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BỘ TRƯỞNG HUỲNH 
THÀNH ĐẠT THÁP TÙNG 
CHỦ TỊCH NƯỚC THĂM VÀ 
LÀM VIỆC VỚI TỔ CHỨC SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI 
WTO 

Trong khuôn khổ chuyến thăm 
chính thức Thụy Sỹ, sáng 
29/11/2021, Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
(WIPO) và làm việc với Tổng 
Giám đốc Daren Tang. Cùng tháp 
tùng Chủ tịch nước có Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh 
Thành Đạt và đại diện lãnh đạo 
các Bộ, Trưởng Phái đoàn thường 
trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp 
quốc, Tổ chức Thương mại thế 
giới và các tổ chức quốc tế khác 
tại Geneva Lê Thị Tuyết Mai. 

Chủ tịch nước hoan nghênh nỗ 
lực của WIPO và cá nhân Tổng 
Giám đốc Daren Tang trong việc 
thúc đẩy hệ sinh thái sở hữu trí tuệ 
toàn cầu, hỗ trợ các quốc gia đổi 
mới, nâng cao năng suất lao động; 
cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ quý báu 
của WIPO trong những thập kỷ 
qua giúp Việt Nam đạt được nhiều 
kết quả tích cực trong hoàn thiện 

thể chế pháp lý, xây dựng hệ 
thống sở hữu trí tuệ và cải thiện 
chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. 

 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng 
Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt và đoàn cán 

bộ cấp cao Việt Nam thăm Trụ sở WIPO 
Chủ tịch nước đánh giá cao 

tầm nhìn và Kế hoạch hành động 
trung hạn của WIPO giai đoạn 
2022-2026 về thúc đẩy sở hữu trí 
tuệ và đổi mới sáng tạo vì tiến bộ 
của nhân loại, phát huy thành quả 
của cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư. Chủ tịch đề nghị WIPO 
tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các 
hoạt động triển khai. 

Chiến lược Sở hữu trí tuệ quốc 
gia và Luật Sở hữu trí tuệ (sẽ được 
trình Quốc hội Việt Nam thông 
qua trong kỳ họp tháng 6/2022), 
phát triển nền văn hóa tiên tiến, 
đào tạo đội ngũ chuyên gia đủ 
năng lực khai thác cơ sở dữ liệu 
sáng chế, đóng góp vào sự phát 
triển các ngành kinh tế - kỹ thuật 
mũi nhọn của Việt Nam trong 
tương lai, đồng thời, tiếp tục tạo 
điều kiện để các cán bộ Việt Nam 
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được tham gia các khóa đào tạo, 
thực tập và cơ hội làm việc tại 
WIPO. 

Nhất trí với các đề xuất hợp 
tác của WIPO, Chủ tịch nước cũng 
đề nghị WIPO tiếp tục hỗ trợ Việt 
Nam thúc đẩy, nâng cao năng lực 
hệ thống đổi mới sáng tạo quốc 
gia; quan tâm hỗ trợ kỹ thuật cho 
Bộ Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam xây dựng được Bộ chỉ số đo 
lường hoạt động đổi mới sáng tạo 
cấp địa phương trong thời gian tới; 
khẳng định Việt Nam sẵn sàng là 
đầu mối hợp tác của WIPO trong 
khu vực, là đối tác tin cậy trong sứ 
mệnh phát triển hệ sinh thái sở 
hữu trí tuệ toàn cầu, góp phần làm 
giàu kho tàng tri thức, văn hóa của 
nhân loại. 

WIPO đặc biệt đánh giá cao 
vai trò thành viên và trách nhiệm 
của Việt Nam trong tham gia các 
hoạt động của WIPO, đồng thời 
cam kết sẽ tích cực hỗ trợ Việt 
Nam về nguồn lực và kỹ thuật, 
xây dựng nền công nghiệp văn 
hóa, chỉ dẫn địa lý, nâng cấp hệ 
thống sở hữu trí tuệ quốc gia và hệ 
sinh thái đổi mới sáng tạo phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội bền 
vững. Tổng Giám đốc WIPO đề 
xuất khả năng hợp tác cùng Việt 
Nam xây dựng trung tâm đào tạo 

sở hữu trí tuệ cho thanh niên, 
doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo; 
thiết lập mạng lưới doanh nhân 
khởi nghiệp toàn cầu; tăng cường 
đào tạo năng lực về sở hữu trí tuệ 
cho các cán bộ Việt Nam, trong đó 
có cán bộ ngoại giao, chuyên gia 
đàm phán. 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Lễ 
công bố danh hiệu Đại sứ trẻ sở 
hữu trí tuệ của WIPO cho nhóm 
các nhà sáng chế trẻ Việt Nam. 
Tại đây, Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt 
đã có bài phát biểu khuyến khích 
thanh niên tham gia hoạt động sở 
hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, 
hưởng ứng các sáng kiến do 
WIPO khởi xướng trên toàn cầu.  

(Theo most.gov.vn) 
 
CỤC TRƯỞNG SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THAM DỰ TRIỂN LÃM 
VÀ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ 
CÔNG NGHIỆP THỰC 
PHẨM VIỆT NAM 

Ngày 07/12/2021 tại Hà Nội, 
Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ 
khai mạc Triển lãm quốc tế Công 
nghiệp thực phẩm Việt Nam trên 
môi trường số và Hội nghị quốc tế 
Ngành thực phẩm Việt Nam. Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh 
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Hữu Phí tham dự và đã phát biểu 
tham luận với chủ đề “Bảo hộ dấu 
hiệu chỉ dẫn nguồn gốc - Tầm 
nhìn chiến lược cho nông sản, 
thực phẩm Việt Nam”. 

 
Lễ khai mạc Vietnam Foodexpo 2021 

Triển lãm quốc tế Công nghiệp 
thực phẩm Việt Nam (Vietnam 
Foodexpo) là sự kiện lớn và toàn 
diện nhất trong ngành công nghiệp 
thực phẩm Việt Nam do Bộ Công 
Thương tổ chức thường niên từ 
năm 2015. Triển lãm được tổ chức 
với mục tiêu tạo ra diễn đàn tin 
cậy cho hoạt động tìm hiểu, giao 
thương của các nhà nhập khẩu 
quốc tế uy tín, các nhà phân phối 
hàng đầu Việt Nam và thế giới 
trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống 
và công nghệ chế biến.  

Phát biểu khai mạc Triển lãm 
và các chuỗi sự kiện kèm theo, 
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ 
Thắng Hải nhấn mạnh, năm 2021 
ngành công nghiệp thực phẩm 
Việt Nam đối diện với những khó 
khăn và thách thức lớn do đại dịch 

COVID-19 tiếp tục diễn biến phức 
tạp, làm đứt gãy chuỗi cung ứng - 
tiêu thụ và ảnh hưởng trực tiếp 
đến tình hình sản xuất, kinh doanh 
nông sản và thực phẩm chế biến 
trên thị trường nội địa và quốc tế. 
Nhằm tháo gỡ khó khăn, đồng 
hành và hỗ trợ doanh nghiệp kịp 
thời, thời gian qua, Bộ Công 
Thương đã và đang phối hợp chặt 
chẽ cùng các Bộ, ngành, địa 
phương và các cơ quan hữu quan 
triển khai hàng loạt các chương 
trình chuyển đổi số trong công tác 
xúc tiến thương mại, đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin, 
ứng dụng các nền tảng số vào xúc 
tiến thương mại và quảng bá 
thương hiệu theo hướng kết hợp 
trực tiếp, trực tuyến. 

Cũng trong khuôn khổ Triển 
lãm, chiều ngày 07/12/2021, Bộ 
Công Thương đã tổ chức Hội nghị 
quốc tế Ngành thực phẩm Việt 
Nam (Vietnam FoodForum 2021). 
Đây là diễn đàn đối thoại giữa các 
doanh nghiệp với các nhà hoạch 
định chính sách, các tổ chức hỗ trợ 
và các chuyên gia trong lĩnh vực 
thực phẩm Việt Nam và thế giới. 
Với chủ đề “Nông sản, thực phẩm: 
Thích ứng - Chuyển đổi - Tăng 
tốc”, Diễn đàn năm nay tập trung 
trao đổi về triển vọng “tăng tốc” 
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của ngành thực phẩm Việt Nam, 
những giải pháp giúp doanh 
nghiệp ngành thực phẩm “chuyển 
đổi” nhằm đáp ứng những thay đổi 
về nhu cầu, xu hướng trên thị 
trường thế giới trong bối cảnh 
mới.  

Trao đổi tại Hội thảo, Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh 
Hữu Phí cho rằng trong bối cảnh 
hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng 
sâu rộng, sản phẩm nông nghiệp 
Việt Nam chịu sự cạnh tranh gay 
gắt trên thị trường trong và ngoài 
nước. Do đó, việc sử dụng công cụ 
sở hữu trí tuệ để bảo hộ, nâng cao 
giá trị và lợi thế cạnh tranh nhằm 
khai thác yếu tố đặc thù, văn hóa 
bản địa là một trong những giải 
pháp hiệu quả mà các quốc gia, 
doanh nghiệp đã và đang áp dụng 
cho các sản nông sản, thực phẩm.  

Tùy thuộc vào danh tiếng, tính 
đặc hữu của từng loại sản phẩm 
cũng như nhu cầu kiểm soát nguồn 
gốc, phát triển thị trường, các địa 
phương có thể lựa chọn hình thức 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phù 
hợp là chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu 
tập thể hoặc nhãn hiệu chứng 
nhận. Tính  đến hết tháng 
11/2021, Việt Nam đã cấp văn 
bằng bảo hộ cho 113 chỉ dẫn địa 
lý, 541 nhãn hiệu chứng nhận và 

1.548 nhãn hiệu tập thể, nhiều sản 
phẩm nông nghiệp sau khi được 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý, kiểm soát 
nguồn gốc, chất lượng đã tăng giá 
trị và được người tiêu dùng đón 
nhận nhiều hơn như vải thiều Lục 
Ngạn Bắc Giang, nước mắm Phú 
Quốc, cam Cao Phòng Hòa Bình. 
Một sự kiện rất có ý nghĩa là ngày 
19/11/2021, Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã phê duyệt Biểu trưng chỉ 
dẫn địa lý quốc gia, đây được xem 
là công cụ để quảng bá và quản lý 
các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý. Hiện nay, Cục Sở hữu trí 
tuệ đang xúc tiến các thủ tục để 
đăng ký bảo hộ ở trong và ngoài 
nước và xây dựng Quy chế quản 
lý và sử dụng Biểu trưng chỉ dẫn 
địa lý quốc gia. 

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ 
cũng chia sẻ, thực hiện nhiệm vụ 
Chính phủ giao trong Nghị quyết 
phiên họp Chính phủ thường kỳ 
tháng 4 năm 2021 (Nghị quyết 
48/CP), Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Bộ Công Thương và Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đang dự thảo kế hoạch phối 
hợp liên ngành trong chỉ đạo, xây 
dựng chính sách và triển khai hiệu 
quả các cơ chế hỗ trợ doanh 
nghiệp trong hoạt động sản xuất, 
chế biến và xuất khẩu sản phẩm, 



 Số 250 – 12/2021 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 5 
 

trong đó, sẽ chú trọng vào các giải 
pháp hỗ trợ bảo hộ tài sản trí tuệ ra 
nước ngoài cho các sản phẩm chủ 
lực, có tiềm năng xuất khẩu của 
Việt Nam. 

(Theo most.gov.vn) 
 
TẬN DỤNG EVFTA, THÚC 
ĐẨY THƯƠNG MẠI VIỆT 
NAM – ĐỨC 

Sáng 14/12, tại Hà Nội, hội 
thảo trực tuyến “Thúc đẩy thương 
mại Việt Nam - Đức thông qua 
Hiệp định EVFTA - Những điều 
doanh nghiệp cần biết” đã chính 
thức khai mạc. Sự kiện do Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) phối hợp với Viện 
FNF Việt Nam tổ chức nhằm cung 
cấp thông tin cho doanh nghiệp về 
những cơ hội kinh doanh với thị 
trường Đức từ Hiệp định Thương 
mại tự do Việt Nam-Liên minh 
châu Âu (Hiệp định EVFTA). 

Trong nhiều năm qua, Đức 
luôn là một trong những đối tác 
thương mại quan trọng của Việt 
Nam. Từ góc độ xuất khẩu, Đức là 
thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 tại 
Liên minh châu Âu (EU), thứ 7 
thế giới của Việt Nam năm 2020. 
Về nhập khẩu, Đức là nguồn cung 
hàng hóa lớn thứ 2 EU, thứ 14 thế 
giới của Việt Nam. 

Khai mạc hội thảo, ông Hoàng 
Quang Phòng, Phó Chủ tịch 
Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, nhấn mạnh sau 
10 năm thiết lập quan hệ đối tác 
chiến lược Việt-Đức (2011-2021), 
thương mại song phương giữa hai 
bên đã tăng 80%, từ 5,6 tỷ USD 
năm 2011 lên 10 tỷ USD năm 
2020. Đặc biệt, xuất khẩu từ Việt 
Nam sang Đức trong giai đoạn này 
cũng đạt mức tăng trưởng khoảng 
11,5%/năm. Tuy nhiên, mức tăng 
này vẫn còn thấp so với tăng 
trưởng xuất khẩu của Việt Nam ra 
thế giới trong cùng giai đoạn 
(14,9%/năm). 

Trao đổi thương mại hai chiều 
giữa Việt Nam và Đức hiện chỉ 
chiếm 1,83% trong tổng thương 
mại của Việt Nam, thấp hơn nhiều 
so với tỷ trọng 24,41% với Trung 
Quốc, 16,65% với Mỹ, 12,11% 
với Hàn Quốc... 

Là một FTA thế hệ mới với 
mức độ tự do hóa cao, EVFTA 
tiến tới xóa bỏ phần lớn hàng rào 
thuế quan và tiết giảm các rào cản 
phi thuế quan giữa Việt Nam với 
EU; trong đó có Đức. Từ đó mang 
tới kỳ vọng về một sự tăng trưởng 
đột phá trong quan hệ thương mại 
song phương Việt Nam-Đức. Cụ 
thể, hiệp định sẽ dỡ bỏ 99,2% số 
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dòng thuế cho hàng hóa của Việt 
Nam xuất khẩu sang Đức sau 7 
năm và cũng xóa bỏ 98,3% số 
dòng thuế cho các sản phẩm của 
Đức nhập khẩu vào thị trường 
Việt Nam sau 10 năm kể từ khi 
hiệp định có hiệu lực. 

EVFTA cũng bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý tự động cho 39 sản phẩm 
của Việt Nam và 12 sản phẩm của 
Đức giúp các sản phẩm này gia 
tăng giá trị và thương hiệu khi tiếp 
cận thị trường mỗi bên. Ngoài ra, 
hiệp định cũng bao gồm rất nhiều 
cam kết khác về hải quan, vệ sinh 
dịch tễ, rào cản kỹ thuật, phòng vệ 
thương mại, thương mại điện tử, 
sở hữu trí tuệ, mua sắm công.... 
giúp thiết lập nên các tiêu chuẩn 
và nguyên tắc thuận lợi hóa 
thương mại, tạo điều kiện dễ dàng 
cho hàng hóa của Việt Nam và 
Đức tiếp cận thị trường của nhau. 

Các mặt hàng xuất khẩu của 
Việt Nam được đánh giá là có cơ 
hội lớn từ EVFTA bao gồm giày 
dép, quần áo, thủy sản, các sản 
phẩm nhựa, hoa quả và các loại 
hạt và một số sản phẩm nông sản 
khác như gạo, ngô ngọt, tỏi, 
nấm… 

Theo chiều ngược lại, doanh 
nghiệp cũng được đánh giá là có 
lợi thế khi nhập khẩu các sản 

phẩm thế mạnh của Đức 
nhờ EVFTA, đặc biệt là xe cộ, 
máy móc thiết bị điện, dược phẩm, 
các sản phẩm nhựa, sắt thép, nhiên 
liệu dầu khoáng, thịt động vật và 
gia cầm, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, rượu bia và đồ uống… 

Tuy nhiên, để biến những cơ 
hội tiềm năng nói trên thành hiện 
thực, các doanh nghiệp Việt Nam 
cần tìm hiểu đầy đủ các nội dung 
cam kết của Việt Nam và Đức 
trong EVFTA. Cùng với đó, các 
doanh nghiệp cả xuất khẩu và 
nhập khẩu đều cần có hiểu biết kỹ 
càng về quy mô, nhu cầu, thị hiếu 
của thị trường và các quy định 
xuất nhập khẩu của hai bên để hỗ 
trợ các doanh nghiệp làm điều 
này. 

 
Chế biến thủy sản xuất khẩu. 
Trong thời gian tới, với sự 

phối hợp cùng các đối tác, VCCI 
sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động 
thông tin về các cơ hội từ các FTA 
mới ký kết và thực thi của Việt 
Nam tại các thị trường đối tác và 
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theo các ngành, lĩnh vực cụ thể 
với mức độ sâu hơn, chi tiết hơn 
và đầy đủ hơn để từng ngành, từng 
doanh nghiệp có thể chuẩn bị hành 
trang kỹ càng hơn cho việc hiện 
thực hóa các cơ hội từ các FTA 
đầy tiềm năng mà Việt Nam đã và 
đang tham gia. 

 (Theo vietnamplus.vn) 
  
 

 
 
KHOA HỌC MỞ: NHÌN TỪ 
GÓC ĐỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Nhiều chuyên gia về “mở” và 
sở hữu trí tuệ đều nhận định, chỉ 
khi nào trung hòa được quyền và 
lợi ích của chủ sở hữu kết quả 
nghiên cứu với cộng đồng xã hội 
thì vấn đề sở hữu trí tuệ trong 
khoa học mở mới được giải quyết. 

Vào cuối tháng 11 vừa qua, 
gần 200 quốc gia thành viên của 
UNESCO đã nhất trí thông qua 
Khuyến nghị về Khoa học Mở. 
Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích 
hiển hiện mà khoa học mở có thể 
đem lại, vấn đề mà nhiều người 
quan tâm là: khoa học mở và sở 
hữu trí tuệ ảnh hưởng lẫn nhau 
như thế nào? 

Mối quan hệ giữa khoa học 
mở và sở hữu trí tuệ 

Sở dĩ câu hỏi trên được nhiều 
người đặt ra là bởi giữa sở hữu trí 
tuệ và khoa học mở có tồn tại một 
vấn đề khá mâu thuẫn. “Tính độc 
quyền khai thác thương mại các 
đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ 
là một trong những yếu tố hợp 
thành hệ thống bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ. Trong khi đó, bản chất 
của khoa học mở lại là chia sẻ”, 
ông Trần Văn Hải, Chủ nhiệm bộ 
môn Quản lý Sở hữu trí tuệ, 
trường Đại học KHXH&NV 
(ĐHQGHN) cho biết tại hội thảo 
“Thực trạng và đề xuất phát triển 
khoa học và công nghệ mở tại Việt 
Nam” do Trung tâm Công nghệ 
thông tin (Bộ KH&CN) tổ chức. 

Trong Luật Sở hữu trí tuệ của 
Việt Nam, hai quyền sở hữu trí tuệ 
có ảnh hưởng quan trọng đến khoa 
học mở đó là quyền tác giả đối với 
tác phẩm và quyền đối với sáng 
chế. Dù có bản chất mâu thuẫn 
như đã nói ở trên, tuy nhiên không 
phải tất cả các quy định về hai 
quyền này nói riêng cũng như 
quyền sở hữu trí tuệ nói chung đều 
không phù hợp với khoa học mở, 
mà thậm chí nhiều quy định còn 
hỗ trợ cho khoa học mở. 

Quyền đối với sáng chế cũng 
có những điểm phù hợp với khoa 
học mở. Chẳng hạn, theo quy định 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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tại điều 14.1.a. Luật Sở hữu trí tuệ 
và điều 2.1. Công ước Berne về 
bảo hộ các tác phẩm văn học và 
nghệ thuật, nội dung của kết quả 
nghiên cứu cơ bản không được 
bảo hộ theo pháp luật về sáng chế, 
mà chỉ bảo hộ bản viết dưới dạng 
tác phẩm khoa học. Đồng thời, 
quy định về sáng chế cũng không 
bảo hộ kết quả nghiên cứu ứng 
dụng trong lĩnh vực khoa học 
thuộc nhóm xã hội và nhân văn, 
mà chỉ có kết quả nghiên cứu ứng 
dụng trong các lĩnh vực khoa học 
thuộc nhóm tự nhiên, kỹ thuật và 
công nghệ, y dược (trừ phương 
pháp chẩn đoán, chữa bệnh cho 
người và động vật), nông nghiệp 
có thể thương mại hóa độc quyền.  

Thêm vào đó, sáng chế còn 
được bảo hộ dựa trên lý thuyết 
"phần thưởng" - dành cho chủ sở 
hữu sáng chế độc quyền khai thác 
thương mại trong một thời gian 
nhất định (ở Việt Nam là 20 năm), 
hết thời hạn này thì sáng chế thuộc 
về công chúng và bất kỳ ai cũng 
có quyền khai thác thương mại, ví 
dụ như quyền sản xuất thuốc gốc 
(thuốc được cấp bằng độc quyền 
sáng chế nhưng đã hết hiệu lực 
bảo hộ). Và để được bảo hộ sáng 
chế, chủ sở hữu của nó cũng phải 
“đánh đổi” bằng cách phải bộc lộ 

đầy đủ và rõ ràng bản chất của 
sáng chế đến mức căn cứ vào đó 
người có hiểu biết trung bình về 
lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể 
thực hiện được. “Điều này đem lại 
nhiều ý nghĩa cả về khoa học và 
kinh tế - xã hội khi từ sáng chế đã 
biết, mọi người có thể tiếp tục 
nghiên cứu, cải tiến sáng chế, phát 
triển sáng chế, đồng thời không 
lãng phí thời gian, chi phí để 
nghiên cứu lặp lại”, ông Hải cho 
biết. 

Điểm thiếu tương đồng 
Tuy nhiên, giữa tính mở của 

khoa học mở và tính “đóng” 
(trong thời điểm nhất định) của sở 
hữu trí tuệ có một số điểm không 
tương đồng. Hiện tại, quy định 
chủ sở hữu phải bộc lộ công khai 
chi tiết bản chất của sáng chế dù 
có vẻ phù hợp với khoa học mở 
trên lý thuyết, nhưng thực ra… chỉ 
là quy định. “Trong thực tế, chủ sở 
hữu sáng chế có nhiều cách để 
người khác không thể thực hiện 
được sáng chế”, ông Hải cho biết. 
Ông dẫn ra một ví dụ diễn ra ngay 
cả tại Hoa Kỳ - một quốc gia được 
xem là có quy định bảo hộ sáng 
chế nghiêm ngặt nhất trên thế giới. 
Chẳng hạn, bất kỳ ai cũng có thể 
tìm ra bản toàn văn của một bằng 
sáng chế do Mỹ cấp về phương 
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pháp bảo quản tỏi, trong đó có các 
bước như bảo quản bằng không 
khí nóng ở nhiệt độ từ 40 đến 
90°C, rồi tiếp tục bảo quản ở 20 
đến 30°C trong 30 đến 50 giờ. Tuy 
nhiên, bản mô tả trên có ít nhất hai 
điểm chưa phù hợp với “khoa học 
mở”. “Thứ nhất, bản mô tả sáng 
chế được thể hiện trong ‘biên’ 
nhiệt độ và thời gian quá lớn, thế 
nên mặc dù bản mô tả này là công 
khai nhưng có lẽ khó có một 
chuyên gia nào trong lĩnh vực bảo 
quản nông sản sau thu hoạch lại có 
khả năng đọc bản mô tả này và 
thực hiện được sáng chế”, ông Hải 
phân tích. Đó cũng là lý do tại sao 
nếu các hãng sản xuất vaccine 
COVID-19, chẳng hạn như Pfizer, 
có đồng ý bộc lộ thông tin về 
vaccine như kêu gọi của “Cam kết 
COVID mở”, thì các hãng dược 
phẩm dù có đủ năng lực công 
nghệ cũng chỉ có thể tiếp cận được 
thông tin về chất thể (ví dụ 
vaccine Pfizer cần hơn 280 
nguyên liệu và thành phần khác 
nhau từ 19 quốc gia) chứ khó có 
thể giải mã được quy trình/phương 
pháp để giải quyết bài toán về mối 
quan hệ giữa 280 nguyên liệu và 
thành phần khác nhau để tạo nên 
vaccine Pfizer, trừ trường hợp 
hãng Pfizer đồng ý chuyển giao 

công nghệ ấy. “Thứ hai, do nội 
dung bảo hộ sáng chế cho phép 
chủ sở hữu sáng chế có quyền 
ngăn cấm người khác thực hiện 
phương pháp bảo quản tỏi khô 
trong cái ‘biên’ lớn như vậy, nên 
bất kỳ chủ thể nào (dù không biết 
đến sự tồn tại của sáng chế) nếu 
bảo quản tỏi khô trong khoảng 
‘biên’ này, trong khoảng thời gian 
và trên lãnh thổ bảo hộ sáng chế, 
đều có thể bị coi là xâm phạm 
quyền đối với sáng chế của chủ sở 
hữu”, ông Hải phân tích. 

Đối với quyền tác giả, quy 
định mà ông Trần Văn Hải cho là 
“điểm khó khăn lớn nhất” trong 
việc thực hiện các nội dung của 
khoa học mở chính là quy định tại 
Điều 22 Nghị định 22/2018/NĐ-
CP. Theo đó, thư viện không được 
sao chép và phân phối bản sao tác 
phẩm tới công chúng, kể cả bản 
sao kỹ thuật số. “Quy định trên đã 
cụ thể hóa độc quyền của chủ sở 
hữu tác phẩm trong việc sao chép, 
ngăn cấm/cho phép người khác 
sao chép tác phẩm. Như vậy, thư 
viện (kể cả thư viện số) – đóng vai 
trò như một tổ chức trung gian 
truyền đạt tác phẩm đến công 
chúng lại không được phép phân 
phối bản sao tác phẩm (kể cả bản 
sao kỹ thuật số) đến công chúng”, 
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ông Hải nói. 
Làm sao để “một mũi tên 

trúng hai đích?” 
Đối với quyền tác giả, do nhận 

thấy vấn đề lớn nhất nằm ở quy 
định thư viện không được sao 
chép và phân phối bản sao tác 
phẩm tới công chúng, kể cả bản 
sao kỹ thuật số, ông Trần Văn Hải 
đề xuất, “Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch nên nghiên cứu ban hành 
thông tư để hướng dẫn thi hành 
Điều 22.2 Nghị định 22/2018/NĐ-
CP, trong đó cần bổ sung: quy 
định này không áp dụng đối với 
tác phẩm khoa học là có thể đáp 
ứng được yêu cầu của khoa học 
mở”. Đối với các tác phẩm không 
thỏa mãn khái niệm tác phẩm khoa 
học (giáo trình, bài giảng, sách 
tham khảo, bài báo khoa học,...), 
ông cho rằng nên thực hiện theo 
quy định của WIPO về cấp phép 
sử dụng tác phẩm, chẳng hạn như 
với các giấy phép Creative 
Commons. 

Từ góc nhìn của ông Trần Văn 
Hải, nhìn chung vấn đề nằm ở chỗ, 
chủ sở hữu kết quả nghiên cứu cần 
thu hồi chi phí cho nghiên cứu 
trong quá khứ để tiếp tục đầu tư 
cho nghiên cứu trong tương lai, 
trong khi đó cộng đồng xã hội lại 
có nhu cầu tiếp cận kết quả nghiên 

cứu để phục vụ lợi ích hiện tại, 
phát triển và cải tiến công nghệ. 
Thế nên, “chỉ khi nào trung hòa 
được quyền và lợi ích của chủ sở 
hữu kết quả nghiên cứu với cộng 
đồng xã hội thì vấn đề sở hữu trí 
tuệ trong khoa học mở mới được 
giải quyết”, ông Hải nhận định. 

Chính sách của nhà nước cũng 
sẽ ảnh hưởng đến quan điểm của 
những người liên quan đến các dữ 
liệu. Chẳng hạn, theo ông Lê 
Trung Nghĩa, đối với các tài liệu, 
tác phẩm thuộc phạm vi công cộng 
và đã hết hạn bảo hộ thì cần có các 
quy định để làm rõ vấn đề: bản 
quyền của phiên bản số hóa cũng 
phải nằm trong phạm vi công cộng 
để tất cả mọi người được tiếp cận 
chứ không thể thuộc quyền sở hữu 
của một cá nhân, tổ chức nào. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
THƯƠNG MẠI HÓA TÀI 
SẢN TRÍ TUỆ: MỘT SỐ 
QUY ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ VẪN LÀ RÀO CẢN 
LỚN  

Cùng với sự chú trọng và đầu 
tư vào giáo dục, các tài sản trí tuệ 
được tạo nên tại các trường đại 
học và viện nghiên cứu cũng đang 
ngày càng dày lên mỗi ngày, tuy 
nhiên, việc thương mại hóa chúng 
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vẫn còn gặp nhiều khó khăn do 
một số quy định về sở hữu trí tuệ. 

 Theo thống kê từ Cục Sở hữu 
trí tuệ (Bộ Khoa học và Công 
nghệ), những năm gần đây, số 
lượng đơn đăng ký sáng chế của 
các trường đại học và viện nghiên 
cứu tại Việt Nam đang có xu 
hướng gia tăng rõ rệt. Đây là một 
dấu hiệu đáng mừng, phần nào thể 
hiện được sự cải thiện trong chất 
lượng của các kết quả nghiên cứu 
tới từ các trường đại học và viện 
nghiên cứu. 

Việc gia tăng về số lượng đơn 
đăng ký sáng chế của các trường 
đại học và viện nghiên cứu trong 
những năm gần đây cũng thể hiện 
được sự gia tăng nhận thức về các 
giá trị tài sản trí tuệ từ các nghiên 
cứu cùng sự phát triển trong lĩnh 
vực nghiên cứu khoa học của các 
đối tượng này. 

Bên cạnh đó, việc đăng ký 
sáng chế cũng cho phép các 
trường đại học và viện nghiên cứu 
có căn xứ xác lập quyền sở hữu trí 
tuệ, từ đó có thể thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu một cách hiệu 
quả, từ đó tái đầu tư cho nghiên 
cứu khoa học. 

Về lý thuyết là vậy, tuy nhiên, 
hành trình thương mại hóa các kết 
quả nghiên cứu của các trường đại 

học và viện nghiên cứu cũng 
không hề dễ dàng khi vẫn còn vấp 
phải nhiều rào cản trong quy định 
về sở hữu trí tuệ. 

Để khắc phục những nhược 
điểm này, Cục Sở hữu trí tuệ hiện 
đang hoàn thiện chính sách, pháp 
luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc khai thác, thương mại 
hóa các kết quả nghiên cứu của 
trường đại học, viện nghiên cứu. 

 
Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu 

trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) 

Cục trưởng cho biết, trong số 
bảy nhóm chính sách trong lần sửa 
đổi này, có một chính sách liên 
quan trực tiếp tới các trường đại 
học, viện nghiên cứu, cụ thể là 
chính sách “Khuyến khích tạo ra, 
khai thác và phổ biến sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố 
trí được tạo ra từ ngân sách Nhà 
nước”. 

Nội dung sửa đổi để thực hiện 
chính sách này được thể hiện theo 
hai phương án. Phương án 1 là sửa 
đổi Điều 86, bổ sung các Điều 
86a, 133a, 136a và khoản 6 Điều 
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139 để quy định cụ thể về việc 
quyền đăng ký sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là 
kết quả của nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ sử dụng ngân sách nhà 
nước được trao cho tổ chức chủ trì 
một cách tự động và không bồi 
hoàn, đồng thời quy định bảo lưu 
quyền của Nhà nước trong một số 
trường hợp cũng như nghĩa vụ của 
tổ chức chủ trì. 

Phương án này được đưa ra 
nhằm mục đích: (i) tạo động lực 
khuyến khích các đơn vị chủ trì 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ sử dụng ngân sách nhà 
nước đăng ký xác lập quyền sở 
hữu công nghiệp (SHCN) đối với 
phần kết quả nghiên cứu có khả 
năng bảo hộ SHCN, và thúc đẩy 
thương mại hóa đối tượng quyền 
SHCN đó; (ii) vẫn bảo đảm được 
sự quản lý của Nhà nước đối với 
kết quả nghiên cứu khoa học và 
công nghệ được bảo hộ SHCN có 
sử dụng ngân sách. 

Quy định tương tự đã được 
nhiều quốc gia thực hiện nhằm 
thúc đẩy hoạt động nghiên cứu 
khoa học và công nghệ, thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đi 
đầu là Hoa Kỳ, tiếp đó là các nước 
như Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Đức, Áo, Đan Mạch, Thụy Điển, 
Tây Ban Nha, Phần Lan, Nga,...; 
các quốc gia châu Á như Ấn Độ, 
Malaysia, Indonesia, Thái Lan, 
Phillipines và châu lục khác như 
Brazil, Chile, Mexico, Argentina, 
Nam Phi, Úc ... cũng đã có quy 
định tương tự. 

Trong số 50 quốc gia dẫn đầu 
về tổng số đơn đăng ký sáng chế 
của công dân năm 2019, có 24 
quốc gia có quy định pháp luật 
tương tự Luật Bayh-Dole của Hoa 
Kỳ. Ngay trong ASEAN, có 4 
quốc gia đã có quy định tương tự. 
Đặc biệt, Luật Tiến bộ Khoa học 
Công nghệ Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa năm 2007 cũng đã quy 
định trao quyền đăng ký sáng chế, 
thiết kế bố trí được tạo ra từ ngân 
sách nhà nước cho tổ chức chủ trì 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

Phương án 2 là giữ nguyên 
quy định pháp luật hiện hành. Tuy 
nhiên phương án này không giải 
quyết được những tồn tại như việc 
pháp luật hiện hành (Điều 86 Luật 
Sở hữu trí tuệ, Điều 9 Nghị định 
103/2006/NĐ-CP) quy định quyền 
đăng ký sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra 
trên cơ sở Nhà nước đầu tư thuộc 
về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan 
nhà nước được giao quyền chủ 
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đầu tư có trách nhiệm đại diện 
Nhà nước thực hiện quyền đăng 
ký này. Tuy nhiên tổ chức, cơ 
quan nhà nước được giao quyền 
chủ đầu tư thực hiện quyền đăng 
ký và trở thành chủ văn bằng bảo 
hộ thì cũng không có khả năng 
thương mại hóa đối tượng được 
bảo hộ do không có chức năng 
cũng như khả năng kinh doanh. 

Trong trường hợp để tổ chức 
chủ trì có quyền đăng ký sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố 
trí thì các cơ quan quản lý nhà 
nước cần thực hiện việc giao 
quyền đăng ký kết quả nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ. Do tính 
chất phức tạp của tài sản trí tuệ, 
đặc biệt các quy định về định giá 
các đối tượng này mà hiện nay 
việc giao quyền đăng ký sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố 
trí vẫn gặp rất nhiều khó khăn. 

Vì vậy việc giữ nguyên quy 
định hiện hành sẽ không thể giải 
quyết được các bất cập hiện nay 
do không đủ căn cứ pháp lý cho tổ 
chức chủ trì thực hiện đăng ký 
sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, 
thiết kế bố trí là kết quả nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ sử dụng 
ngân sách nhà nước trong một số 
trường hợp; không thúc đẩy việc 
khai thác, thương mại hóa các đối 

tượng này, làm cho giá trị đầu tư 
của nhà nước trở nên kém hiệu 
quả và quan trọng nhất là không 
thể “cởi trói” để thúc đẩy nguồn 
lực đổi mới sáng tạo của cả nền 
kinh tế. 

Đồng thời, quy định này chưa 
tính đến đặc thù của tài sản trí tuệ 
cũng như kinh nghiệm của nhiều 
nước trên thế giới đã thành công 
trong việc thúc đẩy nghiên cứu 
khoa học, phát triển công nghệ và 
đổi mới sáng tạo, đặc biệt là định 
hướng phát triển nền kinh tế tri 
thức của Việt Nam hiện nay. 

Trong tổng số 85 ý kiến góp ý 
về vấn đề này có 82 ý kiến tán 
thành Phương án 1, trong số đó 
nhiều ý kiến đề nghị cần quy định 
cụ thể cơ chế phân chia hợp lý lợi 
ích giữa Nhà nước, cơ quan chủ trì 
và tác giả như quy định của Nghị 
quyết số 20-NQ/TW ngày 
01/11/2012 của Hội nghị TW 6 
khóa XI về phát triển khoa học và 
công nghệ phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế, đồng thời đề nghị 
mở rộng giao quyền đăng ký cho 
tổ chức chủ trì trong lĩnh vực 
giống cây trồng và một số đối 
tượng của quyền tác giả; sửa đổi 
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các văn bản luật có liên quan để 
thống nhất với nội dung sửa đổi 
nêu trên của Luật Sở hữu trí tuệ. 

Sau khi tiếp nhận được các ý 
kiến của Đại biểu quốc hội, cơ 
quan chủ trì soạn thảo đang tích 
cực nghiên cứu để giải trình và 
tiếp thu nhằm hoàn thiện quy định 
theo phương án thứ nhất là 
phương án được đa số đại biểu 
quan tâm. Liên quan đến ý kiến 
cần có phương án cụ thể hơn về 
phân chia lợi ích, cơ quan chủ trì 
soạn thảo đang nghiên cứu để đưa 
ra đề xuất về phân chia lợi ích phù 
hợp với Nghị quyết số 20-NQ/TW 
ngày 01/11/2012 mà vẫn bảo đảm 
mục tiêu của chính sách này. 

Bộ KH&CN đang phối hợp 
với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn để nghiên cứu, rà soát 
và đánh giá thực trạng việc khai 
thác thương mại các kết quả của 
nhiệm vụ khoa học công nghệ sử 
dụng ngân sách nhà nước là đối 
tượng được bảo hộ quyền tác giả, 
quyền liên quan và giống cây 
trồng. Cho đến nay, trên cơ sở kết 
quả nghiên cứu, đánh giá của 
chúng tôi thì chúng tôi dự kiến sẽ 
đề xuất với Chính phủ cho phép 
mở rộng đối tượng áp dụng cơ chế 
giao quyền đăng ký đối với kết 

quả nghiên cứu là đối tượng được 
bảo hộ giống cây trồng. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
HỘI THẢO “THỰC TRẠNG 
VÀ GIẢI PHÁP NHẬN DIỆN 
HÀNG GIẢ, VI PHẠM SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ” TỪ GÓC 
NHÌN DOANH NGHIỆP HÀN 
QUỐC NĂM 2021 

Ngày 03/12/2021, Cơ quan 
Xúc tiến Thương mại và Đầu tư 
Hàn Quốc (KOTRA) phối hợp với 
Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ 
Công thương) tổ chức hội thảo với 
chủ đề “Thực trạng và Giải pháp 
nhận diện hàng hóa giả mạo, vi 
phạm sở hữu trí tuệ từ góc nhìn 
doanh nghiệp Hàn Quốc năm 
2021”. 

Trong khuôn khổ chương trình 
hợp tác thường niên, ngày 
03/12/2021, Cơ quan Xúc tiến 
Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc 
(KOTRA) phối hợp với Tổng cục 
Quản lý thị trường (Bộ Công 
thương) tổ chức hội thảo với chủ 
đề “Thực trạng và Giải pháp nhận 
diện hàng hóa giả mạo, vi phạm sở 
hữu trí tuệ từ góc nhìn doanh 
nghiệp Hàn Quốc năm 2021” theo 
hình thức trực tiếp tại Thành phố 
Hồ Chí Minh kết hợp trực tuyến 
tại các đầu cầu tại 63 tỉnh, thành 



 Số 250 – 12/2021 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 15 
 

phố trên cả nước. Tham dự Hội 
thảo có đại diện Lãnh đạo Tổng 
cục Quản lý thị trường, Tổng Cục 
Hải quan (Bộ Tài Chính) và các 
Cục Quản lý thị trường trên cả 
nước. Từ phía Cục Sở hữu trí tuệ, 
Cục trưởng Đinh Hữu Phí tham dự 
hội thảo qua hình thức trực tuyến 
tại Hà Nội.  

 
Đầu cầu trực tuyến từ Cục Sở hữu trí tuệ 

Phát biểu khai mạc hội thảo, 
Ông Kim Kwan Mook, Tổng giám 
đốc KOTRA Việt Nam nêu bật lý 
do và ý nghĩa của Hội thảo. Theo 
đó, Hàn Quốc là nhà đầu tư hàng 
đầu tại Việt Nam. Ngày càng 
nhiều hàng hóa Hàn Quốc được 
bán tại thị trường Việt Nam trên 
các kênh thương mại truyền thống 
và ngày càng nhiều trên các kênh 
thương mại điện tử. Trong bối 
cảnh đó, đã xuất hiện hàng hóa giả 
mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ, gây thiệt hại cho người tiêu 
dùng Việt Nam và các doanh 
nghiệp Hàn Quốc. Do đó, Hội thảo 
sẽ góp phần giúp các cơ quan thực 

thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt 
Nam nâng cao hiệu quả trong công 
tác nhận diện, phòng, chống, xử lý 
hàng hóa giả mạo, xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ. 

Phát biểu tại hội thảo, Ông 
Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng 
Tổng cục Quản lý thị trường phát 
biểu: trong những năm qua, tình 
hình sản xuất, kinh doanh hàng 
hóa giả mạo, xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, 
nhất là trên các kênh thương mại 
điện tử từ khi bùng phát đại dịch 
Covid-19. Qua công tác kiểm tra, 
đã phát hiện nhiều vụ việc hàng 
hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
trên thị trường, trong đó có hàng 
hóa của Hàn Quốc. Các hàng hoá 
của Hàn Quốc như thời trang, đồ 
gia dụng, mỹ phẩm, thực phẩm 
chức năng được người tiêu dùng 
Việt Nam thuộc nhiều lứa tuổi 
khác nhau ưa chuộng. Tuy nhiên, 
việc nhận diện, phân biệt hàng hóa 
giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ trên thực tế là không đơn 
giản. Điều đó đặt ra trách nhiệm 
cho các cơ quan quản lý nhà nước, 
các cơ quan thực thi trong việc xử 
lý. Việc KOTRA tổ chức hội thảo 
này hằng năm là rất cần thiết để hỗ 
trợ các cơ quan thực thi trong việc 
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phát hiện, xử lý hàng hóa giả mạo, 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Là cơ quan có chức năng tham 
mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ thống nhất quản lý 
nhà nước về sở hữu trí tuệ, trực 
tiếp quản lý nhà nước về sở hữu 
công nghiệp, hội thảo là dịp tốt để 
Cục Sở hữu trí tuệ thu thập thêm 
các thông tin, kiến thức và kinh 
nghiệm để thực hiện tốt hơn nữa 
công tác hỗ trợ các cơ quan thực 
thi trong phòng, chống và xử lý 
hàng hóa giả mạo, xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ./. 

(Theo vietq.vn) 
 

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN 
HỢP TÁC GIỮA CỤC SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI 
DOANH NGHIỆP TRẺ ĐÀ 
NẴNG 

Ngày 20/11/2021 tại hội 
trường Hội Doanh nhân trẻ Đà 
Nẵng đã diễn ra Lễ ký kết thỏa 
thuận hợp tác giữa Cục Sở hữu trí 
tuệ (SHTT) và Hội Doanh nhân 
trẻ Đà Nẵng trong lĩnh vực hoạt 
động SHTT. 

Về phía Cục SHTT có ông 
Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng 
Cục SHTT; bà Nguyễn Thị Thúy, 
Phó trưởng Văn phòng Phụ trách 
Văn phòng đại diện Cục SHTT tại 

Thành phố Đà Nẵng. Về phía Hội 
Doanh nhân trẻ Đà Nẵng có ông 
Hà Đức Hùng, Chủ tịch Hội doanh 
nhân trẻ Đà Nẵng; ông Phan Hải, 
Giám đốc Công ty giày BQ, Chủ 
tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng 
khóa V và 35 đại biểu tham dự là 
các doanh nghiệp trên địa bàn 
Thành phố Đà Nẵng. 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ 
tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng 
vui mừng chào đón các đại diện từ 
Cục SHTT và mong muốn với sự 
hỗ trợ từ phía Cục, hoạt động 
SHTT của doanh nghiệp trên địa 
bàn Miền Trung - Tây Nguyên 
được nâng lên một tầm cao mới 
nhằm góp phần vào sự phát triển 
kinh tế xã hội của khu vực. 

Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó 
Cục trưởng Cục SHTT nhấn mạnh 
tầm quan trọng của quyền SHTT 
trong thời đại phát triển kinh tế xã 
hội hiện nay và sự cần thiết nâng 
cao hiệu quả quản lý, khai thác các 
đối tượng quyền SHTT cho các 
doanh nghiệp đóng trên địa bàn 
Miền Trung – Tây Nguyên. Văn 
phòng đại diện Cục SHTT tại 
Thành phố Đà Nẵng là đơn vị đại 
diện cho Cục SHTT thực hiện các 
nhiệm vụ tuyên truyền, hỗ trợ, đào 
tạo, cung cấp thông tin và hướng 
dẫn thủ tục xác lập quyền sở hữu 
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công nghiệp tại khu vực. 
Các doanh nghiệp đã đánh giá 

cao các thông tin hữu ích và thiết 
thực trình bày tại buổi chia sẻ, phù 
hợp với nhu cầu của các doanh 
nghiệp hiện tại. Các doanh nghiệp 
nhận thức được rằng cần phải sớm 
thực hiện việc đăng ký bảo hộ sở 
hữu công nghiệp để quyền sở hữu 
thuộc về doanh nghiệp, tránh 
những trường hợp là người sử 
dụng trước mà đăng ký sau. 

(Theo Ipvietnam.gov.vn) 
 
 
 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Nhật Bản phát minh ghế 
ngồi cảnh báo tài xế say rượu  

Các nhà khoa học tại Nhật 
Bản mới đây đã phát triển thành 
công hệ thống cảm biến gắn trên 
ghế ô tô để nhận biết tài xế ngả 
người, thay đổi nhịp tim hay hô 
hấp - biểu hiện đặc trưng của 
người say rượu. 

 Theo đánh giá của một nhóm 
các nhà khoa học tại Nhật Bản, 
những hệ thống trên vẫn có những 
hạn chế nhất định như camera 
ngoài có thể bị bùn hay bụi rác che 
mờ còn camera trong hoạt động 
kém khi thiếu sáng. Để giải quyết 

những hạn chế đó, nhóm này phát 
triển hệ thống cảm biến áp lực gắn 
ở ghế ngồi để theo dõi chuyển 
động cơ thể của tài xế hiệu quả 
hơn. 

 
Hệ thống cảm biến trên ghế ngồi trong 

phòng thí nghiệm. 

Hệ thống gồm một cảm biến ở 
lưng ghế có thể phát hiện nhịp tim 
và tốc độ hô hấp của tình nguyện 
viên trong thử nghiệm. Những yếu 
tố này thay đổi một cách đặc trưng 
khi tài xế trở nên lơ mơ. Hai cảm 
biến khác đặt ở chỗ ngồi giúp 
nhận biết khi tình nguyện viên ngả 
sáng trái hoặc phải nhiều lần, 
những chuyển động này có thể cho 
thấy tài xế đang ngủ gật. 

Nhóm chuyên gia giải quyết 
vấn đề trên bằng cách kẹp cáp 
đồng trục phát hiện dòng điện 
trong một tấm vật liệu áp điện đặc 
biệt được gấp lại. Vật liệu này 
gồm một lớp nền bằng nhựa 
polyimide với màng oxit kẽm ở 
một mặt và keo bạc phủ lên cả hai 
mặt. Kết quả, họ thu được cảm 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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biến chịu nhiệt tới 121 độ C. 
Nghiên cứu mới xuất bản trên 

tạp chí ACS Applied Electronic 
Materials. Các nhà khoa học đang 
lên kế hoạch lắp hệ thống cảm 
biến vào ghế ôtô thật và thử 
nghiệm trên đường. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Xây dựng khả năng phòng 
thủ sâu hơn trước các cuộc tấn 
công mạng  

Để giải quyết mối đe dọa ngày 
càng tăng của các cuộc tấn công 
mạng vào các hệ thống điều khiển 
công nghiệp, nhóm nghiên cứu tại 
trường Đại học Khoa học và Công 
nghệ King Abdullab (KAUST) đã 
đưa ra một phương pháp cải tiến 
để phát hiện các hành vi xâm nhập 
độc hại. 

 
Nhóm nghiên cứu đã đào tạo 

và thử nghiệm năm mô hình học 
sâu khác nhau với dữ liệu do 
Trung tâm Bảo vệ Cơ sở hạ tầng 
quan trọng của Đại học Bang 
Mississippi cung cấp. Đây là 
những mô phỏng công khai về các 

kiểu tấn công khác nhau, chẳng 
hạn như tấn công từ chối dịch vụ 
phân tán (DDOS) vào các hệ 
thống điện và đường ống dẫn khí 
đốt. Khả năng phát hiện xâm nhập 
của mô hình học sâu được so sánh 
với các thuật toán hiện đại. Mặc 
dù các thuật toán tốt nhất thường 
cho độ chính xác từ 80 đến 90%, 
nhưng mỗi mô hình học sâu lại đạt 
mức từ 97 đến 99%. 

Quan trọng là khi cả năm mô 
hình học sâu được “xếp chồng” thì 
độ chính xác lên đến hơn 99%. 
Xếp chồng nghĩa là cộng kết quả 
của năm mô hình và lấy giá trị 
trung bình của chúng. Đầu tiên, 
nhóm nghiên cứu đã thử xếp 
chồng hai mô hình, sau đó là ba và 
bốn, cho đến khi năm mô hình 
mang lại độ chính xác như mong 
đợi. Phương pháp mới hứa hẹn 
mang lại một biện pháp phòng thủ 
hiệu quả trong chiến tranh mạng, 
mối đe dọa an ninh lớn đến tất cả 
các quốc gia. Các cuộc tấn công 
mạng như tấn công lưới điện của 
Ukraine năm 2015, dẫn đến tình 
trạng mất điện trên diện rộng, có 
thể được ngăn chặn. 

 (Theo nasati) 
 

  Robot sinh học tự tái tạo 
đầu tiên trên thế giới 
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Trong nghiên cứu được công 
bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm 
Khoa học Quốc gia Mỹ (PNAS), 
các nhà khoa học tại Đại học 
Harvard và Đại học Vermont đã 
tạo ra những robot sinh học tự tái 
tạo đầu tiên trên thế giới gọi là 
“xenobots”. 

Nhóm nghiên cứu chế tạo 
xenobots bằng vật liệu tế bào gốc 
đa năng lấy từ da của phôi thai 
ếch, cụ thể là loài ếch có vuốt 
châu Phi (Xenopus laevis). 
Xenobots không sinh sản bằng 
cách phân bào hoặc bất kỳ cách 
nào khác mà tế bào dùng để phân 
chia và tái tạo trong các trường 
hợp bình thường. Thay vào đó, 
xenobots tự tái tạo từ nguyên liệu 
thô – tế bào da ếch trôi nổi tự do – 
và hình thành nhiều thế hệ sinh vật 
gần giống nhau. 

Quá trình tự sao chép của 
xenobots là một quá trình khá 
phức tạp, cho đến nay chỉ có thể 
được thực hiện trong một đĩa thí 
nghiệm. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Cung cấp đường cho vi 
khuẩn để sản xuất nhiên liệu ít 
độc hại cho ô tô và xe tải 

Theo một nghiên cứu, đường 
có thể được chuyển đổi thành 

hydrocacbon có trong xăng bằng 
cách cung cấp đường cho chủng 
khuẩn E. coli. Nhiên liệu này 
không gây hại đến sức khỏe của 
con người. 

 
Các nhà nghiên cứu đã sử 

dụng kỹ thuật di truyền để chuyển 
đổi vi khuẩn E.coli thành một bộ 
gồm bốn enzyme biến glucose 
thành axit béo 3-hydroxy. Tiếp 
theo, họ sử dụng hợp chất vô cơ 
niobium pentoxit làm chất xúc tác 
để cắt các phần không mong muốn 
của axit béo, tạo nên loại 
hydrocacbon được gọi là olefin. 
Olefin là một trong một số loại 
phân tử tạo nên xăng. Nghiên cứu 
mới đánh dấu bước tiến trong nỗ 
lực sản xuất nhiên liệu sinh học 
bền vững, nhưng các nhà khoa học 
cho rằng cần nghiên cứu sâu hơn 
để xem xét khả năng nhân rộng 
hiệu quả phương pháp mới. 

  (Theo nasati) 
 
 Công nghệ lưu trữ năng 
lượng quy mô lớn đạt giải 
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thưởng   
Phòng thí nghiệm Điện tử hữu 

cơ thuộc trường Đại học 
Linköping, Thụy Điển đã phát 
triển được công nghệ lưu trữ năng 
lượng an toàn, tiết kiệm chi phí và 
bền vững. Công nghệ này dựa vào 
hai đột phá lớn: sản xuất điện cực 
dạng cuộn từ gỗ và tạo ra một 
chất điện phân mới từ nước.  

Năng lượng tái tạo chiếm tỷ lệ 
lớn trong cơ cấu năng lượng và 
mức tiêu thụ điện ngày càng gia 
tăng trong xã hội, đang đặt ra 
thách thức lớn cho việc cân bằng 
mạng lưới cung cấp điện. Về 
nguyên tắc, điện được tiêu thụ 
ngay khi sản xuất. Hiện nay, các 
phương thức lưu trữ khối lượng 
lớn điện năng còn hạn chế. Vấn đề 
đặc biệt khó khăn trong thời kỳ 
lạnh giá, khi nhu cầu sử dụng điện 
đạt mức cao nhất. Mất cân bằng 
lưới điện có thể gây ra sự cố mất 
điện nghiêm trọng. 

Các kết quả nghiên cứu được 
đề cập trong bài báo nghiên cứu 
dựa vào hai bước đột phá: một là 
chất điện phân mới từ nước và các 
điện cực làm từ lignin, sản phẩm 
phụ sẵn có, rẻ tiền từ quá trình sản 
xuất giấy. Các nhà nghiên cứu đã 
phát triển polime điện ly bao gồm 
một polime gốc nước có nồng độ 

cao, polyacrylate kali, cùng với 
lignin polime sinh học (làm điện 
cực dương) và polyimide trộn với 
cacbon dẫn điện (làm điện cực 
âm). 

Công nghệ mới sử dụng 
nguyên liệu thô giá rẻ: không phải 
lignin, cacbon hay polime điện ly 
có giá hơn 1 USD/kg, mà là các 
vật liệu sẵn có và không cháy. 
Công nghệ có thể được mở rộng 
cho các loại pin lớn và là giải pháp 
bền vững để lưu trữ năng lượng an 
toàn trên quy mô lớn. 

(Theo nasati) 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Học sinh Việt được vinh 
danh tại cuộc thi Sáng chế 
quốc tế Prix Eiffel 2021 

Hai học sinh lớp 10 Sử - Địa, 
Trường THPT Chuyên Lào Cai 
cùng nhóm sinh viên Trường Đại 
học Y Hà Nội đã xuất sắc giành 
được huy chương vàng tại Cuộc 
thi Sáng chế Quốc tế Prix Eiffel 
2021. 

 Hội chợ Công nghiệp quốc 
phòng diễn ra tại Lyon (Pháp) với 
cuộc thi “Sáng chế Quốc tế Prix 
Eiffel 2021” là sự kiện quốc tế 
dành cho ngành hợp tác công 
nghiệp và các hợp đồng tài trợ 
thuộc các lĩnh vực: Hợp tác công 
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nghiệp quốc tế; công nghiệp 4.0, 
công nghệ hiện đại và tự động 
hoá; công nghệ và thiết bị công 
nghiệp, môi trường; ngành công 
nghiệp kim loại. Hội chợ có sự 
tham gia của các nhóm sáng chế, 
nhà triển lãm đến từ 40 quốc gia 
trên thế giới. 

 
Học sinh Lào Cai đoạt huy chương vàng cuộc 

thi Sáng chế Quốc tế 

Nội dung đề tài nghiên cứu 
xác định thành phần hoá học, chiết 
tách hợp chất và sử dụng thảo 
dược thiên nhiên là các cây thuốc 
cỏ diệp hạ châu (cây chó đẻ) và 
cây hoàng kinh (cỏ roi ngựa) của 
Việt Nam để tạo ra sản phẩm và 
thử nghiệm chữa bệnh viêm 
tụy cấp trên tôm trong phòng thí 
nghiệm. Đề tài do các thầy, cô 
giáo trong câu lạc bộ Nghiên cứu 
khoa học, STEM Trường THPT 
Chuyên Lào Cai hướng dẫn thực 
hiện. 

Ban giám khảo đánh giá rất 
cao dự án "Nghiên cứu tác dụng 
của hỗn hợp tinh dầu từ cây diệp 

hạ châu và cây hoàng kinh để 
chữa bệnh hoại tử gan tụy cấp 
(EMS) trên tôm nuôi trong phòng 
thí nghiệm" về mặt thực tiễn, bảo 
vệ môi trường. Do đó, đề tài đã 
vinh dự được Ban tổ chức cuộc thi 
Sáng chế Quốc tế Prix Eiffel 2021 
đã quyết định trao huy chương 
vàng trong chuỗi sự kiện sáng chế 
tại Lyon (Pháp). 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Sáng chế mới giúp cây trồng 
tăng 400% sản lượng   

Các nhà nghiên cứu Đài Loan 
mới đây đã phát triển thành công 
một loại phân bón vi sinh mới có 
khả năng tăng sản lượng cây 
trồng lên tới 440%. 

 
Ba loại bắp cải đối chứng có và không sử 
dụng phân bón vi sinh Bacillus velezensis 

KHH13 tại Trạm Nghiên cứu và Khuyến nông 
Cao Hùng. 

Nhà khoa học Chen Tai-yuan 
cho biết, họ đã tiến hành thu thập 
các vi sinh vật từ các trang trại 
hữu cơ trên khắp hai huyện Cao 
Hùng và Bình Đông để nghiên 
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cứu. Kết quả, từ hơn 30 loại thu 
thập được, các nhà nghiên cứu đã 
xác định được một loại vi sinh vật 
trên cánh đồng lúa ở thị trấn 
Wandan của huyện Bình Đông 
cho thấy hứa hẹn trong việc thúc 
đẩy tăng trưởng năng suất cây 
trồng. 

Ông Chen nói, vi khuẩn 
Bacillus velezensis KHH13 hoạt 
động bằng cách phân giải các 
khoáng chất như phốt pho và kali, 
làm cho chúng dễ tiếp cận hơn với 
cây trồng. Ngoài ra, vi sinh vật 
này cũng có thể tạo ra axit indole-
3-acetic, hoặc IAA- được biết đến 
như một loại hormone tăng trưởng 
thực vật và các enzyme quan trọng 
đối với sự phát triển của cây trồng. 

Hiện thị trường địa phương đã 
bắt đầu bán loại phân bón này với 
tên gọi Wandan Microiotics 
Fertilizer. Nó cũng nằm trong 
chương trình trợ giá phân bón hữu 
cơ của Cơ quan Nông nghiệp và 
Thực phẩm Đài Loan. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 
 

KẾ HOẠCH: CAO ĐIỂM 
CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN 
LẬN THƯƠNG MẠI VÀ 
HÀNG GIẢ DỊP TRƯỚC, 

TRONG VÀ SAU TẾT 
NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 
2022 

Trong những tháng đầu năm 
2021, tình hình dịch bệnh Covid-
19 diễn biến phức tạp, nhiều địa 
phương trên cả nước thực hiện 
giãn cách xã hội, các lực lượng 
chức năng tăng cường công tác 
tuần tra, kiểm soát để phòng, 
chống dịch, vì vậy tình hình buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả có chiều hướng giảm.  

Đến nay, tình hình dịch bệnh 
Covid-19 cơ bản được kiểm soát, 
nhiều địa phương trở lại trạng thái 
bình thường mới, nới lỏng các 
biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh, hoạt động thương mại trong 
nước và quốc tế dần được nối lại. 
Trong bối cảnh đó, cùng với nhu 
cầu tiêu dùng của người dân tăng 
cao vào dịp cuối năm, dự báo tình 
hình buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả có chiều hướng 
diễn biến phức tạp trở lại trên tất 
cả các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, 
nhất là vào dịp Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022. 

Để chủ động kiểm soát tình 
hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời 
các hành vi buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả, Ban Chỉ 
đạo 389 quốc gia ban hành Kế 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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hoạch cao điểm chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả 
dịp trước, trong và sau Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với 
nội dung sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 
1. Tăng cường công tác chỉ 

đạo, kiểm tra, đôn đốc của Ban 
Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ 
đạo 389 các bộ, ngành và địa 
phương về công tác chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả. 

2. Các cơ quan chức năng chủ 
động nắm chắc diễn biến tình 
hình, tăng cường trao đổi, cung 
cấp thông tin, phối hợp kiểm tra, 
kiểm soát, bắt giữ, xử lý các hành 
vi buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả; góp phần bảo đảm 
bình ổn giá, ngăn chặn và đẩy lùi 
tình trạng buôn bán hàng cấm, 
hàng giả, hàng kém chất lượng, 
đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu 
phục vụ Tết Nguyên đán. 

II. Nhiệm vụ chủ yếu 
1. Nhiệm vụ chung của Ban 

Chỉ đạo 389 các bộ, ngành và địa 
phương 

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; 
chỉ đạo các lực lượng chức năng 
xây dựng kế hoạch đấu tranh, 

ngăn chặn các hành vi buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả 
trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm 
Dần 2022. 

- Xác định đối tượng, tuyến, 
địa bàn, hàng hóa trọng điểm; tăng 
cường kiểm soát tại các khu vực 
cửa khẩu đường bộ, đường sắt, 
đường biển, đường sông, đường 
hàng không và các đường mòn, lối 
mở, khu vực tập kết hàng hóa gần 
biên giới, các chợ đầu mối, các 
trung tâm thương mại, đại lý, cửa 
hàng tạp hóa...; phân công rõ trách 
nhiệm quản lý, kiểm soát địa bàn 
cho từng cơ quan chức năng thuộc 
địa phương và của trung ương 
đóng tại địa bàn; kiểm soát các 
hành vi lợi dụng sàn giao dịch 
thương mại điện tử, mua, bán 
online, mạng xã hội (facebook, 
zalo...) để kinh doanh hàng cấm, 
hàng giả, hàng không rõ nguồn 
gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền 
sở hữu trí tuệ. 

- Xây dựng phương án tổ chức 
và tăng cường lực lượng, phương 
tiện và duy trì kiểm soát chặt chẽ 
trên các tuyến biên giới để ngăn 
chặn hàng cấm, hàng giả, hàng 
kém chất lượng nhập lậu vào nội 
địa. Trong đó cần tập trung vào 
các nhóm hàng hóa nhập khẩu có 
điều kiện, có thuế suất cao và các 
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mặt hàng tiêu dùng trong dịp Tết 
Nguyên đán như: Thực phẩm, 
rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa 
quả, pháo nổ, ngoại tệ, xăng dầu, 
gia súc, gia cầm, hàng điện tử, mỹ 
phẩm, thời trang cao cấp..., đặc 
biệt là các mặt hàng vật tư, trang 
thiết bị y tế phục vụ công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Căn cứ vào tình hình thực 
tế và tính cấp thiết, chủ động 
thành lập các đoàn liên ngành 
kiểm tra, giám sát, đôn đốc các lực 
lượng chức năng chỉ đạo, điều 
phối công tác phối hợp trong công 
tác chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả theo lĩnh 
vực, địa bàn phụ trách. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 
a) Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài 

chính 
- Chỉ đạo lực lượng Hải quan 

tăng cường công tác thu thập 
thông tin, nắm chắc tình hình, tuần 
tra, kiểm soát tại địa bàn khu vực 
cửa khẩu đường bộ, khu kinh tế 
cửa khẩu, khu vực tập kết hàng 
hóa gần biên giới, khu vực cảng 
biển, cảng sông quốc tế, cảng hàng 
không dân dụng quốc tế, bưu điện, 
chuyển phát nhanh quốc tế, đường 
sắt liên vận quốc tế và các địa 
điểm khác thuộc địa bàn kiểm soát 
hải quan; kiểm soát chặt chẽ hàng 

hóa xuất nhập khẩu, hành lý của 
hành khách xuất nhập cảnh. Tập 
trung đấu tranh đối với mặt hàng 
cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an 
ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng 
giả nhãn hiệu, gian lận xuất xứ 
Việt Nam, hàng vi phạm quyền sở 
hữu trí tuệ, hàng tiêu dùng thiết 
yếu dịp trước, trong và sau Tết 
Nguyên đán như: Vũ khí, vật liệu 
nổ, ma túy, xăng dầu, pháo các 
loại, động vật hoang dã, điện thoại 
di động, hàng may mặc, thực 
phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh 
kẹo, mỹ phẩm, dược liệu, dược 
phẩm... và trang thiết bị y tế phục 
vụ phòng, chống dịch; phối hợp 
chặt chẽ với các lực lượng chức 
năng tăng cường tuần tra, kiểm 
soát biên giới đường bộ, trên biển 
và thực hiện các kế hoạch chuyên 
đề đấu tranh đối với các mặt hàng 
trọng điểm. 

- Chỉ đạo lực lượng Thuế: Các 
đơn vị nghiệp vụ, Cục Thuế các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương tăng cường thanh tra, kiểm 
tra chống thất thu thuế đối với các 
doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro 
cao về thuế; tăng cường công tác 
quản lý về hóa đơn nhằm ngăn 
chặn tình trạng mua bán hóa đơn, 
sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để 
hợp thức hóa hàng nhập lậu, trốn 
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thuế; kịp thời trao đổi thông tin, 
phối hợp với các lực lượng chức 
năng trong công tác điều tra, xác 
minh, xử lý đối tượng buôn lậu, 
gian lận liên quan đến công tác 
quản lý thuế. 

b) Ban Chỉ đạo 138/BCA Bộ 
Công an 

Chỉ đạo lực lượng Công an 
toàn quốc triển khai đấu tranh, 
triệt phá các đường dây, ổ nhóm 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả, đặc biệt là các loại mặt 
hàng liên quan đến: Phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19; các nhóm 
mặt hàng tiêu dùng phục vụ Tết 
Nguyên đán như: Pháo, thực 
phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh 
kẹo, hoa quả...; mặt hàng thiết yếu 
phục vụ các ngành sản xuất như: 
Xăng dầu, thép, linh kiện điện tử... 
Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ 
án về buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả nghiêm trọng, 
phức tạp, được dư luận quan tâm, 
phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm 
sát nhân dân, Tòa án nhân dân 
sớm đưa ra truy tố, xét xử nghiêm 
minh trước pháp luật, góp phần 
răn đe phòng ngừa chung. Qua 
công tác phòng ngừa, đấu tranh, 
chủ động phát hiện, tham mưu, 
kiến nghị các cấp, các ngành chức 
năng kịp thời, khắc phục những sơ 

hở, thiếu sót trong công tác phòng, 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả. Tăng cường lực 
lượng xuống cơ sở tổ chức phát 
động quần chúng nhân dân tích 
cực tham gia phong trào phòng, 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả trong dịp Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

c) Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc 
phòng 

- Chỉ đạo lực lượng Bộ đội 
Biên phòng tăng cường công tác 
thu thập thông tin, nắm chắc tình 
hình, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ 
tuyến biên giới đường bộ (trọng 
điểm là các đường mòn, lối mở), 
khu vực biên giới biển. Kịp thời 
phát hiện, đấu tranh triệt phá các 
điểm tập kết, tụ điểm chứa hàng 
nhập lậu trong khu vực biên giới; 
ngăn chặn kịp thời các hành vi 
xuất cảnh, nhập cảnh, vận chuyển 
trái phép hàng hóa qua biên giới, 
không để hình thành các tụ điểm 
tập kết hàng ở khu vực biên giới; 
chủ trì, phối hợp với các lực lượng 
chức năng xây dựng kế hoạch tuần 
tra, kiểm soát, chốt chặn tại các 
tuyến đường có khả năng mang 
vác, vận chuyển trái phép hàng 
hóa qua biên giới. 

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát 
biển tăng cường lực lượng tuần 
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tra, kiểm tra, kiểm soát, nắm tình 
hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, 
xử lý vi phạm về hoạt động buôn 
lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa 
trên các vùng biển trọng điểm: 
Đông Bắc, miền Trung, Đông 
Nam bộ và Tây Nam; các mặt 
hàng trọng điểm như: Xăng dầu, 
thuốc lá điếu, khoáng sản, pháo 
nổ, vũ khí và các mặt hàng thiết 
yếu khác; chủ động phối hợp với 
các lực lượng chức năng, chính 
quyền địa phương kiểm soát tình 
hình buôn lậu, vận chuyển trái 
phép hàng hóa trên biển…. (Còn 
tiếp). 

(Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 

HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Lễ công bố Giấy chứng nhận 
đăng ký chỉ dẫn địa lý hạt tiêu 
Đắk Nông  

Sáng ngày 30/11/2021, tại 
Trung tâm hội nghị tỉnh Đắk Nông 
đã diễn ra Lễ công bố Quyết định 
và trao Giấy chứng nhận đăng ký 
chỉ dẫn địa lý “Đắk Nông” cho 
sản phẩm hạt tiêu. 

Tham dự Lễ công bố có sự 
hiện diện của ông Lê Trọng Yên, 
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Đắk Nông; ông 

Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở 
hữu trí tuệ; lãnh đạo Sở Khoa học 
và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn cùng đại diện 
các tổ chức, doanh nghiệp, người 
sản xuất hạt tiêu và các đơn vị 
truyền thông của tỉnh. 

Tại Lễ công bố, ông Đinh Hữu 
Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ 
đã trao Giấy chứng nhận đăng ký 
chỉ dẫn địa lý “Đắk Nông” cho sản 
phẩm hạt tiêu số 00111 cho ông 
Lê Trọng Yên – đại diện cho tỉnh 
Đắk Nông. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh 
Hữu Phí nhấn mạnh “Ủy ban nhân 
dân tỉnh Đắk Nông cần đẩy mạnh, 
phát triển hơn nữa nhằm gia tăng 
giá trị các sản phẩm tiềm năng của 
tỉnh. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Đắk 
Nông” cho sản phẩm hạt tiêu chỉ 
là bước khởi đầu, thời gian tới, Sở 
Khoa học và Công nghệ với vai 
trò là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa 
lý cần tiếp tục xây dựng các chính 
sách, tổ chức bộ máy quản lý, tạo 
điều kiện để các tổ chức, người 
sản xuất kinh doanh có thể sử 
dụng chỉ dẫn địa lý một cách hiệu 
quả”. 

Buổi lễ diễn ra trong không 
khí phấn khởi của chính quyền địa 
phương, của các nhà sản xuất kinh 
doanh sản phẩm hạt tiêu trên địa 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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bàn tỉnh. Chỉ dẫn địa lý “Đắk 
Nông” cho sản phẩm hạt tiêu được 
bảo hộ không những là niềm tự 
hào của bà con nhân dân sản xuất 
và kinh doanh hạt tiêu nói riêng 
mà còn là niềm tự hào của toàn thể 
người dân nói chung vì đây là chỉ 
dẫn địa lý đầu tiên được cấp cho 
tỉnh Đắk Nông. 

(Theo IPvietnam.gov.vn) 
 
 5ha bưởi Diễn ở Quốc Oai 
được cấp giấy chứng nhận 
VietGAP  

Ngày 2-12, Trung tâm Khuyến 
nông (Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Hà Nội) đã cấp 
giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn 
VietGAP cho 5ha bưởi Diễn sản 
xuất theo mô hình cây ăn quả ứng 
dụng công nghệ cao tại xã Sài Sơn 
(huyện Quốc Oai, Hà Nội). 

 
Vườn bưởi Diễn của gia đình ông Phan 
Nhân Lợi (xã Sài Sơn) được cấp giấy 
chứng nhận đủ tiêu chuẩn VietGAP. 

5 hộ gia đình tại xã Sài Sơn 
được lựa chọn tham gia mô hình 
thâm canh bưởi Diễn thí điểm ứng 

dụng công nghệ cao theo tiêu 
chuẩn VietGAP năm 2021. Trong 
đó, hộ có diện tích trồng lớn nhất 
là hơn 10.000m², với 400 gốc 
bưởi; hộ có diện tích trồng ít nhất 
là 800m², với 270 gốc bưởi, thời 
gian trồng từ 8-20 năm. 

Toàn bộ diện tích bưởi Diễn 
tham gia mô hình thí điểm được 
cán bộ Trạm Khuyến nông huyện 
giám sát, tư vấn và hướng dẫn quy 
trình chăm sóc. Các hộ dân cam 
kết thực hiện đầy đủ quy trình sản 
xuất và được hỗ trợ về kỹ thuật, 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và 
túi bọc quả... Tổng kinh phí được 
Trung tâm Khuyến nông Hà Nội 
hỗ trợ là hơn 303 triệu đồng. 

Đánh giá kết quả cho thấy, cây 
bưởi tham gia thí điểm mô hình 
phát triển tốt, ít sâu bệnh, cho quả 
đều, vỏ bóng đẹp, năng suất quả 
cao hơn và chất lượng ngon hơn 
so với diện tích bưởi Diễn trồng 
theo phương pháp truyền thống; 
giá bưởi khi bán ra thị trường cao 
hơn giá bưởi trồng theo phương 
pháp cũ khoảng 3.000 đồng/quả. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
Cấp Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho 
sản phẩm ốc hương Khánh Hòa  

Ngày 09/11/2021, Cục trưởng 
Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết 
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định số 5160/QĐ-SHTT về việc 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ 
dẫn địa lý số 00113 cho sản phẩm 
ốc hương “Khánh Hòa”. Hội nghề 
cá tỉnh Khánh Hòa là Tổ chức 
quản lý chỉ dẫn địa lý này. 

 
 Ốc hương Khánh Hòa 

Ốc hương Khánh Hòa có khối 
lượng ruột ốc từ 4,8 - 5,5g/con, 
phần gan tụy lớn, khối lượng 
tuyến gan tụy từ 1,55 - 1,87g/con, 
hàm lượng nước ít, hàm lượng 
nước từ  66,3 - 67,1%, vì vậy khi 
chế biến, thịt ốc ít bị hao, còn khi 
ăn thịt ốc có mùi thơm, vị ngọt tự 
nhiên, hương vị đậm đà hơn ốc 
hương nuôi ở các tỉnh khác.  

Tỉnh Khánh Hòa có bờ biển 
dài với một hệ thống vũng vịnh, 
đảo, bán đảo, cửa sông, đầm phá, 
ít bị gió bão. Đặc thù địa hình này 
giúp cho hình thức nuôi ốc hương 
tại Khánh Hòa đa dạng. Ngoài 
nuôi ốc hương bằng lồng trên 
biển, người dân địa phương còn 

nuôi ốc hương trong ao, trong đầm 
bằng cách dẫn nước từ biển vào. 

So với các địa phương khác, 
tỉnh Khánh Hòa có môi trường 
nước biển ổn định quanh năm, 
nhiệt độ nước biển trung bình dao 
động từ 28,9 - 30ºC, nồng độ muối 
từ 32,4 - 33‰, hàm lượng ôxy hoà 
tan trong nước cao từ 5,0 - 
5,3mg/l, hàm lượng NH4 và 
NO2 dưới ngưỡng cho phép. Môi 
trường nuôi này tương đối sạch, 
nhờ vậy, ốc hương ít bị bệnh, 
người dân tại tỉnh Khánh Hòa có 
thể chủ động được nguồn giống. 
Việc chủ động nguồn giống giúp 
cho người nuôi ốc hương tại tỉnh 
Khánh Hòa có nhiều cơ hội lựa 
chọn giống tốt để thả nuôi. 

Người dân Khánh Hòa nuôi ốc 
hương 2 vụ/năm (vụ chính thả 
giống từ tháng 3 - tháng 4, vụ phụ 
thả giống từ tháng 9 - tháng 10), 
trong khi các tỉnh khác phải nhập 
giống ốc hương từ Khánh Hòa về 
nuôi và chỉ nuôi được 1 vụ/năm. 
Vào vụ nuôi phụ, mặc dù đây là 
mùa mưa ở tỉnh Khánh Hòa nhưng 
do đặc điểm khu vực nuôi ốc 
hương không gần cửa sông lớn 
nên độ mặn và nhiệt độ nước vẫn 
đảm bảo cho ốc hương sinh trưởng 
và phát triển tốt.  

Khu vực địa lý: Xã Vạn Thọ, 
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xã Vạn Phước, xã Vạn Khánh, xã 
Vạn Thắng, xã Vạn Hưng, xã Vạn 
Thạnh, thị trấn Vạn Giã thuộc 
huyện Vạn Ninh; Xã Ninh Phú, xã 
Ninh Phước, phường Ninh Thủy, 
phường Ninh Hải thuộc thị xã 
Ninh Hòa; Xã Cam Thịnh Đông, 
xã Cam Bình, phường Cam Nghĩa, 
phường Cam Phúc Bắc, phường 
Cam Phúc Nam, phường Cam 
Thuận, phường Cam Linh thuộc 
thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh 
Hòa. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Nhận diện hàng thật - hàng 
giả cùng lực lượng quản lý thị 
trường 

Tổng cục Quản  lý thị trường 
(Bộ Công Thương) vừa chính thức 
mở cửa Phòng Trưng bày nhận 
diện hàng thật - hàng giả. Phòng 
trưng bày sẽ được tổ chức trong 3 
ngày (từ 28/11 đến hết ngày 
30/11) tại 62 Tràng Tiền (Q. Hoàn 
Kiếm, TP. Hà Nội). 

Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục 
trưởng Tổng cục Quản lý thị 
trường cho biết, lực lượng quản lý 
thị trường đảm nhận nhiều trọng 
trách lớn như: Chống buôn lậu, 
gian lận thương mại, hàng giả, 
hàng nhái, bán hàng đa cấp... trên 
cả thị trường truyền thống và trên 

internet. Trong đó, trách nhiệm 
chính của lực lượng là nhiệm vụ 
chống gian lận thương mại trong 
thị trường nội địa, chống hàng giả, 
hàng nhái, hàng xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ 
ưu tiên hàng đầu của lực lượng. 

 
Là doanh nghiệp tham gia 

trưng bày sản phẩm lần này, đại 
diện Công ty TNHH 3M cho biết, 
lợi dụng tình hình dịch bệnh 
COVID-19 phức tạp, nhiều đối 
tượng đã trục lợi để sản xuất, kinh 
doanh, buôn bán các thiết bị 
phòng, chống dịch nhái, xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ của 
doanh nghiệp. Mới đây nhất, đầu 
tháng 9/2021, lực lượng Quản lý 
thị trường Hà Nội đã giúp Công ty 
TNHH 3M ngăn chặn thành công 
hơn 20.000 khẩu trang y tế có dấu 
hiệu giả mạo nhãn hiệu 3M. 

Cùng ngày, Tổng cục Quản lý 
thị trường cũng cho ra mắt 2 tài 
khoản mang tên “Thật Giả 
Review” và “Quản lý thị trường 
news" trên nền tảng Tiktok. Song 



 Số 250 – 12/2021 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 30 
 

song với kênh Tiktok, trên nền 
tảng Youtube và Fanpage “Tạp chí 
Quản lý thị trường” trên mạng xã 
hội Facebook sẽ cập nhật toàn bộ 
hoạt động kiểm tra, kiểm soát, các 
vụ vi phạm mà lực lượng Quản lý 
thị trường trên cả nước xử lý nhằm 
lan tỏa thông tin đến người tiêu 
dùng nhanh chóng, hiệu quả./. 

(Theo chinhphu.vn) 
 

SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Tăng cường đấu tranh chống 
buôn lậu, hàng giả dịp Tết 

Trước dự báo tình hình buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả có chiều hướng diễn biến phức 
tạp trở lại trên tất cả các tuyến, 
lĩnh vực, địa bàn, nhất là khi Tết 
Nguyên đán đang đến gần, 
Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài 
chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai vừa 
ký ban hành Kế hoạch số 60/KH-
BCĐ389 về đấu tranh chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả dịp Tết Nguyên đán Nhâm 
Dần năm 2022. 

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn 
vị phổ biến, quán triệt nội dung 
Kế hoạch cao điểm đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại, hàng giả dịp Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần năm 2022 của Ban Chỉ 
đạo 389 quốc gia, Thông báo số 

278/TB-VPCP ngày 25/10/2021 
của Văn phòng Chính phủ và các 
văn bản chỉ đạo công tác chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả. 

 
Tổng cục Hải quan tăng cường 

công tác thu thập thông tin, nắm 
tình hình, tuần tra, kiểm soát, xác 
định địa bàn, tuyến trọng điểm tại 
địa bàn khu vực cửa khẩu đường 
bộ, khu kinh tế cửa khẩu, khu vực 
tập kết hàng hóa gần biên giới, 
khu vực cảng biển, cảng sông 
quốc tế, cảng hàng không dân 
dụng quốc tế, bưu điện, chuyển 
phát nhanh quốc tế, đường sắt liên 
vận quốc tế và các địa điểm khác 
thuộc địa bàn hoạt động hải quan; 
kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất 
nhập khẩu, hàng hóa quá cảnh, 
hành lý của hành khách xuất nhập. 

Tổ chức đấu tranh, bắt giữ và 
xử lý mặt hàng cấm, hàng hoá ảnh 
hưởng xấu đến an ninh trật tự, an 
toàn xã hội, hàng giả nhãn hiệu, 
gian lận xuất xứ Việt Nam, hàng 
vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng 
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cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ 
các lô hàng chuyển khẩu, chuyển 
cảng, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, 
nhất là các mặt hàng tiêu dùng, 
hàng tạp hóa phục vụ nhu cầu tăng 
cao trong dịp Tết Nguyên đán, 
hàng có nguy cơ thẩm lậu, quay 
vòng vào nội địa. 

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng 
cục Thuế đẩy mạnh thanh tra, 
kiểm tra chống thất thu thuế, việc 
sử dụng, quản lý, lưu giữ hoá đơn 
và hồ sơ mua bán hàng hoá có 
nguồn gốc nhập khẩu, thu gom 
hàng hoá cư dân biên giới của các 
hộ, cá nhân kinh doanh khu vực 
cửa khẩu, biên giới, vùng biển có 
diễn biến phức tạp để ngăn chặn 
sử dụng hoá đơn hợp thức hoá 
hàng nhập lậu, đặc biệt là đối với 
các tỉnh, địa bàn trọng điểm. Triển 
khai thực hiện đồng bộ các biện 
pháp phòng chống, ngăn chặn và 
đẩy lùi tình trạng in, phát hành 
mua bán hóa đơn bất hợp pháp. 

Bên cạnh đó, dự báo những 
vấn đề phát sinh, gây bất ổn thị 
trường nhất là đối với các mặt 
hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng 
trong dịp Tết Nguyên đán; đề xuất 
các giải pháp xử lý đối với những 
tình huống xảy ra để báo cáo Ban 
Chỉ đạo 389 địa phương có chỉ 
đạo cụ thể và kịp thời, nhất là tại 

các tỉnh, thành phố lớn như: Hà 
Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh 
Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Cần 
Thơ. 

Kịp thời trao đổi thông tin, 
phối hợp chặt chẽ với các lực 
lượng chức năng trong điều tra, 
xác minh, xử lý các đối tượng 
buôn lậu, gian lận thương mại, 
hàng giả liên quan đến công tác 
quản lý thuế. Kiểm tra việc niêm 
yết và bán theo giá niêm yết tại 
các chợ, các trung tâm thương 
mại, các cửa hàng... phối hợp 
kiểm tra phát hiện và xử lý các 
trường hợp vận chuyển hàng hóa 
trên đường không có hóa đơn, 
chứng từ hoặc các trường hợp 
quay vòng hóa đơn. 

Các đơn vị Thanh tra, Vụ 
Chính sách Thuế, Vụ Pháp chế, 
Cục Quản lý giá,... căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối 
hợp kịp thời với Tổng cục Hải 
quan, Tổng cục Thuế để hỗ trợ 
công tác đấu tranh chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả. 

 (Theo chinhphu.vn) 
 
 Đà Nẵng: Doanh nghiệp, cơ 
sở sản xuất ý thức hơn việc xác 
lập quyền sở hữu trí tuệ 
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Các cơ sở sản xuất, doanh 
nghiệp nhỏ tại TP. Đà Nẵng đã 
chủ động trong đăng ký xác lập 
quyền sở hữu trí tuệ đối với các 
sản phẩm. Thành phố đặt mục tiêu 
đến năm 2030, trên 90% sản phẩm 
OCOP, sản phẩm thương mại đặc 
trưng, sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu, sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ… được hỗ trợ đăng 
ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

Các cơ sở sản xuất, doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Đà 
Nẵng ngoài chú trọng sản xuất đã 
ngày càng có ý thức chủ động 
trong việc đăng ký bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ đối với các sản 
phẩm của mình. Tuy nhiên, việc 
thực hiện đăng ký còn gặp nhiều 
khó khăn. 

Là một đơn vị khởi nghiệp với 
sản phẩm đông trùng hạ thảo, 
ngay khi sản phẩm ra thị trường, 
Công ty TNHH Công nghệ sinh 
học Vinseed (Hòa Xuân, Cẩm Lệ) 
đã chủ động thực hiện đăng ký sở 
hữu trí tuệ nhãn hiệu Dr.Trung 
cho nhóm các sản phẩm của công 
ty. “Chúng tôi ý thức được vai trò 
của việc bảo hộ nhãn hiệu vì vậy 
đã chủ động tìm hiểu để đăng ký 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho 
nhãn hiệu Dr.Trung”, ông Nguyễn 
Thiện Khiêm – Phó Giám đốc 

Công ty nói và cho biết, quá trình 
thực hiện, đơn vị gặp nhiều khó 
khăn như không biết liên hệ với ai, 
làm kiểu mẫu bị sai, có thuê đơn 
vị tư vấn nhưng cũng không đến 
nơi đến chốn. “Lần đăng ký đầu 
tiên đơn vị bị từ chối do có 1 đơn 
vị khác cũng đăng ký tên nhãn 
hiệu tương tự cho sản phẩm nấm. 
Sau khi bị trả hồ sơ, đơn vị đã 
thuê công ty dịch vụ bên ngoài để 
thực hiện và đã đăng ký sở hữu 
thành công nhãn hiệu Dr.Trung 
cho sản phẩm đông trùng hạ thảo”, 
ông Khiêm cho hay. 

Cơ sở sản xuất bánh ngọt Mỹ 
Phương - Mỹ Phương Foods (Hòa 
An, Cẩm Lệ) là đơn vị sản xuất 
bánh dừa nướng uy tín với thương 
hiệu “Topcoco”, sản phẩm đã xuất 
khẩu đi một số thị trường khó tính 
như Nhật Bản, Hàn Quốc, tại thị 
trường trong nước, sản phẩm cũng 
có độ phủ rộng trên toàn quốc, đặc 
biệt là tại thị trường phía Bắc. Tuy 
nhiên, đến thời điểm hiện tại, đơn 
vị vẫn chưa đăng ký thành công 
bảo hộ sở hữu trí tuệ cho thương 
hiệu này. 

Bà Mai Thị Ý Nhi – Chủ cơ sở 
sản xuất cho biết đơn vị rất mong 
muốn thực hiện đăng ký sở hữu trí 
tuệ đối với nhãn hiệu “Topcoco” 
cho sản phẩm bánh dừa nướng. 



 Số 250 – 12/2021 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 33 
 

“Chúng tôi cũng đã thuê tới 2 đơn 
vị để đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ 
đối với nhãn hiệu Topcoco nhưng 
khi gửi ra Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
Khoa học & Công nghệ) vẫn bị trả 
hồ sơ chưa thực hiện được”, bà 
Nhi chia sẻ và cho biết, hiện đơn 
vị đang nhận được hỗ trợ từ Sở 
Công Thương thành phố về đăng 
ký chứng nhận ISO, sang năm 
2022, Sở sẽ hỗ trợ đơn vị thực 
hiện các thủ tục để đăng ký bảo hộ 
sở hữu trí tuệ cho sản phẩm bánh 
dừa. 

Theo Sở Khoa học & Công 
nghệ TP. Đà Nẵng, tính đến tháng 
11/2021, thành phố có 4.064 văn 
bằng được cấp về hỗ trợ đăng ký 
xác lập quyền sở hữu trí tuệ, gồm 
3.969 nhãn hiệu, 54 sáng chế và 
119 kiểu dáng công nghiệp. Trong 
đó, có 27 sản phẩm tham gia 
chương trình OCOP, sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu, 
sản phẩm thương mại đặc trưng, 
đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công 
nghiệp. 

Mới đây nhất, hồi tháng 
11/2021, 5 sản phẩm trên địa bàn 
huyện Hòa Vang gồm Bưởi da 
xanh Hòa Ninh, Chè dây Hòa Bắc, 
Bánh khô mè Quang Châu, Bánh 
tráng Túy Loan, Kiệu hương Hòa 
Nhơn đã nhận giấy đăng ký nhãn 

hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ cấp. 
Để hỗ trợ các cơ sở sản xuất, 

các doanh nghiệp bảo hộ sở hữu 
trí tuệ cho các sản phẩm, theo 
Nghị quyết 324 của HĐND TP. 
Đà Nẵng về chính sách hỗ trợ 
khuyến công và phát triển sản xuất 
sản phẩm lưu niệm phục vụ du 
lịch trên địa bàn TP. Đà Nẵng, các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể 
được hỗ trợ xây dựng và đăng ký 
nhãn hiệu (không quá 2 lần hỗ 
trợ/đơn vị) với số tiền hỗ trợ lên 
đến 35 triệu đồng. 

Cùng với đó, trong chương 
trình phát triển tài sản trí tuệ thành 
phố đến năm 2025, TP. Đà Nẵng 
dành tới hơn 20 tỷ đồng để thực 
hiện các hoạt động hỗ trợ doanh 
nghiệp đăng ký xác lập bảo hộ sở 
hữu trí tuệ như hỗ trợ đăng ký bảo 
hộ kiểu dáng công nghiệp, nhãn 
hiệu (dự kiến 30 sản phẩm/năm), 
hỗ trợ đăng ký bảo hộ trong nước 
đối với chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu 
chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho 
các sản phẩm đặc thù của địa 
phương, sản phẩm OCOP, … 

Mục tiêu đến năm 2025, TP. 
Đà Nẵng sẽ hỗ trợ đăng ký bảo hộ 
ít nhất 120 đối tượng sở hữu trí 
tuệ, bao gồm sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp, nhãn hiệu, nhãn hiệu 
tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ 
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dẫn địa lý, giống cây trồng cho các 
sản phẩm trên địa bàn thành phố; 
hỗ trợ ít nhất 50% sản phẩm 
OCOP, sản phẩm của doanh 
nghiệp khoa học & công nghệ, sản 
phẩm thương mại đặc trưng Đà 
Nẵng, sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu, sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ, sản phẩm nông 
nghiệp của các hợp tác xã, làng 
nghề được đăng ký bảo hộ quyền 
sở hữu công nghiệp, mã số, mã 
vạch; số lượng đơn đăng ký, văn 
bằng bảo hộ sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp, nhãn hiệu,… giai 
đoạn 2021 – 2025 tăng 1,5 lần so 
với giai đoạn 2016 – 2020; số 
lượng đơn đăng ký nhãn hiệu tăng 
trung bình 10%/năm trong giai 
đoạn 2021 – 2025. 

Đến năm 2030, sẽ có trên 90% 
sản phẩm OCOP, sản phẩm khoa 
học & công nghệ, sản phẩm 
thương mại đặc trưng, sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu, 
sản phẩm công nghiệp hỗ trợ… 
được hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền 
sở hữu công nghiệp, mã số, mã 
vạch; tỷ lệ sáng chế được khai 
thác thương mại đạt ít nhất 10% số 
sáng chế được cấp văn bằng bảo 
hộ. Giai đoạn 2025 – 2030 số 
lượng đơn đăng ký, văn bằng bảo 
hộ sáng chế, kiểu dáng công 

nghiệp, nhãn hiệu… tăng 1,5 lần 
so với giai đoạn 2021 – 2025. 

 (Theo congthuong.vn) 
 
Doanh nghiệp phục hồi nhanh 
nhờ liên kết chặt với người lao 
động  

Nhờ duy trì liên kết chặt chẽ 
với người lao động khiến tỷ lệ trở 
lại làm việc rất cao, là yếu tố cơ 
bản giúp các doanh nghiệp nhanh 
chóng hồi phục sản xuất kinh 
doanh trong tình hình mới. 

 
Trong bối cảnh thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19 đặt ra những thách 
thức cho các doanh nghiệp (DN) 
cần nâng cao năng lực sản xuất. 
Từ những bài học kinh nghiệm 
trong đợt dịch lần thứ tư, các DN 
đã có những kịch bản cụ thể, sát 
hợp hơn với thực tế vừa kiểm soát 
dịch bệnh vừa khôi phục, phát 
triển kinh tế. 

Ưu tiên bảo toàn lực lượng 
lao động 

Ông Ngô Khải Hoàn, Phó Cục 
trưởng Cục Công nghiệp (Bộ 



 Số 250 – 12/2021 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 35 
 

Công Thương) cho biết, hoạt động 
sản xuất công nghiệp trong tháng 
10/2021 và tháng 11/2021 đã có 
những dấu hiệu phục hồi so với 
tháng trước cũng như tăng trưởng 
so với cùng kỳ năm 2020. Đặc 
biệt, các ngành hàng xuất khẩu 
chủ lực như dệt may, da giày, điện 
tử được các hiệp hội, ngành hàng, 
doanh nghiệp dự báo sẽ có kim 
ngạch xuất khẩu trong năm 2021 
tăng khá cao so với năm 2020 khi 
các doanh nghiệp dần được tiếp 
cận trở lại với nhiều đơn hàng 
quốc tế lớn. 

Từ góc độ doanh nghiệp, ông 
Vương Đức Anh, Chánh văn 
phòng HĐQT Tập đoàn Dệt may 
Việt Nam (Vinatex) cho biết, dệt 
may là ngành thâm dụng lao động, 
việc ổn định người lao động tại 
DN rất quan trọng. Một số đơn vị 
thuộc Vinatex ở phía Nam có tới 
35.000 lao động, trong giai đoạn 
dịch diễn biến căng thẳng vào quý 
3/2021, việc áp dụng “3 tại chỗ” 
khá khó khăn.  

Trong hoạt động tiêu thụ sản 
phẩm, ông Vương Đức Anh cho 
rằng, ngoài đẩy mạnh xuất khẩu, 
dù thị trường bán lẻ trong nước 
còn chiếm quy mô nhỏ, song việc 
thúc đẩy tiêu thụ bán hàng qua các 
kênh trực tuyến, phát triển bán 

hàng trên sàn thương mại điện tử 
lớn… cũng là chiến lược giúp 
nâng cao tiêu thụ dệt may trong 
nước, giảm phụ thuộc biến động 
thị trường bên ngoài. 

(Theo vov.vn) 
 

 Long An tiêu hủy hơn 1.000 
sản phẩm giả mạo nhãn hiệu  

Trước đó, qua thời gian theo 
dõi, tối ngày 13/6/2021, Đội QLTT 
số 4, Cục QLTT Vĩnh Long phối 
hợp với Phòng an ninh kinh tế - 
Công an Vĩnh Long tiến hành 
kiểm tra cơ sở sản xuất, đóng gói 
trà, cà phê Long Bình (đăng ký hộ 
kinh doanh), tại số 455, ấp Thanh 
Sơn, xã Thanh Đức, huyện Long 
Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Chủ hộ kinh 
doanh là bà Nguyễn Thanh Lam, 
sinh năm 1980. 

 
Số tang vật đưa đi tiêu hủy tại Chi nhánh 
Công ty TNHH Môi trường Chân Lý tại 

huyện Đức Hòa. 
Qua kiểm tra hàng hóa tại cơ 

sở, 2, cà phê Sơn Tùng, cà phê 
Đoàn kiểm tra đã phát hiện ngoài 
nhãn hiệu trà, cà phê của cơ sở 
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Long Bình còn có các sản phẩm 
trà, cà phê có dấu hiệu giả mạo 
các nhãn hiệu: trà Long Phụng, trà 
Hiệp Thành, trà Hương Ngọc 
Trang 1, trà Thiên Hương 9, cà 
phê Bảo Minh 1, cà phê Bảo Minh 
Hữu Khánh, cà phê Tuấn Kiệt, cà 
phê Hồng Hạnh. Trị giá hàng hóa 
có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu 
trên 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, 
tại cơ sở còn có 3.420kg nguyên 
liệu trà, 620kg nguyên liệu cà phê 
và 754kg bao bì các loại của các 
nhãn hàng. 

Nhận thấy dấu hiệu còn nhiều 
tình tiết phức tạp, Đoàn kiểm tra 
tiếp tục đấu tranh, khai thác đối 
tượng. Theo đó, Đội QLTT số 4 
phối hợp với Phòng an ninh kinh 
tế tiếp tục thực hiện biện pháp 
ngăn chặn, khám phương tiện xe ô 
tô tải biển số 64C-038.28 đang lên 
hàng trước cơ sở sản xuất trà, cà 
phê Long Bình và khám nơi cất 
giấu hàng hóa là kho chứa hàng tại 
số 467 lô A17, khu nhà ở Hoàng 
Hảo, ấp Thanh Sơn, xã Thanh 
Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh 
Long.  

Tại đây, chủ hộ kinh doanh 
cũng là người đại diện chủ phương 
tiện và kho hàng là bà Nguyễn 
Thanh Lam, sinh năm 1980 là chủ 
cơ sở sản xuất, đóng gói trà, cà 

phê Long Bình cùng chồng là 
Phạm Thanh Long, sinh năm 
1978. Kết quả khám phương tiện 
và kho chứa hàng, Đoàn kiểm tra 
đã phát hiện trên xe tải có trên 
11.000 gói trà bao gồm 7.920 gói 
trà Ngọc Trang 1, 3.600 gói trà 
Bảo Tín 11. Tại kho chứa có nhiều 
loại bao bì mang các nhãn hiệu 
trà: Trà Long Phụng, trà Hiệp 
Thành, trà Hương Ngọc Trang 1, 
trà Thiên Hương 9, trà Thiên 
Hương, trà Bảo Trân, trà Bảo Tín 
11. Bao bì cà phê các loại, 
1,200kg nguyên liệu trà cùng dụng 
cụ là 02 máy ép bao bì, 02 cân các 
loại dùng để đóng gói sản phẩm. 

Ngay lập tức, Đoàn kiểm tra 
đã liên hệ làm việc với đại diện 
một số hãng như Trà Ngọc Trang, 
Cà phê Hồng Hạnh, cà phê Tuấn 
Kiệt, Cà phê Hữu Khánh... để tiến 
hành xác minh nguồn gốc, chất 
lượng của sản phẩm. Làm việc với 
Đoàn kiểm tra, đại diện các hãng 
khẳng định, toàn bộ bao bì, nhãn 
mác các sản phẩm tại cơ sở bị lực 
lượng QLTT Vĩnh Long kiểm tra, 
thu giữ đều giả mạo bao bì của các 
sản phẩm chính hãng. Về chất 
lượng sản phẩm, đang tiếp tục 
được giám định để kiểm tra, xác 
minh. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 


