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Ảnh bìa 1: Quyền tác giả và vấn đề liên quan 

Nguồn: Internet 

 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP 
- Những đóng góp của Cục Sở hữu trí tuệ trong quan hệ hợp 
tác Asean về sở hữu trí tuệ  1 
- Chặng đường xây dựng và phát triển chính sách, pháp luật về 
sở hữu trí tuệ  5 
 
CÁC LĨNH VỰC CỦA SHTT 
- Bảo hộ nhãn hiệu cho doanh nghiệp: Không chỉ dừng ở việc 
đăng ký  9 
- Chip giả: vấn nạn 'đau đầu' của ngành CN toàn cầu 13 
- Quyền tác giả và vấn đề liên quan                15 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO-  PHÁT MINH SÁNG CHÊ 
Ý tưởng sáng tạo: 
- Biến vỏ trứng thành vật liệu để sản xuất xương nhân tạo 17 
- Ép lá bàng và vỏ hộp sữa thành đĩa                                   19 
Phát minh sáng chế: 
- Nghiên cứu thành công tiền lâm sàng thuốc điều trị COVID-
19 từ thảo dược   20 
- Trần Hữu Phúc: Nam sinh Nghệ An cùng niềm đam mê đặc 
biệt với sáng chế 21 
- Thêm một bằng sáng chế Việt được cấp bảo hộ độc quyền tại 
Mỹ 22 
- Cận cảnh sáng chế buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 di 
động của Trường ĐH Cần Thơ  23 
- Sinh viên chế tạo vật liệu tự hủy sản xuất đồ bảo hộ y tế  25 
 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT SHTT 
- Thông tư quy định quản lý chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ đến năm 2030                                                             25 

TIN HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động chung 
- Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ 64 nhóm công tác về 
hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 64) và các 
sự kiện liên quan  29 
- Bưởi Phúc Trạch sắp lên sàn thương mại điện tử  30 
- Cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Nhãn Sơn La: Đưa sản 
phẩm ra thị trường quốc tế  31 
- Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sâm Ngọc Linh Kon 
Tum 32 
- Chuỗi hội thảo tập huấn về kỹ năng quản trị tài sản trí tuệ và 
khởi nghiệp cho sinh viên  33 
SHTT với Doanh nghiệp                      
- Quảng Bình: Phát hiện hơn 1.000 sản phẩm giả mạo nhãn 
hiệu đang được rao bán qua livestream  34 
- ‘Đến hẹn lại lên’, bánh trung thu mini ‘siêu rẻ’ nhãn mác 
không rõ ràng bán tràn ngập trên mạng  35 
- Bắc Ninh: Gần 50 tấn hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu bị 
thu giữ  36 
 


