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BÀ RỊA – VŨNG TÀU: TÍCH 
CỰC TRIỂN KHAI CHƯƠNG 
TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI 
SẢN TRÍ TUỆ 

Những năm gần đây, nhận 
thấy tầm quan trọng của tài sản trí 
tuệ (TSTT) trong phát triển bền 
vững kinh tế - xã hội, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu đặc biệt chú trọng tới 
các hoạt động liên quan. Đặc biệt, 
tỉnh đã ban hành Chương trình 
phát triển TSTT giai đoạn 2022-
2025, định hướng đến năm 2030 
với nhiều mục tiêu và giải pháp cụ 
thể. 

 
Các sản phẩm của huyện Châu Đức tham gia 

đánh giá, phân hạng OCOP năm 2022  

Sở hữu trí tuệ (SHTT) góp 
phần phát triển kinh tế 

Cùng với sự phát triển của nền 
kinh tế tri thức, TSTT đã trở thành 
nguồn lực mới cho sự phát triển 
bền vững của mỗi địa phương. 
Thực tế cho thấy, khi hàng hóa, 
 nông sản có chỉ dẫn địa lý, được 

cấp văn bằng bảo hộ..., giá trị sẽ 
cao lên gấp 2-3 lần so với trước 
đó. 

Trong những năm gần đây, 
thông qua việc tăng cường bảo hộ 
quyền SHTT cũng như xây dựng, 
phát triển và quảng bá thương hiệu 
các sản phẩm, hàng hóa đặc sản, 
Bà Rịa - Vũng Tàu đã có thêm 
nhiều nhãn hiệu tập thể được Cục 
SHTT cấp văn bằng bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý như: Nhãn xuồng cơm 
vàng Bà Rịa - Vũng Tàu, Mãng 
cầu ta Bà Rịa - Vũng Tàu, hạt tiêu 
đen Bà Rịa - Vũng Tàu, Muối Bà  
Rịa... và nhiều nhãn hiệu tập thể 
như: Thanh long Bông Trang, 
Bưởi da xanh Sông xoài, Quýt 
đường Xuyên Mộc, Chả cá Phước 
Hải, Bánh hỏi An Nhứt, Mắm ruốc 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Bánh canh 
Long Hương, Bánh tét bắp Đất 
Đỏ, mắm bằm Hòa Long, Rượu 
Hòa Long, Sò ốc mỹ nghệ Vũng 
Tàu... Từ khi có chỉ dẫn địa lý, 
được cấp văn bằng bảo hộ, các sản 
phẩm đặc sản của địa phương đã 
tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường, từ đó mở rộng vùng sản 
xuất, giúp hình thành các vùng sản 
xuất chuyên canh theo hướng công 
nghiệp như: hồ tiêu tại Châu Đức 
và Xuyên Mộc; cây ăn quả đặc sản 
tại Châu Đức, Xuyên Mộc, Phú 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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Mỹ và Đất Đỏ... Nhờ đó, kinh tế 
của người dân nói riêng cũng như 
các địa phương nói chung ngày 
càng được nâng cao và phát triển 
bền vững. 

Các hoạt động khác liên quan 
tới SHTT cũng được chú trọng. 
Theo báo cáo của Sở Khoa học và 
Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu, 
trong năm 2021, 33 tổ chức, cá 
nhân đã được hướng dẫn đăng ký 
bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. 
Con số này sau 6 tháng đầu năm 
2022 là 14 tổ chức, cá nhân. 

Chương trình phát triển 
TSTT giai đoạn 2022-2025, định 
hướng đến năm 2030 

Với mong muốn đáp ứng kịp 
thời yêu cầu của các tổ chức, cá 
nhân trong hướng dẫn xác lập 
quyền các đối tượng SHTT; nâng 
cao nhận thức của các tổ chức, cá 
nhân về tạo lập, quản lý, khai thác, 
phát triển TSTT; nâng cao hiệu 
quả thực thi pháp luật SHTT trên 
địa bàn tỉnh; thúc đẩy hoạt động 
SHTT của các tổ chức, cá nhân...; 
tiếp tục hỗ trợ đăng ký, quản lý và 
phát triển TSTT, sản phẩm, dịch 
vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh..., 
Chương trình phát triển TSTT giai 
đoạn 2022-2025, định hướng đến 
năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu đã được UBND tỉnh 

ban hành. 
Theo đó, tỉnh phấn đấu mục 

tiêu 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 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 
(Chương trình OCOP) của tỉnh 
được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản 
lý, phát triển TSTT, kiểm soát 
nguồn gốc và chất lượng sau khi 
được bảo hộ. Đến năm 2030, trung 
bình mỗi năm có 5 đơn sáng chế, 
20 đơn kiểu dáng công nghiệp, 
200 đơn nhãn hiệu và 1-3 đơn 
giống cây trồng của các cá nhân, 
tổ chức trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, 
có ít nhất 15 sản phẩm, dịch vụ 
chủ lực, đặc thù của tỉnh và 50 sản 
phẩm gắn với Chương trình 
OCOP của tỉnh được hỗ trợ đăng 
ký bảo hộ, quản lý, phát triển 
TSTT, kiểm soát nguồn gốc và 
chất lượng sau khi được bảo hộ. 

Để đạt được mục tiêu trên, 
Chương trình đã đề ra 6 nội dung 
chủ yếu sau: 

Một là, tăng cường các hoạt 
động tạo ra TSTT, nâng cao chất 
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lượng nguồn nhân lực về đổi mới 
sáng tạo và SHTT như: hỗ trợ tra 
cứu, khai thác thông tin SHTT cho 
các tổ chức, doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ, doanh nghiệp 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
nhằm tạo ra các TSTT 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. 

Hai là, thúc đẩy đăng ký bảo 
hộ quyền SHTT ở trong và ngoài 
nước, bao gồm: đăng ký bảo hộ 
quyền sở hữu công nghiệp (sáng 
chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn 
hiệu); đăng ký bảo hộ, công nhận 
giống cây trồng mới; đăng ký bảo 
hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng 
nhận, nhãn hiệu tập thể cho các 
sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù 
của tỉnh… 

Ba là, nâng cao hiệu quả quản 
lý, khai thác và phát triển TSTT: 
nghiên cứu xây dựng và triển khai 
hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý, 
nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu 
tập thể và sản phẩm thuộc Chương 
trình OCOP gắn với đăng ký mã 
số vùng trồng, an toàn thực phẩm, 
chứng nhận chất lượng và xác 
thực, truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm được bảo hộ; khai thác, phát 

triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu 
chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và 
sản phẩm gắn với Chương trình 
OCOP theo hướng hợp tác, liên 
kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản 
phẩm theo chuỗi giá trị, gắn với 
phát triển du lịch của tỉnh. Giới 
thiệu, quảng bá và triển khai các 
hoạt động xúc tiến thương mại 
khác nhằm khai thác, phát triển 
giá trị các TSTT. Quản trị TSTT 
cho doanh nghiệp và tổ chức khoa 
học và công nghệ… 

Bốn là, thúc đẩy và tăng cường 
hiệu quả thực thi và chống xâm 
phạm quyền SHTT: tăng cường 
các hoạt động thanh tra, kiểm tra 
chuyên ngành, liên ngành nhằm 
xử lý các hành vi sản xuất kinh 
doanh hàng giả, hàng nhái, hàng vi 
phạm quyền SHTT; hỗ trợ 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. 

Năm là, phát triển, nâng cao 
năng lực các tổ chức trung gian và 
chủ thể quyền SHTT. 

Sáu là, hình thành, tạo dựng 
văn hóa SHTT trong xã hội thông 
qua các hoạt động tuyên truyền 
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nhằm nâng cao nhận thức của 
người dân về SHTT trên các 
phương tiện thông tin đại chúng; 
đồng thời vinh danh, khen thưởng 
các tổ chức, cá nhân điển hình có 
TSTT, thành quả lao động sáng 
tạo được áp dụng rộng rãi, mang 
lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng 
và xã hội. 

Để thực hiện Chương trình, Sở 
Khoa học và Công nghệ là cơ 
quan được giao chủ trì, phối hợp 
với các sở, ngành, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố và các tổ 
chức, cá nhân liên quan. 

 (Theo vjst.vn) 

NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG 
BỐI CẢNH HỘI NHẬP 

Theo ông Peter Willimott, Văn 
phòng Tổ chức sở hữu trí tuệ thế 
giới tại Singapore, để các doanh 
nghiệp khai thác hiệu quả các cơ 
hội từ hội nhập, bên cạnh việc 
tăng cường kết nối với các đối tác 
quốc tế, nâng cao năng lực cạnh 
tranh thì các doanh nghiệp cần 
nhận thức rõ và phải sớm hành 
động trong việc bảo hộ, quản lý 
tài sản sở hữu trí tuệ, từ đó mới 
xây dựng được cộng đồng doanh 
nghiệp Việt Nam phát triển lớn 
mạnh và vươn ra thế giới. 

“Giá trị tài sản vô hình đang 
chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, 
quan trọng và đang tạo ra nhiều 
giá trị cho doanh nghiệp. Các 
doanh nghiệp muốn xuất khẩu 
được ra nước ngoài thì phải tìm 
cách để bảo vệ thương hiệu, nhãn 
hiệu, các chỉ dẫn địa lý. Ví dụ, đây 
là cái va li tôi sử dụng để đi từ 
Singapore đến đây. Vali có khóa 
nhưng tôi lựa chọn không khóa nó 
lại. Tôi đã mạo hiểm và hành lý 
của tôi có thể bị mất. Điều đó 
cũng giống như việc các doanh 
nghiệp, nếu bạn xuất khẩu hàng 
hóa ra nước ngoài thì bạn phải bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ của bạn, 
nghĩa là bạn phải “khóa” cái bản 
quyền đó lại”. 

Vừa qua, tổng kim ngạch xuất 
khẩu quý I của Việt Nam khoảng 
88 tỷ USD, trong khi tổng kim 
ngạch xuất khẩu tại một trong 
những "thủ phủ" xuất khẩu hàng 
hoá của Trung Quốc là Thâm 
Quyến cùng kỳ chỉ đạt 66 tỷ USD. 
Nó thể hiện sự dịch chuyển của 
chuỗi cung ứng cũng như sản xuất 
toàn cầu đang chuyển dần vào 
Việt Nam.  

Ông Vũ Thế Tùng, Giám đốc 
Phát triển kinh doanh và Quan hệ 
Chính phủ của sàn thương mại 
điện tử Alibaba.com cho rằng, các 
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doanh nghiệp Việt Nam đang có 
một lợi thế rất lớn để có thể tham 
gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng 
cũng như giá trị toàn cầu. Sở hữu 
trí tuệ sẽ hỗ trợ cho việc này bởi 
nó đóng vai trò rất lớn trong việc 
duy trì thu hút đầu tư của các công 
ty đa quốc gia. Một công ty bảo 
mật tốt về công nghệ và nhãn hiệu 
hàng hóa sẽ tạo sự tin tưởng của 
các nhà đầu tư lớn và có cơ hội 
nhận được chuyển giao công nghệ. 
Với một quốc gia vững chắc về sở 
hữu trí tuệ sẽ có cơ hội tiếp nhận 
những công nghệ tiên tiến, hiện 
đại hơn so với một quốc gia chậm 
phát triển và hệ thống sở hữu trí 
tuệ lỏng lẻo. 

 (Theo baochinhphu.vn) 

VIỆT NAM SAU HAI NĂM 
THỰC HIỆP ĐỊNH EVFTA 

Hiệp định thương mại tự do 
giữa Việt Nam và Liên minh châu 
Âu (EU), gọi tắt là EVFTA chính 
thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, 
mở ra những cơ hội và triển vọng 
to lớn trong hợp tác giữa hai bên, 
trong bối cảnh quan hệ song 
phương giữa Việt Nam và EU 
ngày càng phát triển tốt đẹp. 

Nhằm tổng kết, nghiên cứu và 
đánh giá những tác động sau hai 
năm thực hiện Hiệp định EVFTA 

đối với Việt Nam, đồng thời nhận 
diện những tồn tại và bài học rút 
ra trong việc thực hiện các cam 
kết trong EVFTA của Việt Nam, 
sáng 4/8, Viện Nghiên cứu châu 
Âu phối hợp với Viện Pháp luật 
Kinh doanh và đầu tư châu Âu tổ 
chức Hội thảo khoa học với chủ đề 
“Hai năm thực hiện Hiệp định 
EVFTA: Tác động kinh tế - xã hội 
và những vấn đề đặt ra đối với 
Việt Nam”. 

 
Hội thảo diễn ra 2 phiên: Phiên 

1 - “Bức tranh tổng quan về thực 
trạng quan hệ thương mại, đầu tư 
Việt Nam - Liên minh châu Âu 
(EU), quản lý nhà nước và khu 
vực doanh nghiệp sau 2 năm thực 
thi Hiệp định thương mại tự do 
giữa Việt Nam và Liên minh châu 
Âu”; Phiên 2 - “Thực thi Hiệp 
định thương mại tự do giữa Việt 
Nam và Liên minh châu Âu ở cấp 
độ địa phương, quan hệ kinh tế 
song phương và những vấn đề xã 
hội”. 

Trong khuôn khổ Hội thảo, các 
diễn giả đã trình bày nhiều tham 
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luận nhằm tổng kết, nghiên cứu và 
đánh giá những tác động sau hai 
năm thực hiện EVFTA, nhận diện 
những tồn tại, từ đó đề xuất những 
khuyến nghị để thực thi có hiệu 
quả trong những năm tiếp theo. 
Đồng thời, các đại biểu cũng thảo 
luận một số nội dung như: quan hệ 
song phương giữa Việt Nam với 
các nước thành viên; kinh nghiệm 
thực thi của các ngành, địa 
phương hay những vấn đề xã hội 
phát sinh; đề xuất giải pháp nhằm 
tối đa hóa lợi ích từ Hiệp định 
EVFTA trong thời gian tới. 

Sau hai năm thực hiện vừa 
qua, nhiều cam kết của EVFTA đã 
được triển khai trên thực tế và 
những kết quả đầu tiên cũng đã 
được phản ánh thông qua các số 
liệu thống kê vĩ mô về thương 
mại, đầu tư giữa Việt Nam với 
EU. Thương mại hai chiều Việt 
Nam – EU năm 2021 đạt 57 tỷ 
USD, tăng 14,5% so với năm 
2020. 6 tháng đầu năm 2022, kim 
ngạch hai chiều đạt 31,7 tỷ USD, 
tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 
2021. Số liệu đầu tư cũng cho thấy 
sau ký kết xu hướng đầu tư từ một 
số quốc gia EU tăng nhanh, như 
Hà Lan (tăng gần 26%), Đan 
Mạch (240%), Thụy Điển (63%), 
Cộng hòa Ai-len (235%) và Bỉ 

(284%). 
Bên cạnh việc nêu rõ những 

kết quả tích cực và những thách 
thức còn tồn tại sau hai năm thực 
thi Hiệp định EVFTA, PGS.TS 
Nguyễn Chiến Thắng tin tưởng 
rằng, Hội thảo sẽ giúp chúng ta 
nhìn lại, soi chiếu vào những khía 
cạnh khác nhau của 2 năm thực thi 
như bức tranh toàn cảnh về quan 
hệ thương mại đầu tư giữa Việt 
Nam và EU, các vấn đề về quản lý 
nhà nước, những thuận lợi, thách 
thức đối với doanh nghiệp; các 
vấn đề mang tính “vi mô” hơn như 
quan hệ song phương giữa Việt 
Nam với các nước thành viên EU, 
kinh nghiệm thực thi của các 
ngành, địa phương, hay những vấn 
đề xã hội phát sinh./. 

 (Theo dangcongsan.vn) 

ĐƯA HỆ THỐNG SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ CỦA VIỆT NAM 
LÊN CHUẨN MỰC THẾ 
GIỚI 

Thời gian qua, công tác hoàn 
thiện chính sách, pháp luật về sở 
hữu trí tuệ đã được chú trọng, qua 
đó góp phần đưa hệ thống sở hữu 
trí tuệ của Việt Nam lên chuẩn 
mực thế giới. 

Theo thông tin từ Phòng Pháp 
chế và Chính sách (Cục Sở hữu trí 
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tuệ), kể từ nghị định đầu tiên của 
Chính phủ quy định về sáng kiến 
và sáng chế năm 1981, tính đến 
nay mới qua bốn thập kỷ nhưng hệ 
thống pháp luật về sở hữu trí tuệ 
(SHTT) được đánh giá là một 
trong những hệ thống pháp luật 
phát triển nhanh nhất tại Việt 
Nam. 

 
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT 

Quá trình xây dựng, hoàn thiện 
hệ thống pháp luật về SHTT trong 
4 thập kỷ qua luôn là chặng đường 
đầy gian nan, thử thách khi phải 
luôn duy trì nguyên tắc cốt lõi của 
hệ thống SHTT, đó là cân bằng 
giữa quyền của chủ sở hữu và lợi 
ích hợp pháp của xã hội; đáp ứng 
nhu cầu nội tại, phù hợp với trình 
độ phát triển kinh tế của đất nước 
nhưng vẫn tương thích với xu 
hướng phát triển chung của hệ 
thống SHTT toàn cầu. 

Công tác hoàn thiện chính 
sách, pháp luật về SHTT trên cơ 
sở nguyên tắc này đã được chỉ đạo 
một cách nhất quán và xuyên suốt 

thông qua các quan điểm, chủ 
trương của Đảng, chính sách của 
Nhà nước và được thực hiện một 
cách nghiêm túc. Công tác này 
cũng được xác định là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm được 
đề ra tại Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng 
sản Việt Nam trong việc xây dựng 
và phát triển đất nước. 

Với mục tiêu thể chế hóa 
đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước, đứng 
trước yêu cầu của quá trình hội 
nhập quốc tế ngày càng sâu rộng 
và toàn diện, việc sửa đổi, bổ sung 
Luật SHTT – văn bản xương sống 
trong hệ thống pháp luật SHTT - 
được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc 
đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, 
ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa 
học - công nghệ vào sản xuất, kinh 
doanh, góp phần phát triển kinh tế 
- xã hội đất nước. 

Sau hơn 3 năm xây dựng, 
chỉnh lý, hoàn thiện với hàng chục 
buổi hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến 
góp ý của đại diện các cơ quan, tổ 
chức có liên quan, ý kiến đóng 
góp của các chuyên gia, nhà 
nghiên cứu độc lập cũng như của 
toàn xã hội, Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật SHTT (Luật 
số 07/2022/QH15) đã được thông 
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qua vào ngày 16/6/2022 tại Kỳ 
họp thứ 3 Quốc hội khóa XV. So 
với các lần sửa đổi, bổ sung trước 
đó vào năm 2009 và năm 2019, 
lần sửa đổi, bổ sung thứ ba này 
được đánh giá là toàn diện nhất từ 
trước đến nay, tạo dấu mốc quan 
trọng mới trong quá trình xây 
dựng, hoàn thiện chính sách, quy 
định pháp luật về SHTT kể từ khi 
Luật SHTT được ban hành năm 
2005. 

Với kỳ vọng nhanh chóng hội 
nhập với thế giới, mở cửa cho hoạt 
động đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu 
ra thị trường nước ngoài như một 
phần trong cam kết gia nhập 
WTO, Luật SHTT đã được xây 
dựng trên cơ sở hợp nhất các văn 
bản pháp luật đơn hành thành một 
đạo luật chuyên ngành thống nhất, 
đồng bộ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu 
của Hiệp định TRIPS và các điều 
ước quốc tế song phương và đa 
phương khác về SHTT, tạo nên 
nền tảng pháp lý cơ bản điều chỉnh 
các quan hệ xã hội phát sinh liên 
quan đến xác lập và thực thi quyền 
SHTT. Luật SHTT số 
50/2005/QH11 đã được thông qua 
ngày 29/11/2005 tại kỳ họp thứ 8 
Quốc hội khóa XI, là một trong 
các luật cơ bản góp phần giúp Việt 
Nam chính thức trở thành thành 

viên của WTO. 
Sau ba năm thi hành, Luật 

SHTT được sửa đổi, bổ sung lần 
thứ nhất vào năm 2009 (Luật số 
36/2009/QH12 được thông qua 
ngày 19/6/2009 tại kỳ họp thứ 5 
Quốc hội khóa XII) nhằm khắc 
phục một số hạn chế phát sinh từ 
thực tiễn thi hành và sửa đổi kịp 
thời một số quy định chưa hoàn 
toàn tương thích với một số điều 
ước quốc tế mà Việt Nam tham 
gia như Công ước Berne về bảo hộ 
tác phẩm văn học nghệ thuật (các 
quy định liên quan đến giới hạn 
quyền tác giả (QTG), giới hạn 
quyền liên quan (QLQ), thời hạn 
bảo hộ tới 75 năm đối với tác 
phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, sân 
khấu, mỹ thuật ứng dụng, tác 
phẩm khuyết danh v.v.), Công ước 
UPOV về bảo hộ giống cây trồng 
mới (điều chỉnh đối tượng quyền 
đối với giống cây trồng v.v.) và 
Hiệp định thương mại song 
phương Việt Nam – Hoa Kỳ 
(BTA) liên quan đến thủ tục đăng 
ký xác lập quyền và quy định về 
bảo vệ quyền SHTT. 

Lần sửa đổi, bổ sung thứ hai 
của Luật SHTT được tiến hành 
trong bối cảnh Việt Nam hội nhập 
sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế 
giai đoạn 2010-2018 với việc 
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tham gia đàm phán, ký kết hàng 
loạt hiệp định đa phương và song 
phương, các hiệp định thương mại 
tự do (FTA) thế hệ mới với nhiều 
đối tác trên thế giới, trong đó có 
những đối tác lớn như Liên minh 
kinh tế Á-Âu (Hiệp định VN-
EAEU), Liên minh Châu Âu (Hiệp 
định EVFTA), Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Trung Quốc, Úc (Hiệp định 
RCEP) v.v., đặc biệt là Hiệp định 
Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(Hiệp định TPP) và sau này là 
Hiệp định Đối tác Toàn diện và 
Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(Hiệp định CPTPP). 

Lần sửa đổi, bổ sung này chủ 
yếu chỉ sửa đổi và bổ sung một số 
quy định liên quan đến tính mới 
của sáng chế, bảo hộ chỉ dẫn địa lý 
theo điều ước quốc tế, giá trị pháp 
lý của hợp đồng sử dụng nhãn 
hiệu, biện pháp bảo vệ quyền v.v. 
để bảo đảm đáp ứng các nghĩa vụ 
phải thi hành ngay của Hiệp định 
CPTPP có hiệu lực với Việt Nam 
từ ngày 14/01/2019. Theo đó, Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật 
Sở hữu trí tuệ (Luật số 
42/2019/QH14) đã được khẩn 
trương xây dựng và thông qua 
theo quy trình rút gọn tại kỳ họp 
thứ 7 Quốc hội khóa XIV ngày 

14/6/2019. 
Với hàng loạt cam kết về 

SHTT trong giai đoạn hội nhập 
2010 – 2018 nêu trên, ngay sau 
khi Luật số 42/2019/QH14 được 
thông qua, lộ trình sửa đổi toàn 
diện Luật SHTT lần thứ ba đã 
được khởi động nhằm tiếp tục 
hoàn thiện hệ thống pháp luật về 
SHTT, trong đó ngoài các mục 
tiêu như thể chế hóa chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách 
của Nhà nước về việc hoàn thiện 
pháp luật về SHTT; xử lý các bất 
cập, vướng mắc sau thực tiễn 16 
năm thi hành; bảo đảm tính ổn 
định, thống nhất, đồng bộ, minh 
bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực 
và hiệu quả của hệ thống pháp luật 
SHTT, một mục tiêu không kém 
phần quan trọng cũng được xác 
định trong lần sửa đổi này, đó là 
nội luật hóa các cam kết quốc tế, 
phục vụ đắc lực cho sự nghiệp 
phát triển đất nước trong thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
hội nhập quốc tế ngày một sâu 
rộng, phù hợp với chuẩn mực về 
xác lập và bảo hộ quyền SHTT 
của thế giới. 

Như vậy, sau ba lần sửa đổi, 
đặc biệt là phạm vi sửa đổi của lần 
thứ ba, Luật SHTT được kỳ vọng 
sẽ tiếp tục đóng vai trò là trụ cột 
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của hệ thống pháp luật về SHTT, 
góp phần tạo động lực mạnh mẽ 
để thúc đẩy các tổ chức, cá nhân 
sáng tạo, đầu tư nghiên cứu, phát 
triển, đẩy mạnh chuyển giao công 
nghệ, thương mại hóa đối tượng 
quyền SHTT, qua đó thu hút thêm 
nhiều nguồn vốn đầu tư cho hoạt 
động của các tổ chức, doanh 
nghiệp nói riêng và cho phát triển 
kinh tế - xã hội của Việt Nam nói 
chung. Bên cạnh đó, việc nội luật 
hóa các cam kết quốc tế về sở hữu 
trí tuệ có ý nghĩa rất quan trọng, 
góp phần đưa hệ thống pháp luật 
SHTT tiệm cận với chuẩn mực 
chung của thế giới, tạo lập môi 
trường kinh doanh lành mạnh và 
cạnh tranh hơn để thu hút các chủ 
thể đầu tư nước ngoài, qua đó giúp 
Việt Nam tự tin hội nhập vào sân 
chơi toàn cầu. 

 (Theo vietq.vn) 
 

 
 
 
XÂY DỰNG CỤC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ XỨNG ĐÁNG LÀ 
HẠT NHÂN CỦA HỆ THỐNG 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM 

 Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh 
Thành Đạt đề nghị, Cục Sở hữu trí 
tuệ cần tăng cường mạnh mẽ việc 

ứng dụng công nghệ thông tin; 
nâng cao chất lượng hoạt động 
xác lập quyền sở hữu công 
nghiệp; xứng đáng với vai trò là 
hạt nhân của hệ thống sở hữu trí 
tuệ Việt Nam. 

 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh 

Thành Đạt  phát biểu tại Hội nghị. 

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Cục Sở 
hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã tổ chức Kỷ niệm 40 năm 
Ngày thành lập (29/7/1982 - 
29/7/2022). Tại lễ kỷ niệm, ông 
Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở 
hữu trí tuệ cho biết, trong những 
năm qua, Cục đã thể hiện rõ vai 
trò là đầu mối giúp Chính phủ và 
Bộ Khoa học và Công nghệ thực 
hiện thống nhất quản lý nhà nước 
về sở hữu trí tuệ và trực tiếp quản 
lý nhà nước về sở hữu công 
nghiệp. Từ việc chủ trì trong xây 
dựng chính sách, pháp luật sở hữu 
trí tuệ đến tổ chức hoạt động của 
các tổ chức trong hệ thống sở hữu 
trí tuệ Việt Nam, đã tích cực thực 
hiện việc chỉ đạo về chuyên môn, 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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nghiệp vụ, hỗ trợ các Bộ, ngành, 
địa phương triển khai các hoạt 
động sở hữu trí tuệ. 

Trong công tác xây dựng 
chính sách, pháp luật về sở hữu trí 
tuệ, từ những điều lệ ban đầu của 
Hội đồng Bộ trưởng, Cục đã đề 
xuất với các cơ quan có thẩm 
quyền xây dựng, sửa đổi, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh 
vực sở hữu trí tuệ với 04 Luật và 
hơn 20 Nghị định và 23 Thông tư 
hướng dẫn thi hành Luật phục vụ 
cho công tác quản lý nhà nước về 
sở hữu trí tuệ. 

Đặc biệt, tháng 6/2022, Quốc 
hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Sở hữu 
trí tuệ với nhiều điểm mới tạo cơ 
sở pháp lý vững chắc, thúc đẩy 
hoạt động thương mại hóa tài sản 
trí tuệ, tạo động lực mới cho hoạt 
động phát triển sở hữu trí tuệ ở 
nước ta hiện nay. 

Theo báo cáo của Cục Sở hữu 
trí tuệ, tính đến hết tháng 6/2022, 
Cục đã tiếp nhận gần 01 triệu đơn 
đăng ký sở hữu công nghiệp  và 
cấp gần 600 nghìn văn bằng bảo 
hộ sở hữu công nghiệp các loại. 
Chất lượng xử lý đơn và cấp văn 
bằng bảo hộ đối tượng sở hữu 
công nghiệp được Cục chú trọng 
cải thiện thông qua giải pháp đổi 

mới, cải tiến về quản lý, tổ chức 
công việc, cải cách thủ tục hành 
chính và ứng dụng công nghệ 
thông tin..., đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao của xã hội trong hoạt 
động bảo hộ và phát triển tài sản 
trí tuệ phục vụ sản xuất và kinh 
doanh của xã hội. 

Bên cạnh đó, công tác phát 
triển tài sản trí tuệ phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội luôn được 
quan tâm, triển khai. Năm 2005, 
Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt theo Quyết định số 
68/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 với 
mục tiêu nâng cao nhận thức và hỗ 
trợ bảo hộ, khai thác và phát triển 
tài sản trí tuệ cho các chủ thể 
quyền. Sau hơn 15 năm triển khai 
trên phạm vi toàn quốc, Chương 
trình đã đánh dấu bước ngoặt quan 
trọng cho nhiều hoạt động của các 
cơ quan trong hệ thống sở hữu trí 
tuệ. 

Thông qua Chương trình, Cục 
đã trực tiếp hỗ trợ việc phát triển 
tài sản trí tuệ cho một số sản phẩm 
địa phương như sản phẩm lụa của 
tỉnh Quảng Nam, sản phẩm tiêu 
của tỉnh Quảng Trị, điều của tỉnh 
Bình Phước; hỗ trợ đăng ký chỉ 
dẫn địa lý tại Nhật Bản cho thanh 
long Bình Thuận, vải thiều Lục 
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Ngạn và cà phê Buôn Mê Thuột. 
Bên cạnh đó, các bộ, ngành, 

địa phương cũng đồng thời phối 
hợp, lồng ghép việc tổ chức triển 
khai Chương trình phát triển tài 
sản trí tuệ với nhiều Chương trình 
quốc gia như Chương trình 
OCOP, Chương trình thương hiệu 
quốc gia. Để sở hữu trí tuệ thực sự 
trở thành công cụ hữu hiệu nhằm 
phát triển kinh tế - xã hội, nhanh 
chóng đến năm 2030 đưa đất nước 
trở thành một nước đang phát triển 
có công nghiệp hiện đại, thu nhập 
trung bình cao, ông Đinh Hữu Phí 
chia sẻ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ triển 
khai nhiều giải pháp để hướng đến 
đổi mới kiện toàn cơ cấu tổ chức 
của Cục. 

 (Theo dangcongsan.vn) 
 
BƯỚC TỰ ĐỘNG HÓA ĐẦU 
TIÊN CỦA CỤC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ 

Kể từ khi áp dụng tự động hóa, 
Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) không 
chỉ gần như chuyển đổi hoàn toàn 
từ công cụ lao động thủ công, 
nhiều sai số sang áp dụng phần 
mềm quản trị tập trung mà còn tạo 
dựng được nền tảng để Cục SHTT 
bước vào giai đoạn tự động hóa. 

Hiện nay, các thao tác nghiệp 
vụ xác lập quyền Sở hữu công 

nghiệp (SHCN) tại Cục SHTT gần 
như được tự động hóa hoàn toàn 
dựa trên một hệ thống máy tính 
mạnh và cơ sở dữ liệu đầy đủ, cập 
nhật. Việc sử dụng công nghệ 
không chỉ khiến cho năng suất và 
hiệu quả công việc được tăng lên 
đáng kể mà còn giúp cho người 
thực hiện công việc đỡ vất vả hơn 
rất nhiều so với những năm 1990. 
Đó là kết quả của một quá trình 
bắt đầu từ 21 năm trước, khi Cục 
SHTT bắt đầu triển khai dự án 
Hiện đại hóa quản trị sở hữu công 
nghiệp (Dự án MOIPA-
Modernization of Industrial 
Property Administration) do 
Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ thông 
qua Cơ quan Hợp tác quốc tế 
JICA. 

Việc tiếp nhận, xử lý các đơn 
đăng ký nhãn hiệu và sáng chế 
được Cục Sáng chế (tiền thân của 
Cục Sở hữu trí tuệ) bắt đầu triển 
khai vào giữa năm 1983, còn kiểu 
dáng công nghiệp và giải pháp 
hữu ích thì từ năm 1989 với các 
thủ tục và trình tự cơ bản vẫn như 
ngày nay. 

Theo quy định, để đăng ký, 
người nộp đơn phải chuẩn bị một 
bộ hồ sơ, trong đó mỗi loại tài liệu 
của hồ sơ đều phải được làm thành 
3 bản (riêng mẫu nhãn hiệu phải 
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có 10 bản). Phòng Đăng ký tiếp 
nhận hồ sơ và kiểm tra về hình 
thức (loại tài liệu, số bản mỗi loại, 
sự đáp ứng các yêu cầu về hình 
thức trình bày…). Sau đó, đơn 
được chuyển tới các Phòng xét 
nghiệm (nhãn hiệu, sáng chế, kiểu 
dáng) - nay là các Trung tâm 
Thẩm định - để thực hiện việc 
thẩm định về hình thức và nội 
dung. Đơn đã qua thẩm định được 
trả lại cho Phòng Đăng ký để thực 
hiện các thủ tục hành chính phù 
hợp. Trên cơ sở kết quả xử lý đơn, 
Phòng Đăng ký có trách nhiệm 
chuẩn bị ít nhất ba loại văn bản: 
Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, 
Đăng bạ và Văn bằng bảo hộ. Như 
vậy cần phải thực hiện hàng loạt 
thao tác thủ công kể từ khi tiếp 
nhận đơn (kiểm tra số tài liệu và 
số bản mỗi loại có trong đơn, kiểm 
tra hình thức, vào sổ nhận đơn, 
cấp giấy biên nhận…) cho đến khi 
văn bằng bảo hộ được cấp (ghi các 
thông tin pháp lý liên quan đến 
quyền SHCN được cấp lên văn 
bằng bảo hộ: số văn bằng, số đơn, 
ngày nộp đơn, ngày ưu tiên, ngày 
cấp văn bằng, họ tên chủ văn 
bằng, tên nhãn hiệu/sáng chế, mẫu 
nhãn hiệu, hình ảnh kiểu dáng, 
v.v.). 

Ở giai đoạn này, Cục SHTT 

chưa có phần mềm quản trị tập 
trung dành cho các hồ sơ xin cấp 
văn bằng SHCN. Khi nộp đơn vào 
Phòng Đăng ký, dữ liệu hồ sơ 
không được quét vào máy tính để 
lưu trữ mà chỉ được nhập một số 
thông tin thư mục vào các tệp tin 
riêng lẻ để phục vụ quản lý, ngoài 
ra các thông tin chính (số đơn, 
ngày nộp, tên giải pháp, tên nhãn 
hiệu…) được ghi vào sổ giấy để 
nhằm mục đích giao nhận, ký 
nhận giữa các phòng chuyên môn. 
Để khắc phục khó khăn, cán bộ 
Phòng Đăng ký tự mày mò lập 
chương trình quản trị đơn để sử 
dụng. 

Quá trình nhập tài liệu khá 
phức tạp khi đơn được chuyển lên 
các phòng chuyên môn, bổ sung 
thêm các trường thông tin chuyên 
sâu và giao cho các xét nghiệm 
viên (hiện nay gọi là thẩm định 
viên)… Trong giai đoạn này, các 
xét nghiệm viên còn phải thao tác 
thủ công rất nhiều và sử dụng các 
hệ thống riêng lẻ, không kết nối 
vào nhau được. Một trong những 
ví dụ về tính phân mảnh của dữ 
liệu khi thẩm định đơn nhãn hiệu, 
xét nghiệm viên phải tra ít nhất ba 
hệ thống khác nhau: dữ liệu quốc 
gia; dữ liệu quốc tế kho phiếu giấy 
phân loại hình VIENNA. Sau đó 
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tổng hợp kết quả lên phiếu xét 
nghiệm bằng giấy, tất cả các thông 
tin thư mục của đơn lại phải viết 
tay lại một lần nữa. Các ý kiến của 
xét nghiệm viên 1, xét nghiệm 
viên 2 và lãnh đạo phòng đều 
không được ghi nhận điện tử nên 
rất khó phục vụ việc tra vấn sau 
này. 

Kể từ khi ra đời cho đến nay 
đã 21 năm, phần mềm IPAS trải 
qua hàng chục phiên bản được 
thay đổi để vừa khắc phục các lỗi 
nhỏ, vừa sửa đổi cho phù hợp với 
các quy định mới. Phiên bản hiện 
tại năm 2021 là V12.02 là kết tinh 
của 21 năm phát triển hệ thống tự 
động hóa của Cục SHTT, phần 
mềm IPAS đã thực hiện hàng triệu 
thao tác, in ra hàng trăm nghìn văn 
bằng bảo hộ và hàng triệu công 
văn gửi tới các chủ đơn và các bên 
liên quan. Hằng ngày, không một 
thẩm định viên nào là không sử 
dụng phần mềm này để thực thi 
nhiệm vụ. Dù kể từ năm 2020, với 
sự trợ giúp của Tổ chức Sở hữu trí 
tuệ Thế giới (WIPO), Cục SHTT 
xây dựng và đưa vào sử dụng phần 
mềm WIPO IPAS với nhiều tiện 
ích và phù hợp hơn để tiến tới thay 
thế hoàn toàn phần mềm cũ nhưng 
cơ sở dữ liệu là thành quả của dự 
án MOIPA tạo lập thì vẫn còn tồn 

tại và phát triển. 
Giờ đây, phần mềm IPAS đã 

thực hiện xong sứ mệnh tự động 
hóa các hoạt động chuyên môn, 
nghiệp vụ của Cục. So với vòng 
đời 6-10 năm của các phần mềm 
khác, vòng đời dài của nó cho thấy 
tầm quan trọng của dự án MOIPA. 
Nó đã đặt những viên gạch nền 
móng cho việc tích hợp dữ liệu 
KH&CN, xây dựng chính phủ 
điện tử, triển khai thủ tục hành 
chính cấp độ 4, thực hiện chuyển 
đổi số, v.v. mà Bộ KH&CN đang 
giao cho Cục SHTT thực hiện 
trong giai đoạn hiện nay. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
TÀI SẢN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
CÓ THỂ ĐƯỢC DÙNG ĐỂ 
HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ  

Tài sản trí tuệ có thể giúp 
doanh nghiệp huy động tài chính 
từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, để 
huy động vốn, doanh nghiệp cần 
đệ trình một chiến lược sở hữu trí 
tuệ chắc chắn với nhiều tài liệu 
kèm theo. 

Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ 
Thế giới (WIPO), tài sản trí tuệ có 
thể giúp doanh nghiệp huy động 
tài chính từ các nhà đầu tư. Để 
đánh giá yêu cầu hỗ trợ về vốn 
hoặc vay vốn, các nhà đầu tư (có 
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thể là ngân hàng, quỹ chính phủ, 
nhà tư bản liên doanh hoặc một 
người cấp vốn kinh doanh) sẽ 
đánh giá xem liệu sản phẩm hoặc 
dịch vụ của doanh nghiệp thực sự 
có tiềm năng thị trường hay 
không. 

Để đánh giá một kế hoạch kinh 
doanh hoặc xuất khẩu công nghệ, 
doanh nghiệp sẽ xem xét xem liệu 
công nghệ đó đã được bán trên thị 
trường hay chưa (hoặc ít nhất là 
không được bán với giá rẻ hơn giá 
trên thị trường). Thứ hai, thị 
trường liệu có nhu cầu về sản 
phẩm hay không. Và thứ ba, liệu 
doanh nghiệp có khả năng vướng 
vào một số vấn đề lớn (như về luật 
pháp hoặc vấn đề khác), có thể 
gây trở ngại cho doanh nghiệp 
trong việc thương mại hóa sản 
phẩm của mình hay không. 

Để huy động vốn, doanh 
nghiệp cần đệ trình một chiến lược 
sở hữu trí tuệ chắc chắn với những 
tài liệu như đơn yêu cầu bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ, thông tin tra 
cứu sáng chế để chứng minh rằng 
công nghệ của doanh nghiệp sẽ 
không xâm phạm độc quyền sáng 
chế của đối thủ cạnh tranh, cũng 
như các hợp đồng (li-xăng) với 
chủ sở hữu của những bằng độc 
quyền sáng chế cho phép doanh 

nghiệp sử dụng công nghệ cần cho 
việc thương mại hóa sản phẩm. 
Nhìn chung, đây là những loại tài 
liệu cần thiết để đảm bảo sự đầu tư 
từ những nhà đầu tư mạo hiểm. 

Nếu doanh nghiệp sở hữu 
quyền sở hữu trí tuệ đối với kết 
quả sáng tạo hoặc đổi mới liên 
quan đến sản phẩm, dịch vụ với 
mức độ bảo hộ độc quyền nhất 
định, đồng thời sản phẩm hoặc 
dịch vụ đó chứng minh được rằng 
sẽ nhiều người tiêu dùng ưa 
chuộng, doanh nghiệp sẽ có được 
là thị phần cao hơn. 

Do vậy, quyền sở hữu trí tuệ 
đóng vai trò quan trọng trong việc 
thuyết phục các nhà đầu tư và 
người cho vay rằng doanh nghiệp 
có cơ hội thương mại hóa sản 
phẩm và dịch vụ được đề cập 
trong tương lai. Đôi khi, chỉ cần 
một sáng chế tốt cũng có thể mở 
ra nhiều cơ hội huy động vốn cho 
doanh nghiệp. 

Mỗi nhà đầu tư và bên cho vay 
có thể định giá tài sản trí tuệ theo 
những cách khác nhau và coi trọng 
quyền sở hữu trí tuệ khác nhau. 
Tuy vậy, rõ ràng tài sản trí tuệ 
đang ngày một chứng minh rằng 
đây là một trong những lợi thế 
cạnh tranh lớn của doanh nghiệp 
và các nhà đầu tư, các bên cho vay 
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cũng ngày càng tín nhiệm loại tài 
sản này. 

Vì thế, các nhà đầu tư và 
những bên cho vay đang ngày 
càng tập trung nhiều hơn vào 
doanh nghiệp quản lý tốt các tài 
sản trí tuệ, mặc dù ngay cả ở 
những nước phát triển cũng còn 
gặp rất nhiều khó khăn và vấn đề 
khi hoàn thiện quyền lợi đảm bảo 
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 

Cho vay một phần hoặc toàn 
bộ dựa vào tài sản trí tuệ là hiện 
tượng xảy ra gần đây, hiện tượng 
này chỉ thực sự phát triển ở một số 
ít quốc gia và ở một vài thị trường 
rất cụ thể. Chứng khoán hóa là 
hoạt động tập hợp những tài sản 
tài chính khác nhau, đóng gói và 
phát hành cổ phiếu được đảm bảo 
bằng những tài sản đó. 

Về nguyên tắc, những tài sản 
này có thể tạo ra nguồn thu dự 
đoán được một cách hợp lý, thậm 
chí là nguồn thu độc quyền trong 
tương lai. Vì vậy, chứng khoán 
hóa là khả năng thanh toán những 
khoản phí trong tương lai của các 
tài sản trí tuệ như hợp đồng li-
xăng sáng chế, nhãn hiệu hoặc bí 
mật thương mại, các bản nhạc 
hoặc quyền thu âm của nhạc sỹ. 
Trên thực tế, việc thanh toán tiền 
thù lao bản quyền của ca sỹ David 

Bowie ở Hoa Kỳ là một trong số 
những ví dụ điển hình nhất về 
chứng khoán hóa trong những 
năm gần đây. 

Hiện tại, thị trường cho các 
loại cổ phiếu dựa vào tài sản trí 
tuệ vẫn nhỏ vì số lượng người 
mua và người bán vẫn còn ít và 
hạn chế. Nhìn chung, thị trường 
ưa chuộng các tài sản hữu hình 
hơn là tài sản vô hình. Do thị 
trường cho các tài sản trí tuệ vẫn 
chưa phát triển và các kỹ thuật 
định giá tài sản trí tuệ chưa đủ 
chính xác, nên giá trị được đánh 
giá vẫn chưa có độ tin cậy cao. 

 (Theo vietq.vn) 
 
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TRONG MÔI TRƯỜNG 
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: 
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ 
ĐỀ XUẤT  

 Cùng với sự phát triển không 
ngừng của kỷ nguyên công nghệ 
số, hoạt động kinh doanh thương 
mại dần mở rộng phạm vi, quy 
mô, vượt ra khỏi thị trường kinh 
doanh truyền thống và diễn ra sôi 
nổi, mạnh mẽ tại thị trường 
thương mại điện tử (TMĐT). Do 
TMĐT là một môi trường “mở” 
nên tiềm ẩn những nguy cơ, rủi ro 
về việc xâm phạm quyền sở hữu trí 
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tuệ (SHTT). Điều này đặt ra 
những thách thức đối với việc 
hoàn thiện hệ thống pháp luật về 
bảo vệ quyền SHTT của Việt Nam 
bắt kịp với xu thế phát triển 
chung. 

Tác động của đại dịch Covid-
19 kéo theo xu hướng mua sắm 
trực tuyến đa kênh và sự tăng 
trưởng nhanh chóng của thị trường 
TMĐT. Theo báo cáo thống kê 
của Bộ Công thương năm 2021, 
doanh thu TMĐT Việt Nam đạt 
13,7 tỷ USD (tăng 16% so với 
năm 2020), trở thành 1 trong 3 
quốc gia có tốc độ tăng trưởng thị 
phần bán lẻ trực tuyến cao nhất 
khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, 
việc kinh doanh thương mại không 
chỉ dừng lại trên các sàn TMĐT 
như Shopee, Lazada, Tiki hay 
Sendo, mà còn mở rộng sang các 
mạng xã hội như Facebook, Zalo, 
Tiktok. Điều này đã tạo ra nhiều 
kẽ hở cho hành vi giả mạo nhãn 
hiệu, kiểu dáng, xâm phạm quyền 
SHTT gia tăng. Chỉ riêng năm 
2021, lực lượng quản lý thị trường 
phối hợp với Cục Thương mại 
điện tử và Kinh tế số đã tiến hành 
kiểm tra hơn 3.000 vụ việc lợi 
dụng TMĐT để kinh doanh hàng 
hóa giả mạo, không rõ nguồn gốc, 
xuất xứ, xâm phạm quyền SHTT 

với số tiền xử phạt lên tới 20 tỷ 
đồng. 

Vậy đâu là nguyên nhân dẫn 
tới thực trạng này? Có thể thấy 
rằng, bên cạnh nguyên nhân chủ 
quan về ý thức của các tổ chức, cá 
nhân thì thực trạng quyền SHTT 
bị xâm phạm nghiêm trọng trên 
các nền tảng TMĐT xuất phát từ 
việc hiện nay Việt Nam vẫn chưa 
có một hành lang pháp lý vững 
chắc và bắt kịp với sự thay đổi của 
thực tiễn. 

Thứ nhất, hệ thống quy định 
pháp luật về SHTT trong môi 
trường TMĐT còn quy định rải 
rác tại nhiều văn bản, thiếu đồng 
bộ, thiếu tính khả thi trên thực tế. 
Việc quy định các điều luật thiếu 
tính thống nhất khiến việc áp dụng 
pháp luật gặp nhiều khó khăn và 
vướng mắc. Pháp luật Việt Nam 
đã xây dựng được rất nhiều văn 
bản quy phạm điều chỉnh hoạt 
động TMĐT. Đến nay, Quốc hội 
đã thông qua 4 văn bản luật có 
tính chất đặt nền tảng pháp lý cho 
hoạt động TMĐT nói chung và 
bảo vệ quyền SHTT trong nền 
tảng TMĐT nói riêng, bao gồm 
Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thương 
mại, Bộ luật Dân sự và Luật Giao 
dịch điện tử. Trên thực tế, TMĐT 
và giải quyết các tranh chấp về 



 Số 258– 8/2022 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 18 
 

quyền SHTT trong lĩnh vực 
TMĐT phải chịu sự điều chỉnh 
của rất nhiều các luật khác như: 
Luật Công nghệ thông tin, Luật 
Viễn thông, Luật Bảo vệ người 
tiêu dùng, Luật Quảng cáo, Luật 
Đầu tư… Ngoài các văn bản luật, 
Chính phủ và các cơ quan nhà 
nước khác cũng ban hành nhiều 
văn bản dưới luật để hướng dẫn cụ 
thể các hoạt động liên quan trong 
TMĐT. Nhìn chung, những văn 
bản pháp luật này đã giúp nhà 
nước định hướng phát triển ngành 
TMĐT tại Việt Nam, là công cụ 
để cơ quan quản lý điều tiết, quản 
lý các hoạt động TMĐT, hạn chế 
tình trạng vi phạm các quyền 
SHTT,… 

Thứ hai, cùng với tốc độ phát 
triển vượt bậc của mạng xã hội, 
các trang TMĐT ra đời và nhanh 
chóng nhận được sự đón nhận của 
đông đảo người tiêu dùng, đặt ra 
trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 
trong việc cung cấp thông tin trên 
các trang TMĐT. Đây là vấn đề đã 
được pháp luật quy định tại Nghị 
định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều Nghị định 
52/2013/NĐ-CP về TMĐT, tại 
Điều 30 của Nghị định đã bổ sung 
quy định về các thông tin bắt buộc 
mà người bán phải cung cấp trên 

các website để người mua có thể 
xác định được các đặc tính của 
hàng hóa cùng các đặc điểm khác 
về nhà cung cấp nhằm xác nhận 
nguồn gốc xuất xứ, tránh tình 
trạng làm giả. Đặc biệt, từ khi xuất 
hiện đại dịch Covid-19, khiến 
người dân hạn chế ra đường, hạn 
chế tiêu dùng trực tiếp tại cửa 
hàng, đây là cơ hội cho các trang 
mua sắm trực tuyến có nhiều cơ 
hội tiếp cận khách hàng hơn. Việc 
mua bán trên các trang TMĐT 
diễn ra sôi động, mang lại nhiều 
cơ hội mới cho các doanh nghiệp 
và những người bán lẻ. Tuy nhiên, 
việc mua sắm trên các trang mạng 
điện tử khiến nguy cơ vi phạm về 
quyền SHTT trong môi trường 
TMĐT gia tăng. Nhìn chung, việc 
mua sắm trên các trang thông tin 
điện tử bên khách hàng sẽ là bên 
yếu thế hơn vì chỉ được tìm hiểu 
các sản phẩm qua miêu tả của bên 
bán. Việc không được trực tiếp 
kiểm tra chất lượng sản phẩm 
cùng với việc pháp luật hiện nay 
quy định chưa chặt chẽ về các 
giao dịch mua bán trên các trang 
TMĐT, tạo ra nhiều lỗ hổng cho 
các gian thương trục lợi, khiến 
hàng giả, hàng nhái, hàng lậu tiêu 
thụ trên thị trường khó kiểm soát. 
Các chủ cửa hàng cố ý khai sai, 
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thiếu thông tin, còn các trang 
mạng điện tử vẫn thể hiện nhiều 
sai sót trong việc xét duyệt các 
loại mặt hàng, những điều này gây 
ra nhiều bất lợi cho người mua. 

Thứ ba, về cơ chế kiểm tra, 
giám sát việc tuân thủ pháp luật về 
SHTT trong môi trường TMĐT. 
Tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP 
của Chính phủ về TMĐT đã quy 
định những hành vi bị cấm trong 
TMĐT, quy định chặt chẽ về trách 
nhiệm của các thương nhân cung 
cấp các dịch vụ bán hàng trực 
tuyến, trách nhiệm của cơ quan 
quản lý nhà nước về TMĐT. 
Những quy định này trên thực tế 
đã tạo ra môi trường thuận lợi hơn 
cho TMĐT, giúp nâng cao uy tín 
với người tiêu dùng tham gia mua 
sắm trực tuyến. Tuy nhiên, với tốc 
độ phát triển của giao dịch điện tử 
ở Việt Nam hiện nay, những quy 
định trên chưa thực sự hiệu quả. 

Theo tính toán của Bộ Khoa 
học và Công nghệ, trong số đơn 
nhận được từ đầu năm 2019 đến 
nay, có đến 60% số đơn liên quan 
đến vi phạm quyền SHTT trong 
TMĐT. Hành vi vi phạm quyền 
SHTT trong TMĐT chủ yếu là các 
hành vi cạnh tranh không lành 
mạnh, tranh chấp tên miền, giao 
dịch mua bán hàng giả, hàng 

nhái… Các sàn TMĐT hiện nay 
chưa thực sự làm tốt vai trò kiểm 
soát chất lượng hàng hóa lưu 
thông, xâm phạm quyền SHTT 
vẫn diễn ra thường xuyên, các 
hành vi vi phạm quyền tác giả 
như: tự ý sử dụng hình ảnh mà 
chưa có sự cho phép của chủ sở 
hữu, hành vi tạo logo sản phẩm có 
tính trùng lặp với các thương hiệu 
nổi tiếng, hàng giả, hàng nhái tràn 
lan trên thị trường…  

Thứ tư, về chế tài xử phạt vi 
phạm quyền SHTT trong môi 
trường TMĐT. Hiện nay, biện 
pháp hành chính được lựa chọn áp 
dụng rộng rãi để xử lý hành vi 
xâm phạm quyền SHTT trong 
TMĐT. Điều này xuất phát từ tính 
đơn giản, nhanh gọn và kịp thời 
trong công tác xử lý. Bởi lẽ, nếu 
trong tố tụng các chủ thể bị đặt 
nặng nghĩa vụ chứng minh thì 
trong biện pháp hành chính, nghĩa 
vụ chứng minh được giảm nhẹ 
hơn rất nhiều. Các chủ thể chỉ cần 
nộp đơn yêu cầu kèm theo các tài 
liệu, chứng cứ, sau đó, phía cơ 
quan chức năng sẽ tiến hành kiểm 
tra, xác minh xử lý. Tuy nhiên, 
đây cũng là nguyên nhân dẫn đến 
những vụ việc xâm phạm quyền 
SHTT lẽ ra phải được giải quyết 
bằng biện pháp dân sự thì đều bị 
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“hành chính hóa”. 
Từ những bất cập trong quá 

trình thực thi pháp luật bảo vệ 
quyền SHTT trong môi trường 
TMĐT của Việt Nam, chúng tôi 
đề xuất 3 nhóm giải pháp sau: 

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống 
pháp luật về quyền SHTT trong 
môi trường TMĐT. Trước hết, cần 
rà soát các quy phạm pháp luật tại 
các văn bản luật, nghị định, thông 
tư hướng dẫn về SHTT trong môi 
trường TMĐT và sửa đổi, bổ sung 
theo hướng phù hợp với sự thay 
đổi của thực tế và đảm bảo tính 
thống nhất, tránh sự xung đột giữa 
quy định trong luật và các văn bản 
dưới luật. Bên cạnh đó, cần xây 
dựng chế tài xử phạt đối với hành 
vi xâm phạm quyền SHTT nói 
chung và trong TMĐT nói riêng 
theo hướng nghiêm khắc hơn để 
đảm bảo tính răn đe và ngăn chặn 
vi phạm một cách hiệu quả. Mức 
phạt hành chính hiện nay là chưa 
phù hợp với thực tế và chưa tương 
ứng với mức lợi nhuận mà chủ thể 
vi phạm thu được. Điều này dẫn 
đến việc áp dụng biện pháp hành 
chính trong thực tiễn không đem 
lại hiệu quả như mong đợi và việc 
vi phạm vẫn tái diễn gây ảnh 
hưởng trực tiếp tới quyền lợi hợp 
pháp của chủ thể quyền. Do đó, 

các văn bản hướng dẫn về mức xử 
phạt hiện hành cần sửa đổi theo 
hướng xác định mức phạt tiền 
tương ứng với tính chất, mức độ vi 
phạm thực tế của các chủ thể. 
Trường hợp vi phạm có tính chất 
nghiêm trọng, gây thiệt hại đáng 
kể cho chủ thể quyền thì cần có 
chế tài mạnh hơn để xử lý. Về các 
biện pháp dân sự được áp dụng tại 
Tòa án, cần thay đổi cơ chế áp 
dụng theo hướng nhanh gọn, hiệu 
quả.  

Thứ hai, nâng cao hiệu quả 
công tác tổ chức thực thi pháp luật 
trên thực tế. Như đã phân tích ở 
trên, người tiêu dùng trong các 
trang TMĐT luôn đứng thế yếu 
trong việc tiếp cận thông tin hàng 
hóa, nguồn gốc xuất xứ, khả năng 
phân biệt thật giả, phương thức sử 
dụng hàng hóa... Điều này đặt ra 
yêu cầu về nâng cao hiệu quả 
trong công tác tổ chức thực thi 
pháp luật, cần có các quy định cụ 
thể chế tài xử phạt cả về bên bán 
và cán bộ quản lý nhằm đảm bảo 
cho người tiêu dùng luôn có được 
những thông tin, hướng dẫn đầy 
đủ và cần thiết, sao cho người tiêu 
dùng có thể an tâm lựa chọn hàng 
hóa, dịch vụ một cách khách quan 
và đúng đắn nhất. Cùng với đó, 
cần tăng cường công tác kiểm tra, 
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kiểm soát, xử lý vi phạm về SHTT 
trong TMĐT một cách thường 
xuyên, liên tục. Điều này nhằm 
đảm bảo sớm phát hiện và ngăn 
chặn tận gốc vi phạm, tạo khuôn 
khổ hoạt động cho các tổ chức, cá 
nhân. 

Thứ ba, bên cạnh việc xây 
dựng và hoàn thiện khung pháp 
luật, công tác tổ chức, thực thi 
pháp luật, cần song song tiến hành 
các nhóm giải pháp hỗ trợ sau: (i) 
Đẩy mạnh công tác bảo đảm an 
toàn thông tin cho người tiêu 
dùng, bảo vệ người tiêu dùng 
trong thanh toán điện tử, bảo vệ 
người tiêu dùng đối với các hành 
vi thương mại không lành mạnh; 
(ii) Tuyên truyền, giáo dục, nâng 
cao ý thức pháp luật của các chủ 
thể tham gia hoạt động TMĐT; 
(iii) Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, 
nâng cao trình độ của đội ngũ cán 
bộ thực thi pháp luật về SHTT 
trong TMĐT,… 

(Theo vjst.vn) 
 
 
 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Robot pha chế có thể tương 
tác với con người 

Các nhà nghiên cứu tại Đại 

học Naples Federico II ở Ý gần 
đây đã phát triển một hệ thống 
robot tương tác mới được gọi là 
BRILLO, được thiết kế riêng cho 
công việc pha chế. 

 
BRILLO, robot pha chế được 

nhóm thiết kế bao gồm một bức 
tượng bán thân hình người với hai 
cánh tay robot, cho phép robot pha 
đồ uống. Ngoài ra nó còn có một 
khuôn mặt hiển thị trên màn hình 
có thể tạo ra các biểu cảm khác 
nhau. Robot cũng có micrô, loa và 
máy ảnh cho phép nó ghi lại hình 
ảnh của khách hàng và ghi nhận 
ngôn ngữ cơ thể của họ, xử lý 
những gì họ đang nói và trả lời lại. 

Không giống với các hệ thống 
robot khác đã phát triển trong quá 
khứ, BRILLO được thiết kế để 
tương tác với khách hàng theo 
cách được cá nhân hóa, cung cấp 
các đề xuất độc đáo dựa trên sở 
thích của họ và xử lý cả tín hiệu 
bằng lời nói và không bằng lời nói 
của họ. Ngoài ra, robot tạo hồ sơ 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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người dùng, cho phép nó điều 
chỉnh các chủ đề trò chuyện theo 
từng khách, chẳng hạn như ghi 
nhớ sở thích của họ và liệu họ 
thích tham gia vào các cuộc trò 
chuyện nghiêm túc hay hài hước. 

Robot có thể xử lý những gì 
người dùng đang nói với họ và cả 
các tín hiệu không lời, để xác định 
tâm trạng của họ, mức độ chú ý 
của họ và loại đồ uống họ thích. 
Thông tin này được lưu trữ và làm 
nền tảng cho các tương tác trong 
tương lai với khách hàng cũ. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Phát triển loại kính áp tròng 
thông minh chẩn đoán và tầm 
soát ung thư 

Các nhà khoa học từ Viện Đổi 
mới Y sinh Terasaki (TIBI)- Mỹ đã 
phát triển một loại kính áp tròng 
có thể chụp và phát hiện 
exosomes, đây là những túi có 
kích thước nanomet được tìm thấy 
trong dịch cơ thể có khả năng trở 
thành dấu ấn sinh học chẩn đoán 
ung thư. 

Thấu kính được thiết kế với 
các vi sợi liên kết với những 
kháng thể có thể thu nhận các 
exosomes được tìm thấy trong 
nước mắt. Kính áp tròng siêu nhỏ 
truyền tín hiệu liên hợp kháng thể 

(ACSM-CL) này có thể được 
nhuộm màu với mục đích phát 
hiện với các kháng thể đặc hiệu 
được gắn thẻ hạt nano để hình 
dung chọn lọc. Điều này mang đến 
nền tảng tiềm năng để sàng lọc 
trước ung thư và công cụ chẩn 
đoán hỗ trợ dễ dàng, nhanh chóng, 
nhạy cảm, tiết kiệm chi phí và 
không xâm lấn. 

Nhóm nghiên cứu ở Viện TIBI 
đã tận dụng chuyên môn trong 
việc thiết kế và chế tạo cảm biến 
sinh học kính áp tròng để loại bỏ 
sự cần thiết của các phương pháp 
cách ly này bằng cách phát minh 
ra ACSM-CL để thu thập 
exosomes từ nước mắt, là nguồn 
exosomes tối ưu và sạch hơn so 
với máu, nước tiểu và nước bọt. 

Các tác giả đã tạo điều kiện và 
tối ưu hóa việc chuẩn bị ACSM-
CL bằng cách sử dụng một số 
phương pháp thay thế. Khi chế tạo 
những vi mạch cho thấu kính, họ 
sử dụng phương pháp cắt và khắc 
trực tiếp bằng laser thay vì đúc 
thông thường để giữ lại cấu trúc 
của cả khoang và thấu kính. Ngoài 
ra, còn giới thiệu thêm phương 
pháp biến đổi hóa học các bề mặt 
vi hạt để kích hoạt chúng liên kết 
với kháng thể. Phương pháp này 
được sử dụng thay cho phương 
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pháp tiếp cận tiêu chuẩn, trong đó 
các vật liệu kim loại hoặc 
nanocacbon phải được sử dụng ở 
môi trường sạch. 

Sau đó, tối ưu hóa những quy 
trình để liên kết hai loại kháng thể: 
kháng thể bắt (capture antibody) 
với vi sợi ACSM-CL và một 
kháng thể phát hiện khác 
(detection antibody) (đối chứng 
dương tính) lên các hạt nano vàng 
có thể nhìn thấy được bằng quang 
phổ. Cả hai kháng thể này đều đặc 
hiệu cho hai dấu hiệu bề mặt khác 
nhau được tìm thấy trên tất cả các 
exsome. 

Nghiên cứu đang được tiến 
hành để chế tạo thấu kính có thể 
chẩn đoán và điều trị các tình 
trạng y tế từ bệnh về mắt, đến 
bệnh tiểu đường hoặc thậm chí 
ung thư bằng cách theo dõi một số 
dấu ấn sinh học nhất định như 
mức độ ánh sáng, các phân tử liên 
quan đến ung thư hoặc lượng 
glucose trong nước mắt.  

(Theo thitruongvietnam.vn) 
 
 Cảm biến sợi quang giúp 
bệnh nhân không bị lở loét do 
nằm lâu ngày trên giường 

Bệnh nhân phải nằm trên 
giường lâu ngày có thể bị lở loét 
do lực tì đè, từ đó tạo thành các 

vết loét da mãn tính đe dọa tính 
mạng. Giờ đây, nhóm nghiên cứu 
tại trường Đại học Nam Úc đã chế 
tạo được loại cảm biến mới giúp 
ngăn chặn tình trạng này bằng 
cách sử dụng ánh sáng tán xạ. 

Cảm biến bao gồm các sợi 
quang mỏng, giá rẻ được gắn trên 
bề mặt đệm trải giường. Bệnh 
nhân chỉ cần nằm trên những sợi 
quang đó, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn 
so với các thiết bị theo dõi bệnh 
nhân hiện có đeo trên người và ít 
vấp phải các vấn đề về quyền 
riêng tư hơn so với các hệ thống 
camera giám sát bệnh nhân hiện 
đang được sử dụng. Ánh sáng đi 
vào một đầu của mỗi sợi và đi ra ở 
đầu kia. Thông qua phân tích cách 
ánh sáng bị ảnh hưởng khi truyền 
qua sợi quang, có thể biết một 
người không di chuyển quá lâu 
trong một thời gian dài. Hơn nữa, 
nhịp tim và nhịp thở của bệnh 
nhân cũng được theo dõi, vì họ tự 
tạo ra các chuyển động cơ thể nhỏ 
nhưng có thể phát hiện được. 

Công nghệ này khi được cải 
tiến thêm, có thể được dùng để 
cảnh báo cho y tá về tình trạng 
một bệnh nhân đã nằm một vị trí 
quá lâu và cần được lật lại. Ngoài 
ra, cảm biến còn cung cấp các dấu 
hiệu quan trọng đang diễn biến 
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xấu đi mà không cần bệnh nhân 
phải được nối với điện cực, vòng 
theo dõi hoặc máy thở. 

(Theo vista.gov.vn) 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Đức: Phát triển phương pháp 
mới giúp 'kéo dài tuổi thọ' cho 
vaccine 

Việc vaccine bị lãng phí do hết 
hạn sử dụng là điều khá phổ biến 
trong thời điểm dịch COVID-19 
vẫn đang bùng phát mạnh mẽ ở 
khắp nơi trên thế giới. Điều này 
phần lớn là do phương pháp bảo 
quản vaccine khiến tuổi thọ của 
chúng không được kéo dài. 

Hiện tượng một số nơi để 
vaccine hết hạn gây lãng phí trong 
khi nhiều nơi khác không có 
vaccine để dùng là điều không còn 
hiếm lạ trong thời gian dịch 
COVID-19 bùng phát mạnh mẽ 
trên khắp thế giới. Điều này, 
nguyên nhân lớn nhất là do điều 
kiện bảo quản vaccine rất ngặt 
nghèo và không có nhiều quốc gia 
có thể đáp ứng được. 

TS.Bruno Marco-Dufort, tác 
giả nghiên cứu giải thích: Giống 
như một quả trứng, ở nhiệt độ 
phòng hoặc bảo quản trong tủ 
lạnh, trứng duy trì cấu trúc 
protein, nhưng khi gặp nước sôi 

hoặc chảo rán, cấu trúc của nó sẽ 
thay đổi vĩnh viễn. Cũng tương tự 
như các protein trong vaccine, sau 
khi tiếp xúc với nhiệt độ nhất định 
sẽ kết tụ lại với nhau gây biến 
tính. 

 
PEG bảo vệ các phân tử phức 

tạp như protein có trong vaccine, 
kháng thể hoặc liệu pháp gen. Các 
nhà nghiên cứu mô tả công nghệ 
này là "Tupperware phân tử", nó 
bao bọc các protein và giữ chúng 
tách rời nhau, kéo dài thời hạn sử 
dụng của vaccine. Hơn nữa, công 
nghệ này cho phép các protein tồn 
tại trong một phạm vi dao động 
nhiệt độ cao. Thay vì phạm vi 
truyền thống +2 đến +8°C (35 đến 
45°F) cho dây chuyền lạnh, công 
nghệ này cho phép phạm vi từ 25 
đến 65°C (75 đến 150°F). 

Cùng với việc cải thiện thời 
hạn sử dụng của vaccine, công 
nghệ hydrogel có khả năng giảm 
chi phí và rủi ro liên quan đến bảo 
quản dây chuyền lạnh. Các nhà 
nghiên cứu báo cáo, vào năm 
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2020, thị trường cho các dịch vụ 
chuỗi lạnh (từ sản xuất đến phân 
phối) là 17,2 tỷ đô la và dự báo sẽ 
tăng lên. Chi phí tăng cao gây 
những hậu quả bất lợi cho sức 
khỏe cộng đồng và sự tin tưởng 
của công chúng nếu vaccine đến 
qua một dây chuyền lạnh không 
đảm bảo. 

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng 
cần phải có thêm nhiều nghiên cứu 
và thử nghiệm lâm sàng trước khi 
hydrogel có thể được triển khai để 
phân phối vaccine. Nhưng việc sử 
dụng ngay lập tức công nghệ này 
có thể được áp dụng khi vận 
chuyển các enzym nhạy cảm với 
nhiệt được sử dụng trong nghiên 
cứu ung thư hoặc các phân tử 
protein để nghiên cứu trong môi 
trường phòng thí nghiệm. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Thiết bị làm sạch khí sinh học  

TS. Nguyễn Tuấn Minh (Viện 
Công nghệ Môi Trường, Viện Hàn 
lâm KH&CN Việt Nam) và đồng 
nghiệp đã nghiên cứu thành công 
và chế tạo một trong những thiết 
bị làm sạch khí sinh học đầu tiên 
tại Việt Nam. Thiết bị này không 
chỉ góp phần xử lý khí thải mà còn 
giúp tạo ra nguồn khí sạch đủ tiêu 
chuẩn để đốt phát điện ở quy mô 

lớn. 
Thiết bị làm sạch khí sinh học 

của nhóm anh gồm có hai phần cố 
định và chuyển động, trong đó, 
phần chuyển động được bố trí bên 
trong phần vỏ sao cho trục quay 
của đĩa dưới xuyên qua lỗ thông 
thứ nhất, đồng thời được nối và 
dẫn động bởi động cơ điện thông 
qua hộp giảm tốc. Bồn chứa dung 
dịch hấp thụ của thiết bị được 
trang bị máy khuấy, có ống dẫn 
dung dịch hấp thụ vào được nối 
thông với cửa dẫn dung dịch hấp 
thụ ra của thiết bị. 

Với cách thiết kế này, sau khi 
khí sinh học được đưa qua ống 
dẫn, bơm sẽ phun dung dịch hấp 
thụ vào trong lòng ống và quay để 
khiến cho các giọt dung dịch 
chuyển động ly tâm và phân tán 
vào trong khối bùi nhùi thép. Nhờ 
đó, các giọt dung dịch KOH sẽ 
tiếp xúc với khí sinh học từ bên 
ngoài đi vào và phản ứng để hấp 
thụ các khí tạp như H2S, CO2, từ 
đó làm sạch dòng khí. “Do tốc độ 
ly tâm cao nên dung dịch hấp thụ 
không bị kéo theo dòng khí 
chuyển động mà vẫn loại bỏ được 
các khí tạp, đồng thời giữ cho 
dòng khí sau xử lý có độ ẩm 
thấp”. Bởi vậy, với việc nghiên 
cứu thành công thiết bị mới có thể 
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làm sạch triệt để các loại tạp khí 
với hiệu suất cao, TS. Minh tự tin 
cho biết đã làm chủ được công 
nghệ và có thể ứng dụng ở quy mô 
lớn tùy vào yêu cầu của doanh 
nghiệp. Hiện nay, hệ thống xử lý 
được nhóm TS. Minh lắp đặt ở 
Đắk Lắk có thể phát điện ở mức 
20 kW/ngày. Nhóm của anh cũng 
đang hợp tác với một công ty để 
triển khai hệ thống có quy mô xử 
lý khoảng 4000 mét khối khí/giờ, 
và “tùy theo lưu lượng và thành 
phần khí thải, chúng tôi hoàn toàn 
có thể chế tạo thiết bị với quy mô 
lớn hơn để phù hợp công suất”, 
TS. Minh cho biết. 

Điều này có lẽ càng có ý nghĩa 
trong bối cảnh Chiến lược quốc 
gia của Chính phủ về cung cấp 
nước sạch và vệ sinh nông thôn đã 
đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 
75% hộ chăn nuôi, trang trại được 
xử lý chất thải chăn nuôi. Và tiềm 
năng của thiết bị mới không chỉ 
dừng lại ở việc xử lý H2S trong 
khí sinh học. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Sáng chế giường bệnh công 
nghệ của học sinh quê Tháp 
Mười  

Nhằm đóng góp một phần nhỏ 
sức mạnh trong công cuộc chống 

lại đại dịch Covid-19, nhóm học 
sinh THPT Trường Xuân, Đồng 
Tháp đã hỗ trợ tiền tuyến bằng 
cách sáng chế giường bệnh công 
nghệ để giúp đỡ cuộc chiến chống 
lại đại dịch. 

 
Được biết, chiếc giường gồm 

bộ điều khiển, với các cảm biến 
nhằm kiểm tra sức khỏe người 
nhiễm Covid-19 như thân nhiệt, 
nhịp tim, nồng độ oxy trong máu. 
Điều tiện lợi ở chiếc giường này là 
ở chỗ người bệnh chỉ cần đặt ngón 
tay, để trán gần vị trí quy định trên 
bộ điều khiển, các thông số sẽ hiển 
thị trong khoảng ba giây. 

Qua đó phần mềm gồm thuật 
toán phân tích dữ liệu, đưa ra cảnh 
báo chính xác, đồng thời gửi thông 
tin đến bác sĩ nếu thấy bất thường, 
thông qua ứng dụng IoT. Tuy 
nhiên, ngược lại, nếu sức khoẻ ổn 
định, hệ thống sẽ tự động gửi tin 
nhắn thông báo đến người nhà. 
Tuy nhiên, trong bệnh viện, các 
trường hợp khẩn cấp, nguy kịch là 
không thể tránh khỏi. 
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Để giải quyết vấn đề này, 
giường bệnh cũng có tính năng 
thông báo khẩn cấp cho y bác sĩ 
túc trực nếu như tình trạng bệnh 
nhân chuyển biến xấu. Trong khi 
chờ bác sĩ, chiếc giường cũng có 
hệ thống bóp bóng tạo oxy tự 
động, nâng giường bệnh tự động 
để hỗ trợ bệnh nhân vượt qua cơn 
nguy kịch. Ngoài ra, trong các 
trường hợp bình thường, bệnh 
nhân cũng có thể chủ động liên hệ 
với bác sĩ thông qua một camera 
đàm thoại được tích hợp trên 
giường bệnh. 

Theo nhóm nghiên cứu, các 
thiết bị công nghệ hầu như có sẵn 
trên thị trường, việc còn lại là tích 
hợp chúng với nhau và viết mã 
code (lệnh) cho bộ xử lý. Những 
kiến thức này, Vinh và An tìm tòi 
thông qua sách chuyên ngành, 
diễn đàn trực tuyến, các video 
hướng dẫn trên Internet và đã trải 
qua hàng chục lần thực nghiệm, 
thất bại. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 
 
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ - NHỮNG VẤN 
ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Để bảo đảm các nội dung của 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Sở hữu trí tuệ được triển 
khai đúng, đi vào thực tiễn, Cục Sở 
hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) đang 
phối hợp với các cơ quan tổ chức 
phổ biến Luật cho các nhóm chủ 
thể có liên quan, đồng thời tiếp tục 
xây dựng các văn bản hướng dẫn 
chi tiết. 

Ngày 16/8, Cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) tổ chức Hội thảo "Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Sở hữu trí tuệ - Những vấn đề 
cần lưu ý". Tham dự Hội thảo, có 
gần 200 đại biểu đến từ các bộ, 
ngành, cơ quan quản lý nhà nước, 
cơ quan thực thi quyền SHTT ở 
Trung ương và địa phương, các 
viện nghiên cứu, trường đại học, 
các hiệp hội, doanh nghiệp, các tổ 
chức dịch vụ đại diện sở hữu công 
nghiệp... 

Qua thực tiễn 16 năm thi hành, 
Luật SHTT đã phát huy vai trò to 
lớn trong việc tạo hành lang pháp 
lý về SHTT, thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế-xã hội của đất nước. Tuy 
nhiên, trong bối cảnh mới, thực 
tiễn thi hành cùng với việc hội 
nhập quốc tế sâu rộng của Việt 
Nam cho thấy Luật SHTT còn tồn 
tại một số vướng mắc, bất cập nhất 
định. Vì vậy, Luật SHTT đã được 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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đề xuất sửa đổi nhằm thể chế hóa 
các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách của Nhà nước, 
khắc phục những vướng mắc, bất 
cập thực tiễn và nội luật hóa các 
cam kết để phù hợp với thông lệ 
quốc tế. 

Ngày 16/6/2022, tại kỳ họp thứ 
3, Quốc hội khóa XV đã biểu 
quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật SHTT 
(Luật số 07/2022/QH15), có hiệu 
lực từ ngày 1/1/2023. Tại Hội thảo, 
Phòng Pháp chế và Chính sách 
(Cục SHTT) lưu ý những điểm 
mới của Luật, tập trung vào các 
nhóm chính sách lớn như: Bảo 
đảm quy định rõ về tác giả, chủ sở 
hữu quyền tác giả, người biểu 
diễn, chủ sở hữu quyền liên quan 
trong các trường hợp chuyển 
nhượng, chuyển giao quyền tác 
giả, quyền liên quan đến quyền tác 
giả; khuyến khích tạo ra, khai thác 
và phổ biến sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp, thiết kế bố trí mạch 
tích hợp bán dẫn,… 

Luật đã mở rộng việc bảo hộ 
đến nhãn hiệu âm thanh bên cạnh 
nhãn hiệu chữ, nhãn hiệu hình. 
Các tiêu chí đánh giá các nhãn 
hiệu nổi tiếng, cũng như các căn 
cứ để từ chối, hủy bỏ hay chấm 
dứt hiệu lực của nhãn hiệu cũng là 

những điểm mà các doanh nghiệp 
Việt Nam cần phải quan tâm và 
nắm được các quy định mới để vận 
dụng tốt nhất cũng như bảo hộ 
nhãn hiệu của mình. 

Theo báo cáo của Cục SHTT, 
trong giai đoạn 2010-2021, tại Việt 
Nam có hơn 65.000 đơn đăng ký 
bảo hộ sáng chế, trên 5.000 đơn 
đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích, 
31.000 đơn đăng ký bảo hộ kiểu 
dáng công nghiệp, 480.000 đơn 
đăng ký nhãn hiệu cùng hơn 
313.000 văn bằng được cấp. Trong 
số đó, năm 2021, chủ thể là doanh 
nghiệp chiếm 40,15% tổng số đơn 
đăng ký bảo hộ sáng chế (tăng từ 
30,47% của năm 2010) và chiếm 
30% tổng số đơn đăng ký giải 
pháp hữu ích (tăng từ 25,6% năm 
2010). 

(Theo most.gov.vn) 
 

 
 

HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Hà Nội: Đẩy mạnh phát triển 
OCOP phải gắn giữa số lượng 
và chất lượng sản phẩm 

Hà Nội đã tổ chức Hội chợ 
Xúc tiến thương mại nông nghiệp, 
sản phẩm OCOP 2022 với mục 
tiêu xúc tiến tìm đầu ra cho các 
sản phẩm nông sản, sản phẩm chủ 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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lực ra thị trường trong và ngoài 
nước. 

Hội chợ đã tạo ra sân chơi 
giúp các hợp tác xã, doanh nghiệp, 
hộ kinh doanh có cơ hội cọ xát với 
mục tiêu tới cuối năm 2022, Thủ 
đô Hà Nội phấn đấu có thêm ít 
nhất 400 sản phẩm của Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) được UBND thành phố 
công nhận đạt từ 3 sao trở lên với 
các đảm bảo về chất lượng và 
nguồn gốc xuất xứ. 

Để thực hiện Chương trình 
OCOP năm 2022, ngay từ đầu 
năm, Văn phòng Điều phối xây 
dựng nông thôn mới Hà Nội đã 
phối hợp với UBND các quận, 
huyện thị xã đẩy mạnh thông tin, 
tuyên truyền. Từ đó nâng cao nhận 
thức về ý nghĩa, tầm quan trọng 
của OCOP đến các tầng lớp nhân 
dân, đặc biệt là những chủ thể sản 
xuất - kinh doanh. 

Văn phòng Điều phối đã triển 
khai chương trình bồi dưỡng, tập 
huấn nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực để thực hiện Chương 
trình OCOP từ thành phố đến cơ 
sở theo khung đào tạo tại Quyết 
định số 490/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. Dự kiến, đến hết 
năm 2022, sẽ có tổng số 120 lớp 
được tổ chức tại 30 quận, huyện, 

thị xã, dành cho các nhà quản lý tổ 
chức kinh tế (CEO), hợp tác xã, 
trang trại, hộ sản xuất - kinh 
doanh… 

Hà Nội đã hỗ trợ các chủ thể 
có sản phẩm OCOP được bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ, nhận diện và 
quảng bá thương hiệu. Trong năm 
2021, chính sách hỗ trợ quản lý 
nhãn hiệu và in tem, nhãn sản 
phẩm OCOP được thực hiện rộng 
khắp. Công tác này đang được 
Văn phòng Điều phối xây dựng 
nông thôn mới Hà Nội tiếp tục 
triển khai trong năm 2022. 

Cùng với Văn phòng Điều 
phối, các quận, huyện, thị xã cũng 
chủ động, tích cực hỗ trợ chủ thể 
phát triển sản phẩm OCOP. 
Trưởng phòng Kinh tế huyện 
Đông Anh Nguyễn Tuấn Hà cho 
biết, năm 2022, địa phương bố trí 
3 tỷ đồng hỗ trợ các chủ thể hoàn 
thiện và nâng cấp sản phẩm. 
Ngoài chi phí phân tích chất 
lượng, in ấn tem, nhãn, huyện hỗ 
trợ chủ thể duy trì hệ thống thông 
tin điện tử sử dụng QR Code truy 
xuất nguồn gốc và xây dựng - 
quản lý nhãn hiệu… 

Lũy kế từ năm 2019 đến nay, 
Hà Nội đã có 1.649 sản phẩm 
OCOP được đánh giá, phân hạng 
từ 3 sao trở lên. Trong số này có 4 
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sản phẩm 5 sao, 2 sản phẩm tiềm 
năng 5 sao đã được Trung ương 
đánh giá, 11 sản phẩm có tiềm 
năng 5 sao đang chờ xem xét, 
thẩm định hồ sơ. Bên cạnh đó là 
1.098 sản phẩm 4 sao và 534 sản 
phẩm OCOP 3 sao. 

Với sự hỗ trợ của thành phố, 
từ đầu năm 2022 đến nay, các chủ 
thể trên địa bàn 26 quận, huyện, 
thị xã trên địa bàn Hà Nội đã xây 
dựng kế hoạch hoàn thiện và đăng 
ký tổng số 488 sản phẩm tham gia 
đánh giá, phân hạng trong Chương 
trình OCOP vào cuối năm. Trong 
số này có 301 mặt hàng thực 
phẩm, 129 sản phẩm thủ công mỹ 
nghệ, còn lại là sản phẩm thuộc 
nhóm ngành hàng đồ uống, thảo 
dược,… 

Thành công bước đầu của 
Chương trình OCOP tại Hà Nội là 
rất đáng khích lệ, nhưng theo ông 
Nguyễn Văn Chí, việc thực hiện 
chương trình vẫn có nhiều khó 
khăn, vướng mắc. Các hình thức 
tổ chức sản xuất hiện nay, nhất là 
ở khu vực nông thôn trên địa bàn 
Hà Nội còn nhỏ lẻ, manh mún. 
Chất lượng sản phẩm không đồng 
đều. Nhiều chủ thể sản xuất ít 
quan tâm đến việc cải tiến, nâng 
cấp bao bì, nhãn mác khiến sức 
hấp dẫn của các sản phẩm chưa 

cao… 
Để việc tổ chức thực hiện 

Chương trình OCOP giai đoạn 
2021 - 2025 đạt hiệu quả mong 
đợi, TP Hà Nội kiến nghị Chính 
phủ sớm ban hành chính sách 
đồng bộ thực hiện Chương trình 
theo hướng hỗ trợ đầu tư, nâng 
cấp chất lượng sản phẩm; quy 
định rõ mức thưởng, mức chi cho 
các nhóm đối tượng tham gia 
nhằm động viên, khích lệ, tạo điều 
kiện cho các chủ thể, tập thể, cá 
nhân tích cực đóng góp cho sự 
phát triển của chương trình 
OCOP. 

(Theo baomoi.com) 
 
Bảo hộ nhãn hiệu ở nước 
ngoài để nông sản của HTX đi 
được 'đường dài'  

Bảo hộ nhãn hiệu chính là tài 
sản vô hình giúp HTX, doanh 
nghiệp xác lập quyền lợi hợp pháp 
về tài sản trí tuệ và cũng là cách 
giúp các HTX xây dựng thương 
hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, 
ngoài việc xây dựng nhãn hiệu cho 
nông sản ở trong nước, các chủ 
thể cũng cần quan tâm nhiều hơn 
đến bảo hộ nhãn hiệu ở nước 
ngoài để nâng cao năng lực xuất 
khẩu. 
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Theo Bộ Khoa học Công nghệ, 
tính đến 25/7/2022, số lượng đơn 
đăng ký nhãn hiệu thông thường là 
723,891, còn số lượng văn bằng 
bảo hộ là 429,331. Trong đó, số 
lượng đơn đăng ký nhãn hiệu cho 
sản phẩm nông nghiệp là 117,781 
và số lượng văn bằng bảo hộ cho 
sản phẩm nông nghiệp là 67,234. 
Điều này cho thấy, các doanh 
nghiệp, HTX ở Việt Nam đang 
quan tâm đến vấn đề nhãn hiệu 
nông sản. Bởi so với năm 2015, cả 
nước mới có gần 37.300 đơn đăng 
ký nhãn hiệu của các doanh 
nghiệp, HTX. 

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện 
nay là các doanh nghiệp, HTX 
mới chỉ quan tâm xây dựng nhãn 
hiệu ở trong nước mà chưa chú 
trọng xây dựng và bảo hộ nhãn 
hiệu ở nước ngoài. 

Bà Lê Thị Thu, Phó Giám đốc 
Trung Tâm thẩm định chỉ dẫn địa 
lý và nhãn hiệu quốc tế (Cục Sở 
hữu trí tuệ), Bộ Khoa học và công 
nghệ, cho biết hiện nay, nguồn 
kinh phí hỗ trợ các địa phương 
chứng nhận nhãn hiệu nông sản 
chủ yếu là từ các chương trình, đề 
tài, dự án. Trong khi nhiều HTX 
được thành lập từ trước khi được 
chứng nhận nhãn hiệu tập thể, 
nhưng lĩnh vực hoạt động rộng, 

nhiều ngành nghề nên nguồn lực 
bị phân tán, từ đó chưa thể phát 
triển được thương hiệu cũng như 
đăng ký nhãn hiệu ở ngoài nước. 

Đi cùng đó là, các cơ quan 
quản lý cũng chưa có quy định cụ 
thể về việc quản lý các đối tượng 
được chứng nhận nhãn hiệu (chỉ 
dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn 
hiệu chứng nhận). Do đó, việc 
phối hợp giữa các Bộ: 
NN&PTNT, KHCN, Bộ Công 
Thương vẫn chưa được chặt chẽ 
nên việc xử lý đơn nhãn hiệu mất 
nhiều thời gian. Và thực tế hiện 
nay, HTX, doanh nghiệp phải chờ 
quá lâu để được cấp văn bằng 
chứng nhận. 

Để tránh tình trạng bị doanh 
nghiệp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 
ở nước ngoài cũng như phát triển 
thương hiệu nông sản trên thị 
trường, các chuyên gia cho rằng 
cần có sự vào cuộc đồng bộ từ 
Trung ương và địa phương cũng 
như sự vào cuộc tích cực của các 
chủ thể. Cụ thể là cần nâng cao vai 
trò của cơ quan quản lý nhà nước 
trong việc quản lý, kiểm soát sử 
dụng nhãn hiệu trên thị trường 
cũng như tăng cường hỗ trợ HTX, 
doanh nghiệp trong giai đoạn quản 
lý, phát triển nhãn hiệu. 

Hiện nay, muốn xây dựng và 



 Số 258– 8/2022 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 32 
 

phát triển thương hiệu, phải dựa 
trên các giá trị cốt lõi của sản 
phẩm, dịch vụ. Để làm được điều 
này, các chuyên gia cho rằng, 
HTX, doanh nghiệp cần lựa chọn 
sản phẩm đăng ký nhãn hiệu phù 
hợp, gắn với thực tiễn và nhu cầu 
thị trường. 

 Bên cạnh các sản phẩm tươi, 
việc bảo hộ nhãn hiệu nên chú 
trọng đến sản phẩm chế biến vì 
đây mới là sản phẩm tiêu dùng 
cuối cùng, có giá trị gia tăng cao 
nhờ thời gian bảo quản dài. 

(Theo vnbusiness.vn) 
  
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Hỗ trợ doanh nghiệp phát 
triển công nghệ truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm  

Đại diện doanh nghiệp cho 
rằng cần có chính sách hỗ trợ cụ 
thể đối với doanh nghiệp nghiên 
cứu, phát triển công nghệ truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm. 

Hoạt động truy xuất nguồn gốc 
ngày càng trở nên cần thiết và là 
tiêu chí bắt buộc trong xuất khẩu. 
Việc minh bạch hóa nguồn gốc 
các sản phẩm hàng hóa, nhất là 
lương thực, thực phẩm là “chìa 
khóa” khởi tạo niềm tin cho người 
tiêu dùng, giúp ngăn chặn các 
hành vi gian lận thương mại xuyên 

biên giới...  Bên cạnh đó, truy xuất 
nguồn gốc còn giúp doanh nghiệp 
nâng cao vị thế thương hiệu. 

Quyết định số 100/QĐ-TTg 
phê duyệt Đề án triển khai, áp 
dụng và quản lý hệ thống truy xuất 
nguồn gốc được Thủ tướng Chính 
phủ ký ban hành ngày 19/1/2019, 
nhằm nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước, đẩy mạnh hoạt 
động truy xuất nguồn gốc, phục vụ 
hội nhập kinh tế quốc tế và bảo 
đảm chất lượng, tính an toàn của 
sản phẩm, hàng hóa. 

Sau 3 năm thực hiện Đề án, 
đến nay, Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã xây dựng được 23 tiêu 
chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn 
gốc và dự kiến, năm 2022 sẽ công 
bố thêm ít nhất 22 tiêu chuẩn quốc 
gia. Hệ thống truy xuất nguồn gốc 
mang tính khép kín, không có khả 
năng tương tác, liên kết, chia sẻ và 
trao đổi dữ liệu... Vì vậy, hoạt 
động hợp tác quốc tế trong lĩnh 
vực truy xuất nguồn gốc cần được 
thúc đẩy, hướng tới thừa nhận kết 
quả truy xuất nguồn gốc lẫn nhau. 

Đồng thời, Cổng thông tin truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 
hóa quốc gia cần được thiết lập, 
xây dựng, vận hành theo đúng 
mục tiêu của Quyết định số 
100/QĐ-TTg đề ra. Dự kiến, Cổng 
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thông tin truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, hàng hóa quốc gia sẽ vận 
hành vào cuối năm 2022. 

Cổng thông tin truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm hàng hóa 
quốc gia có sự tham gia của tất cả 
các bên trong chuỗi cung ứng như: 
Nhà sản xuất, đơn vị đóng gói, 
đơn vị vận chuyển, đơn vị phân 
phối, đơn vị bán lẻ, đơn vị cung 
cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc 
và cơ quan quản lý nhà nước... 
hướng tới mục tiêu: Thu thập, lưu 
trữ và chia sẻ dữ liệu, từ đó bảo 
đảm sự kết nối giữa hệ thống truy 
xuất của các bộ, ngành và 63 tỉnh, 
thành phố. Cổng thông tin cũng 
hướng tới việc kết nối quốc tế để 
hỗ trợ việc xuất, nhập khẩu sản 
phẩm hàng hóa, thông quan và 
vượt qua các yêu cầu về truy xuất 
nguồn gốc, ngăn chặn các hành vi 
gian lận thương mại xuyên biên 
giới 

Trước thực tế về đảm bảo chất 
lượng sản phẩm, minh bạch và 
hướng tới triển khai hoạt động 
truy xuất nguồn gốc, Bộ Công 
Thương đề nghị Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn phối hợp 
với UBND các địa phương vùng 
trồng và sản xuất nông, thủy sản rà 
soát, thực hiện nghiêm túc các quy 
định về truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, an toàn thực phẩm. 
Các doanh nghiệp Việt Nam 

tham gia mô hình sẽ được hỗ trợ 
áp dụng truy xuất nguồn gốc, nông 
nghiệp bền vững, vệ sinh an toàn 
thực phẩm; áp dụng hệ thống truy 
xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn 
toàn cầu GS1; đăng ký mã định 
danh quốc tế GS1, mã vùng trồng, 
mã xưởng; được cấp lại chứng chỉ 
GAP và tham gia các khóa đào tạo 
về truy xuất nguồn gốc, an toàn vệ 
sinh thực phẩm, các yêu cầu về 
nhập khẩu của Trung Quốc... 

Trung tâm Mã số, mã vạch 
quốc gia cho biết, do đây là triển 
khai mô hình thí điểm nên yêu cầu 
đối với doanh nghiệp tham gia dự 
án phải là đơn vị tham gia chuỗi 
cung ứng sản phẩm thanh long; có 
kinh nghiệm tham gia hoặc có các 
chứng chỉ về GAP, GMP (thực 
hành sản xuất tốt), nông nghiệp 
hữu cơ, sản xuất an toàn, đồng 
thời, quan tâm tới việc tuân thủ 
tiêu chuẩn, quản lý chất lượng, an 
toàn thực phẩm, nông nghiệp bền 
vững và có sự tham gia của các 
nhân sự trẻ dưới 35 tuổi. Đơn vị 
triển khai dự án sẽ tiến hành khảo 
sát, đánh giá chuỗi cung ứng nông 
sản, qua đó lựa chọn từ 3 đến 5 
doanh nghiệp để triển khai mô 
hình thí điểm và các doanh nghiệp 
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tham gia dự án thí điểm được hỗ 
trợ toàn bộ kinh phí. 

Liên quan tới vấn đề trên, khi 
nói về giải pháp để thực hiện tốt 
truy xuất nguồn gốc nông sản, ông 
Mai Quang Thịnh, Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP VN Check 
(một đơn vị cung cấp nền tảng 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
nông nghiệp) cho hay, cần quy 
định chi tiết, cụ thể tiêu chuẩn đối 
với hệ thống truy xuất nguồn gốc 
theo kịp công nghệ hiện đại, minh 
bạch dữ liệu và thông tin của đơn 
vị sản xuất theo thời gian thực, có 
chính sách hỗ trợ cụ thể đối với 
doanh nghiệp nghiên cứu, phát 
triển công nghệ truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm. 

Đồng thời nhanh chóng hoàn 
thiện cổng thông tin truy xuất 
nguồn gốc quốc gia để các đơn vị 
cung cấp dịch vụ truy xuất nguồn 
gốc kết nối dữ liệu. Công khai, 
minh bạch hệ thống đạt tiêu chuẩn 
theo quy định chung về truy xuất 
nguồn gốc giúp đơn vị sản xuất 
yên tâm sử dụng công nghệ.  

 (Theo vietq.vn) 
 
 Hà Nội: Lực lượng chức năng 
xử lý trên 3.460 vụ buôn lậu, 
hàng giả, hàng cấm  

Cụ thể, tháng 7/2022, lực 

lượng chức năng gồm Quản lý thị 
trường (QLTT), Công an, Hải 
quan TP. Hà Nội đã kiểm tra 
3.625 vụ; xử lý 3.464 vụ, trong đó, 
hàng cấm, hàng lậu 327 vụ; hàng 
giả, vi phạm sở hữu trí tuệ 117 vụ; 
gian lận thương mại 3.020 vụ; xử 
phạt vi phạm hành chính 151,783 
tỷ đồng; khởi tố 09 vụ, với 09 đối 
tượng. Tổng thu nộp ngân sách 
nhà nước 450,175 tỷ đồng. 

 
Hàng hóa vi phạm chủ yếu là 

các nhóm mặt hàng như: thuốc lá, 
quần áo, đồ thời trang, mỹ phẩm, 
thực phẩm. Đáng chú ý, tình hình 
kinh doanh hàng lậu, hàng giả, 
hàng kém chất lượng, hàng hóa 
không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong 
lĩnh vực thương mại điện tử vẫn 
diễn ra với nhiều phương thức, thủ 
đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự 
kiểm tra, kiểm soát của các lực 
lượng chức năng. 

Điển hình như: Đội QLTT số 
20 (Cục QLTT Hà Nội) phối hợp 
với Công an huyện Phúc Thọ kiểm 
tra, phát hiện 1.509 chiếc áo chống 



 Số 258– 8/2022 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 35 
 

nắng có dấu hiệu giả mạo nhãn 
hiệu đang được bảo hộ tại Việt 
Nam, 1.494 chiếc áo chống nắng 
mang nhãn hiệu Louis Vuitton, 
1.012 chiếc áo chống nắng mang 
nhãn hiệu Adidas không có hóa 
đơn chứng từ chứng minh nguồn 
gốc, có dấu hiệu giả mạo nhãn 
hiệu hàng hóa đã được bảo hộ tại 
Việt Nam; Đội QLTT số 06 (Cục 
QLTT Hà Nội) phối hợp với Công 
an quận Nam Từ Liêm phát hiện 
vụ việc sản xuất, kinh doanh số 
lượng lớn kính áp tròng có nhãn 
hàng hóa giả mạo về nguồn gốc 
xuất xứ. Trong tháng 7/2022, Cục 
QLTT Hà Nội đã tham mưu cho 
Ban Chỉ đạo 389 Thành phố triển 
khai, theo dõi, đôn đốc các sở, 
ngành thành viên và Ban Chỉ đạo 
389 quận, huyện, thị xã thực hiện 
các chỉ đạo của cấp trên trong 
công tác đấu tranh chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả trên địa bàn. 

Ban hành các văn bản chỉ đạo 
các Đội QLTT tăng cường công 
tác quản lý địa bàn; tăng cường 
kiểm tra, kiểm soát thị trường, 
phát hiện và xử lý các hành vi vi 
phạm về an toàn thực phẩm, vi 
phạm về niêm yết giá, bán không 
đúng giá niêm yết; bày bán công 
khai hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, 

hàng không rõ nguồn gốc xuất 
xứ... 

(Theo qltt.vn) 
 
 Phát hiện nhiều mỹ phẩm bị 
cấm lưu hành tại Việt Nam trên 
sàn TMĐT Shopee  

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) 
mới đây đã phát đi thông báo về 
việc phát hiện 3 sản phẩm mỹ 
phẩm nước ngoài đang được bán 
trên sàn thương mại điện tử 
(TMĐT) Shopee chứa hàm lượng 
thủy ngân vượt quá quy định và 
yêu cầu đơn vị này thu hồi toàn bộ 
số lượng sản phẩm đã bán ra. 

 
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế 

thông báo vừa nhận được báo cáo 
kết quả kiểm nghiệm 3 sản phẩm 
mỹ phẩm nhãn mỹ phẩm ghi sản 
xuất tại Anh do Trung tâm kiểm 
nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực 
phẩm Hải Dương mua trên sàn 
giao dịch thương mại điện 
tử Shopee để kiểm tra chất lượng 
gồm: Dr Therapy Melasma - Best 
for spa Night cream, NSX: 
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16/5/2022; HSD 16/5/2025; 
Dr Therapy Melasma - Best 

for spa Day cream, NSX: 
16/5/2022; HSD: 16/5/2025; 

Dr Therapy Melasma - Cream 
Perfect for spa, NSX: 05/01/2021; 
HSD: 04/01/2024. 

Kết quả kiểm nghiệm 3 sản 
phẩm nêu trên chứa hàm lượng 
thủy ngân vượt quá mức cho phép, 
không đáp ứng yêu cầu về giới 
hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm. 
Thành phần công thức sản phẩm 
ghi trên nhãn có chứa chất 
Hydroquinone 2% là chất không 
được phép có trong sản phẩm mỹ 
phẩm chăm sóc da theo quy định. 

Đặc biệt, cũng theo thông tin 
từ Cục Quản lý Dược, 3 sản phẩm 
nêu trên đều là các hàng hóa chưa 
được Cục Quản lý Dược cấp số 
tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm 
mỹ phẩm đối với mỹ phẩm nhập 
khẩu. Điều này đồng nghĩa với 
việc, các sản phẩm Dr Therapy 
Melasma - Best for spa Night 
cream,  Dr Therapy Melasma - 
Best for spa Day cream, Dr 
Therapy Melasma - Cream Perfect 
for spa không được phép lưu hành 
tại thị trường Việt Nam. 

Đối với 3 sản phẩm mỹ phẩm 
vi phạm nêu trên, Cục Quản lý 
Dược chuyển Cục Thương mại 

điện tử và Kinh tế số để thông báo 
cho Công ty TNHH Shopee và các 
sàn giao dịch thương mại điện tử, 
yêu cầu ngừng kinh doanh, gỡ bỏ 
các thông tin về các sản phẩm vi 
phạm này và xử lý vi phạm theo 
quy định của pháp luật. Đồng thời, 
Cục Quản lý Dược yêu cầu Công 
ty TNHH Shopee tiến hành thu 
hồi các sản phẩm đã bán cho 
khách hàng. Trước những kết luận 
trên, để đảm bảo quyền lợi tối đa 
cho người tiêu dùng Việt, Cục 
Quản lý Dược chỉ đạo Sở Y tế các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương để thông báo cho các cơ sở 
kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm về 
3 sản phẩm mỹ phẩm không rõ 
nguồn gốc xuất xứ và chưa được 
phép lưu thông trên thị trường. 

Cục cũng yêu cầu các Sở có 
trách nhiệm phối hợp với các cơ 
quan truyền thông, thông tin tới 
các cơ sở buôn bán, sử dụng mỹ 
phẩm và người dân biết để không 
buôn bán, không sử dụng 3 sản 
phẩm nêu trên. Đồng thời, các Sở 
cũng cần phối hợp với các cơ quan 
chức năng kiểm tra, xác minh, truy 
tìm nguồn gốc xuất xứ của 3 sản 
phẩm vi phạm nêu trên, xử lý các 
tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy 
định hiện hành. 

(Theo sohuutrittue.net.vn) 


