTO 
đã quy định nhưng ở chuẩn thấp 
hơn. 

Về các khía cạnh phát triển 
bền vững, Hiệp định EVFTA có 
thể xem là Hiệp định có cam kết 
rộng nhất, mạnh nhất về các vấn 
đề liên quan tới phát triển bền 
vững đặt trong mối quan hệ với 
thương mại - đầu tư cho tới hiện 
tại của Việt Nam. Trong khi Hiệp 
định CPTPP chỉ đề cập tới lao 
động và môi trường, Hiệp định 
EVFTA còn mở rộng tới các khía 
cạnh khác của phát triển bền vững 
như năng lượng tái tạo, trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp, 
biện pháp bảo trợ nhóm yếu thế. 

Tóm lại, Hiệp định EVFTA là 
một điển hình của các FTA “thế 
hệ mới” không chỉ của Việt Nam 

mà cả trên bình diện thế giới, phản 
ánh ở mức cao tất cả đặc trưng 
quan trọng của FTA “thế hệ 
mới”… (Còn tiếp). 

 (Theo vietq.vn) 

 
 
 
QUẢN LÝ QUYỀN SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ TRONG CÁC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC, VIỆN 
NGHIÊN CỨU VÀ DOANH 
NGHIỆP 

Đây là chủ đề của hội thảo do 
Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối 
hợp với Học viện Phụ nữ Việt 
Nam tổ chức mới đây tại Hà Nội. 
Hội thảo được tổ chức theo hình 
thức trực tiếp và trực tuyến qua 3 
điểm cầu với sự tham gia của các 
diễn giả đến từ Đại học Quốc gia 
Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ 
Chí Minh, Viện Dầu khí Việt Nam, 
Công ty TNHH Robert Bosch 
Engineering and Business 
Solutions Việt  Nam cùng các đại 
biểu là các nhà quản lý, nhà khoa 
học đến từ các cơ quan quản lý, 
trường đại học, viện nghiên cứu 
và doanh nghiệp. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, 
Phó Cục trưởng Cục SHTT Trần 
Lê Hồng cho biết, với vai trò là cơ 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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quan quản lý nhà nước về SHTT, 
hoạt động tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức về SHTT, tập huấn bồi 
dưỡng về SHTT trong các trường 
đại học, viện nghiên cứu, doanh 
nghiệp luôn được Cục quan tâm 
đặc biệt. Từ năm 2019, Cục đã 
xây dựng và phát triển mạng lưới 
TISC và IP HUB nhằm thúc đẩy 
hoạt động SHTT và chuyển giao 
công nghệ trong các viện nghiên 
cứu, trường đại học. Đến nay đã 
có khoảng hơn 50 trường đại học, 
viện nghiên cứu là thành viên của 
mạng lưới này. 

 
TS Trần Lê Hồng - Phó Cục trưởng Cục 

SHTT phát biểu tại Hội thảo. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã 
cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh 
nghiệm và một số biện pháp quản 
lý quyền SHTT trong các hoạt 
động hợp tác nghiên cứu trong 
ngắn hạn và dài hạn như: rà soát, 
đánh giá các sáng chế/giải pháp kỹ 
thuật để xem xét khả năng thương 
mại hóa sản phẩm...; xây dựng và 

hoàn thiện chính sách về SHTT 
phù hợp với điều kiện và lĩnh vực 
hoạt động; tăng cường đào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức, nghiệp vụ SHTT 
cho đội ngũ cán bộ chuyên trách 
làm công tác bảo vệ quyền SHTT. 

Theo các đại biểu, viện nghiên 
cứu chính là “cái nôi” của sự sáng 
tạo tri thức, khoa học và công 
nghệ. Đồng thời, đây cũng là nơi 
sử dụng rất nhiều những đối tượng 
của quyền SHTT trong hoạt động, 
đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc 
tế. Hiện một số trường đại học, 
viện nghiên cứu đã chủ động bắt 
tay, hợp tác với các doanh nghiệp 
để thương mại hoá kết quả nghiên 
cứu khoa học. Việc quản lý quyền 
SHTT đối với các hoạt động này 
sẽ giúp nhận diện, đánh giá, lường 
trước được các phát sinh tranh 
chấp về quyền SHTT trong các 
hoạt động này. Từ đó, tạo cơ hội 
trong việc khai thác và chuyển 
giao quyền SHTT, đem lại nguồn 
thu, lợi ích của các chủ thể ở các 
giai đoạn hợp tác tiếp theo. 

 (Theo vjst.vn) 

HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ TRÊN NỀN 
TẢNG CÔNG NGHỆ  

Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở 
hữu công nghiệp IPPlatfom là 
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công cụ quản lý sở hữu trí tuệ trên 
nền tảng công nghệ đã được đưa 
vào sử dụng. Đây là Nền tảng đầu 
tiên cho phép kết nối các cá nhân, 
tổ chức có sáng chế, giải pháp 
hữu ích với các bên có nhu cầu 
mua. Hiện đang có 19 Trạm 
IPPlatfom đang được vận hành. 

Ông Tạ Quang Minh, Viện 
trưởng Viện Khoa học sở hữu trí 
tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) cho biết  tại Lễ kỷ 
niệm 15 năm thành lập Viện Sở 
hữu trí tuệ và đón nhận Cờ thi đua 
của Bộ trưởng Bộ KH&CN vào 
ngày 23/5 tại Hà Nội. 

Trong 15 năm hoạt động và 
phát triển (24/5/2007 - 24/5/2022), 
Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đã 
đạt được nhiều kết quả nổi bật về 
nghiên cứu khoa học; đào tạo, 
huấn luyện; tư vấn, giám định; 
dịch vụ thông tin sở hữu công 
nghiệp. Trong hoạt động nghiên 
cứu khoa học đã thực hiện thành 
công nhiều đề án, đề tài cấp quốc 
gia, cấp bộ và cấp cơ sở phục vụ 
trực tiếp cho khiển khai hoạt động 
đào tạo, giám định về sở hữu trí 
tuệ, cung cấp các luận cứ khoa học 
phục vụ cho việc hoạch định, thẩm 
định các chính sách về sở hữu trí 
tuệ, xây dựng Chiến lược quốc gia 
về sở hữu trí tuệ, xây dựng Dự 

thảo Luật sửa đổi một số điều của 
Luật Sở hữu trí tuệ. 

Đặc biệt, kết quả thực hiện dự 
án cấp quốc gia đã tạo ra công cụ, 
cơ sở cho việc thực hiện hoạt động 
phổ biến, khai thác thông tin và 
cung cấp dịch vụ sở hữu công 
nghiệp cho Viện và các tổ chức 
khác, đó là Nền tảng Dữ liệu và 
Dịch vụ sở hữu công nghiệp 
IPPlatfom và 19 Trạm IPPlatform 
đang được vận hành. Đây là Nền 
tảng đầu tiên cho phép kết nối các 
cá nhân, tổ chức có sáng chế, giải 
pháp hữu ích với các bên có nhu 
cầu mua. Điểm nổi bật của Nền 
tảng IPPlatform là cho ra kết quả 
tìm kiếm nhanh chóng, độ chính 
xác cao, phù hợp với mọi đối 
tượng với kỹ năng tra cứu khác 
nhau. Khác với các cơ sở dữ liệu 
sẵn có trước đây chỉ có chức năng 
tra cứu, IPPlatform cung cấp nhiều 
dịch vụ khác về sở hữu công 
nghiệp như nộp đơn đăng ký, giám 
định, định giá tài sản trí tuệ… 
Ngoài ra, nền tảng còn cho phép 
người dùng tự cập nhật các thông 
tin mới nhất liên quan đến tài sản 
trí tuệ và đăng thông tin mua bán 
sáng chế, giải pháp hữu ích. Hiện 
mạng lưới các Trạm IPPlatform đã 
được thiết lập, mở rộng tại nhiều 
địa phương trong cả nước, đưa 
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thông tin và dịch vụ sở hữu công 
nghiệp đến địa phương, gần với 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân:  
Sở KH&CN các tỉnh/thành phố 
Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hà 
Tĩnh, Nghệ An, Hải Phòng, Bình 
Định, Quảng Ninh…, Viện Khoa 
học nông nghiệp Việt Nam – Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Viện Quản trị tài sản trí tuệ 
Minh Đức, … Với những tiện ích 
ưu việt nói trên so với những công 
cụ khai thác thông tin SHCN trước 
đây, Nền tảng IPPlatform đã nhận 
được Giải thưởng sáng tạo KHCN 
Việt Nam năm 2019. 

Bên cạnh đó, hoạt động đào 
tạo, huấn luyện về Chương trình 
đào tạo quản trị tài sản trí tuệ do 
Viện phối hợp với Sở KH&CN 
Thành phố Hồ Chí Minh với các 
chuỗi module từ cơ bản đến nâng 
cao dành cho các loại đối tượng 
học viên khác nhau đã bước đầu 
gây dựng được đội ngũ quản trị 
nhân viên tài sản trí tuệ đầu tiên 
của Việt Nam (doanh nghiệp, tổ 
chức đào tạo, nghiên cứu…) nhằm 
đáp ứng nhu cầu nhân lực quản trị 
viên tài sản trí tuệ của các tổ chức, 
doanh nghiệp. 

Theo ông Tạ Quang Minh, 
thời gian tới, Viện sẽ tiếp tục phát 
triển theo hướng duy trì, phát triển 

các hoạt động đã được xây dựng; 
tăng cường triển khai các hoạt 
động đào tạo, huấn luyện dành cho 
doanh nghiệp, các tổ chức 
KH&CN, cá nhân nhằm nâng cao 
hiểu biết, kỹ năng quản trị, phát 
triển hiệu quả tài sản trí tuệ; đẩy 
mạnh hoạt động thông tin và dịch 
vụ sở hữu công nghiệp theo hướng 
phối hợp với các Sở KH&CN phổ 
biến, khai thác mạnh mẽ thông tin 
sở hữu công nghiệp và cung cấp 
các dịch vụ về sở hữu công nghiệp 
đa dạng, chất lượng cao phục vụ 
công tác quản lý nhà nước và phát 
triển tài sản trí tuệ. 

Ngày 24/5/2007, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN đã ký Quyết định số 
846/QĐ-BKHCN thành lập Viện 
Khoa học sở hữu trí tuệ để triển 
khai thực hiện nghiên cứu khoa 
học; đào tạo, huấn luyện; giám 
định, tư vấn và định giá trong lĩnh 
vực sở hữu trí tuệ. 

 (Theo most.gov.vn) 
 
 
 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
Băng vết thương bằng hydrogel 
giải phóng kháng sinh khi phát 
hiện vi khuẩn 

Các nhà khoa học tại Đại học 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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Brown - Hoa Kỳ đã phát triển loại 
vật liệu mới có thể giải phóng thuốc 
khi có vi khuẩn gây bệnh ở xung 
quanh. Khi sử dụng miếng băng, 
hydrogel có thể cung cấp thuốc 
theo yêu cầu khi có dấu hiệu nhiễm 
trùng. 

Việc lạm dụng kháng sinh là 
một trong những nguyên nhân 
chính dẫn đến tình trạng kháng 
thuốc ở vi khuẩn. Sử dụng đủ liều 
lượng vào đúng thời điểm có thể 
giúp làm chậm quá trình đó, 
nhưng khó để đánh giá. Vì vậy, 
đối với nghiên cứu mới, các nhà 
khoa học đã phát triển một loại vật 
liệu thông minh chỉ giải phóng 
khối lượng thuốc khi phát hiện vi 
khuẩn. 

Hydrogel được tạo thành từ 
mạng lưới polyme liên kết chéo 
với nhau có thể chứa một lượng 
các hạt nano, chẳng hạn như thuốc 
kháng sinh. Tuy nhiên, vật liệu 
này được thiết kế sao cho các 
polyme sẽ bị phân hủy khi gặp 
những enzym được gọi là beta-
lactamase, được tạo ra bởi nhiều 
vi khuẩn gây bệnh. Sau đó lần lượt 
giải phóng các hạt nano. 

Nhóm nghiên cứu đã thử 
nghiệm kỹ thuật này trong các đĩa 
thí nghiệm và trên nhiều mẫu da 
lợn, sử dụng các hạt nano huỳnh 

quang có thể được theo dõi rõ ràng 
khi chúng được giải phóng. Và 
chắc chắn, hydrogel đã giải phóng 
tải trọng của chúng để phản ứng 
với vi khuẩn sản xuất beta-
lactamase, trong khi các enzym vi 
khuẩn khác không làm suy giảm 
cấu trúc. Điều đó cho thấy rằng kỹ 
thuật này có thể được chọn lọc đối 
với một số vi khuẩn nhất định hơn 
những vi khuẩn khác. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 

 Thiết bị phát quang siêu co 
giãn: Chặng đường của những 
bất ngờ  

Từ việc sử dụng sợi nano 
đồng, thiết bị do TS. Trần Nguyên 
Hùng (Đại học Quốc gia Jeonbuk, 
Hàn Quốc) và đồng nghiệp phát 
triển có thể xoắn, gập hay kéo 
giãn 100% mà vẫn duy trì được 
khả năng phát sáng ổn định, thậm 
chí còn sáng hơn so với khi ở hình 
dạng ban đầu. 

 
TS. Trần Nguyên Hùng đang kéo giãn 

tấm điện cực trong suốt làm từ sợi nano 
đồng và PDMS. 
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Cầm trên tay tấm điện cực 
trong suốt đang được kéo giãn, 
TS. Trần Nguyên Hùng vẫn nhớ 
như in quá trình nghiên cứu kéo 
dài nhiều năm với những khám 
phá bất ngờ, từ tiền đề là các 
nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano 
bắt đầu từ năm 2014. Lúc này, 
những thiết bị mang được trên 
người (wearable devices) hoặc có 
thể co giãn đang trở thành hướng 
nghiên cứu phát triển mạnh mẽ 
trên thế giới, trong đó, các thiết bị 
phát quang co giãn là chủ đề rất 
được quan tâm bởi những giá trị 
khổng lồ mà chúng đem lại khi 
dùng cho màn hình điện thoại, 
máy tính, ti vi hay các nguồn 
chiếu sáng. 

Trong số các loại thiết bị phát 
quang có triển vọng mặc trên 
người như vậy, thiết bị phát quang 
dùng điện xoay chiều (ACEL) là 
một lựa chọn tiềm năng, nhờ ưu 
điểm là độ tương phản rất cao, 
thời gian đáp ứng rất nhanh và có 
góc nhìn lớn. Thêm vào đó, ACEL 
có cấu trúc đơn giản chỉ gồm hai 
điện cực và một lớp phát quang 
gồm các hạt quang điện cỡ 
micromet được bọc trong một môi 
trường điện môi.  

Dù hài lòng với sản phẩm đầu 
ra, dưới góc nhìn của nhà nghiên 

cứu trước một dòng chảy rất dài 
và rộng lớn của khoa học, TS. 
Hùng cho rằng “đây mới chỉ là 
một đóng góp nhỏ bé trên con 
đường phát triển một thiết bị hoàn 
chỉnh và được thương mại hóa mà 
thôi”. Để làm ra một thiết bị có 
màn hình hoàn thiện, theo TS. 
Hùng, các nghiên cứu tiếp theo có 
thể tập trung vào tạo hình cho điện 
cực để hiển thị được chữ và hình 
ảnh. Bên cạnh đó, hiện màn hình 
này vẫn đang ở trạng thái đơn sắc, 
do đó cần phải nghiên cứu để thay 
đổi vật liệu ở lớp phát quang và 
tạo ra ánh sáng có bước sóng lớn 
hơn. “Chúng tôi cũng đang viết 
một bản thảo về việc nghiên cứu 
giảm điện áp hoạt động của thiết 
bị xuống nhằm có một sản phẩm 
hoàn hảo hơn so với hiện tại”, TS. 
Hùng chia sẻ về dự định.  

(Theo khoahocphattrien.vn) 

 Ứng dụng công nghệ robot để 
hỗ trợ phục hồi chức năng cho 
khớp cổ tay 

Sản phẩm do TS Phan Gia 
Hoàng (ĐH Bách khoa TPHCM) 
và cộng sự chế tạo, giúp bệnh 
nhân đột quỵ hay tai nạn tập luyện 
phục hồi chức năng khớp cổ tay 
được thường xuyên và độc lập, 
giảm thiểu sự phụ thuộc vào hỗ 
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trợ của nhân viên kỹ thuật. 

 
Thử nghiệm sản phẩm trên 

bệnh nhân 
Nhằm hỗ trợ bệnh nhân bị 

khuyết tật vận động chi trên khôi 
phục được chức năng vận động, 
TS. Phan Gia Hoàng và các cộng 
sự tại trường ĐH Bách khoa 
TPHCM đã thực hiện đề tài 
"Nghiên cứu và chế tạo thiết bị hỗ 
trợ phục hồi chức năng cho khớp 
cổ tay".  

Thiết bị do nhóm chế tạo với 
phần cơ khí có 2 bậc tự do, phù 
hợp với chuyển động gập - duỗi 
của cổ tay và xoay cẳng tay. Qua 
đó, giúp người bệnh chuyển động 
lặp đi lặp lại, tạo phản xạ phản hồi 
thông tin ngược về não và có thể 
chuyển động nhiều hơn so với 
điều trị thông thường. Ngoài ra, 
nhóm thiết kế phần mềm các bài 
tập phục hồi chức năng dưới hình 
thức trò chơi tương tác, giúp cho 
bệnh nhân thích thú tập luyện. Với 
6 trò chơi phục hồi chức năng 
(gập, duỗi, quay sấp, quay ngửa và 
hai bài kết hợp cả hai chuyển 

động), được thiết kế phù hợp với 
khả năng thích ứng của từng bệnh 
nhân. Ở mỗi trò chơi, có 6 mức độ 
để bệnh nhân tương tác và trở lực 
do động cơ tạo ra sẽ thay đổi, tăng 
dần mức độ khó. Ngoài ra, thiết bị 
cũng có chế độ giúp bệnh nhân 
dùng tay bình thường tập cho tay 
cần phục hồi. 

Thiết bị đang được thử nghiệm 
trên các bệnh nhân bị chấn thương 
và tai biến tay, đang thực hiện các 
bài tập phục hồi chức năng tại 
bệnh viện Gia An 115, TPHCM. 
Sản phẩm giúp bệnh nhân có thể 
tập luyện được thường xuyên và 
độc lập, giảm thiểu sự phụ thuộc 
vào hỗ trợ của nhân viên kỹ thuật. 

Đề tài nghiên cứu đã được Sở 
KH&CN TPHCM nghiệm thu mới 
đây. Trong thời gian tới, nhóm sẽ 
tiếp tục phát triển bộ phần cứng và 
phần mềm cho thiết bị lên mức 3 
bậc tự do để hỗ trợ chuyển động 
các khớp cổ tay uyển chuyển hơn. 
Nhóm cũng mong muốn được thử 
nghiệm lâm sàng trên nhiều bệnh 
nhân hơn, với thời gian dài, để có 
thể đưa sản phẩm nghiên cứu vào 
thương mại hóa. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
Cơ chế tự thực bào giúp phát 
hiện các bệnh liên quan đến lão 
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hóa 
Nghiên cứu về sự tự thực bào 

(quá trình tái chế và sửa chữa bên 
trong tế bào) có tiềm năng rất lớn 
trong việc hỗ trợ chống lại quá 
trình lão hóa, nhiễm trùng và các 
bệnh như ung thư, Alzheimer và 
Parkinson. 

Nhóm nghiên cứu của GS 
Ioannis Nezis thuộc Đại học 
Warwick (Vương quốc Anh), đã 
xác định được các cơ chế phân tử 
và tế bào điều chỉnh quá trình tự 
thực bào có chọn lọc ở ruồi giấm 
Drosophila Melanogaster. Trong 
khi chức năng của các quá trình 
này ngày càng được hiểu rõ ở 
động vật có vú, đây là một trong 
những nghiên cứu đầu tiên ở côn 
trùng. Nghiên cứu mở ra hướng 
mới cho hiểu biết của chúng ta về 
cách tự điều chỉnh lượng thành 
phẩm của phức thể Golgi bằng 
cách tự thực bào có chọn 
lọc. Phức thể Golgi là một chồng 
các túi phẳng được tạo thành bởi 
các màng trong tế bào. Nó chuẩn 
bị các phân tử protein và chất béo 
để vận chuyển và sử dụng ở những 
nơi khác trong và ngoài tế bào. 
Giáo sư Nezis và nhóm của ông đã 
sử dụng phương pháp chỉnh sửa 
gen, tiêu điểm và kính hiển vi điện 
tử để xác định một loại tự thực 

bào có chọn lọc mới, được gọi là 
Golgiphagy, nghĩa là cách tế bào 
làm phân giải phức thể Golgi bằng 
cách tự thực bào. 

Hiểu được các cơ chế phân tử 
của quá trình tự thực bào có chọn 
lọc của phức thể Golgi trong tế 
bào sẽ giúp mở ra những hướng 
nghiên cứu mới, hỗ trợ làm sáng 
tỏ cơ chế tiềm ẩn của bệnh tật 
trong tế bào 

 (Theo vjst.vn) 
 
  Lần đầu trồng cây thành 
công trên đất lấy từ Mặt trăng 

Các nhà khoa học đến từ Đại 
học Florida đã lần đầu trồng cây 
thành công trên đất Mặt trăng, 
được mang về từ các chuyến thám 
hiểm nhiều thập kỷ trước. 

 
Các nhà khoa học đang hướng tới trồng 

cây trên Mặt trăng 

Để tiến hành thí nghiệm, các 
nhà khoa học đã chọn trồng 
cây Arabidopsis Thaliana, vốn đã 
được nghiên cứu kỹ lưỡng về mã 
di truyền cũng như phản ứng của 
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cây trong môi trường khắc nghiệt. 
Loại cây này có nguồn gốc tại lục 
địa Á-Âu và châu Phi, cùng họ với 
cây cải xanh và các loại rau khác 
như cải Brussel, súp lơ xanh và 
súp lơ trắng. 

Trong thí nghiệm, các nhà 
khoa học đã sử dụng khoảng 
12gram đất được thu thập từ nhiều 
địa điểm khác nhau trên Mặt trăng 
trong các sứ mệnh Apollo 11, 12 
và 17, đem chia vào các chậu cỡ 
thìa cà phê và trồng hạt giống với 
tỉ lệ khoảng một gram đất mặt 
trăng/hạt giống/chậu. Để đối 
chứng, họ cũng trồng hạt giống 
vào đất Trái đất và đất mặt trăng 
mô phỏng, được làm từ tro núi 
lửa. Tất cả các chậu cây này đều 
được tưới nước và bón chất dinh 
dưỡng mỗi ngày. 

Kết quả cho thấy sau hai ngày 
trồng, tất cả các chậu cây đều nảy 
mầm, kể cả chậu chứa mẫu đất 
Mặt trăng. Sau thời gian này, sự 
khác biệt bắt đầu xuất hiện khi 
những cây trồng trên đất thuộc 
nhóm đối chứng mọc khỏe hơn 
trên đất Mặt trăng. Cây trồng trên 
đất Mặt trăng sinh trưởng có phần 
còi cọc hơn ở cả rễ và lá cây. Tuy 
vậy, tất cả các cây đều sống sót 
cho tới khi được các nhà khoa học 
thu hoạch sau 20 ngày, ngay trước 

khi cây nở hoa, để phục vụ nghiên 
cứu RNA. Kết quả phân tích cho 
thấy các cây được trồng trong đất 
Mặt trăng có phản ứng tương tự 
như khi được trồng trong môi 
trường khắc nghiệt, như trên đất 
chứa nhiều muối hoặc kim loại 
nặng. 

Cơ quan Hàng không Vũ trụ 
Mỹ (NASA) đang chuẩn bị cho 
chuyến du hành quay trở lại Mặt 
trăng vào năm 2025 trong khuôn 
khổ chương trình vũ trụ Artemis, 
với mục tiêu dài hạn là thiết lập sự 
hiện diện của con người tại đây. 
Kết quả thí nghiệm đột phá này đã 
mang lại cho các nhà khoa học hy 
vọng rằng một ngày nào đó con 
người có thể trồng cây trực tiếp 
trên Mặt trăng. Điều này sẽ tiết 
kiệm chi phí cho các sứ mệnh 
không gian trong tương lai cũng 
như tạo điều kiện cho những 
chuyến du hành dài hơn và xa 
hơn. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 
  Bộ lọc cát chậm xử lý 99,9% 
nhựa nano có trong nước uống  

Một nghiên cứu mới của các 
nhà khoa học Thụy Sỹ đã xác định 
hiệu quả của các kỹ thuật khác 
nhau trong việc loại bỏ nhựa nano 
khỏi nước và chỉ ra rằng các hệ 
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thống hoạt tính sinh học được gọi 
là bộ lọc cát chậm có thể xử lý các 
hạt vi nhựa đạt hiệu quả 99,9%. 

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện 
các thí nghiệm kiểm tra ba kỹ 
thuật: lọc than hoạt tính; ozon hóa, 
trong đó ozon được truyền vào 
nước để xử lý và khử trùng; và lọc 
cát chậm. Kỹ thuật lọc cát chậm 
bao gồm một lớp sỏi, cát và một 
lớp hoạt tính sinh học trên bề mặt 
có chứa giun và vi khuẩn.  

Các hạt nhựa nano được gắn 
thẻ là nguyên tố hóa học palađi và 
được thêm vào nước chưa qua xử 
lý với số lượng lớn, cho phép theo 
dõi hành trình của chúng trong 
suốt quá trình xử lý nước bằng 
khối phổ kế. Trong số các kỹ thuật 
được nghiên cứu, các nhà khoa 
học nhận thấy quá trình lọc cát 
chậm loại bỏ các hạt nhựa nano 
thành công nhất với hiệu quả đạt 
99,9%. Như vậy, phương pháp lọc 
cát chậm sẽ xử lý hàm lượng nhựa 
nano cao trong thời gian dài, mặc 
dù lớp cát vài cm trên cùng sẽ cần 
được loại bỏ để ngăn chặn tình 
trạng tắc nghẽn màng sinh học.  

(Theo vista.gov.vn) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo 
hệ thống thiết bị phục vụ đào 

tạo về IoT 
Hiện nay, nhiều trường đại 

học trong nước như Đại học Khoa 
học Tự nhiên, Đại học Bách khoa, 
Đại học Công nghệ Thông tin, Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật thành phố 
Hồ Chí Minh (TP. HCM), Đại học 
Quốc tế, Đại học FPT, Đại học 
Công nghệ TP. HCM… đã đưa 
môn học Internet kết nối vạn vật 
(Internet of Things - IoT) vào 
chương trình đào tạo.  

Kết quả khảo sát một số 
chương trình đào tạo về IoT ở 
những trường hàng đầu ở 
TP.HCM cho thấy hiện nay chưa 
có đơn vị nào trong nước thực 
hiện nghiên cứu chế tạo và cung 
cấp cho thị trường sản phẩm về hệ 
thống IoT cho đào tạo. Các 
chương trình đào tạo về IoT chứa 
đầy đủ các nội dung đào tạo cơ 
bản và ứng dụng. Lĩnh vực đào tạo 
khá rộng và có tính liên ngành 
như: lĩnh vực thiết bị nhúng, cảm 
biến, tự động hóa, mạng viễn 
thông, lập trình, xử lý dữ liệu lớn, 
điện toán đám mây, bảo mật… 
Đây cũng là một khó khăn khi 
giao môn học cho một đơn vị quản 
lý. Có nơi môn học IoT được đặt 
tại Khoa Khoa học và Kỹ thuật 
máy tính (Đại học Bách khoa 
TP.HCM), hay đặt tại Bộ môn Kỹ 
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thuật Máy tính và Viễn thông (Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM). 
Cũng có nơi, môn học IoT được 
giao cho Bộ môn viễn thông hay 
Khoa Công nghệ thông tin. Về 
phần thực hành, có một số trường 
triển khai thực hành về IoT cơ sở 
trên một số KIT nhập ngoại hoặc 
tự chế theo dạng tích hợp các 
module có sẵn trên thị trường. 

Trước thực tế này, nhóm 
nghiên cứu đến từ Viện Nghiên 
cứu Điện tử, Tin học, Tự động 
hóa, Bộ Công thương, do TS. 
Nguyễn Viết Thắng đứng đầu, đã 
thực hiện đề tài “Nghiên cứu thiết 
kế, chế tạo hệ thống thiết bị phục 
vụ đào tạo về IoT”. Mục tiêu của 
đề tài là xây dựng một mô hình 
đào tạo cơ bản về IoT với hướng 
ứng dụng công nghiệp, mà hiện 
nay thị trường trong nước hầu hết 
hướng tới như nhà thông minh, 
thành phố thông minh… 

Sau một năm thực hiện, Đề tài 
đã đạt được các kết quả chính như 
sau: 

Mô hình được thiết kế chế tạo 
là IoT-T01-Vielina bao gồm: KIT 
gateway IoT-G, các KIT cảm biến 
IoT-S. Trên các KIT có gắn các 
giao diện truyền thông WiFi, 
Zigbee, Bluetooth, Lora. 
3G/GPRS, cho phép kết nối không 

dây các KIT với nhau và với máy 
tính. KIT IoT-S chứa 5 loại cảm 
biến gồm: nhiệt độ - độ ẩm, áp 
suất, trọng lượng, ánh sáng và 
mưa. 

Hệ thống được cung cấp 23 
bài thực hành, bao gồm các bài về 
khảo sát, vận hành hệ thống, các 
bài thực hành về đo lường cảm 
biến IoT, kết nối hệ thống với điện 
toán đám mây và thực hành điều 
khiển mở rộng. Sản phẩm sau đó 
đã được thử nghiệm tại một cơ sở 
đào tạo cho kết quả tốt. 

Với những kết quả thu được 
của đề tài, Cơ quan chủ trì đề tài 
và nhóm thực hiện đề tài đề xuất 
kiến nghị các cơ quan có thẩm 
quyền xem xét, hỗ trợ để hoàn 
thiện các sản phẩm hiện có, đáp 
ứng toàn diện hơn yêu cầu thực tế 
của các đơn vị có nhu cầu sử 
dụng, nhằm đưa sản phẩm đến với 
thị trường. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 

 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo 
thiết bị thử mỏi cáp bán tự động 

Vành cùng với lốp là một 
trong các chi tiết đóng vai trò 
quan trọng trong việc giúp người 
lái phương tiện có thể chuyển 
động trên đường giao thông trong 
mọi trường hợp và đảm bảo an 
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toàn cho người đi trên xe khi có 
vấn đề xảy ra trên đường: gặp vật 
cứng, ổ gà, hay tải trọng lớn. Cho 
tới nay, quy chuẩn 
QCVN78:2014/BGTVT đã được 
ban hành nhằm thống nhất các 
liên quan đến phê duyệt vành 
bánh xe cho xe chở khách và moóc 
kéo theo. Ở các nước có nền công 
nghiệp phát triển như Mỹ, Nhật, 
châu Âu thì vành ô tô là đối tượng 
bắt buộc phải kiểm tra, thử 
nghiệm trước khi được lắp lên 
phương tiện bán ra thị trường. 
Trong khối các nước ASEAN và 
Việt Nam, vành ô tô là đối tượng 
kiểm tra chất lượng theo lộ trình. 

Năm 2015, nhóm nghiên cứu 
do ThS. Đinh Quang Vũ, Cục 
Đăng kiểm Việt Nam đã được Bộ 
Giao thông vận tải cho phép thực 
hiện đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế, 
chế tạo lắp đặt thiết bị thử độ mỏi 
góc của vành hợp kim nhẹ ô tô”. 

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo 
thiết bị thử độ mỏi góc của vành 
hợp kim nhẹ ô tô là một nhiệm vụ 
rất khó khăn nhưng cần thiết để 
phục vụ công tác đăng kiểm xe cơ 
giới. Sau 19 tháng nghiên cứu 
nghiêm túc, bám sát các yêu cầu 
trong thuyết minh đề cương, chủ 
nhiệm đề tài cùng nhóm nghiên 
cứu đã hoàn thành đề tài khoa học 

cấp Bộ.  
Các nội dung đề tài đã đạt 

được như sau: 
1. Nghiên cứu một cách tổng 

quát về thiết bị thử độ mỏi góc của 
vành hợp kim nhẹ ô tô; 

2. Tìm hiểu một cách hệ thống 
các tiêu chuẩn, tài liệu quốc tế và 
Việt Nam về thiết bị thử độ mỏi 
góc của vành hợp kim nhẹ ô tô và 
ứng dụng của nó; 

3. Nghiên cứu lựa chọn 
phương án, thiết kế, chế tạo và lắp 
đặt hoàn chỉnh 01 thiết bị phù hợp 
yêu cầu của thuyết minh đề cương 
và đáp ứng được quy chuẩn thử 
nghiệm QCVN 78:2014/BGTVT. 

4. Ứng dụng thiết bị chế tạo để 
thử nghiệm trên 05 mẫu vành khác 
nhau. 

5. Thiết bị đã được Tổng cục 
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
hiệu chuẩn và cấp Giấy chứng 
nhận hiệu chuẩn số FC.26.16 ngày 
11/10/2016. 

Bằng các nghiên cứu lý thuyết 
và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, 
thiết bị có ứng dụng công nghệ tự 
động hóa sử dụng linh kiện điện tử 
hiện đại của Nhật Bản, Hàn Quốc 
có thể khẳng định những kết quả 
đo có độ tin cậy. Về ý nghĩa thực 
tiễn, thiết bị có thể sử dụng phục 
vụ công tác thử nghiệm linh kiện 
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xe cơ giới. Ngoài ra, thiết bị còn 
phục vụ công tác nghiên cứu khoa 
học, nghiên cứu phát triển sản 
phẩm vành ô tô của các doanh 
nghiệp và quá trình kiểm tra thử 
nghiệm xe cơ giới phục vụ công 
tác quản lý chất lượng phương 
tiện. Hướng nghiên cứu tiếp tục 
của đề tài sẽ là nghiên cứu gá kẹp 
vành tự định tâm. 

 (nasati) 
 

 Nghiên cứu, thiết kế và xây 
dựng mô hình thí nghiệm ảo 
PLC Mishubishi phục vụ công 
tác đào tạo 

Hiện nay PLC được sử dụng 
rất phổ biến trong công nghiệp. Ở 
Việt Nam có rất nhiều nhà máy do 
Nhật đầu tư sản xuất, các dây 
chuyền sản xuất đều của Nhật nên 
việc sử dụng các PLC do Nhật sản 
xuất lại càng trở nên phổ biến. 

Cơ quan chủ trì Trường Cao 
đẳng Công nghiệp và Thương mại 
cùng phối hợp với Chủ nhiệm đề 
tài ThS. Đặng Thị Quỳnh Trang 
thực hiện “Nghiên cứu, thiết kế và 
xây dựng mô hình thí nghiệm ảo 
PLC Mishubishi phục vụ công tác 
đào tạo” với mục tiêu nâng cao 
chất lượng đào tạo của sinh viên 
ngành Điều khiển và tự động hoá 
tại trường Cao đẳng Công nghiệp 

vả Thương mại nói riêng và các 
trường dạy nghề Điện nói chung. 

Hiện nay trong các dây chuyền 
sản xuất công nghiệp các bộ PLC 
đã trở thành một thiết bị quan 
trọng và không thể thiếu. PLC gần 
như đã thay thế toàn bộ các hệ 
điều khiển bằng rơle. Do ứng dụng 
rộng rãi của PLC trong công 
nghiệp nên các trường dạy nghề 
đã đưa môn học PLC vào giảng 
dạy cho học sinh nhằm đáp ứng 
nhu cầu thực tế thị trường, giúp 
sinh viên sau khi ra trường dễ 
dàng tiếp cận môi trường công 
nghiệp. Tại trường cao đẳng Công 
nghiệp và Thương Mại môn học 
PLC được đưa vào giảng dạy từ 
năm 2005. 

Với sự phát triển nhanh chóng 
của khoa học công nghệ, đặc biệt 
là lĩnh vực điện tử, vi xử lý, vi 
mạch, các bộ PLC ngày càng đa 
dạng về chủng loại, kiểu dáng và 
tính năng tác dụng. Điều đó đòi 
hỏi sự học tập, nghiên cứu không 
ngừng của những cán bộ, kỹ thuật 
viên công tác quản lý và vận hành 
trong lĩnh vực này. 

Bên cạnh sự phát triển không 
ngừng của PLC trong những năm 
gần đây màn hình cảm biến được 
ứng dụng rộng rãi trong công 
nghiệp do mang lại hiệu quả rất 



 Số 256 – 6/2022 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 21 
 

đáng kể. Màn hình cảm biến cho 
phép người vận hành có thể điều 
khiển và giám sát toàn bộ các 
thông số của quá trình điều khiển, 
đồng thời cũng cho phép giảm số 
lượng đầu vào cho các bộ điều 
khiển PLC, cho phép người vận 
hành dễ dàng quan sát các tham số 
hệ thống, xác định lỗi của các hệ 
thống điều khiển tự động nhờ khả 
năng cảnh báo (Alarm) của màn 
hình cảm biến. Vì vậy đối với sinh 
viên ngành Điện nói chung 3 và 
sinh viên ngành Điều khiển và tự 
động hóa nói chung việc tiếp cận 
với hệ thống điều khiển sử dụng 
PLC- HMI là rất cần thiết. 

Nghiên cứu, thiết kế và xây 
dựng mô hình thí nghiệm ảo PLC 
Mishubishi là một đề tài cấp thiết, 
có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 
Đề tài đã thu thập, đánh giá được 
mức độ sử dụng lao động ngành tự 
động hóa, mức độ sử dụng PLC và 
màn hình Mitshubishi trên một số 
doanh nghiệp lớn tại địa bàn tỉnh 
Vĩnh Phúc. Mô hình được xây 
dựng bám sát các tiêu chí đào tạo, 
hình thức theo tiêu chuẩn của các 
mô hình đang thịnh hành trên thị 
trường. Mô hình thiết kế và chế 
tạo xong đã được đưa vào giảng 
dạy cho sinh viên K12 của nhà 
trường. Hệ thống các bài thực 

hành được xây dựng chi tiết giúp 
nâng cao chất lượng đào tạo của 
nhà trường, đồng thời cũng là 
nguồn tài liệu tham khảo rất hữu 
ích cho giáo viên trường cao đẳng 
công nghiệp và Thương mại cũng 
như giáo viên một số trường dạy 
nghề khác để giảng dạy về PLC. 

Chương trình giao diện giám 
sát và giao tiếp với người vận 
hành được thiết kế tương đối sát 
với các màn hình trong thực tế, 
các bài tập thực hành tương đối đa 
dạng đảm bảo trang bị cho sinh 
viên những kiến thức cơ bản nhất 
có thể đáp ứng được hầu hầu hết 
các bài toán trong công nghiệp. 

 (nasati) 
 
  Chế tạo vật liệu quang nhiệt 
từ trái phật thủ  

Trên hành trình nghiên cứu 
giải pháp chuyển hóa nước biển 
thành nước ngọt phù hợp với điều 
kiện ở Việt Nam, TS. Phạm Tiến 
Thành và các cộng sự ở trường 
ĐH Việt Nhật (ĐHQGHN) đã tìm 
cách tận dụng những nguyên liệu 
sẵn có như nước trà và trái phật 
thủ để chế tạo vật liệu quang nhiệt 
giá rẻ, có hiệu suất cao để cung 
cấp nước sạch cho sinh hoạt. 

Khác với nước ngọt chiếm tỉ lệ 
rất nhỏ trên Trái đất, nước biển là 
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một nguồn tài nguyên khổng lồ. 
Làm thế nào để khai thác nguồn 
tài nguyên này trong bối cảnh 
nước sạch ngày càng khan hiếm là 
bài toán mà nhiều nơi trên thế 
giới, bao gồm Việt Nam đang theo 
đuổi. Các nhà nghiên cứu vật liệu 
như TS. Phạm Tiến Thành ở 
trường ĐH Việt Nhật (ĐHQGHN) 
cũng không nằm ngoài xu hướng 
này: “Trong những năm gần đây, 
chúng tôi tập trung nghiên cứu vật 
liệu quang nhiệt để ứng dụng 
trong các hệ thống lọc nước biển 
thành nước ngọt. Rất nhiều nhóm 
nghiên cứu cũng quan tâm đến 
phương pháp này”, anh cho biết. 

 
TS. Phạm Tiến Thành trong phòng  

thí nghiệm. 

Việc chế tạo hệ thống sản xuất 
hơi nước bằng năng lượng mặt 
trời, với thành phần chính là vật 
liệu quang nhiệt không phải là 
điều quá khó. “Trong khoảng 5 
năm gần đây đã có rất nhiều 
nghiên cứu chế tạo ra các loại vật 
liệu quang nhiệt khác nhau, bao 

gồm vật liệu nano kim loại, vật 
liệu bán dẫn vô cơ, vật liệu carbon 
và vật liệu cao phân tử”, TS. Phạm 
Tiến Thành cho biết.  

Kết quả thử nghiệm đã gợi mở 
những ứng dụng hứa hẹn của vật 
liệu quang nhiệt từ quả phật thủ: 
“Trong điều kiện mô phỏng ở 
phòng thí nghiệm, vật liệu có tốc 
độ bay hơi nước là 1.92 kg m2/giờ 
trên một đơn vị ánh sáng mặt trời 
(tương đương 1 kW m2), ngang 
bằng, thậm chí cao hơn các vật 
liệu quang nhiệt bằng sinh khối đã 
có”, TS. Phạm Tiến Thành cho 
biết. Nếu ứng dụng trong hệ thống 
sản xuất hơi nước bằng năng 
lượng mặt trời thực tế, mỗi ngày 
hệ thống có thể sản xuất từ 2,4-
3,7kg/ m2 nước sạch, đáp ứng đủ 
nhu cầu nước sinh hoạt hàng ngày 
trên quy mô nhỏ. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 

 
 
DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, 
BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ: PHÙ 
HỢP VỚI CAM KẾT QUỐC 
TẾ VÀ CÁC ĐIỀU ƯỚC 
QUỐC TẾ  

Ngày 31/5/2022, trong khuôn 
khổ kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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XV, Quốc hội đã thảo luận tại hội 
trường về dự thảo Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Sở 
hữu trí tuệ (dự thảo Luật). Dự 
thảo Luật nhận được sự quan tâm 
của nhiều đại biểu Quốc hội. 

Phiên thảo luận toàn thể tại hội 
trường về dự thảo Luật được tổ 
chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch 
Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó 
Chủ tịch Thường trực Quốc hội 
Trần Thanh Mẫn điều hành nội 
dung. Phiên họp có sự tham dự 
của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật 
Hoàng Thanh Tùng - đại diện cơ 
quan chủ trì thẩm tra, Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Lê Minh Hoan - đại diện cơ 
quan chủ trì soạn thảo.  

Đại diện cơ quan chủ trì thẩm 
tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật 
Hoàng Thanh Tùng đã trình bày 
tóm tắt Báo cáo giải trình, tiếp thu, 
chỉnh lý dự thảo Luật. Sau khi tiếp 
thu, chỉnh lý, dự thảo Luật đã sửa 
đổi, bổ sung 102 điều của Luật Sở 
hữu trí tuệ (tăng 11 điều so với dự 
thảo Luật đã trình Quốc hội tại kỳ 
họp thứ 2), trong đó có 14 điều chỉ 
sửa đổi, bổ sung về kỹ thuật, bãi 

bỏ một số quy định tại 6 điều; 
đồng thời sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các luật khác có liên 
quan. 

Về mặt nội dung, dự thảo Luật 
được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng 
giữ nguyên phạm vi điều chỉnh và 
tên gọi của Luật là Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Sở 
hữu trí tuệ; giao quyền đăng ký 
sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, 
thiết kế bố trí và giống cây trồng 
là kết quả của nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ sử dụng ngân sách 
nhà nước cho tổ chức chủ trì; 
không thu hẹp đối tượng xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
sở hữu trí tuệ... 

Sau khi nghe Báo cáo giải 
trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 
Luật, đã có 18 đại biểu Quốc hội 
phát biểu ý kiến về dự thảo Luật, 
trong đó 13 đại biểu có ý kiến về 
nội dung sở hữu công nghiệp. Các 
đại biểu đều đánh giá cao việc cơ 
quan soạn thảo và cơ quan chủ trì 
thẩm tra đã nghiên cứu tiếp thu 
nhiều ý kiến của đại biểu Quốc 
hội, các chuyên gia, các nhà khoa 
học, các đối tượng chịu tác động 
để sửa đổi, bổ sung vào dự thảo 
Luật lần này, cơ bản đã khắc phục 
được những khó khăn, vướng mắc 
của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, 
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thể chế hóa được chủ trương của 
Đảng, đảm bảo tính thống nhất 
của hệ thống pháp luật, phù hợp 
với cam kết quốc tế và các điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên, đảm bảo chất lượng để Quốc 
hội thông qua tại kỳ họp này. Đa 
số đại biểu nhất trí với những nội 
dung sửa đổi, bổ sung trong dự 
thảo Luật lần này, đặc biệt là chủ 
trương giao quyền đăng ký sáng 
chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết 
kế bố trí và giống cây trồng là kết 
quả của nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ sử dụng ngân sách nhà 
nước cho tổ chức chủ trì và bổ 
sung kịp thời quy định về Quốc 
kỳ, Quốc huy, Quốc ca. 

Bên cạnh đó, một số đại biểu 
còn nêu ý kiến khác đối với một 
số nội dung trong dự thảo Luật. 
Trong lĩnh vực sở hữu công 
nghiệp, các ý kiến chủ yếu tập 
trung vào quy định liên quan đến 
các thủ tục xác lập quyền sở hữu 
công nghiệp (phản đối đơn, khiếu 
nại, từ chối cấp văn bằng bảo hộ, 
chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo 
hộ …), tính mới và kiểm soát an 
ninh đối với sáng chế, khả năng 
phân biệt của nhãn hiệu, khái niệm 
và tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi 
tiếng, điều kiện kinh doanh dịch 
vụ đại diện sở hữu công nghiệp, 

cạnh tranh không lành mạnh liên 
quan đến tên miền, bảo vệ quyền 
và các vấn đề có liên quan khác. 

(Theo vjst.vn) 
 
 

 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
Bà Rịa – Vũng Tàu triển 
khai Chương trình phát triển 
tài sản trí tuệ 

Chương trình phát triển tài 
sản trí tuệ giai đoạn 2022-2025 và 
định hướng đến năm 2030 gọi tắt 
vừa được UBND tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu phê duyệt, nhằm đưa sở 
hữu trí tuệ trở thành công cụ quan 
trọng nâng cao năng lực cạnh 
tranh, tạo môi trường khuyến 
khích đổi mới sáng tạo của tỉnh. 

 
Một số sản phẩm của Bà Rịa - Vũng Tàu 

thuộc Chương trìnhOCOP  

Theo đó, tỉnh phấn đấu đến 
năm 2025, có 100% viện nghiên 
cứu, trường đại học, cao đẳng, các 
tổ chức, doanh nghiệp có hoạt 
động nghiên cứu khoa học và đổi 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh 
được tập huấn, đào tạo cơ bản về 
SHTT. Có ít nhất 10 sản phẩm, 
dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh 
và 30 sản phẩm gắn với Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) của tỉnh, được hỗ trợ 
đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển 
tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc 
và chất lượng sau khi được bảo 
hộ. 

Để thực hiện các mục tiêu 
trên, Chương trình triển khai hỗ 
trợ tra cứu, khai thác thông tin 
SHTT cho các tổ chức, doanh 
nghiệp KH&CN, doanh nghiệp 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
nhằm tạo ra các tài sản trí tuệ 
được bảo hộ và bài báo khoa học 
có tính ứng dụng cao; triển khai 
các chương trình tập huấn, đào tạo 
từ cơ bản đến chuyên sâu về 
SHTT phù hợp với từng nhóm đối 
tượng; thúc đẩy đăng ký bảo hộ 
quyền SHTT ở trong và ngoài 
nước; nâng cao hiệu quả quản lý, 
khai thác và phát triển tài sản trí 
tuệ;…. 

Một số nhiệm vụ được ưu tiên 
thực hiện như hỗ trợ đăng ký bảo 
hộ sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, nhãn hiệu của các tổ chức, 
cá nhân; đăng ký chỉ dẫn địa lý, 
nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu 

tập thể cho sản phẩm, dịch vụ chủ 
lực, đặc thù của tỉnh và sản phẩm 
gắn với Chương trình OCOP; hỗ 
trợ kinh phí triển khai các biện 
pháp bảo vệ và nâng cao hiệu quả 
hoạt động thực thi quyền SHTT; 
tổ chức trưng bày, giới thiệu, triển 
lãm sản phẩm được bảo hộ quyền 
SHTT, cùng với các sản phẩm 
xâm phạm quyền SHTT;... 

Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng 
Tàu là đơn vị chủ trì, phối hợp với 
các sở, ngành, UBND các huyện, 
thị xã, thành phố và các tổ chức, 
cá nhân liên quan tổ chức triển 
khai Chương trình. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
'Chè Thái Nguyên' được bảo 
hộ nhãn hiệu tập thể tại 6 quốc 
gia  

Sở Khoa học và Công nghệ, 
Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên 
đã công bố nhãn hiệu tập thể 
“Chè Thái Nguyên” được bảo hộ 
tại Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc. 
Như vậy đến hiện tại, Chè Thái 
Nguyên đã được bảo hộ tại 6 quốc 
gia. 

Chè Thái Nguyên (hay còn gọi 
là trà Thái Nguyên) là loại chè 
xanh được làm từ lá của cây chè 
mọc ở vùng đất Thái Nguyên. Ở 
mỗi vùng của Việt Nam đều có 
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những loại đặc sản nổi tiếng riêng. 
Và đối với tỉnh Thái Nguyên thì 
chè xanh chính là loại đặc sản nổi 
tiếng nhất. 

Và mới đây, sau hơn 3 năm 
thẩm định hồ sơ, nhãn hiệu tập thể 
“Chè Thái Nguyên” chính thức 
được công bố bảo hộ tại Nga, 
Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây thành 
quả, sự khẳng định vững chắc đối 
với uy tín, chất lượng, danh tiếng 
và giá trị của chè Thái Nguyên. 
Đạt được kết quả nêu trên là do 
những năm qua tỉnh Thái Nguyên 
đã chú trọng tạo dựng thương hiệu 
cho sản phẩm trên thị trường trong 
nước và quốc tế. Trong đó, vấn đề 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho 
các sản phẩm chè Thái Nguyên 
được đặc biệt quan tâm. 

Đến nay, nhãn hiệu tập thể 
“Chè Thái Nguyên” đã được bảo 
hộ tại 6 quốc gia và vùng lãnh thổ 
gồm: Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật 
Bản, Hàn Quốc và Đài Loan 
(Trung Quốc). Việc xây dựng và 
phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè 
Thái Nguyên” tại các thị trường có 
tiềm năng xuất khẩu là một đòi hỏi 
cần thiết hiện nay. Việc làm này 
giúp chè Thái Nguyên tránh được 
các tranh chấp thương mại, dân sự 
tại thị trường nước ngoài ngày 
càng gia tăng. Trong khi đó, sản 

phẩm chè Thái Nguyên đang phải 
đối mặt với không ít thách thức về 
sở hữu trí tuệ. 

 (Theo laodong.vn) 
 
 Đài Loan sửa đổi quy định 
mới về ghi nhãn mật ong và sửa 
đổi tiêu chuẩn dư lượng thuốc 
trừ sâu 

Cơ quan Y tế và Phúc lợi Đài 
Loan (MOHW) đã phát hành 
Thông báo số 1111300822 ngày 
11/5/2022 về Quy định quản lý 
việc ghi nhãn mật ong đóng gói 
sẵn và các sản phẩm xi-rô từ mật 
ong (Regulations Governing the 
Labeling of Prepackaged Honey 
and its Syrup Products). 

Quy định này của Đài Loan 
được xây dựng dựa theo Khoản 10 
Mục 1 Điều 22 Luật quản lý vệ 
sinh an toàn thực phẩm của Đài 
Loan và sẽ có hiệu lực từ ngày 
01/7/2023. Nội dung chủ yếu 
gồm: 

Mật ong đóng gói sẵn và các 
sản phẩm siro có hàm lượng mật 
ong ≥ 60%, cỡ chữ của tên sản 
phẩm phải nhất quán và phải đáp 
ứng các yêu cầu sau: (1) Đối với 
sản phẩm có thêm đường (xi-rô), 
tên sản phẩm phải được ghi "Mật 
ong bổ sung đường" hoặc các từ 
tương đương; (2) Đối với nguyên 
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liệu thô khác không phải là đường 
(xi-rô) được thêm vào nhưng 
không thêm đường (xi-rô), thì tên 
của sản phẩm phải được đánh dấu 
bằng "Mật ong có chứa 〇〇 (với 
〇〇 là tên của nguyên liệu không 
phải là mật ong)" hoặc "Mật ong 
hỗn hợp/ điều chế" hoặc các từ có 
nghĩa tương đương. 

 
Đài Loan thông báo về quy định quản lý 

việc ghi nhãn mật ong xuất khẩu 
Mật ong đóng gói và các sản 

phẩm siro có hàm lượng mật ong 
dưới 60% mà tên sản phẩm có từ 
"mật ong (honey)", cỡ chữ của tên 
sản phẩm phải nhất quán với nhãn 
ghi rõ "Khẩu vị/ phong vị mật 
ong" hoặc các từ có nghĩa tương 
đương. Nguồn gốc (nước) xuất xứ 
nguyên liệu thô của mật ong phải 
được ghi rõ trên bao bì mật ong và 
các sản phẩm xi-rô đóng gói sẵn, 
đồng thời căn cứ trên hàm lượng 
lần lượt ghi theo thứ tự giảm dần. 

Sản phẩm mật ong đóng gói 
sẵn dán nhãn là "Mật ong", "Mật 
ong 100%", "Mật ong nguyên 

chất" hoặc các từ tương đương là 
các sản phẩm có thành phần chỉ là 
mật ong. Đối với các sản phẩm 
siro không có mật ong, tên của sản 
phẩm sẽ không được dán nhãn có 
ghi “mật ong/ honey” hoặc các từ 
tương đương. 

Việc ghi nhãn của sản phẩm 
không tuân thủ quy định này nếu 
phát hiện không trung thực, sai 
lệch, phóng đại hoặc gây hiểu 
nhầm vv... sẽ bị phạt theo các quy 
định có liên quan của luật này. 

Trước đó, Cơ quan Y tế và 
Phúc lợi Đài Loan (MOHW) cũng 
cho đăng thông báo về việc sửa 
đổi Phụ lục 1 Điều 3 và Phụ lục 5 
Điều 6 của "Tiêu chuẩn về giới 
hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực 
vật trong thực phẩm" và Điều 3 
của "Tiêu chuẩn về giới hạn dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật trong 
sản phẩm động vật" (The 
amendment on Appendix 1 of 
Article 3 and Appendix 5 of 
Article 6 of "Standards for 
Pesticide Residue Limits in 
Foods" and Article 3 of 
“Standards for Pesticide Residue 
Limits in Animal Products”). 

Theo đó, Phụ lục 1 Điều 3 và 
Phụ lục 5 Điều 6 của "Tiêu chuẩn 
về giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ 
thực vật trong thực phẩm", Đài 
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Loan đã (i) Hiệu chỉnh 58 tiêu 
chuẩn dư lượng cho phép đối với 
30 loại thuốc trừ sâu như 
Acequinocyl vv...; Phun 
spiromesifen trên dưa lưới, dưa 
vàng vv... gộp vào dưa và trái cây; 
dưa chuột, bí ngòi vv... gộp vào 
dưa và rau, xóa bốn tiêu chí ban 
đầu (Phụ lục 1 Điều 3); (ii) Bổ 
sung rau mầm đá cải bẹ xanh hay 
cải cay/ cải giới tử (Brassica 
juncea) thuộc loại rau ăn lá cuộn 
họ cải. 

Trong khi Điều 3 của "Tiêu 
chuẩn về giới hạn dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật trong sản phẩm 
động vật", Đài Loan sửa đổi tiêu 
chuẩn dung lượng cho phép bổ 
sung Boscalid và sáu loại thuốc 
trừ sâu đồng thời xóa Azocyclotin 
và sáu loại thuốc trừ sâu trong gia 
cầm và các sản phẩm chăn nuôi 
quy định tại Điều 3 của "Tiêu 
chuẩn về dư lượng thuốc trừ sâu 
trong các sản phẩm động vật". 

 (Theo vietq.vn) 
 
 Tập huấn Xây dựng và phát 
triển thương hiệu cho các sản 
phẩm địa phương của tỉnh Bạc 
Liêu 

Ngày 25/05/2022, Sở Giáo 
dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Bạc Liêu đã phối hợp với Cục Sở 

hữu trí tuệ tổ chức chương trình 
tập huấn “Xây dựng và phát triển 
thương hiệu cho các sản phẩm địa 
phương” của tỉnh Bạc Liêu. 

Trong những năm vừa qua, 
tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều hoạt 
động quan tâm bảo hộ, khai thác 
và phát triển quyền sở hữu trí tuệ 
để xây dựng và phát triển thương 
hiệu cho các sản phẩm địa 
phương. Tính đến thời điểm hiện 
nay Bạc Liêu đã có 02 chỉ dẫn địa 
lý và 05 nhãn hiệu tập thể: chỉ dẫn 
địa lý “Bạc Liêu” cho sản phẩm 
muối, “Hồng Dân” cho sản phẩm 
gạo một bụi đỏ, nhãn hiệu tập thể 
“Gành Hào” cho sản phẩm tôm 
cua giống, "Rau cần Nước Phước 
Long". 

Chính vì vậy, nhằm giúp cho 
cán bộ sở, ngành, hiệp hội, doanh 
nghiệp... của tỉnh hiểu rõ vấn đề 
về xây dựng, bảo hộ và quản lý 
chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng 
nhận, nhãn hiệu tập thể và tuyên 
truyền về phát triển thương hiệu 
cho các sản phẩm sau khi đã được 
cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu để 
đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh, ngày 
25/05/2022, Sở Giáo dục, Khoa 
học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu 
đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ 
tổ chức chương trình tập huấn 
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“Xây dựng và phát triển thương 
hiệu cho các sản phẩm địa 
phương” của tỉnh Bạc Liêu. 

Mở đầu chương trình Tập 
huấn là phần phát biểu khai mạc 
của Ông Huỳnh Hùng Dũng - Phó 
Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu trong 
đó nêu bật vai trò của quyền sở 
hữu trí tuệ với việc phát triển 
thương hiệu cho các sản phẩm đặc 
thù của tỉnh, đặc biệt cần chú 
trọng việc quản lý và khai thác 
nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý 
để nâng cao giá trị của sản phẩm, 
sức cạnh tranh của doanh nghiệp 
và góp phần phát triển kinh tế địa 
phương. 

Tiếp đến là phần trình bày của 
Bà Lê Minh Thu – Phó giám đốc 
Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn địa 
lý và nhãn hiệu quốc tế - Cục Sở 
hữu trí tuệ về “Tổng quan và vai 
trò của quyền sở hữu trí tuệ trong 
xây dựng và phát triển thương 
hiệu cho đặc sản địa phương”.  
Phần trình bày của Bà đã giúp cho 
các đại biểu tham dự hiểu được 
các vấn đề về tạo dựng Thương 
hiệu cho đặc sản địa phương; Vai 
trò của việc bảo hộ thương hiệu 
cho đặc sản địa phương; và việc 
đăng ký thương hiệu cho sản 
phẩm, đặc sản địa phương có gắn 

địa danh/dấu hiệu chỉ dẫn nguồn 
gốc dưới 03 hình thức: nhãn hiệu 
tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và 
chỉ dẫn địa lý.  

Tiếp theo chương trình, Ông 
Trần Giang Khuê - Trưởng Văn 
phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ 
tại thành phố Hồ Chí Minh cung 
cấp các kiến thức và kỹ năng về 
“Quản lý và khai thác nhãn hiệu 
tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và 
chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm 
địa phương”. Ông đã cho thấy 
hướng phát triển các sản phẩm đặc 
sản địa phương gắn với thương 
hiệu cộng đồng là một hướng đi 
phù hợp và là công cụ hữu hiệu 
trong phát triển bền vững, đưa 
nông sản của tỉnh Bạc Liêu tiến xa 
hơn ở thị trường trong và ngoài 
nước. 

Sau buổi Tập huấn là phần trao 
giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu cho tổ chức, cá nhân đã được 
Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng 
nhận đăng ký nhãn hiệu và phần 
thảo luận giữa các vị đại biểu 
tham dự với các vị lãnh đạo, 
chuyên gia. Buổi thảo luận đã diễn 
ra trong không khí vô cùng sôi 
nổi, các vị đại biểu đã có cơ hội 
chia sẻ những quan điểm dựa trên 
lăng kính cá nhân cũng như được 
giải đáp những thắc mắc còn tồn 
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đọng từ các vấn đề liên quan đến 
thương hiệu và các quyền sở hữu 
trí tuệ đối với các sản phẩm địa 
phương. 

 (Theo  IPvietnam.gov.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 TPHCM đặt hàng xây dựng 
mô hình hợp tác quốc tế về 
ươm tạo doanh nghiệp khởi 
nghiệp  

Sở KH&CN TPHCM vừa 
thông báo mời các đơn vị đăng ký 
thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng mô 
hình hợp tác quốc tế về ươm tạo 
và trao đổi các doanh nghiệp khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo giữa Việt 
Nam và các nước”. 

Nhiệm vụ được thực hiện để 
xây dựng mô hình hợp tác quốc tế 
giữa các tổ chức ươm tạo tại 
TPHCM với các tổ chức ươm tạo 
quốc tế, nhằm đưa các dự án khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng 
được huấn luyện, hoàn thiện công 
nghệ, sản phẩm, tìm kiếm thị 
trường, mở trộng hoạt động kinh 
doanh tại nước ngoài. 

Việc xây dựng mô hình hợp 
tác quốc tế về ươm tạo các doanh 
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo thực hiện trên việc nghiên cứu 
các mô hình hiện có trên thế giới. 
Trong đó, tập trung đánh giá khái 

quát về bối cảnh, điều kiện của hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo Thành phố, một số hoạt động 
hợp tác ươm tạo với các nước trên 
thế giới đã từng triển khai, cơ hội 
và thách thức trong các hoạt động 
hợp tác quốc tế này, vai trò của 
nhà nước đối với các hoạt động 
này. 

Từ đó, đề xuất mô hình và 
phương hướng triển khai hợp tác 
ươm tạo giữa TPHCM với các tổ 
chức quốc tế, phù hợp với sự phát 
triển của hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo Thành phố với 
các nội dung: quy trình hợp tác; 
cách thức triển khai chương trình 
hợp tác; hình thức tuyển chọn, 
đánh giá các đơn vị tham gia; các 
bước thực hiện, nhiệm vụ và trách 
nhiệm của các bên; phương án tài 
chính; kết quả kỳ vọng đạt được từ 
mô hình hợp tác và quy trình, tiêu 
chí đánh giá hiệu quả thực hiện; 
đề xuất một số chính sách hỗ trợ 
từ nhà nước. 

Đơn vị đăng ký thực hiện phải 
đáp ứng các điều kiện như có năng 
lực, kinh nghiệm trong việc ươm 
tạo doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo; có mối quan hệ chặt 
chẽ với mạng lưới cộng đồng khởi 
nghiệp tại TPHCM và Việt Nam. 
Đồng thời, có kinh nghiệm làm 
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việc với các đối tác quốc tế trong 
lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo, cũng như năng lực nghiên cứu 
và đề xuất mô hình hợp tác. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Tạo 'bệ phóng' cho doanh 
nghiệp sẵn sàng bứt phá  

Sáng ngày 3/6/2022, tại trụ sở 
33A Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà 
Nội, chuỗi chương trình “Cafe 
Sáng cùng HANOIBA” số 2 được 
tổ chức với chủ đề “Gặp gỡ, gắn 
kết, tiến tới cơ hội giao thương, 
kinh doanh”. 

Mở đầu chương trình, các đại 
diện doanh nghiệp đã giới thiệu về 
các lĩnh vực hoạt động, thế mạnh 
cũng như chia sẻ nhu cầu kết nối, 
hợp tác, đầu tư. Chia sẻ chân tình, 
sâu sắc về phát triển đội ngũ và 
doanh nghiệp trong bối cảnh mới, 
cũng như những kinh nghiệm kết 
nối giao thương với các doanh 
nghiệp lớn, ông Nguyễn Tuấn Hải 
cho biết, việc ứng biến của một 
nhà lãnh đạo doanh nghiệp phụ 
thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tuổi 
trẻ thì sự ứng biến sẽ nhanh, mạnh 
và quyết liệt. Đến tuổi trung niên 
sẽ điềm tĩnh hơn. Người ta sẽ nhìn 
lại tình huống tương tự đã xảy ra 
để có cách đối phó với thách thức. 

Chủ tịch HĐQT Alphanam 

Group cho rằng, một điều mà 
chúng ta đều nhận thấy, đó là việc 
đánh giá lại tiềm năng của thị 
trường nội địa. “Một thị trường tốt 
như thế, tại sao chúng ta không tập 
trung khai thác và tạo ra các sản 
phẩm mang thương hiệu Việt thực 
sự chất lượng?”, ông đặt câu hỏi. 

Ông nhấn mạnh nỗi trăn trở: 
“Muốn đi nhanh hơn thì cần hội 
nhập”. Theo đó, bên cạnh việc 
tăng dần các tỷ lệ nội địa hoá 
trong sản phẩm, tập trung vào 
những yếu tố như thiết kế, tính 
năng phù hợp với nhu cầu của 
người tiêu dùng Việt thì cần áp 
dụng phương thức “đứng trên vai 
người khổng lồ” nhờ tận dụng 
những công nghệ nước ngoài, sử 
dụng trí tuệ nhân loại: “Chúng ta 
đừng chỉ lệ thuộc vào tiêu chí tỷ lệ 
nội địa hoá trong một sản phẩm. 
Một sản phẩm doanh nghiệp Việt 
tự sản xuất 100% nhưng chất 
lượng không đủ tốt, người tiêu 
dùng lãng quên thì cũng đâu còn 
giá trị. Có rất nhiều bài học thành 
công của các quốc gia như Nhật 
Bản, Hàn Quốc… họ đã lớn mạnh 
từ cách làm ấy”, ông Hải chia sẻ. 

Không chỉ trong sản phẩm 
truyền thống là điện công nghiệp 
mà các sản phẩm như sơn 
KANSAI-ALPHANAM, thang 
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máy FUJIALPHA, thiết bị vệ sinh 
cao cấp TOTO Nhật Bản, các dự 
án bất động sản, khách sạn… cũng 
được Alphanam Group đưa 
phương thức đó vào câu chuyện 
kinh doanh của mình. Dù có nhiều 
dòng sản phẩm khác nhau nhưng 
có một điều cốt lõi mà Alphanam 
luôn tâm niệm: “Lợi nhuận của 
Alphanam là sự đánh giá của 
khách hàng dành cho những nỗ 
lực tạo ra sản phẩm của 
Alphanam”. 

Xuyên suốt chương trình, ông 
Nguyễn Tuấn Hải nhiều lần nói 
đến tính thay đổi liên tục của các 
kế hoạch đổi mới. Ông cũng cho 
rằng, “ngọn lửa” của người lãnh 
đạo không tự nhiên mà có, tinh 
thần đào tạo là giá trị cốt lõi. Nói 
cách khác, quá trình nghiên cứu 
cách làm hay động lực của người 
khác, doanh nghiệp khác sẽ giúp 
xây dựng nguồn năng lượng sáng 
tạo, tư duy đổi mới cho doanh 
nghiệp của chính mình.  

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
Vĩnh Phúc: Bắt giữ hơn 
11.500 sản phẩm giả mạo nhãn 
hiệu chờ bán ra thị trường  

Lực lượng chức năng tỉnh 
Vĩnh Phúc mới đây đã phát hiện 
và tạm giữ hơn 11.500 sản phẩm 

quần áo và mũ bảo hiểm có dấu 
hiệu giả mạo nhãn hiệu, xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ đang 
chờ bán ra thị trường kiếm lời. 

Cụ thể, theo thông tin từ Cục 
Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh 
Phúc thực hiện Quyết định số 
888/QĐ-TCQLTT ngày 22/3/2021 
của Tổng cục QLTT ban hành kế 
hoạch đấu tranh phòng, chống 
buôn hàng giả, hàng không rõ 
nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 
vào sáng ngày 7/6/2022, Đội Quản 
lý thị trường số 5 (cơ động) thuộc 
đơn vị đã tiến hành kiểm tra đột 
xuất đối với hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Thu Hằng có địa chỉ 
tại: xã Tử Du, Huyện Lập Thạch, 
Tỉnh Vĩnh Phúc, đang hoạt động 
kinh doanh và bán hàng online qua 
các ứng dụng thương mại điện tử. 
Tại đây, lực lượng chức năng 
đã phát hiện và tạm giữ 11.521 sản 
phẩm quần áo, mũ bảo hiểm có 
dấu hiệu giả mạo, chủ cơ sở không 
xuất trình được hóa đơn, chứng từ 
chứng minh nguồn gốc hợp pháp 
của hàng hóa gồm 6.915 bộ quần 
áo trẻ em nhãn hiệu CHANEL; 
4.450 chiếc quần đùi nam nhãn 
hiệu ADIDAS; 156 chiếc mũ bảo 
hiểm nhãn hiệu HONDA. 

Trước những dấu hiệu vi phạm 
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được phát hiện tại hộ kinh doanh 
của bà Hằng, đoàn kiểm tra đã đề 
nghị Đội trưởng Đội Quản lý thị 
trường số 5 ban hành quyết định 
tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên 
để xác minh, xử lý theo quy định. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Hà Nội: Kiểm tra đột xuất, 
phát hiện một kho thuốc bảo 
vệ thực vật giả mạo nhãn hiệu  

 Ngày 1/6, Đội Quản lý thị 
trường (QLTT) số 1, Cục QLTT 
thành phố Hà Nội đã tiến hành 
kiểm tra đột xuất kho hàng tại ngõ 
785 đường Nguyễn Khoái (quận 
Hoàng Mai) và phát hiện số lượng 
lớn sản phẩm thuốc bảo vệ thực 
vật giả mạo nhãn hiệu. 

Theo thông tin từ cơ quan 
chức năng, sau quá trình nhiều 
ngày thu thập, ghi nhận thông tin 
từ nhiều tỉnh, thành phố về thủ 
đoạn vận chuyển, sản xuất, tiêu 
thụ của các đối tượng, phối hợp 
với nhiều đơn vị liên quan như 
công an, doanh nghiệp để tiến 
hành xác minh dấu hiệu vi phạm, 
ngày 1/6/2022, Đội Quản lý thị 
trường (QLTT) số 1, Cục QLTT 
thành phố Hà Nội đã tiến hành 
kiểm tra đột xuất kho hàng tại ngõ 
785 đường Nguyễn Khoái (quận 
Hoàng Mai) 

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công 
tác đã bắt quả tang công nhân tại 
kho hàng này đang tiến hành dán 
nhãn các nguyên liệu thuốc trừ sâu 
bán thành phẩm, do Trung Quốc 
sản xuất thành sản phẩm Việt với 
đủ các thương hiệu như: 
LYPHOXIM, Thài lài Mần trầu, 
Glysate 480… Đây đều là những 
tên tuổi lớn trong làng thuốc bảo 
vệ thực vật của Việt Nam được bà 
con nông dân tin dùng. 

Quá trình kiểm đếm, phân loại, 
lực lượng chức năng đã ghi nhận 
kho hàng đang tàng trữ 732 can và 
12.015 chai thuốc trừ cỏ - tương 
đuơng với 17.900 lít. Theo hướng 
dẫn sử dụng, với số lượng trên sẽ 
diệt cỏ cho 12.000 ha.  Toàn bộ số 
tang vật của vụ việc hiện đã được 
lực lượng chức năng tiến hành xử 
lý theo quy định của pháp luật. 

Theo thông tin chia sẻ từ Đội 
trưởng Đội QLTT số 1, Cục 
QLTT thành phố Hà Nội Hoàng 
Đại Nghĩa, đây là một trong 
những vụ việc vi phạm lớn đối với 
mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật 
mà đơn vị phát hiện và xử lý trên 
địa bàn Hà Nội.  

Ông Hoàng Đại Nghĩa cũng 
khuyến cáo, bà con nông dân, hợp 
tác xã khi quyết định mua các sản 
phẩm thuốc bảo vệ thực vật để sử 



 Số 256 – 6/2022 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 34 
 

dụng trong hoạt động nông nghiệp 
cần tìm đến các cơ sở kinh doanh 
chính hãng từ hệ thống đại lý lớn 
của doanh nghiệp Việt Nam. 

Các đơn vị này sẽ cung cấp tới 
người tiêu dùng những sản phẩm 
đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc. 
Người dân không tuỳ tiện mua 
hàng rẻ, hàng không rõ nguồn gốc 
chất lượng để ngăn những ảnh 
hưởng tiêu cực tới sức khỏe của 
chính bản thân và người tiêu dùng. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Samsung bị kiện vi phạm 
bằng sáng chế dự đoán thời 
lượng pin 

K. Mizra LLC - một công ty 
được biết đến chuyên thu thập các 
bằng sáng chế và sau đó khởi kiện 
các công ty để kiếm tiền, đã khởi 
kiện Samsung vi phạm công 
nghệ liên quan đến pin trên 
smartphone. 

Được biết, công nghệ mà K. 
Mizra tuyên bố Samsung vi phạm 
bằng sáng chế liên quan đến một 
thuật toán được sử dụng trên các 
thiết bị như smartphone Galaxy 
của Samsung nhằm dự đoán thời 
lượng pin còn lại trên thiết bị. 
Trên trang web của K. Mizra, 
công ty tiết lộ vụ kiện Samsung 
được nộp lên tòa án khu vực 

Dusseldorf ở Đức vào ngày 20.5. 
Họ nói rằng dự đoán thời lượng 
pin còn lại của K. Mizra được 
triển khai trong các thiết bị chạy 
Android của Samsung, vi phạm 
bằng sáng chế EP 2 174 201 B1 đã 
nộp tại Đức. Công ty tiếp tục nói 
phát minh này đưa ra dự đoán 
nhanh chóng về thời lượng còn lại 
của pin được sử dụng để cung cấp 
năng lượng cho smartphone. 

Thuật toán được cấp bằng sáng 
chế phân tích hành vi của người 
dùng. Phía nguyên đơn nói rằng 
với phát minh được cấp bằng sáng 
chế, điện thoại có thể hiển thị ước 
tính chính xác hơn về thời lượng 
pin vẫn còn trên thiết bị. K. Mizra 
tin rằng một tính năng được cài 
đặt sẵn được tìm thấy trên thiết bị 
cầm tay Galaxy có thể tính toán 
thời lượng pin còn lại đã sử dụng 
phát minh được cấp bằng sáng chế 
của hãng. 

 (Theo thanhnien.vn) 
 
 Thu giữ hàng loạt thực 
phẩm chay không đảm bảo an 
toàn thực phẩm 

Vừa qua, trên một số tỉnh 
thành, lực lượng quản lý thị 
trường đã thu giữ được hàng trăm 
kg thực phẩm chay không rõ 
nguồn gốc, không có nhãn phụ và 
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không đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm. 

Cụ thể, qua công tác trinh sát 
và nhận được tin báo từ quần 
chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát 
Môi trường Công an tỉnh An 
Giang phối hợp Đội Quản lý thị 
trường  (QLTT) số 1 
(Cục QLTT tỉnh An Giang) bất 
ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất thực 
phẩm chay tại ấp Hậu Giang 1, xã 
Tân Hòa, huyện Phú Tân, An 
Giang, do bà Phan Thị Bích Tuyền 
làm chủ. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức 
năng phát hiện cơ sở của bà Tuyền 
sản xuất thực phẩm chay vi phạm: 
không có giấy chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 
sản xuất thực phẩm mà không có 
bản tự công bố sản phẩm theo quy 
định của pháp luật.  

Tại hiện trường, lực lượng 
chức năng phát hiện, bắt giữ hơn 
3.000 kg chả đòn chay nghi vấn là 
có nhiều chả đòn chay trộn với thịt 
cá để lấy mẫu kiểm nghiệm đánh 
giá, phân tích chất lượng sản 
phẩm. Còn tại tỉnh Đồng Tháp, 
Cục QLTT tỉnh này vừa phát hiện 
và thu giữ 500 kg thực phẩm chay, 
trên nhãn hàng hóa là tiếng nước 
ngoài nhưng không có nhãn phụ 
bằng tiếng Việt Nam theo quy 

định. Cụ thể, Đội QLTT số 3 trực 
thuộc Cục QLTT tỉnh Đồng Tháp 
tiến hành khám đồ vật là các thùng 
giấy carton được tập kết tại bến 
phà Chợ Vàm, Ấp 2, xã An Hòa, 
huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 
do ông Nguyễn Thanh Hùng ngụ 
địa chỉ: Khóm Phú Trường, thị 
trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, 
tỉnh An Giang làm chủ sở hữu.  

Đội QLTT số 3 làm việc, ông 
Nguyễn Thanh Hùng xuất trình 
các giấy tờ gồm: Hóa đơn thuế giá 
trị gia tăng, bản tự công bố sản 
phẩm và giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh xác nhận toàn bộ số 
hàng hóa là Sườn non chay 
(Textured Soy Protein). Hiện Đội 
QLTT số 3 đã ra quyết định tạm 
giữ toàn bộ tang vật nêu trên và 
đang hoàn tất hồ sơ trình Cục 
trưởng QLTT tỉnh Đồng Tháp ra 
quyết định xử phạt với số tiền 
12.500.000 đồng. 

 (Theo vietq.vn) 
 
Vinamilk tập trung đẩy 
mạnh xây dựng mô hình phát 
triển bền vững trong ngành 
sữa 

 Là một trong những doanh 
nghiệp dẫn đầu ngành sữa, đóng 
vai trò lớn trong thay đổi diện 
mạo ngành chăn nuôi bò sữa công 
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nghệ cao, Vinamilk đã đi đầu cho 
ra đời Trang trại Sinh thái 
Vinamilk Green Farm – mô hình 
trang trại bò sữa phát triển bền 
vững. 

 Với mục đích nâng cao nhận 
thức về thông điệp và hành động 
hướng tới Dairy Net Zero, Ngày 
sữa thế giới năm nay (01-06-2022) 
cũng tập trung vào tầm quan trọng 
của việc phát triển bền vững đối 
với ngành sữa toàn cầu, cụ thể là 
đẩy nhanh các hành động bảo vệ 
môi trường, khí hậu và giảm tác 
động của ngành sữa trên trái đất. 

Là doanh nghiệp sữa hàng đầu 
tại Việt Nam và thuộc Top 40 
công ty sữa lớn nhất thế giới(*), 
Vinamilk đã chọn phát triển bền 
vững là 1 trong 4 mũi chọn trong 
chiến lược phát triển giai đoạn 5 
năm sắp tới với mục tiêu bảo vệ 
môi trường sống và đem lại những 
lợi ích cộng thêm cho người tiêu 
dùng lên hàng đầu. Theo đó, 
Vinamilk xác định đẩy mạnh việc 
thực hành E–S–G (Môi trường – 
Xã hội – Quản trị), hướng đến sự 
cân bằng giữa tăng trưởng sản 
xuất, kinh doanh với trách nhiệm 
môi trường, xã hội. 

Đặc biệt, trong Hội nghị sữa 
toàn cầu lần thứ 14 sắp tới đây tại 
Pháp, Vinamilk sẽ chia sẻ về bước 

tiến phát triển bền vững của ngành 
sữa Việt Nam tại hội nghị sữa toàn 
cầu với chủ đề “Green Farm”, mô 
hình trang trại sinh thái được 
Vinamilk giới thiệu vào năm 
2021. Sự ra đời của hệ thống trang 
trại sinh thái Vinamilk Green 
Farm chính là một ví dụ tiêu biểu 
cho việc không ngừng đẩy mạnh 
mục tiêu phát triển bền vững của 
Vinamilk.  

Hệ thống trang trại sinh thái 
Vinamilk Green Farm là khởi đầu 
của mô hình trang trại thân thiện 
với thiên nhiên, nằm trong chiến 
lược phát triển bền vững, bảo vệ 
môi trường của Vinamilk. Đây 
cũng được xem là một bước tiến 
của Vinamilk trên hành trình xanh 
với những sản phẩm thân thiện 
môi trường. 

 Tại trang trại Vinamilk Green 
Farm, nguồn tài nguyên đất được 
quản lý, khai thác tối ưu sao cho 
giữ lại tối đa giá trị dinh dưỡng 
hữu cơ tự nhiên, thông qua các 
hoạt động như thực hành sản xuất 
nông nghiệp tốt, ứng dụng khoa 
học kỹ thuật công nghệ cao vào 
canh tác đất, luân canh cây trồng, 
tối ưu hóa việc sử dụng nguồn 
phân hữu cơ từ đàn bò thay thế 
cho hóa chất và phân vô cơ.  

 (Theo sohuutritue.vn) 


