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VIỆT NAM VÀ PHÁP HỢP 
TÁC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

Từ ngày 09-12/9, Đoàn công 
tác của Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã làm việc tại một số cơ 
quan của Cộng hòa Pháp nhằm 
tìm hiểu, trao đổi và nghiên cứu 
kinh nghiệm, mô hình quản lý, 
cũng như cơ chế chính sách trong 
việc thúc đẩy hoạt động đổi mới 
sáng tạo, sở hữu trí tuệ. 

 
Đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm 

việc với Viện Sở hữu công nghiệp Pháp 

 Chuyến công tác tại Pháp của 
Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ 
là nhằm cụ thể hóa kết quả chuyến 
thăm chính thức Pháp của Thủ 
tướng Chính phủ (tháng 11/2021) 
và Bộ trưởng Khoa học và Công 
nghệ (tháng 7/2022). Trưởng đoàn 
là Thứ trưởng Nguyễn Hoàng 
Giang. 

Tham gia đoàn công tác còn có 

Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ các địa phương như Hà Nội, 
Bắc Giang, Hải Phòng, Sơn La, 
Thừa Thiên Huế, Cần Thơ. Đại sứ 
Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn 
Thắng và đại diện văn phòng Bộ 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
tại Pháp cũng tham dự các hoạt 
động của đoàn.  

Đoàn đã có các buổi làm việc 
với Viện Sở hữu Công nghiệp 
Pháp (INPI) và Viện Quốc gia về 
nguồn gốc và chất lượng (INAO). 
Hai bên đã trao đổi, chia sẻ các 
kinh nghiệm của nước Pháp trong 
việc thúc đẩy hoạt động đổi mới 
sáng tạo và sở hữu trí tuệ ở cấp 
quốc gia cũng như triển khai ở cấp 
vùng, miền (địa phương). Một 
trong những vấn đề được Đoàn Bộ 
Khoa học và Công nghệ rất quan 
tâm là cách thức triển khai hỗ trợ 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở 
Pháp trong bảo hộ và thương mại 
hóa các tài sản trí tuệ, cũng như 
hoạt động bảo hộ, quản lý, kiểm 
soát chỉ dẫn địa lý và các văn bằng 
bảo hộ khác. Đây là những thế 
mạnh của hệ thống sở hữu trí tuệ 
Pháp, đồng thời cũng là tiềm năng 
phát triển của hệ thống sở hữu trí 
tuệ Việt Nam. 

Qua các cuộc làm việc và khảo 
sát thực tế, các thành viên đoàn 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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công tác, nhất là lãnh đạo các Sở 
Khoa học và Công nghệ, đã tiếp 
thu được nhiều kinh nghiệm tốt từ 
phía Pháp trong việc tổ chức thực 
hiện cơ chế, chính sách, đào tạo 
nguồn nhân lực, quản lý, giám sát, 
khai thác phát triển thương mại 
hóa cho các sản phẩm đã được bảo 
hộ, quản lý nguồn gốc và chất 
lượng sản phẩm đã được bảo 
hộ tài sản trí tuệ, phương thức hỗ 
trợ doanh nghiệp xây dựng chính 
xác quy trình sản xuất, chế biến, 
bảo quản sản phẩm mang chỉ dẫn 
địa lý.  

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
WIPO KHUYẾN NGHỊ THÚC 
ĐẨY SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở 3 
NHÓM ĐỐI TƯỢNG 

Tại buổi làm việc với Cục Sở 
hữu trí tuệ (SHTT), ông Hasan 
Kleib, Phó Tổng giám đốc Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ Thế giới 
(WIPO) phụ trách hợp tác phát 
triển quốc gia và khu vực khuyến 
nghị, Việt Nam cần lưu ý 3 nhóm 
đối tượng để thúc đẩy lĩnh vực 
SHTT tại Việt Nam. 

Thứ nhất là nhóm doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, đang chiếm tới 
98% tổng số doanh nghiệp Việt 
Nam, cao hơn mức 95% của các 
nước. Sở hữu trí tuệ không chỉ liên 

quan đến bằng sáng chế mà còn 
thiết thực với doanh nghiệp trong 
đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, 
kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa 
lý. 

Nhóm thứ hai là giới trẻ, thanh 
niên, bởi tỉ lệ dân số dưới 30 tuổi 
ở các quốc gia, đặc biệt các nước 
đang phát triển, rất cao. Việt Nam 
có 25% dân số độ tuổi 15-30 tuổi. 
Nhóm thứ ba là phụ nữ. Theo 
khảo sát, ở các nước trên thế giới, 
hơn 50% các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ do phụ nữ làm chủ và ở Việt 
Nam là trên 60%. 

Tại buổi làm việc, ông Hasan 
Kleib khẳng định, Cục SHTT Việt 
Nam là cơ quan SHTT nổi bật 
nhất, năng động nhất và tiên tiến 
nhất trong hệ thống ASEAN. Đặc 
biệt, trong thời gian qua, số lượng 
hồ sơ xin đăng ký sáng chế ở Việt 
Nam được ghi nhận tăng gấp 3 
lần, còn những lĩnh vực khác tăng 
50%. Ông Hasan Kleib cũng cho 
biết, ngày nay, phát triển SHTT 
không chỉ từ khía cạnh pháp lý 
hoặc kỹ thuật mà cần vận dụng nó 
như là một công cụ thúc đẩy tăng 
trưởng phát triển kinh tế cho con 
người. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SỞ 
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HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM: 
NHÌN TỪ KINH NGHIỆM 
QUỐC TẾ 

Việc học hỏi một cách chọn 
lọc những kinh nghiệm về xác lập, 
khai thác và thực thi quyền sở hữu 
trí tuệ của quốc gia phát triển như 
Hoa Kỳ là một trong những điểm 
then chốt để thúc đẩy hoạt động 
sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. 

 
Thứ trưởng Bộ Thương mại phụ trách SHTT 

kiêm Giám đốc USPTO đã có chuyến thăm và 
làm việc với lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của 

Cục SHTT. 

Một trong những nội dung 
được chú ý nhiều nhất trong Luật 
Sở hữu trí tuệ sửa đổi mới được 
Quốc hội thông qua vào tháng sáu 
vừa qua là trao quyền đăng ký bảo 
hộ sở hữu trí tuệ (SHTT) cho 
những kết quả từ đề tài sử dụng 
ngân sách nhà nước. Cụ thể, 
quyền đăng ký sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là 
kết quả của nhiệm vụ KH&CN sẽ 
được giao cho tổ chức chủ trì một 
cách tự động và không bồi hoàn 
(trừ các đối tượng thuộc lĩnh vực 
quốc phòng, an ninh quốc gia), 

thay vì phải thực hiện rất nhiều 
thủ tục hành chính như trước. 
Nhiều người kỳ vọng việc gỡ bỏ 
rào cản này sẽ góp phần tạo ra 
những bước tiến mới trong hoạt 
động thương mại hóa các kết quả 
nghiên cứu ở Việt Nam. 

Việc học hỏi kinh nghiệm của 
các quốc gia có lĩnh vực SHTT 
phát triển như Hoa Kỳ đã diễn ra 
từ nhiều năm nay ở Việt Nam, với 
dấu mốc là thỏa thuận hợp tác 
song phương về SHTT giữa hai 
bên từ năm 2011. “Các hoạt động 
hợp tác tích cực giữa hai bên, bao 
gồm việc đào tạo nâng cao năng 
lực cán bộ, tập huấn về thực thi 
quyền SHTT cho các cơ quan liên 
quan của Việt Nam đã góp phần 
nâng cao năng lực cho hệ thống 
SHTT của Việt Nam”, Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Trần Văn Tùng nhận 
xét trong buổi làm việc giữa lãnh 
đạo Bộ KH&CN với đoàn công 
tác của USPTO diễn ra cùng ngày. 
Sự gắn bó chặt chẽ này có vẻ trái 
ngược với nền tảng phát triển 
SHTT giữa hai bên - một quốc gia 
đã đi trước hàng trăm năm trong 
lĩnh vực SHTT và một quốc gia 
non trẻ hơn rất nhiều.  

Dù đã xây dựng quy trình xử 
lý đơn bài bản không thua kém gì 
so với các quốc gia trên thế giới 
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song với nguồn lực có hạn, Cục 
SHTT nỗ lực đến mấy cũng khó 
có thể giải quyết tình trạng tồn 
đọng đơn hằng năm. Tất nhiên, 
cũng có những năm kết quả xử lý 
đơn rất tích cực, ví dụ năm 2019, 
số lượng đơn sở hữu công nghiệp 
được xử lý tăng cao kỷ lục, tăng 
66,8% so với cùng kỳ năm 2018. 
Nhưng nhìn chung, số lượng đơn 
tồn đọng hằng năm vẫn chiếm tỉ lệ 
đáng kể. 

Thực tế, hầu hết các quốc gia, 
kể cả những nước phát triển như 
Hoa Kỳ đều phải đối mặt với bài 
toán xử lý đơn. Do vậy, họ đã tìm 
cách cải tiến quy trình và ứng 
dụng công nghệ mới. “Trong số 
13.500 cán bộ nhân viên của 
USPTO, có khoảng 9000 cán bộ 
nhân viên là thẩm định viên sáng 
chế, tôi đã làm việc, trao đổi với 
họ rất nhiều để tìm ra cách thức 
cải thiện quy trình thẩm định từ 
việc phân loại, chốt kết quả. Ngoài 
ra, chúng tôi còn có quá trình rút 
gọn, đẩy nhanh quá trình thẩm 
định với những doanh nghiệp khởi 
nghiệp hoặc cá nhân lần đầu nộp 
hồ sơ cấp bằng sáng chế, chỉ cần 
trả thêm một khoản phí”, bà Kathi 
Vidal nói. “Bên cạnh quy trình rút 
gọn gọi là Fast Track, hiện nay 
chúng tôi còn xem xét đưa ra quy 

trình Slow Track, tức là xử lý hồ 
sơ từ từ hơn. Bởi vì hiện nay nhiều 
doanh nghiệp cũng nói với chúng 
tôi rằng họ không muốn xin cấp 
bằng sáng chế nhanh quá đâu, vì 
họ chưa biết ý tưởng đấy có xứng 
đáng để đầu tư hay không, nên 
chúng tôi dự định sẽ đưa ra quy 
trình xử lý chậm hơn để giúp họ 
tiết kiệm tiền, đồng thời chúng tôi 
cũng có thể dành thời gian cho 
những đơn cần xử lý nhanh hơn”. 
Nhiều quốc gia cũng áp dụng 
phương pháp độc đáo này, chẳng 
hạn như Singapore đã đề xuất quy 
trình thẩm định sáng chế nhanh 
SG Patent Fast Track - được coi là 
quy trình nhanh nhất thế giới. 

Dù không phải là cơ quan thực 
thi quyền song Cục SHTT vẫn có 
một nhiệm vụ hết sức quan trọng 
trong quá trình này, đó là hỗ trợ cơ 
quan thực thi để đánh giá yếu tố, 
hành vi xâm phạm để tiến hành xử 
lý. “Từ những bước đầu bỡ ngỡ, 
chúng tôi cũng học hỏi được rất 
nhiều kinh nghiệm từ Hoa Kỳ, đặc 
biệt là học thuyết về lịch sử thẩm 
định - phải có những hồ sơ ghi 
chép, lưu trữ rõ ràng trong quá 
trình thẩm định để hỗ trợ việc thực 
thi sau này”, ông Lê Huy Anh, 
Trưởng Phòng Thực thi và giải 
quyết khiếu nại (Cục SHTT) cho 
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biết. “Trong thời gian tới, chúng 
tôi rất mong nhận được thêm sự 
hỗ trợ của USPTO về chuyên 
môn, kiến thức, nguồn lực để 
chúng tôi có thể nâng cao năng lực 
trong lĩnh vực này”. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
THAM DỰ TUẦN LỄ SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ SINGAPORE 2022  

Nhận lời mời của Tổ chức Sở 
hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Cơ 
quan Sở hữu trí tuệ (SHTT) 
Singpore (IPOS), từ ngày 05-
06/9/2022, Cục trưởng Cục SHTT 
Đinh Hữu Phí đã tham dự Diễn 
đàn Sở hữu trí tuệ toàn cầu, sự 
kiện khai mạc cho Tuần lễ Sở hữu 
trí tuệ (IP Week) Singapore 2022. 

 
Cục trưởng Đinh Hữu Phí họp song 
phương với Tổng Giám đốc WIPO 

Daren Tang 
Sau hai năm ảnh hưởng của 

đại dịch Covid-19, Tuần lễ SHTT 
Singapore 2022 được tổ chức trực 
tiếp trở lại đáp ứng sự mong đợi 

của cộng đồng doanh nghiệp, các 
chủ thể đổi mới sáng tạo và giới 
chuyên gia SHTT trên toàn thế 
giới. Theo báo cáo của Cơ quan 
SHTT Singapore (IPOS), sự kiện 
IP Week 2021 đã ghi nhận sự 
tham dự của hơn 10.000 người từ 
hơn 50 quốc gia, trong đó hơn 
40% đối tượng tham dự đến từ 
cộng đồng doanh nghiệp. 

Phát biểu khai mạc Diễn đàn 
SHTT toàn cầu, Tổng Giám đốc 
WIPO Daren Tang cho biết, đại 
dịch Covid-19 vừa là tác nhân gây 
rối loạn lớn, vừa là nhân tố thúc 
đẩy mạnh mẽ các xu hướng công 
nghệ hiện có. Ông cũng nhắc đến 
sự dịch chuyển kéo dài hàng thập 
kỷ của khu vực đổi mới sáng tạo, 
cụ thể ngày nay, cứ 10 đơn đăng 
ký quyền SHTT thì có 7 đơn có 
nguồn gốc châu Á, châu Phi và 
châu Mỹ La tinh, trong khi cách 
đây một thập kỷ, tỷ lệ này là 5/10. 

Theo ông Daren Tang, những 
thay đổi căn bản này đã cho thấy 
công việc của WIPO và cộng đồng 
SHTT toàn cầu không thể chỉ 
mang tính chất dịch vụ đơn thuần 
nữa. Sở hữu trí tuệ giờ đây phải 
chuyển từ lĩnh vực kỹ thuật vốn 
chỉ thuộc mối quan tâm của một 
bộ phận chuyên gia về sở hữu trí 
tuệ, trở thành chất xúc tác tạo việc 
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làm, thúc đẩy đầu tư, kinh doanh 
và cuối cùng là phát triển kinh tế - 
xã hội ở tất cả các khu vực trên thế 
giới. Và do đó, ông cho rằng, các 
cơ quan SHTT phải xây dựng 
quan hệ đối tác, gắn kết và hỗ trợ 
các ngành và nghề; SHTT phải kết 
nối tất cả các yếu tố khác nhau 
trong hệ sinh thái đổi mới, giúp 
mang những ý tưởng ra với thị 
trường. 

Theo các diễn giả, năm 2020 
chứng kiến số lượng đơn đăng ký 
quyền SHTT tăng kỷ lục mặc dù 
đây là năm trải qua cú sốc kinh tế 
lớn nhất kể từ cuộc đại khủng 
hoảng kinh tế toàn cầu – với con 
số trên 17 triệu, tăng 13% so với 
năm trước. Đối mặt với nhiều khó 
khăn, lĩnh vực và hệ sinh thái 
SHTT được chứng minh là có khả 
năng phục hồi một cách đáng 
khích lệ.  

Cũng trong thời gian diễn ra 
Tuần lễ Sở hữu trí tuệ Singapore 
2022, Cục trưởng Đinh Hữu Phí 
còn tham dự sự kiện Đối thoại 
chiến lược về hỗ trợ doanh nghiệp 
vừa và nhỏ sử dụng hiệu quả hơn 
hệ thống sở hữu trí tuệ (SHTT) do 
Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) 
phối hợp với Bộ Ngoại giao 
Singapore tổ chức. Sự kiện nhằm 
mục đích xây dựng mối quan hệ 

hợp tác giữa cơ quan SHTT, văn 
phòng thương mại - công nghiệp 
các nước và khối doanh nghiệp 
với mong muốn mang đến cho 
khối doanh nghiệp nhiều sự hỗ trợ 
hơn, cả khía cạnh kiến thức, chính 
sách và kỹ thuật để có thể sử dụng 
hiệu quả hơn hệ thống SHTT 
trong phát triển hoạt động sản 
xuất, kinh doanh. 

Nhân dịp tham dự Tuần lễ 
SHTT Singapore, Cục trưởng 
Đinh Hữu Phí đã có cuộc làm việc 
với Tổng Giám đốc WIPO Daren 
Tang. Ông Tang bày tỏ vui mừng 
với những kết quả tích cực của các 
hoạt động đổi mới sáng tạo tại 
Việt Nam và cho biết WIPO coi 
trọng hợp tác với Việt Nam, thể 
hiện thông qua nhiều cuộc tiếp xúc 
cấp cao gần đây giữa các cấp lãnh 
đạo Nhà nước, Bộ Khoa học và 
Công nghệ với WIPO cũng như 
việc WIPO cử một Phó Tổng 
Giám đốc sang làm việc với các 
cơ quan liên quan của Việt Nam 
nhằm triển khai các sáng kiến hợp 
tác được thống nhất trong khuôn 
khổ chuyến thăm của Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc tới 
WIPO tháng 11/2021.  

Bên cạnh đó, Cục trưởng Đinh 
Hữu Phí cũng có cuộc họp song 
phương với Giám đốc điều hành 
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IPOS, bà Rena Lee. Lãnh đạo hai 
Cơ quan SHTT khẳng định sẽ thúc 
triển khai kế hoạch hợp tác giai 
đoạn 2022 – 2024 giữa hai Cơ 
quan nhân chuyến thăm cấp Nhà 
nước tới Singapore hồi tháng 
2/2022 của Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc, trong đó có việc thử 
nghiệm hợp tác tra cứu và thẩm 
định đơn đăng ký sáng chế 
(CS&E).  

Các cuộc tiếp xúc cấp cao với 
WIPO, IPOS và INTA đã khẳng 
định mối quan hệ tốt đẹp của Cục 
SHTT với các cơ quan, tổ chức 
này. Trong thời gian tới, các bên 
sẽ thúc đẩy hơn nữa các hoạt động 
hợp tác song phương với Cục 
SHTT, qua đó góp phần củng cố 
hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại 
Việt Nam. 

(Theo ipvietnam.gov.vn) 
 

 
 
 
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU; 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUỸ 
PHÁT TRIỂN KH&CN CỦA 
DOANH NGHIỆP  

Ngày 23/9, Sở KH&CN tổ 
chức chương trình tập huấn 
“Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát 
triển KH&CN của doanh nghiệp 

và thúc đẩy phát triển Doanh 
nghiệp KH&CN trên địa bàn 
tỉnh”.  

Chương trình được tổ chức 
nhằm triển khai các chính sách, 
quy định liên quan đến Quỹ phát 
triển KH&CN; doanh nghiệp 
KH&CN; cách thức chuyển giao, 
thương mại hoá kết quả nghiên 
cứu, tài sản trí tuệ. Đồng thời, thúc 
đẩy phát triển Doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Đặc biệt, trong chương trình 
này, các doanh nghiệp được nghe 
TS. Nguyễn Ngọc Song, Phó 
Giám đốc Học viện KH&CN và 
Đổi mới sáng tạo triển khai các 
quy định liên quan đến Quỹ phát 
triển khoa học và công nghệ của 
doanh nghiệp: Thông tư số 
05/2022/TT-BKHCN ngày 
31/5/2022 của Bộ KH&CN hướng 
dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa 
học và công nghệ của doanh 
nghiệp; Thông tư liên tịch số 
12/2016/TTLT-BKHCN-BTC 
ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ và Bộ Tài chính 
Hướng dẫn nội dung chi và quản 
lý Quỹ phát triển khoa học và 
công nghệ của doanh nghiệp; thực 
trạng triển khai sử dụng Quỹ phát 
triển khoa học và công nghệ của 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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doanh nghiệp tại các doanh nghiệp 
của tỉnh; TS. Ngô Đắc Thuần, Chủ 
tịch HĐQT Công tỷ TNHH tư vấn 
công nghệ và sở hữu trí tuệ IP 
Group trình bày các giải pháp giúp 
doanh nghiệp trở thành doanh 
nghiệp KH&CN. 

Tại buổi tập huấn, sau phần 
triển khai nội dung của các chuyên 
gia là phần thảo luận và giải đáp 
những thắc mắc của các doanh 
nghiệp, tổ chức về hồ sơ thành lập 
Quỹ cũng như các chính sách, quy 
định liên quan đến Quỹ phát triển 
KH&CN, cách thức chuyển giao, 
thương mại hoá kết quả nghiên 
cứu, tài sản trí tuệ như thế nào cho 
hiệu quả tại mỗi đơn vị theo đúng 
quy định của pháp luật. 

(skhcn.baria-vungtau.gov.vn) 
 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI 
DOANH NHÂN VÀ CÁC NHÀ 
ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO NỮ 

 Chiều 7/9/2022, tại Hà Nội, 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) 
phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt 
Nam, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ 
chức Hội thảo “Vai trò của sở hữu 
trí tuệ đối với doanh nhân và các 
nhà đổi mới, sáng tạo nữ giới”. 

Hội thảo được tổ chức nhân 
chuyến thăm Việt Nam của ông 
Hasan Kleib, nhằm thúc đẩy sự 

hiểu biết, nhận thức về sở hữu trí 
tuệ cho một số nhóm đối tượng 
được WIPO dành nhiều sự quan 
tâm, bao gồm: Phụ nữ, giới trẻ và 
doanh nhân. Hội thảo tập trung 
vào các nội dung như bình đẳng 
giới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; 
các chính sách, chương trình của 
WIPO hỗ trợ cho các nhà sáng tạo, 
doanh nhân nữ; giải pháp tăng 
cường hỗ trợ của các nhà sáng tạo, 
trong đó có phụ nữ… 

Phát biểu khai mạc hội thảo, 
bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự 
khuyết BCH TW Đảng, Phó chủ 
tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam cho biết: Hội LHPN Việt 
Nam là cơ quan chủ trì thực hiện 
Đề án 939 về Hỗ trợ phụ nữ khởi 
nghiệp giai đoạn 2017-2025, trong 
đó triển khai nhiều hoạt động thiết 
thực thúc đẩy phụ nữ, doanh nhân 
nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 
Kết quả 4 năm thực hiện đề án cho 
thấy đã có gần 3000 ý tưởng, dự 
án khởi nghiệp tham gia cuộc thi 
phụ nữ khởi nghiệp tại cấp TW, 
hơn 72.000 phụ nữ khởi nghiệp, 
1451 doanh nghiệp và 523 HTX 
do phụ nữ làm chủ thành lập mới 
từ hỗ trợ của Đề án. 

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ 
trợ phụ nữ phát triển kinh tế của 
Hội cũng ngày càng thiết thực, kết 
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nối với doanh nhân, nhà khoa học, 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xác 
lập quyền sở hữu trí tuệ.  

Ông Trần Lê Hồng, Phó Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
KH&CN) cho biết, tại Việt Nam, 
KH&CN là một trong 8 lĩnh vực 
của mục tiêu quốc gia về bình 
đẳng giới. Hiện nay, số lượng 
nguồn nhân lực nữ nghiên cứu 
khoa học ở Việt Nam có sự gia 
tăng (chiếm khoảng 46% tổng số 
nhân lực nghiên cứu phát triển của 
cả nước). 

 
Ông Trần Lê Hồng phát biểu tại hội thảo  

Thông qua hoạt động nghiên 
cứu KH&CN, nữ giới ngày một 
khẳng định được vị thế, vai trò của 
mình, họ đã được Nhà nước, xã 
hội, cộng đồng tôn vinh và ghi 
nhận. Tuy nhiên, phụ nữ thực hiện 
nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN 
cũng gặp phải không ít những rào 
cản, thách thức trong công việc, 
gia đình và xã hội. Những rào cản 
đến từ quan điểm của cộng đồng, 
xã hội; cơ chế chính sách còn 

thiếu những đãi ngộ đủ mạnh để 
động viên, khuyến khích các nhà 
khoa học nữ làm công tác nghiên 
cứu và cả những thách thức ngày 
càng lớn của quá trình phát triển 
công nghệ mạnh mẽ, đòi hỏi các 
nhà khoa học nữ phải nỗ lực hơn 
nữa, trong khi vẫn phải cân bằng 
giữa công tác nghiên cứu khoa học 
và gia đình. 

WIPO tôn trọng bình đẳng giới 
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và có 
nhiều chính sách, chương trình hỗ 
trợ cho các nhà sáng tạo, doanh 
nhân nữ để giúp họ sử dụng sở 
hữu trí tuệ như là công cụ đắc lực 
cho hoạt động nghiên cứu khoa 
học, đổi mới sáng tạo, phát triển 
doanh nghiệp… 

Nêu một số thuận lợi của nữ 
khoa học, nữ doanh nhân, bà Lê 
Thị Khánh Vân, Giám đốc Trung 
tâm Ứng dụng Khoa học và Khởi 
nghiệp, Hội Nữ trí thức Việt Nam 
cho rằng, mới đây Luật Sở hữu trí 
tuệ sửa đổi năm 2022 đã được 
thông qua với mục tiêu nâng cao 
hiệu quả của hoạt động bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, các 
quy định được sửa đổi nhằm bảo 
đảm cơ chế bảo vệ quyền sở hữu 
trí tuệ được hợp lý và khả thi hơn. 

Bên cạnh đó, nữ doanh nhân, 
nữ sáng tạo đã được tiếp cận với 
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các chương trình hỗ trợ quốc tế, 
mặc dù mới chỉ dừng ở các hoạt 
động phổ biến kiến thức, hội thảo 
chung, nhưng cũng đã có hiệu ứng 
tốt tới các nữ khoa học. 

Bà Lê Thị Khánh Vân đề xuất, 
trong thời gian tới, các cơ quan 
liên quan cần tăng cường hợp tác 
để hỗ trợ các nữ khoa học, nữ 
doanh nhân sáng tạo đăng ký sở 
hữu trí tuệ. Hỗ trợ cung cấp các 
chương trình đào tạo cho phụ nữ 
Việt Nam nhằm thu hẹp khoảng 
cách, tạo cơ hội tiếp cận hệ thống 
sở hữu trí tuệ cho nữ khoa học, nữ 
doanh nhân sáng tạo để họ có thể 
cạnh tranh một cách công bằng ở 
cấp độ quốc tế.  

 (Theo ipvietnam.gov.vn) 
 
KHAI MẠC AI DAY 2022 – 
PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ NHÂN 
TẠO VIỆT NAM  

Sáng 26/8 tại Hà Nội, ngày Trí 
tuệ nhân tạo 2022 (AI Day 2022) 
đã chính thức được khai mạc. 
Diễn ra trong hai ngày 26-27/8, 
sự kiện do Công ty Nghiên cứu và 
Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo VinAI 
 tổ chức thường niên với sự đồng 
hành của Bộ Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam và Trung tâm Đổi 
mới Sáng Tạo Quốc Gia NIC. 

Ngày trí tuệ Nhân tạo 2022 sẽ 

tập trung vào 3 chủ đề chính mang 
tính bao trùm và có tầm ảnh 
hưởng đến toàn ngành, bao gồm: 
AI và Bình đẳng toàn cầu, AI và 
Phát triển bền vững, AI và Đảm 
bảo an toàn. 

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 
với nhiều nội dung chương trình 
như: Phần diễn thuyết của các nhà 
lãnh đạo; phiên thảo luận cùng 
chuyên gia đi sâu vào từng chủ đề; 
các cuộc trò chuyện trực tuyến với 
khách mời; cùng chuỗi 
workshop/bài giảng chuyên môn 
xuyên suốt sự kiện. Ngoài ra, 
người tham dự còn có cơ hội trải 
nghiệm các tính năng, sản phẩm 
công nghệ AI tại gian hàng của 
VinAI và các nhà tài trợ. 

Diễn giả của AI Day 2022 là 
những nhà khoa học tiên phong 
đến từ các viện nghiên cứu, trường 
đại học và doanh nghiệp hàng đầu 
thế giới về AI. Nổi bật là những 
tên tuổi đầu ngành như Giáo sư 
Wolfram Burgard (Khoa Robot và 
Trí tuệ nhân tạo, Đại học kỹ thuật 
Nuremberg, Đức), Giáo sư 
Alexander J. Smola (Phó Chủ tịch 
Amazon Web Services - AWS), 
Giáo sư William T. Freeman 
(Khoa Kỹ thuật điện và Khoa học 
máy tính, Viện Công nghệ 
Massachusetts - MIT, Mỹ), Giáo 
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sư Toby Walsh (Khoa Trí tuệ nhân 
tạo, Trường Đại học New South 
Wales Sydney, Úc), Giáo sư Tiến 
sĩ Bùi Hải Hưng (Tổng giám 
đốc VinAI), Tiến sĩ Nguyễn Văn 
Dương (Trưởng Bộ phận Hệ thống 
Hỗ trợ lái xe ADAS của Panasonic 
Automotive Europe), Giáo sư 
Inderjit S. Dhillon (Khoa Toán và 
Khoa học máy tính, Trường Đại 
học Texas, Austin, Mỹ)... 

Bên cạnh các chuyên gia đầu 
ngành là các nhà lãnh đạo, các 
doanh nhân uy tín trong lĩnh vực 
Trí tuệ Nhân tạo. Tất cả sẽ cùng 
trao đổi để trả lời cho câu hỏi: 
Làm sao định hình hệ sinh thái Trí 
tuệ Nhân tạo phát triển theo hướng 
vị nhân sinh, vì cuộc sống tốt đẹp 
hơn cho mọi người. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

 
 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Sử dụng trí tuệ nhân tạo để 
tăng tốc quá trình nghiên cứu, 
sản xuất thuốc  

Các nhà khoa học Trung Quốc 
đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để 
đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, 
sản xuất thuốc chữa bệnh. 

Theo tính toán của các nhà 

khoa học, để đưa một sản phẩm 
thuốc hoàn thiện ra thị trường cần 
trung bình 10 năm nghiên cứu và 
1 tỷ USD để đầu tư cho toàn bộ 
quá trình từ phát triển đến khi 
hoàn thiện. Trong quá trình phát 
triển thuốc kháng sinh, vi khuẩn 
kháng thuốc được ghi nhận tìm 
thấy ngay cả trước khi thuốc 
kháng sinh mới kết thúc thử 
nghiệm lâm sàng. 

 
 GS Liu Bing thực hiện nghiên cứu cùng 

các đồng nghiệp 
Bằng cách kết hợp trí tuệ nhân 

tạo (AI) với mô hình phân tử 
thuốc Pangu Huawei Cloud, GS 
Liu Bing cùng các đồng nghiệp đã 
thành công trong việc tìm kiếm 
loại thuốc kháng khuẩn phổ rộng 
mới chỉ trong vòng một tháng, với 
chi phí nghiên cứu và phát triển 
(R&D) giảm đến 70%. 

Mô hình phân tử thuốc Pangu 
của Huawei Cloud đã được thiết 
lập bằng cách sử dụng 1,7 tỉ phân 
tử sống của thuốc, có thể dự đoán 
được đặc tính hoá lý của các hợp 
chất thuốc và đánh giá theo thang 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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điểm dựa trên tính chất của mỗi 
loại thuốc. Sau đó, các nhà nghiên 
cứu có thể tiến hành các thí 
nghiệm sâu với mục tiêu cụ thể để 
xác minh các hợp chất thuốc có 
điểm số cao nhất. 

Hơn thế nữa, quy trình tối ưu 
hoá cấu trúc phân tử của mô hình 
phân tử thuốc Pangu có thể sử 
dụng để tối ưu hóa cấu trúc của 
các hợp chất chì, giảm thiểu tác 
dụng phụ tiềm ẩn của các loại 
thuốc mới đối với các tế bào bình 
thường của con người. 

(Theo vietq.vn) 
 

 Cơ nhân tạo giúp vải “cử 
động” 

Nhóm nghiên cứu của TS. Đỗ 
Thanh Nhỏ (Đại học New South 
Wales, Úc) đã phát triển được một 
loại cơ nhân tạo có thể đan dệt để 
tạo ra những bộ trang phục 
"thông minh" với chức năng đặc 
biệt. 

 
Bông hoa và cánh bướm có thể chuyển 

động nhờ các sợi cơ nhân tạo. 

Nhóm của TS. Nhỏ đã sử dụng 

sợi cơ nhận tạo để thử nghiệm sản 
xuất ra các mẫu vải thông minh 
theo hai phương pháp: cách thứ 
nhất là sử dụng các kỹ thuật 
truyền thống để bện, đan, dệt sợi 
cơ thành vải thông minh; và cách 
thứ hai là gắn trực tiếp sợi cơ vào 
các loại vải thông thường để tạo ra 
chuyển động mong muốn. 

Với những ưu điểm nổi bật, 
công nghệ của nhóm TS. Nhỏ đã 
có đơn đăng ký sáng chế theo PCT 
(Hiệp ước Hợp tác về sáng chế) ở 
Úc, Mỹ, châu Âu, Nhật, và Trung 
Quốc. Một trong những ứng dụng 
ấy là những bộ quần áo thông 
minh có thể giúp cho người tàn tật 
phục hồi chức năng, “chẳng hạn 
như khi mang bộ đồ đó vào thì có 
thể đứng lên đi được hoặc có thể 
giúp tăng tuần hoàn máu cho 
người bệnh”, TS. Nhỏ cho biết. 
“Sản phẩm cũng có thể nâng cao 
sức mạnh cho người mặc, giúp 
cho một người bình thường chỉ có 
thể mang vác được khoảng 20kg 
nay có thể mang được vật nặng 
50kg”. Trong một thí nghiệm gần 
đây, nhóm của TS. Nhỏ đã tạo ra 
một robot mềm làm từ sợi cơ nhân 
tạo có thể nâng các vật thể có 
trọng lương gấp 346 lần so với 
trọng lượng của nó. 

Sợi cơ này còn là một tiền đề 
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để tạo ra những thiết bị y tế có thể 
cứu sống hàng ngàn người, chẳng 
hạn như một trái tim nhân tạo. 
Nhóm của TS. Nhỏ đã nhận được 
tài trợ của Quỹ tim mạch quốc gia 
Úc để nghiên cứu và phát triển 
một thiết bị vải y tế thông minh 
giúp cho trái tim của những người 
bị suy tim có thể bơm máu mà 
không bị đào thải trong quãng thời 
gian chờ đợi được ghép tạng. 

Nhóm nghiên cứu của anh 
đang phối hợp chặt chẽ với các 
bệnh viện ở Sydney, Úc để có các 
tư vấn về mặt lâm sàng. Bên cạnh 
đó, nhóm vẫn tiếp tục các nghiên 
cứu để nâng cao hiệu quả của sợi 
cơ nhân tạo.  

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Công nghệ mới: Vải tự sạc 
tạo điện từ không khí 

Một nhóm các nhà nghiên cứu 
từ Trường Cao đẳng Thiết kế và 
Kỹ thuật (CDE) của Đại học Quốc 
gia Singapore (NUS) đã phát triển 
một thiết bị phát điện chạy bằng 
hơi ẩm (MEG) mới được làm bằng 
một lớp vải mỏng – chỉ khoảng 0,3 
mm - muối biển, mực cacbon và 
một loại gel hút nước đặc biệt. 

Thiết bị MEG của nhóm NUS 
bao gồm một lớp vải mỏng được 
phủ các hạt nano carbon. Nhóm 

nghiên cứu đã sử dụng một loại 
vải làm từ bột gỗ và polyester. 
Một vùng của vải được phủ một 
hydrogel ion hút ẩm và vùng này 
được gọi là vùng ướt. 

Được thực hiện bằng cách sử 
dụng muối biển, gel hấp thụ nước 
đặc biệt có thể hấp thụ lượng nước 
gấp hơn sáu lần trọng lượng ban 
đầu của nó và được sử dụng để hút 
độ ẩm từ không khí. Đầu kia của 
vải là vùng khô không chứa lớp 
hydrogel ion hút ẩm. Điều này là 
để đảm bảo rằng khu vực này 
được giữ khô và nước bị giới hạn 
ở vùng ướt. 

Khi lắp ráp thiết bị MEG, các 
ion của muối biển được tách ra khi 
nước được hấp thụ trong vùng ướt 
và từ đó tạo ra điện. Các ion tự do 
với điện tích dương (Cations) 
được hấp thụ bởi các hạt nano 
carbon được tích điện âm. Điều 
này gây ra sự thay đổi trên bề mặt 
của vải, tạo ra một điện trường 
trên nó. Những thay đổi này trên 
bề mặt cũng cung cấp cho vải khả 
năng lưu trữ điện để sử dụng sau 
này. 

Sử dụng một thiết kế độc đáo 
của các vùng khô ướt, các nhà 
nghiên cứu NUS đã có thể duy trì 
hàm lượng nước cao trong vùng 
ướt và hàm lượng nước thấp trong 
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vùng khô. Điều này sẽ duy trì sản 
lượng điện ngay cả khi vùng ướt 
bão hòa với nước. Sau khi bị bỏ 
lại trong môi trường ẩm ướt trong 
30 ngày, nước vẫn được duy trì ở 
khu vực ướt cho thấy hiệu quả của 
thiết bị trong việc duy trì sản 
lượng điện. 

Nhóm NUS cũng đã chứng 
minh thành công khả năng mở 
rộng của thiết bị mới trong việc 
tạo ra điện cho các ứng dụng khác 
nhau. Họ đã kết nối ba mảnh vải 
tạo ra năng lượng với nhau và đặt 
chúng vào một hộp in 3D có kích 
thước bằng một pin AA tiêu 
chuẩn. Điện áp của thiết bị lắp ráp 
đã được thử nghiệm đạt mức cao 
tới 1,96V - cao hơn pin AA 
thương mại khoảng 1,5V - đủ để 
cung cấp năng lượng cho các thiết 
bị điện tử nhỏ như đồng hồ báo 
thức. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Màng nhựa tiêu diệt vi rút 
bằng ánh sáng đèn huỳnh quang 

Các nhà nghiên cứu tại trường 
Đại học Queen's Belfast ở Anh đã 
tạo ra một loại màng nhựa tiêu 
diệt vi rút tấn công bề mặt bằng 
ánh sáng đèn huỳnh quang.  

Đây là loại màng tự khử trùng 
đầu tiên có chi phí sản xuất thấp, 

dễ điều chỉnh kích thước và có thể 
được sử dụng cho tạp dề, khăn trải 
bàn và rèm cửa dùng một lần 
trong bệnh viện. Màng nhựa được 
phủ một lớp mỏng các hạt hấp thụ 
tia UV và tạo ra các loại oxy phản 
ứng (ROS) có tác dụng tiêu diệt vi 
rút, kể cả vi rút SARS-CoV-2. 

 
Nhóm nghiên cứu đã thử 

nghiệm màng kháng vi rút bằng 
cách sử dụng bốn loại vi rút khác 
nhau (bao gồm hai chủng vi rút 
cúm A, một loại vi rút picorna có 
độ ổn định cao được gọi là EMCV 
và vi rút SARS-CoV-2) và cho 
tiếp xúc với bức xạ UVA hoặc ánh 
sáng từ đèn huỳnh quang có ánh 
sáng trắng. Kết quả là màng nhựa 
tiêu diệt hiệu quả tất cả các loại vi 
rút, ngay cả trong một căn phòng 
chỉ được chiếu sáng bằng đèn 
huỳnh quang trắng. 

 (nasati) 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo 
thiết bị giám sát để điều khiển 
chế độ sấy lúa tối ưu cho máy 
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sấy tháp 
Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, 

chế tạo thiết bị giám sát để điều 
khiển chế độ sấy lúa tối ưu cho 
máy sấy tháp” của Công ty TNHH 
Kỹ Thuật Công Nghiệp Đồng Tâm 
do ThS. Lê Thanh Sơn làm chủ 
nhiệm. 

Sau một thời gian triển khai, 
đề tài đã đưa ra các kết luận như 
sau: 

 Đề tài nghiên cứu đã thực 
hiện các công việc theo như đăng 
ký của thuyết minh nhiệm vụ ban 
đầu theo đặt hàng của Công ty Cổ 
phần Cơ khí Chế tạo máy Long 
An. Sản phẩm nghiên cứu hình 
thành trong nhiệm vụ được thử 
nghiệm ở quy mô thí nghiệm và 
được vận hành thử nghiệm ở nhà 
máy chế biến của HTX Green 
Vina TG tại Tiền Giang có kết quả 
đánh giá sản phẩm đạt kết quả tốt. 
Tính ứng dụng của sản phẩm, 
hướng nghiên cứu và hướng phát 
triển nghiên cứu trong đề tài có 
tính cập nhật để phát triển sản 
phẩm.   

Đề tài có ý nghĩa nhân rộng và 
giúp tiết kiệm các chi phí khi 
nghiên cứu thử nghiệm khi sản 
phẩm được thương mại vào thị 
trường, từ đó các chế độ sấy kinh 
nghiệm và chế độ sấy tối ưu trong 

nghiên cứu sẽ tìm được điểm 
chung và đề xuất một chế độ sấy 
tốt nhất cho cụ thể một máy sấy, 
đặc thù của chế độ sấy sẽ khác 
nhau và khó có một chế độ sấy tốt 
cho các loại máy sấy trong cùng 
một sức chứa khi sấy một loại lúa 
có ẩm độ tương đương. 

Đề tài thực hiện nghiên cứu đã 
hình thành nên sản phẩm theo đặt 
hàng nghiên cứu của hợp đồng đề 
ra. Sản phẩm của đề tài có thể 
nghiên cứu tiếp theo ở các bước 
điều khiển từ xa, ứng dụng IOT để 
có thể giám sát và nâng cao năng 
lực quản lý.  

 (nasati) 
 

 Hydrogel tái tạo xương: Rút 
ngắn thời gian hình thành 
xương cho người bệnh  

PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp 
(trường Đại học Quốc tế, Đại học 
Quốc gia TP.HCM) và đồng 
nghiệp đã nghiên cứu và bước đầu 
thử nghiệm thành công một loại 
hydrogel từ alginate, 
carboxymethyl chitosan và beta-
tricalcium phosphate có tiềm năng 
giúp bệnh nhân hình thành xương 
nhanh chóng và đồng đều hơn so 
với phương pháp trước đây. 

Là một “bộ khung” quan trọng 
giúp bảo vệ các cơ quan trong cơ 
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thể con người, xương được tạo 
nên từ các thành phần hữu cơ, 
chẳng hạn như protein (collagen) 
và pha khoáng vô cơ - những 
thành phần đem lại cho chúng có 
khả năng tái tạo đáng kể. 

Tuy nhiên, khả năng này gặp 
rất nhiều hạn chế trong những 
trường hợp người bệnh bị mất một 
phần xương lớn, gặp phải các chấn 
thương nặng hoặc phải cắt bỏ khối 
u liên quan đến xương. “Cho đến 
nay, người ta thường sử dụng san 
hô, xương thu từ động vật (bò hay 
heo) hoặc xương hiến tặng ở các 
ngân hàng xương để tái tạo và 
chỉnh hình cho bệnh nhân”, 
PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp - 
Trưởng khoa Kỹ thuật Y sinh, Đại 
học Quốc tế (Đại học Quốc gia 
TP.HCM) cho biết. 

 
PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp và sinh viên 

trong phòng thí nghiệm. 

Thực tế, đây cũng là hướng đi 
đang thu hút rất nhiều nhà khoa 
học trên thế giới. Trong đó, 
“hydrogel là một loại vật liệu sinh 
học lý tưởng trong kỹ thuật mô 

xương, có thể hỗ trợ và tương tác 
với xương tự nhiên”, theo nhóm 
nghiên cứu của PGS.TS Hiệp. Đặc 
biệt, các hydrogel có nguồn gốc tự 
nhiên (chẳng hạn như chitosan, 
alginate, axit hyaluronic) có nhiều 
điểm tương đồng với chất nền 
ngoại bào về cấu trúc và thành 
phần.  

Để thử nghiệm vật liệu mới, 
nhóm của PGS.TS Hiệp đã tiêm 
hydrogel với các nồng độ và hàm 
lượng thành phần khác nhau vào 
mô hình chuột khiếm khuyết vòm 
sọ. Sau bốn tuần, kết quả cho thấy, 
những con chuột được cấy 
hydrogel đã hình thành các mô 
mới để che phủ các vị trí khiếm 
khuyết, trong khi sự tiến triển này 
không hề xuất hiện ở những con 
chuột đối chứng. 

Dù đã có những kết quả khả 
quan, PGS.TS. Hiệp cho biết, 
những thử nghiệm mà nhóm vừa 
thực hiện mới chỉ là một trong 
những bước khởi đầu cho một 
chuỗi nghiên cứu dài hơi mà chị 
và các đồng nghiệp đang theo 
đuổi. Chẳng hạn, với vật liệu 
hydrogel để tái tạo xương, nhóm 
của PGS.TS Hiệp đang tiếp tục 
nghiên cứu để tương lai có thể cho 
ra đời các sản phẩm dùng để tiêm 
cho người loãng xương hay mất 
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xương. “Trong đó hydrogel sẽ 
không chỉ mang theo khoáng 
xương mà còn đóng vai trò là ‘hệ 
tải’ để vận chuyển các tế bào gốc 
và kiểm soát vị trí của chúng, từ 
đó tăng hiệu quả điều trị cho 
người bệnh”, PGS.TS Hiệp cho 
biết. 

Xa hơn, mục tiêu mà nhóm 
mong muốn sẽ không chỉ giới hạn 
ở mô da hay mô xương. “Chúng 
tôi kỳ vọng có thể tạo ra các mực 
in sinh học để phục hồi và tái tạo 
các bộ phận trong cơ thể”, 
PGS.TS Hiệp nói. “Mực in sinh 
học sẽ có thể giúp chúng ta in ra 
bất kỳ cấu trúc xương hoặc các nội 
tạng nào như gan, thận để cấy 
ghép cho người bệnh. Mục tiêu mà 
chúng tôi mong muốn đạt được là 
‘tái tạo’ chứ không chỉ là ‘phục 
hồi’ bộ phận bị mất mát”, PGS.TS 
Hiệp nói. 

Dĩ nhiên, vẫn còn một chặng 
đường rất xa để đạt được mục tiêu 
này. “Có khi nghiên cứu phải kéo 
dài cả đời”, PGS.TS Hiệp thẳng 
thắn chia sẻ. Do đó, điều mà chị 
mong muốn là các nhà khoa học 
sẽ nhận được sự đầu tư nghiên cứu 
lâu dài và liên tục để theo đuổi đến 
cùng một đề tài, thay vì chỉ dừng 
lại ở những nghiên cứu “phần 
ngọn”. “Nếu các nhà khoa học 

được thúc đẩy để đi sâu vào một 
chủ đề nghiên cứu, tôi tin rằng 
chúng ta sẽ có những sản phẩm 
thật sự chất lượng”, PGS.TS Hiệp 
chia sẻ. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 
 
LUẬT SHTT SỬA ĐỔI, BỔ 
SUNG KHẮC PHỤC ĐƯỢC 
NHIỀU BẤT CẬP TRONG 
THỰC TIỄN THI HÀNH 

Sau 15 năm xây dựng và áp 
dụng Luật Sở hữu trí tuệ Việt 
Nam, Luật này đã bộc lộ một số 
bất cập, hạn chế và “lỗi thời”. Do 
đó, việc sửa đổi, bổ sung 
Luật SHTT lần này là vấn đề quan 
trọng trong thời đại kinh tế - xã 
hội ngày càng phát triển của Việt 
Nam. 

Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội 
khóa XV, Luật Sở hữu trí tuệ sửa 
đổi, bổ sung đã được Quốc hội 
thông qua. Để hiểu rõ hơn về bản 
chất cũng như những thay đổi đối 
với Luật, Cục Sở hữu trí tuệ đã 
phối hợp cùng với trường Đại học 
Luật TPHCM tổ chức Hội nghị 
Khoa học “Những điểm mới của 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Sở hữu trí tuệ”. 

Giới thiệu về các nội dung sửa 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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đổi, bổ sung chính của Luật, Cục 
SHTT cho biết, Luật  sửa đổi, bổ 
sung 102 điều của Luật SHTT. 

Cụ thể, Luật sửa đổi, bổ sung 
đã tiếp thu, chỉnh sửa nhiều nội 
dung quan trọng như: Luật sư 
được cấp Chứng chỉ hành nghề 
dịch vụ đại diện SHCN trong lĩnh 
vực nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên 
thương mại; Sáng chế kỹ thuật có 
yếu tố tác động đến quốc phòng, 
an ninh phải nộp đơn đăng ký 
sáng chế tại Việt Nam mới được 
nộp đơn đăng ký ở nước ngoài; 
Sửa đổi đối với đơn đăng ký kiểu 
dáng công nghiệp; Luật bổ sung 
quy định về dấu hiệu có thể được 
xem là nhãn hiệu bên cạnh các dấu 
hiệu khác ở khoản 1 Điều 72 
là “dấu hiệu âm thanh thể hiện 
được dưới dạng đồ họa”. 

Sửa đổi đối với dấu hiệu có 
khả năng phân biệt ở Khoản 2 
Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ; Cho 
phép góp vốn bằng tài sản SHTT 
nhằm thúc đẩy thương mại hóa 
công nghệ liên quan đến quyền 
của Nhà nước đối với sáng chế, 
KDCN, thiết kế bố trí. 

Việt Nam là thành viên của 
Hiệp định đối tác toàn diện và tiến 
bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) và theo hiệp định CPTPP 
có quy định. Không Bên nào được 

yêu cầu, như một điều kiện để 
được đăng ký, là dấu hiệu phải 
nhìn thấy được, cũng như không 
Bên nào được từ chối đăng ký một 
nhãn hiệu chỉ với lý do rằng dấu 
hiệu cấu thành nhãn hiệu đó là âm 
thanh. Do vậy, Luật Sở hữu trí tuệ 
sửa đổi, bổ sung đã thêm vào “dấu 
hiệu âm thanh” cho thấy lần đầu 
tiên Việt Nam ghi nhận một loại 
nhãn hiệu phi truyền thống - là sự 
tiến bộ đáng được ghi nhận trong 
Luật SHTT nước ta trong quá 
trình thực hiện cam kết quốc tế 
của Việt Nam. 

Các đại biểu dự hội thảo cũng 
cho rằng, có nhiều điểm chưa rõ 
ràng trong việc bảo hộ nhãn hiệu 
về âm thanh. Mặc dù quy định này 
đã có hiệu lực từ ngày 14/1/2022, 
tuy nhiên thực tế đến nay Việt 
Nam vẫn chưa có bất kỳ một 
hướng dẫn về trình tự hay thủ tục 
cũng như cách thức tiến hành để 
đăng ký nhãn hiệu âm thanh. Như 
vậy, để đảm bảo sự tương thích 
với quy định của Hiệp định quốc 
tế mà Việt Nam là thành viên, cần 
sớm ban hành các nghị định, 
thông tư cũng như quy chế để đưa 
nhãn hiệu này vào thực tiễn.  

Qua nghiên cứu, việc tên của 
các chỉ dẫn địa lý vẫn có khả năng 
trùng nhau, vậy đâu là cơ sở để 
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cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý. 
Điều này cũng sẽ gây khó khăn 
trong quá trình thực tiễn triển 
khai, gây khó khăn cho địa 
phương cũng như cơ quan quản lý 
nhà nước. Do đó, cần phải hoàn 
thiện hệ thống pháp Luật để đảm 
bảo tính thống nhất, đồng bộ với 
hệ thống pháp Luật có liên quan, 
lấp đầy khoảng trống pháp lý của 
các vấn đề mới phát sinh trong 
thực tiễn. 

Luật SHTT sửa đổi, bổ sung 
có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 sẽ 
là điểm mấu chốt khắc phục được 
những vướng mắc, bất cập trong 
thực tiễn thi hành, góp phần hoàn 
thiện thể chế về SHTT, giúp thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội của đất nước. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

MỞ RỘNG QUYỀN SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ 

Bên cạnh Luật Sở hữu công 
nghiệp 2021 và Luật Bản quyền 
mới, Luật Nhãn hiệu thương mại 
mới (luật liên bang số 36/2021) 
nằm trong hệ thống pháp luật về 
sở hữu trí tuệ cũng góp phần bảo 
vệ tốt hơn cho các chủ sở hữu hợp 
pháp khi trao cho họ một loạt cơ 
chế để bảo vệ và thực thi các 
quyền liên quan đến nhãn hiệu. 

Luật này có hiệu lực từ ngày 
1.3.2022, bao gồm nhiều điểm 
quan trọng giúp mở rộng quyền sở 
hữu trí tuệ tại UAE. 

Mở rộng bảo vệ trong thế 
giới ảo 

Luật mới sẽ cải thiện quy trình 
đăng ký nhãn hiệu ở UAE. Nó đưa 
ra định nghĩa, khả năng đăng ký 
và khả năng thực thi của các nhãn 
hiệu nổi tiếng ở UAE. Việc hiểu 
rõ các quy định pháp luật liên 
quan đến nhãn hiệu nổi tiếng là 
điều cần thiết không chỉ đối với 
các nhãn hiệu lớn mà còn đối với 
các doanh nghiệp nhỏ để tránh các 
vụ kiện vi phạm tốn kém. 

Nếu các biểu tượng và tên gọi 
là thứ mà các thương hiệu tập 
trung vào bảo vệ trong thế giới 
thực, thì giờ đây, nó mở rộng ra 
nhiều thứ hơn trong thế giới ảo ở 
Luật Nhãn hiệu thương mại mới. 
Đây là lý do tại sao luật đã mở 
rộng phạm vi bảo vệ quyền sở hữu 
trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu sang 
những thứ phi truyền thống như 
nhãn hiệu ba chiều 3D và thậm chí 
cả nhãn hiệu màu sắc, âm thanh và 
mùi. Đặc biệt, nhãn hiệu âm thanh 
cũng có thể được đăng ký độc lập 
lần đầu tiên (trước đây nó chỉ có 
khả năng đăng ký như một phần 
của nhãn hiệu). Đây là sự phát 
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triển thú vị cho thấy sự sẵn sàng 
của UAE trong việc công nhận các 
loại hình sở hữu trí tuệ mới và tiên 
tiến. 

Công nhận Chỉ dẫn địa lý 
Ngoài ra, Luật Nhãn hiệu mới 

còn công nhận Chỉ dẫn địa lý (Gl). 
Giờ đây, ở UAE, GI sẽ có khả 
năng đăng ký như một nhãn hiệu. 
GI được định nghĩa là bất kỳ dấu 
hiệu nào cho thấy hàng hóa có 
nguồn gốc từ lãnh thổ của một 
quốc gia thành viên của Tổ chức 
Thương mại Thế giới hoặc tại một 
khu vực, vị trí hoặc địa điểm của 
khu vực đó, nếu chất lượng, danh 
tiếng hoặc các đặc tính khác của 
hàng hóa chủ yếu là do nguồn gốc 
địa lý của nó. Trên thực tế, GI từ 
lâu đã được công nhận ở một số 
khu vực pháp lý trên thế giới. 
Trong khi GI từng được đề cập 
trong luật về nhãn hiệu thương 
mại cũ, luật mới quy định GI, bao 
gồm định nghĩa thuật ngữ và giải 
quyết xung đột giữa GI với nhãn 
hiệu. Nó thiết lập các tiêu chí rõ 
ràng để đo lường liệu một nhãn 
hiệu có thể thuộc danh mục nhãn 
hiệu nổi tiếng hay không, cũng 
như giới thiệu khả năng nộp đơn 
đăng ký nhãn hiệu hàng loạt. Theo 
Luật Nhãn hiệu mới, các tiêu chí 
để coi nhãn hiệu là nổi tiếng đã 

được làm rõ, bao gồm: mức độ mà 
nó được biết đến với công chúng 
do quảng cáo; thời gian đăng ký, 
việc sử dụng của nhãn hiệu; số 
quốc gia mà nhãn hiệu được đăng 
ký hoặc nổi tiếng; giá trị của nhãn 
hiệu; hoặc mức độ ảnh hưởng của 
nhãn hiệu đối với việc quảng bá 
hàng hóa hoặc dịch vụ có sử dụng 
nhãn hiệu nổi tiếng để phân biệt 
chúng. 

Thay đổi cơ cấu Ủy ban 
Khiếu nại thương hiệu 

Luật còn mở ra cơ hội cho các 
cá nhân nộp đơn đăng ký nhãn 
hiệu, trong khi trước đây, chỉ có 
các công ty mới được phép đăng 
ký nhãn hiệu. Ngoài ra, sẽ không 
còn bắt buộc phải ghi giấy phép 
nhãn hiệu tại cơ quan đăng ký của 
Văn phòng nhãn hiệu thương mại 
(TMO). 

Chưa hết, luật đã thay đổi cơ 
cấu nội bộ của Ủy ban Khiếu nại 
thương hiệu. Giờ đây, cơ quan này 
sẽ nằm dưới sự lãnh đạo của một 
thẩm phán chuyên trách do Bộ 
trưởng Tư pháp chỉ định, cùng với 
hai thành viên chuyên trách khác 
cũng do Bộ Tư pháp bổ nhiệm. 
Thông thường, người nộp đơn/đại 
lý sẽ phải gửi bất kỳ phản đối nào 
đối với các quyết định do TMO 
đưa ra liên quan đến đơn đăng ký, 
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phản đối và hủy bỏ trước Ủy ban. 
Giờ đây, sau khi kháng cáo quyết 
định của TMO, Ủy ban sẽ ban 
hành quyết định của mình, quyết 
định này có thể được kháng cáo 
trước Tòa án phúc thẩm liên bang, 
ngược lại với thông lệ trước đây là 
kháng cáo quyết định của TMO 
phải thực hiện trước Tòa án sơ 
thẩm. Thời hạn để kháng cáo 
trước đây là 60 ngày đã giảm 
xuống còn 30 ngày. Thay đổi này 
giúp đẩy nhanh quy trình và hạn 
chế các vụ kiện tụng rườm rà. 

Đối với vấn đề thực hiện nhãn 
hiệu, trừ khi một nhãn hiệu được 
đăng ký với mục đích xấu, nhãn 
hiệu đó sẽ trở nên không thể thu 
hồi sau 5 năm kể từ ngày đăng ký, 
với điều kiện nhãn hiệu đó không 
bị kiện trong khoảng thời gian 
này. 

Chuyển nhượng và bảo hộ 
tạm thời nhãn hiệu 

Luật Nhãn hiệu mới hiện trao 
cho người nộp đơn chuyển quyền 
sở hữu trong quá trình chuyển 
nhượng các đơn đăng ký nhãn 
hiệu đang chờ xử lý. Thực tiễn 
trước đây không cho phép chuyển 
nhượng các đơn đang chờ xử lý, 
yêu cầu các nhãn hiệu phải được 
đăng ký đầy đủ mới được chuyển 
nhượng. 

Một điểm đáng chú ý nữa là 
việc bảo hộ tạm thời nhãn hiệu. 
Nó đã được đề cập rõ ràng trong 
luật mới và hỗ trợ chủ sở hữu 
nhãn hiệu tạm thời đăng ký nhãn 
hiệu của họ để tham gia tự do vào 
các sự kiện và triển lãm tạm thời. 
Vì UAE là trung tâm của các loại 
hoạt động này, các sự kiện được tổ 
chức quanh năm cho tất cả các 
lĩnh vực. 

Tăng hình phạt đối với các 
hành vi vi phạm 

Cũng như Luật bản quyền, 
hình phạt trong Luật Nhãn hiệu 
thương mại mới đã được tăng lên 
từ 100.000 AED - 1.000.000 AED 
đối với các tội danh sau: làm giả 
hoặc giả mạo nhãn hiệu; cố ý sử 
dụng nhãn hiệu giả mạo hoặc làm 
giả; sử dụng với mục đích xấu 
nhãn hiệu thuộc sở hữu của người 
khác; sở hữu tài liệu để làm giả 
hoặc giả mạo nhãn hiệu đã đăng 
ký; nhập khẩu hoặc xuất khẩu các 
sản phẩm có nhãn hiệu giả mạo… 

Trong Luật Nhãn hiệu mới, 
Hải quan được trao quyền thu giữ 
hàng hóa nhập khẩu vi phạm 
quyền đối với nhãn hiệu. Điều 
khoản này không có trước khi sửa 
đổi và việc giới thiệu nó là nhằm 
bảo đảm rằng không có hàng hóa 
vi phạm được lưu hành trong lãnh 
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thổ của UAE. Nếu hàng hóa bị cáo 
buộc vi phạm quyền đối với nhãn 
hiệu, hàng hóa đó sẽ bị dừng 
thông quan trong 20 ngày, sau khi 
chủ sở hữu nhãn hiệu bị vi phạm 
đệ trình lên cơ quan hải quan về 
việc thu giữ hàng hóa nhập khẩu. 

(Theo daibieunhandan.vn) 

 
 

HOẠT ĐỘNG CHUNG 
Lạng Sơn: Đẩy mạnh các hoạt 
động về sở hữu trí tuệ và đổi 
mới sáng tạo  

Trong những năm gần đây, 
việc khuyến khích, thúc đẩy các 
hoạt động sáng tạo, xác lập, quản 
lý, khai thác, phát triển tài sản trí 
tuệ (TSTT), hỗ trợ về sở hữu trí 
tuệ (SHTT) trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn đã được đẩy mạnh.  

Những hoạt động như tuyên 
truyền, tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, 
cá nhân có nhu cầu và có kết quả 
nghiên cứu, sáng tạo thực hiện các 
thủ tục đăng ký xác lập quyền sở 
hữu công nghiệp (SHCN) đã góp 
phần tạo sự chuyển biến trong 
nhận thức của nhiều tổ chức, cá 
nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
về tầm quan trọng của việc xác 
lập, phát huy và bảo vệ TSTT. 

Với việc nỗ lực trong công tác 

tuyên truyền và tư vấn về SHTT, 
nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn đã nhận thức được 
tầm quan trọng của việc xác lập; 
phát huy, bảo vệ TSTT; chuyển 
giao quyền đăng ký, sử dụng, quản 
lý đối tượng quyền SHTT đã được 
bảo hộ...  

Tại Lạng Sơn, hoạt động 
khuyến khích khai thác TSTT chủ 
yếu tập trung vào công tác hỗ trợ 
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo trên địa bàn tỉnh; hướng 
dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng 
công cụ SHTT trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh, qua đó nâng 
cao nhận thức của các doanh 
nghiệp, cá nhân khởi nghiệp về 
tầm quan trọng của việc khai thác 
quyền SHTT, cụ thể như: 

Thứ nhất, thực hiện Quyết 
định số 844/QĐ-TTg ngày 
18/5/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ 
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo quốc gia đến năm 
2025”, UBND tỉnh Lạng Sơn đã 
ban hành Kế hoạch số 143/KH-
UBND ngày 14/8/2017 về hỗ trợ 
hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Lạng 
Sơn giai đoạn 2017-2020 và kế 
hoạch hằng năm nhằm triển khai 
và cụ thể hóa các mục tiêu, nội 
dung của Đề án phù hợp với điều 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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kiện và tình hình thực tiễn của 
tỉnh, gồm: xây dựng trang thông 
tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
của tỉnh; nâng cao năng lực cho hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo; bố trí các địa điểm tư vấn, hỗ 
trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
tổ chức và tham gia các sự kiện 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây 
dựng chương trình truyền thông về 
hoạt động khởi nghiệp; khuyến 
khích hình thành và sử dụng các 
quỹ nhằm hỗ trợ hoạt động khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên 
truyền về việc khai thác, phân tích 
thông tin sáng chế, các công nghệ 
đã hết thời hạn bảo hộ hoặc không 
được bảo hộ quyền SHTT ở Việt 
Nam, quyền tác giả, quyền liên 
quan đã hết thời hạn bảo hộ hoặc 
thuộc về Nhà nước; từng bước hỗ 
trợ doanh nghiệp tham gia mạng 
lưới chuyển giao công nghệ và 
SHTT với các viện nghiên cứu, 
trường đại học nhằm thúc đẩy việc 
tạo ra và khai thác TSTT. 

Thứ ba, bước đầu tỉnh Lạng 
Sơn đã có những giải pháp (kế 
hoạch, đề án) để bảo vệ nguồn gen 
động/thực vật (nghiên cứu điều tra 
cây dược liệu, nghiên cứu phát 
huy một số bài thuốc y học cổ 
truyền...); khai thác phát huy các 

tri thức truyền thống trong lĩnh 
vực y học cổ truyền, ẩm thực, làng 
nghề...; bảo tồn và phát huy các 
giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn 
tỉnh (nghiên cứu, bảo tồn hát 
Then, đàn Tính, các phong tục, tập 
quán, các di sản văn hóa dân 
gian...). 

Trong thời gian vừa qua, tỉnh 
Lạng Sơn đã tích cực tổ chức xúc 
tiến thương mại các sản phẩm đặc 
sản địa phương (trên 50 cuộc) 
thông qua hoạt động trưng bày, 
giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại 
các hội nghị, hội thảo. Các sản 
phẩm được bảo hộ và trong quá 
trình xác lập quyền SHCN đều 
được hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn 
mác, xây dựng cơ chế quản lý 
nhãn hiệu tập thể, xây dựng các tài 
liệu kỹ thuật sản xuất nhằm duy trì 
và nâng cao chất lượng sản phẩm 
hàng hóa được bảo hộ nhãn hiệu. 
Hỗ trợ tham gia các hội chợ, triển 
lãm, trưng bày nhằm quảng bá sản 
phẩm và từng bước xác lập các 
kênh tiêu thụ, kết nối thương mại. 

Các hoạt động nghiên cứu, tìm 
hiểu thị trường, xúc tiến thương 
mại gắn với từng sản phẩm hàng 
hoá được đẩy mạnh. Thông qua sự 
hỗ trợ của nhà nước và nỗ lực của 
các doanh nghiệp, tổ chức sản 
xuất, kinh doanh các sản phẩm đặc 
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sản của địa phương, thị trường 
một số sản phẩm được bảo hộ 
SHCN của tỉnh Lạng Sơn liên tục 
được mở rộng, giá trị kinh tế tăng 
cao, tạo niềm tin, động lực cho 
người lao động. Từ đó khuyến 
khích họ tích cực áp dụng khoa 
học và công nghệ để nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm; 
đồng thời phát huy vai trò trong 
việc quản lý và phát triển quyền 
SHCN. 

Các cuộc thi khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo được tỉnh Lạng Sơn 
được tổ chức từ năm 2019 nhằm 
tìm kiếm, khuyến khích, thúc đẩy 
sự phát triển của những ý tưởng, 
dự án, sản phẩm, mô hình kinh 
doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp 
mang tính đổi mới sáng tạo, có 
khả năng tăng trưởng nhanh dựa 
trên việc khai thác TSTT, công 
nghệ, mô hình kinh doanh mới 
trên địa bàn tỉnh, góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 
tỉnh. Trong 2 năm (2019, 2020) đã 
có 82 dự án dự thi, trong đó có 14 
dự án đoạt giải cấp tỉnh… 

Kết quả cho thấy, công tác xác 
lập quyền SHTT cho các sản phẩm 
của tỉnh đã tạo tiền đề quan trọng 
và là sức bật thực hiện thành công 
các chương trình: mỗi xã một sản 
phẩm, xây dựng nông thôn mới 

hay các chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội khác của tỉnh. Sản 
phẩm nông sản của tỉnh sau khi 
xác lập quyền SHTT đều tăng sản 
lượng tiêu thụ, tăng giá trị sản 
phẩm; qua đó thúc đẩy ngành 
nông nghiệp của tỉnh phát triển, 
nâng cao thu nhập và đời sống của 
người dân. 

(Theo vjst.vn) 
 
 Sơn La chia sẻ kinh nghiệm 
bảo hộ sở hữu trí tuệ tại nước 
ngoài 

Ngày 23/9, Cục Sở hữu trí tuệ 
phối hợp với Sở Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) tỉnh Sơn La 
tổ chức Hội thảo“Những giải 
pháp thúc đẩy đăng ký bảo hộ 
nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của Việt 
Nam ở nước ngoài”. 

 Tỉnh Sơn La hiện nằm trong 
số những địa phương đứng đầu cả 
nước về sản lượng và chất lượng 
nông sản. Đồng thời, Sơn La cũng 
được biết đến là một trong những 
tỉnh năng động và đi đầu trong 
công tác xây dựng thương hiệu 
cho các sản phẩm chủ lực, tiềm 
năng của tỉnh để vươn ra thị 
trường quốc tế. 

Tại Hội thảo, ông Lưu Bình 
Khiêm, Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Sơn La, thông tin: 
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Những năm qua, hoạt động xây 
dựng thương hiệu trên địa bàn tỉnh 
Sơn La đạt được nhiều kết quả khả 
quan, góp phần tăng thu nhập cho 
người dân, sản phẩm làm tăng giá 
trị sản phẩm giá bán cao hơn so 
với trước khi chưa có thương hiệu. 
Từ đó, nhận thức của người dân về 
thói quen canh tác lạc hậu sang 
canh tác, ứng dụng tiến bộ khoa 
học công nghệ, sản xuất sản phẩm 
hàng hóa theo thị trường và nhu 
cầu của người tiêu dùng, thu hút 
nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn 
vào xây dựng nhà máy, đầu tư dây 
chuyền công nghệ tiên tiến để thực 
hiện chế biến sâu sản phẩm. 

Tính đến hết tháng 8/2022, 
toàn tỉnh Sơn La có 24 sản phẩm 
nông sản được Cục Sở hữu trí tuệ 
cấp văn bằng bảo hộ, gồm: 3 chỉ 
dẫn địa lý chè Shan tuyết Mộc 
Châu, quả xoài tròn của huyện 
Yên Châu, cà phê; 18 nhãn hiệu 
chứng nhận chè  ô long Mộc 
Châu, nhãn Sông Mã, cam Phù 
Yên, sơn tra, na Mai Sơn, nếp 
Mường Và, xoài Sơn La, cá sông 
Đà, mận… 3 nhãn hiệu tập thể mật 
ong Sơn La; chè Tà Xùa; khoai sọ 
Thuận Châu. 

Đặc biệt là, Sơn La có 2 sản 
phẩm được bảo hộ tại nước ngoài 
là chè Shan Tuyết và xoài tròn 

Yên Châu được bảo hộ tại Châu 
Âu theo hiệp định EVFTA có hiệu 
lực từ tháng 7/2020; sản phẩm chè 
Shan Tuyết được bảo hộ tại Thái 
Lan năm 2017. Cũng tại hội thảo, 
ông Phan Ngọc Bắc, Phó Giám 
đốc Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Sơn La đã chia sẻ kinh 
nghiệm ban đầu để triển khai đăng 
ký các nhãn hiệu mang dấu hiệu 
chỉ dẫn địa lý nguồn gốc của sản 
phẩm tại Trung Quốc. 

Thứ nhất, phải nghiên cứu tìm 
hiểu về pháp luật Trung Quốc, 
đánh giá các điều kiện của đối 
tượng mình đăng ký theo yêu cầu 
của pháp luật về nhãn hiệu ở 
Trung Quốc. 

Thứ hai, xây dựng bộ hồ sơ 
pháp luật về nhãn hiệu của Trung 
Quốc. 

Thứ ba, tra cứu nhãn hiệu dự 
định đăng ký tại Trung Quốc về 
cơ sở dữ liệu của cơ quan nhãn 
hiệu Trung Quốc và đánh giá khả 
năng bảo hộ của nhãn hiệu này. 

Thứ tư là tiến hành nộp đơn và 
theo đuổi đơn. 

Thứ năm là lựa chọn đơn vị tư 
vấn thực hiện và lựa chọn đơn vị 
chủ trì. Đây là công việc quan 
trọng. Đơn vị chủ trì phải có kinh 
nghiệm trong triển khai đăng ký 
nhãn hiệu Việt Nam ra nước 
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ngoài, phải có uy tín chuyên môn 
cao về lĩnh vực sở hữu công 
nghiệp tại Việt Nam. 

Thứ sáu, trong trường hợp về 
hình thức tổ chức thực hiện dự án 
chỉ sử dụng ngân sách nhà nước 
nếu sản phẩm có mang địa danh 
của tỉnh. 

Phó Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Sơn La cũng chia 
sẻ về một số khó khăn vướng mắc 
khi triển khai đăng ký nhãn hiệu 
sang Trung Quốc. Cụ thể, việc 
đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài 
nhất thiết phải thuê tổ chức đại 
diện sở hữu trí tuệ hoặc văn phòng 
luật sư trong và ngoài nước. Quy 
định của nhà nước về công tư vấn 
của luật sư là tính theo ngày công. 
Trong khi đó, thực tế hiện nay luật 
sư nước ngoài thì tính theo giờ 
công. Hơn nữa một số chi phí phát 
sinh trong quá trình đăng ký ở 
nước ngoài như bổ sung thông tin, 
tài liệu, phúc đáp yêu cầu của cơ 
quan đăng ký nhãn hiệu ở các 
nước mà đã được dự toán khi xây 
dựng nhiệm vụ khi chưa có cơ sở 
hoặc không được dự toán theo chi 
phí dự phòng. 

Về tính hiệu quả, do phụ thuộc 
về luật pháp nhãn hiệu của mỗi 
nước nên rất khó đánh giá hiệu 
quả là đăng ký thành công hay 

không thành công. 
Về thời gian, do phụ thuộc vào 

luật pháp nhãn hiệu của mỗi nước 
nên kết quả khó đáp ứng về thời 
gian. Thường là từ 2 đến 3 năm 
trong khi thực tế có những việc 
phải theo đuổi dài hơn. Đối với 
vấn đề chuyên môn pháp luật mỗi 
nước về đăng ký nhãn hiệu chứng 
nhận sử dụng địa danh như nhãn 
hiệu Sơn La là khác nhau nên chủ 
thể yêu cầu hồ sơ đăng ký nhãn 
hiệu là khác nhau. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Nhãn sấy khô cơm vàng 
Lamphun được bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý tại Việt Nam 

Ngày 5/8/2022, Cục Sở hữu trí 
tuệ ban hành Quyết định số 
3332/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 
số 00117 cho sản phẩm nhãn sấy 
khô cơm vàng “Lamphun” của 
Thái Lan. 

Nhãn sấy khô cơm vàng 
“Lamphun” là chỉ dẫn địa lý thứ 3 
của nước Thái Lan được bảo hộ ở 
Việt Nam, sau sản phẩm tơ tằm 
Isan Thái Lan và me ngọt 
Phetchabun. 

Lamphun là một tỉnh nổi tiếng 
của Thái Lan được mệnh danh là 
xuất xứ của các giống nhãn có 
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chất lượng tốt với diện tích trồng 
nhãn rộng lớn. Những người biết 
đến tỉnh Lamphun thường gọi 
“Lamphun là nhãn và nhãn là 
Lamphun” hay “Nghĩ đến 
Lamphun là phải nghĩ đến nhãn”. 

 
Nhãn sấy khô cơm vàng 

Lamphun có màu vàng, cơm nhãn 
dày và khô ráo hoàn toàn, không 
dính tay, vị ngọt không chua, có 
mùi thơm và khi giữ lâu mùi vị 
không thay đổi. Các quả nhãn 
không rách nát và có kích thước 
đều nhau do được phân loại trước 
khi đóng gói, cụ thể: loại I từ 50-
60 quả/100g; loại II từ 60-70 
quả/100g, loại III trên 71 
quả/100g. Nhãn sấy khô cơm vàng 
Lamphun có độ ẩm cao hơn 12% 
nhưng không vượt quá 18%, hoạt 
độ nước không vượt quá 0,6 và 
hàm lượng tổng chất rắn hòa tan 
không dưới 80oBx, độ pH không 
dưới 6,2. 

Sau khi rửa sạch cơm nhãn 3 
lần, tiến hành xếp úp một lớp cơm 
nhãn lên khay và không cho chồng 
lên nhau, đem sấy ngay vì nếu 

nước mật chảy bám vào cơm 
nhãn, sản phẩm sau khi sấy sẽ có 
màu sắc không đẹp. Trong quá 
trình sấy, thay đổi vị trí các khay 
nhãn từ dưới lên trên, từ trên 
xuống dưới. Chỉ tiến hành thu 
hoạch khi cơm nhãn không dính 
tay và phần bên trong đã khô hoàn 
toàn. Sản phẩm được phân loại và 
đóng gói trong khu vực địa lý. 

Khu vực địa lý: Tỉnh 
Lamphun, Thái Lan. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Triển lãm sản phẩm trí tuệ 
nhân tạo 

Triển lãm sản phẩm trí tuệ 
nhân tạo - AI Expo nằm trong 
khuôn khổ Ngày hội trí tuệ nhân 
tạo Việt Nam (AI4VN 2022), diễn 
ra từ ngày 22-23/9/2022 tại Khách 
sạn Grand Plaza, Hà Nội. Triển 
lãm giới thiệu các sản phẩm AI 
nổi bật giúp khách tham quan có 
cơ hội trải nghiệm sản phẩm, tìm 
hiểu các ứng dụng AI do hơn 20 
doanh nghiệp, viện, trường trong 
và ngoài nước phát triển. Đây 
cũng là cơ hội để các đơn vị 
quảng bá và kết nối với các đối 
tác tiềm năng, giới thiệu sản phẩm 
với lãnh đạo Chính phủ, các bộ, 
ban, ngành, doanh nghiệp, cộng 
đồng... 
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Nhiều sản phẩm, công nghệ 
nổi bật đến từ các Viện nghiên 
cứu, trường đại học, trong đó có 
những dự án được lọt vào top 13 
vòng AI Tech Matching. Nói là hệ 
thống phần mềm AI nhận diện 
khuôn mặt VKIST, trạm quan trắc 
môi trường nước tự động Aqua 
(Đại học Đại học Queensland & 
Đồng Xanh); Ứng dụng AI/IoT 
trong quản lý môi trường tại Vườn 
Quốc Gia Tràm Chim (Đại học 
Bách khoa, ĐHQG TP HCM), hay 
Hệ thống robot y tế Vibot vận 
chuyển đồ ăn, thuốc men, nhu yếu 
phẩm... và hỗ trợ thăm khám cho 
bệnh nhân trong khu vực cách ly, 
điều trị bệnh nhân Covid-19; Ứng 
dụng di động hỗ trợ người khiếm 
thị VnBEyes (Học viện Kỹ thuật 
quân sự)... 

Các doanh nghiệp cũng trình 
diễn, trưng bày thiết bị, sản phẩm 
công nghệ tại sự kiện. Nhiều sản 
phẩm nổi bật như Máy lọc nước 
hydro-ion Karofi KAE-S65, Nền 
tảng nhà thông minh JAVIS, 
JAVIS HC AI, Loa thông minh 
JAVIS hay các sản phẩm ứng 
dụng công nghệ IoT trong nông 
nghiệp, giao thông... 

Bên cạnh sản phẩm, các giải 
pháp cũng được giới thiệu như 
FPT AI Chat - Giải pháp chabot 

thông minh cho doanh nghiệp; 
FPT AI Engage: Voicebot tổng đài 
thông minh tương tác hai chiều 
hay Car Damage Solution: Giải 
pháp nhận diện thương tổn xe hơi 
ứng dụng thị giác máy tính. Các 
giải pháp công nghệ nhận dạng 
chữ viết, bóc tách thông tin Cyber 
Eyes hay giải pháp nhân viên ảo 
Voicebot AI gọi tự động, siêu ứng 
dụng Momo... cũng được giới 
thiệu. 

AI4VN 2022 có 3 hội thảo 
chuyên đề AI Summit và các cuộc 
thi AI Awards, AI Tech matching, 
các cuộc thi vệ tinh. Với chủ đề 
“AI phục hồi kinh tế, định hình 
tương lai”, sự kiện là bức tranh 
toàn cảnh từ góc nhìn ứng dụng, 
sự hưởng ứng của doanh nghiệp 
trong hệ sinh thái phát triển AI tại 
Việt Nam. 

AI4VN 2022 do Bộ Khoa học 
và Công nghệ chỉ đạo, 
Báo VnExpress tổ chức, với sự 
phối hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Câu lạc bộ Các Khoa-Viện-
Trường Công nghệ thông tin - 
Truyền thông (FISU). 

 (Theo nasati) 
 

 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Bến 
Kè” cho sản phẩm khoai mỡ  

Ngày 05/8/2022, Cục Sở hữu 
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trí tuệ ban hành Quyết định số 
3333/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 
số 00118 “Bến Kè” cho sản phẩm 
khoai mỡ. Ủy ban nhân dân huyện 
Thạnh Hóa (tỉnh Long An) là tổ 
chức quản lý chỉ dẫn địa lý này. 

 Củ khoai mỡ Bến Kè có hình 
trụ tròn, dài thuôn đều, ít phân 
nhánh, trọng lượng củ lớn (1,7 – 
2,5 kg/củ với khoai mỡ trắng, 0,9 
– 1,7 kg/củ với khoai mỡ tím), 
thân củ có nhiều rễ phụ, bề mặt cắt 
nhớt, có nhiều chất nhầy, hạt tinh 
bột có hình tròn phân bố đều, có 
ranh giới rõ. Củ khoai mỡ trắng 
Bến Kè có hàm lượng nước: 66,2 
– 69,6%; hàm lượng tinh bột: 24,4 
– 27,9%; hàm lượng Kali: 3,1 – 
4,9 mg/100g; hàm lượng Mangan: 
1,9 – 8,4 mg/100g. Củ khoai mỡ 
tím Bến Kè có hàm lượng nước: 
70,3 – 72,8%; hàm lượng tinh bột: 
17 – 22,2%; hàm lượng Kali: 2,1 – 
4,9 mg/100g; hàm lượng Mangan: 
1,6 – 10,5 mg/100g. 

Khoai mỡ Bến Kè có những 
tính chất, chất lượng đặc thù như 
vậy là nhờ có điều kiện tự nhiên 
đặc trưng của khu vực địa lý. Khu 
vực địa lý có mùa lũ từ tháng 9 
đến tháng 11 dương lịch. Nước lũ 
từ thượng nguồn theo các chi lưu, 
kênh rạch đã dâng lên và làm ngập 

lụt hầu hết diện tích canh tác của 
một số xã tại huyện Thạnh Hóa, 
trừ các gò cao. Sự xâm nhập của 
lũ hằng năm theo chu kỳ đã mang 
lại nhiều nguồn lợi đáng kể, trong 
đó phải kể đến nguồn phù sa màu 
mỡ, khoáng chất bồi tụ làm giàu 
dinh dưỡng cho đất, hạn chế sự 
phát triển của các dịch hại tác 
động đến cây trồng.  

Khu vực địa lý cũng có địa 
hình thấp trũng khó thoát nước, 
khuynh hướng địa hình thấp dần 
theo hướng Đông Bắc – Tây Nam. 
Địa hình thấp: cao độ < 0,9m 
chiếm khoảng 95,1% diện tích đất 
tự nhiên toàn địa bàn. Nơi thấp 
nhất có cao độ < 0,6m chiếm 
khoảng 5,3% diện tích. Địa hình 
trũng thấp khiến cho thổ nhưỡng 
của khu vực địa lý có sự hiện diện 
đồng thời của cả phèn và mùn. Đất 
trồng khoai mỡ có thành phần cơ 
giới đất phèn và hơi chua: pH 
H2O từ 3,53 – 3,77, pH KCl từ 
3.15 – 3,99. Hàm lượng Fe trao 
đổi tầng mặt: 0,68%; tầng 20 – 
40cm: 0,67%; hàm lượng Al trao 
đổi ở tầng mặt: 0,78%; tầng 20 – 
40cm: 0,69%; hàm lượng chất hữu 
cơ (mùn): tầng mặt 0 – 20cm: 
8,37%; tầng từ 20 – 40cm: 3,57%. 
Các ion H+; Fe3+; Al3+ có sẵn 
trong đất đã giúp cố định và cân 
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bằng lượng P và Mg trong đất phù 
hợp với cầu P, Mg thấp của cây. 
Điều này làm cho cây khoai mỡ 
không bị thiếu hụt hay dư thừa các 
dưỡng chất quan trọng giúp cây 
sinh trưởng tốt, hấp thu dinh 
dưỡng đầy đủ, nhờ đó thành phần 
dinh dưỡng khoai mỡ Bến Kè tích 
lũy tối đa, củ khoai mỡ Bến Kè 
giàu tinh bột, hàm lượng nước 
thấp, giàu khoáng chất. Ngoài ra, 
lượng mùn cao trong đất đã tạo 
nên một kết cấu tơi xốp, khắc 
phục hiện tượng đất bị dí chặt, đất 
giữ nước và duy trì độ ẩm ổn định. 
Điều này hoàn toàn có lợi cho sự 
phát triển của cây có củ nói chung 
và khoai mỡ nói riêng. Ngoài các 
điều kiện tự nhiên đặc thù, người 
dân Bến Kè cũng có những bí 
quyết sản xuất riêng, góp phần tạo 
nên tính chất, chất lượng đặc thù 
của củ khoai mỡ. Giống khoai mỡ 
được sử dụng là giống khoai mỡ 
trắng Mộng Linh, khoai mỡ tím 
than và tím bông lau bản địa. 

Khu vực địa lý: Thị trấn Thạnh 
Hóa và các xã Thủy Tây, Thủy 
Đông, Thạnh An, Thuận Bình, 
Tân Hiệp, Tân Tây, Tân Đông, 
Thuận Nghĩa Hòa, Thạnh Phú, 
Thạnh Phước thuộc huyện Thạnh 
Hóa, tỉnh Long An. 

(Theo ipvietnam.gov.vn) 

 Tầm quan trọng của việc 
xây dựng thương hiệu cho 
nông sản  

Việc xây dựng thương hiệu cho 
nông sản là cần thiết trong việc 
thúc đẩy sự phát triển hoạt động 
sản xuất, thương mại và nâng cao 
giá trị gia tăng cho sản phẩm 
nông sản Việt Nam. 

Thương hiệu nông sản đã tác 
động tích cực và rõ ràng đến nhận 
thức, sự quan tâm, đầu tư về 
nguồn lực của địa phương, nhận 
thức của doanh nghiệp, người dân 
trong việc bảo vệ danh tiếng, giá 
trị các sản phẩm được bảo hộ. 
Nhiều địa phương đã triển khai 
các chính sách hỗ trợ như: TP Hồ 
Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, 
Hải Phòng, Sơn La, Bến Tre... 
Đây là những địa phương đi đầu 
trong cả nước về kết quả bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ đối với sản 
phẩm nông sản. 

Các thương hiệu nông sản 
được bảo hộ đã giúp cơ sở sản 
xuất, doanh nghiệp có cơ sở pháp 
lý vững chắc đối với những sản 
phẩm mà họ làm ra và bảo vệ 
quyền lợi của họ khi có sự xuất 
hiện những sản phẩm tương tự. 
Qua đó thể hiện trách nhiệm, cam 
kết của doanh nghiệp về sản 
phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh cho 
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doanh nghiệp trên thị trường, giúp 
việc đưa những sản phẩm đó ra thị 
trường dễ dàng, thuận lợi hơn. 

Chỉ dẫn địa lý (CDĐL), nhãn 
hiệu tập thể (NHTT), nhãn hiệu 
công nghiệp (NHCN) được bảo hộ 
đã bước đầu tác động tích cực đến 
giá trị sản phẩm. Tại một số địa 
phương như Hà Nội, các sản phẩm 
sau khi được bảo hộ (khoai lang 
Đồng Thái, nhãn chín muộn Đại 
Thành...) đã được người tiêu dùng 
khắp nơi tín nhiệm. Các sản phẩm 
này ngày càng được nâng tầm giá 
trị, đưa thương hiệu vươn xa tới 
nhiều thị trường hấp dẫn. Hay ở 
các vùng khác như nước mắm Phú 
Quốc, bưởi Phúc Trạch, cam Cao 
Phong, cà phê Sơn La…, giá bán 
các sản phẩm sau khi được bảo hộ 
đều có xu hướng tăng. 

Thương hiệu nông sản cũng 
giúp địa phương hình thành được 
các tổ chức tập thể như hội/hiệp 
hội, thúc đẩy sự phát triển các hợp 
tác xã, kết nối vào các chương 
trình lớn của nhà nước như 
Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới, Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP), đồng thời góp phần giúp 
các chủ thể như hợp tác xã, doanh 
nghiệp, hộ gia đình tổ chức sản 
xuất, thương mại sản phẩm trên thị 

trường. 
(Theo vietq.vn) 

 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Vinamilk là thương hiệu 
thực phẩm có giá trị nhất Việt 
Nam và là thương hiệu sữa lớn 
thứ 6 thế giới  

 Ngày 21/9/2022, tại Hà Nội, 
danh sách Top 50 thương hiệu giá 
trị nhất Việt Nam đã chính thức 
được công bố bởi Brand Finance 
– công ty định giá Thương hiệu 
hàng đầu thế giới của Anh, có văn 
phòng tại nhiều quốc gia. 

Tại lễ công bố năm nay, 
Vinamilk cũng vinh dự nhận danh 
hiệu "Thương hiệu sữa lớn thứ 6 
thế giới". Đây là năm thứ 7 Brand 
Finance – Công ty định giá thương 
hiệu hàng đầu thế giới tổ chức sự 
kiện Brand Finance Vietnam 
Forum 2022 nhằm công bố giá trị 
thương hiệu quốc gia Việt Nam, 
đồng thời tôn vinh TOP 50 thương 
hiệu có giá trị nhất Việt Nam năm 
2022. Tính từ lần đầu tiên công bố 
vào năm 2015 đến nay, Vinamilk 
đã góp mặt trong 15 bảng xếp 
hạng về thương hiệu của Brand 
Finance. 

Trước đó, trong Báo cáo 
ngành thực phẩm đồ uống toàn 
cầu 2022 do Brand Finance công 
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bố, thương hiệu Vinamilk đã cho 
thấy vị thế khi là đại diện duy nhất 
từ Đông Nam Á trong Top 10 
thương hiệu sữa giá trị nhất toàn 
cầu (vị thứ 6) và Top 5 thương 
hiệu sữa mạnh nhất toàn cầu (vị 
thứ 2). Đáng chú ý, tuy đã đạt 
được giá trị thương hiệu lớn, 
nhưng tiềm năng phát triển của 
Vinamilk vẫn được đánh giá rất 
cao khi trở thành thương hiệu sữa 
tiềm năng nhất toàn cầu năm 
2022. 

Tại Việt Nam, Vinamilk được 
vinh danh là thương hiệu quốc gia 
trong 12 năm liền và thường 
xuyên nằm trong các vị trí dẫn đầu 
của các bảng xếp hạng về thương 
hiệu của các tổ chức quốc tế uy 
tín. Vinamilk hiện là đại diện duy 
nhất của Việt Nam và Đông Nam 
Á thuộc Top 40 công ty sữa lớn 
nhất toàn cầu về doanh thu (theo 
Plimsoll, Anh Quốc), có sản phẩm 
xuất khẩu đi 57 quốc gia và vùng 
lãnh thổ, với quy mô ngày càng 
được mở rộng. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Hàng giả trên nền tảng 
thương mại điện tử: Thực trạng 
và các giải pháp ngăn chặn  

Cục Quản lý thị trường 
(QLTT) thành phố Hà Nội đã có 

công văn tổng kiểm tra các cửa 
hàng kinh doanh hoa quả nhập 
khẩu. Trong đó, phát hiện và xử lý 
nhiều trường hợp vi phạm về hành 
vi buôn bán hàng lậu, không có 
hoá đơn chứng từ chứng minh 
nguồn gốc xuất xứ. 

 
Cục QLTT thành phố Hà Nội 

giao Đội QLTT số 17 chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan chức năng 
như các phòng nghiệp vụ PC05, 
PC03, PA04- Công an TP Hà Nội, 
Sở Công Thương, Hải quan Hà 
Nội, các Đội QLTT cơ động số 1, 
14 và các đội QLTT địa bàn triển 
khai các biện pháp nghiệp vụ giám 
sát, kiểm tra, kiểm soát đối với các 
doanh nghiệp kinh doanh nhập 
khẩu, lưu giữ, bảo quản, lưu thông 
có số lượng lớn trái cây nhập khẩu 
trên địa bàn thành phố. 

Ngay sau khi có công văn của 
Cục QLTT thành phố Hà Nội, Đội 
QLTT số 17 đã lập tức vào cuộc 
kiểm tra. Từ ngày 14-15/9, Đội 
QLTT đã kiểm tra 6 vụ, đơn vị 
kinh doanh trái cây nhập khẩu. 
Tổng hợp trong 2 ngày kiểm tra, 
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Đội Quản lý thị trường số 17 đã 
tạm giữ số lượng hàng hoá gồm: 
Hàng hoá dày đặc chữ tượng hình 
65kg; nho sữa 54 kg; quýt 36kg; 
táo 58 kg; hồng táo 72kg; mận Mỹ 
12kg; kiwi 20 kg; lựu 38kg; tổng 
số 355kg. 

Toàn bộ hàng hoá đều do nước 
ngoài sản xuất, không có hoá đơn 
chứng từ chứng minh nguồn gốc 
xuất xứ, không rõ chất lượng sản 
phẩm. Qua kiểm tra, có thể thấy 
lực lượng QLTT đã kiểm tra, phát 
hiện nhiều loại trái cây không có 
hoá đơn chứng từ chứng minh 
nguồn gốc xuất xứ. 

Riêng trong chiều 15/9, Đội 
Quản lý thị trường số 17 đã kiểm 
tra cửa hàng kinh doanh hoa quả 
nhập khẩu “Huyền Long Biên” ở 
địa chỉ số 39 phố Hồng Hà 
(phường Phúc Xá, quận Ba Đình, 
Hà Nội) và thu giữ 120kg hoa quả 
nhập khẩu nhưng không xuất trình 
được hoá đơn chứng từ chứng 
minh nguồn gốc xuất xứ, sản 
phẩm không có nhãn phụ theo quy 
định, trị giá hàng hoá 9,9 triệu 
đồng. 

Cũng theo ông Hà, do là hàng 
hoá nước ngoài sản xuất, không có 
hoá đơn chứng từ, ảnh hưởng đến 
sức khoẻ người tiêu dùng, toàn bộ 
hàng hoá trên, sau khi xử phạt vi 

phạm hành chính sẽ buộc phải tiêu 
huỷ theo quy định. Trước đó, Đội 
Quản lý thị trường số 13 đã kiểm 
tra cơ sở kinh doanh trái cây biển 
hiệu Fresh Fruits tại địa chỉ số 160 
Trung Kính, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Kết quả kiểm tra, lực lượng 
quản lý thị trường phát hiện tại cơ 
sở bày bán hàng hóa gồm dưa lưới 
Nhật Bản và lựu Peru không có 
hóa đơn chứng từ theo quy định 
của pháp luật, có nhãn gốc bằng 
tiếng nước ngoài, không có nhãn 
phụ bằng tiếng Việt, không có 
thông tin về đơn vị nhập khẩu và 
chịu trách nhiệm về chất lượng 
sản phẩm, không rõ chất lượng, là 
hàng hóa nhập lậu. 

Đội Quản lý thị trường số 13 
đã xử phạt hành chính số tiền 3 
triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng 
hóa không đảm bảo an toàn sử 
dụng.    

Trong khi đó, tại cơ sở kinh 
doanh trái cây địa chỉ số 296 Cầu 
Giấy, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, Hà Nội. Đội QLTT số 
13 kiểm tra cơ sở kinh doanh trái 
cây (thuộc Công ty TNHH thương 
mại dịch vụ XNK Hồng Điệp do 
bà Nguyễn Thị Thoa là giám đốc) 
tại địa chỉ số 296 Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu 
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Giấy, TP Hà Nội. Kết quả kiểm 
tra, tại cửa hàng không niêm yết 
giá hàng hóa. Đội Quản lý thị 
trường số 13 đã xử phạt hành 
chính số tiền 1.500.000 đồng. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Cục QLTT Hà Nội kiểm tra 
loạt cửa hàng hoa quả nhập 
khẩu  

 Hiện nay, về cơ bản khung 
pháp lý cho thương mại điện tử đã 
tương đối đầy đủ để hỗ trợ tốt cho 
công tác quản lý, cũng như đấu 
tranh chống hàng giả trong 
thương mại điện tử, góp phần 
minh bạch thị trường thương mại 
điện tử. 

 
Các phương thức, thủ đoạn 

hoạt động của đối tượng vi phạm 
ngày càng trở nên tinh vi. Nhiều 
đối tượng không có kho hàng hay 
cửa hàng, chỉ tiếp nhận đặt online; 
phân tán hàng hóa nhiều nơi; chỉ 
giao hàng với số lượng dè dặt nhỏ 
lẻ, khó xác định được kho hàng. 

Các đối tượng chỉ bán hàng 
qua cộng tác viên trung gian, 

nhiều khi trên website đăng nhiều 
sản phẩm, nhưng thực tế chỉ nhận 
đơn hàng rồi đặt qua đơn vị khác 
để làm trung gian kiếm lời. Bên 
cạnh đó, các website và các trang 
mạng xã hội dễ dàng được tạo ra 
và đóng lại trong thời gian nhanh 
chóng nên cũng rất khó kiểm soát. 

Hiện nay, nhận thức của người 
dân đôi khi còn hạn chế, hoặc 
người mua biết là hàng giả nhưng 
vẫn mua vì giá rẻ, thích hàng nhái 
thương hiệu nổi tiếng hoặc chưa 
đủ kỹ năng và thông tin để nhận 
biết. Các đối tượng đưa thông tin 
lên mạng thì sử dụng hình ảnh và 
thông tin của hàng thật, nhưng khi 
khách hàng nhận được có thể là 
hàng giả, hàng nhái mà bản thân 
khách hàng cũng khó phát hiện. 
Các trang thiết bị phục vụ thực thi 
công vụ còn chưa đáp ứng được 
những thay đổi của công nghệ sản 
xuất, mô hình kinh doanh mới, 
năng lực của cán bộ thực thi công 
vụ còn yếu.  

Mặt khác, trong quá trình yêu 
cầu các đơn vị là các sàn giao dịch 
thương mại điện tử rà soát website 
về hàng giả, hàng không rõ nguồn 
gốc xuất xứ, hàng xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ... còn gặp 
không ít khó khăn, do các sàn 
thương mại điện tử chưa đầu tư 
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đúng mức cho nhân sự, bộ phận 
kỹ thuật để kiểm duyệt sản phẩm. 

Đáng quan ngại, còn có một số 
hiện tượng người nổi tiếng tiếp tay 
cho các đối tượng quảng bá những 
sản phẩm kém chất lượng trên các 
mạng xã hội theo hình thức 
livestream, khó xác định kho bãi, 
nguồn gốc hàng hóa, làm cho công 
tác thực thi pháp luật, kiểm tra hết 
sức khó khăn. Thương mại điện tử 
chỉ là phương thức kinh doanh 
mới bên cạnh phương thức kinh 
doanh truyền thống. Vấn đề cuối 
cùng là phải kiểm soát được 
nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, 
theo đó hàng hóa được sản xuất 
làm giả ngay tại Việt Nam hay 
nhập khẩu qua các cửa khẩu, hoặc 
nhập lậu theo đường tiểu ngạch… 

Tại Nghị định số 17/2022/NĐ-
CP, đã bổ sung nhiều chế tài xử lý 
đối với hành vi vi phạm, liên quan 
tới hoạt động thương mại điện tử 
quy định trong Nghị định 
98/2020/NĐ-CP. 

Để giải quyết hiệu quả và triệt 
để vấn đề, không chỉ riêng Bộ 
Công Thương mà cần sự phối hợp 
chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ 
quan như công an, bộ đội biên 
phòng, hải quan, thông tin và 
truyền thông cùng các cơ quan 
quản lý nhà nước chuyên ngành 

(đối với từng nhóm mặt hàng) để 
kiểm soát hàng giả, hàng không rõ 
nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ ngay tại 
các cơ sở sản xuất trong nước và 
tại các cửa khẩu. 

Cục Thương mại điện tử và 
Kinh tế số đang phối hợp với 
Tổng cục Quản lý thị trường xây 
dựng “Đề án về chống hàng giả và 
bảo vệ người tiêu dùng trong 
thương mại điện tử giai đoạn 
2021-2025”, để thực hiện Nghị 
quyết của Quốc hội về kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2021 – 2025, và trình Chính phủ 
trong năm 2022 với nhiều nội 
dung và giải pháp đồng bộ, có sự 
vào cuộc của các đơn vị liên quan 
như: Bộ Công Thương, Bộ Công 
an, Bộ Quốc phòng (lực lượng 
biên phòng),… 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất 
cập trong sự phối hợp giữa chủ sở 
hữu nhãn hiệu với các cơ quan 
chức năng. Đơn cử như quy định 
của pháp luật để xử lý vi phạm đối 
với hành vi sản xuất, kinh doanh 
hàng giả cần có đơn yêu cầu của 
chủ thể quyền, trong đó chỉ rõ 
cách nhận biết hàng giả, đối tượng 
vi phạm. Đây là vấn đề mà phía 
các cơ quan chức năng đang cần 
sự hợp tác chặt chẽ giữa chủ sở 
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hữu nhãn hiệu, để hoạt động 
chống hàng giả, hàng nhái… bảo 
vệ người tiêu dùng hiệu quả.  

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ - 
doanh nghiệp không thể thờ ơ 

Cùng với xu hướng hội nhập 
trí tuệ, phát triển của khoa học, 
công nghệ vừa giúp phát huy và 
lan tỏa mạnh mẽ những mặt tích 
cực, đồng thời cũng tồn tại các 
vấn đề nổi cộm về sở hữu trí tuệ 
mà doanh nghiệp phải đối mặt. 

 
Trong bối cảnh cuộc Cách 

mạng công nghiệp 4.0 đang diễn 
ra mạnh mẽ hiện nay dẫn đến 
những thay đổi nhanh chóng về 
công nghệ. Cùng với xu hướng hội 
nhập trí tuệ, phát triển của khoa 
học, công nghệ vừa giúp phát huy 
và lan tỏa mạnh mẽ những mặt 
tích cực, đồng thời cũng tồn tại 
các vấn đề nổi cộm về sở hữu trí 
tuệ mà doanh nghiệp phải đối mặt. 

Bảo hộ và quản lý tài sản sở 
hữu trí tuệ đối với sản phẩm của 
doanh nghiệp là yêu cầu bắt buộc, 

doanh nghiệp không thể thờ ơ. Cụ 
thể, đó là các hành vi xâm phạm 
đang diễn ra ngày càng nhanh 
chóng hơn, tinh vi hơn với quy mô 
rộng lớn hơn, vượt qua cả ranh 
giới về địa lý và lãnh thổ quốc gia, 
thay đổi hình thức từ môi trường 
kinh doanh truyền thống lên môi 
trường thương mại điện tử và 
internet. 

Có thể kể đến như sản phẩm 
kẹo dừa Bến Tre bị một đối tác 
làm nhái và đăng ký độc quyền 
nhãn hiệu này ở Trung Quốc; 
Vinataba, Trung Nguyên, Vifon… 
phát hiện thương hiệu của mình bị 
đăng ký tại nhiều quốc gia; nước 
mắm Phú Quốc liên tục bị công ty 
nước ngoài đăng kí nhãn hiệu. Do 
đó việc bảo hộ và quản lý tài sản 
sở hữu trí tuệ là yêu cầu bắt buộc, 
doanh nghiệp không thể thờ ơ. 
Ngoài vấn đề mới cho việc bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ của các doanh 
nghiệp về cơ chế thực thi quyền sở 
hữu trí tuệ, Luật Sở hữu trí tuệ có 
thay đổi tích cực là cho phép sự 
tham gia của cơ quan nhà nước 
khi phát hiện ra các hành vi xâm 
phạm trong quá trình thực thi công 
vụ. Việc xử lý này được tiến hành 
ngay mà không cần yêu cầu từ 
phía chủ thể quyền. 

(Theo vov.vn) 


