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VIỆT NAM ĐỀ XUẤT 
NGHIÊN CỨU BÃI BỎ 
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VẮC XIN COVID-19  TRONG 
APEC 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc nhấn mạnh, là nơi có nhiều 
trung tâm sản xuất, cung ứng 
vaccine hàng đầu thế giới, APEC 
rất cần tăng cường hợp tác trong 
lĩnh vực này. Triển vọng phục hồi 
kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào sự 
tiếp cận kịp thời, bình đẳng với 
giá cả hợp lý và tiêm chủng hiệu 
quả nguồn vaccine có chất lượng. 

 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ 
về nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện 
“mục tiêu kép” về phòng, chống dịch 
bệnh và duy trì tăng trưởng kinh tế. 

Vượt qua COVID-19 và đẩy 
nhanh quá trình phục hồi kinh tế 

Với chủ đề “Ứng phó đại dịch 
COVID-19, đâu là cơ hội của châu 
Á-Thái Bình Dương hợp tác vượt 

qua khủng hoảng y tế, đẩy nhanh 
phục hồi kinh tế, đặt nền tảng cho 
tương lai tốt đẹp hơn?”, cuộc họp 
tập trung thảo luận về các giải 
pháp vượt qua khủng hoảng y tế 
và đẩy nhanh phục hồi kinh tế tại 
khu vực châu Á-Thái Bình 
Dương. Giám đốc Quản lý Quỹ 
Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Giám 
đốc Điều hành Chương trình Y tế 
Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế 
giới đã được mời báo cáo về tình 
hình kinh tế và ứng phó dịch bệnh 
toàn cầu tại Cuộc họp. 

Các nhà lãnh đạo đều nhấn 
mạnh vai trò quan trọng của hợp 
tác và các giải pháp đa phương 
trong việc cùng nhau vượt qua 
khủng hoảng y tế, thúc đẩy phục 
hồi kinh tế sáng tạo, bền vững, 
bao trùm và an toàn. Theo đó, các 
nhà lãnh đạo đã nhất trí bốn định 
hướng hành động của APEC trong 
thời gian tới: Một là, ủng hộ chia 
sẻ vaccine giữa các nền kinh tế; 
kêu gọi chuyển giao công nghệ, 
củng cố hệ thống y tế tự cường 
nhằm ứng phó với khủng hoảng 
hiện nay và trong tương lai. Thứ 
hai, tăng cường triển khai các 
chính sách kinh tế vĩ mô, chính 
sách hỗ trợ phụ nữ và doanh 
nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa 
(MSMEs), ứng phó biến đổi khí 
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hậu... nhằm tạo việc làm, nâng cao 
năng suất kinh tế, đổi mới sáng 
tạo, góp phần tạo thuận lợi cho 
quá trình phục hồi kinh tế. 
Nghiên cứu việc bãi bỏ quyền sở 
hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa 
COVID-19 

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ 
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho 
rằng thực tế ứng phó với dịch 
bệnh trong hơn một năm qua đã để 
lại nhiều bài học kinh nghiệm cho 
các nền kinh tế thành viên APEC. 
Nổi bật là sự đồng tình chung tay 
hành động của người dân và giữa 
các nền kinh tế thành viên trong 
triển khai các biện pháp chống 
dịch một cách tổng thể, khoa học, 
đa phương, bao trùm. Chỉ cần một 
người, một nền kinh tế chưa an 
toàn về dịch thì cả thể giới sẽ 
không thể an toàn. Chủ tịch nước 
cũng nhấn mạnh là nơi có nhiều 
trung tâm sản xuất, cung ứng 
vaccine hàng đầu thế giới, APEC 
rất cần tăng cường hợp tác trong 
lĩnh vực này. Triển vọng phục hồi 
kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào sự 
tiếp cận kịp thời, bình đẳng với 
giá cả hợp lý và tiêm chủng hiệu 
quả nguồn vaccine có chất lượng. 
Tận dụng công nghệ mới và đẩy 
nhanh chuyển đổi số là nền tảng 
quan trọng góp phần vào phát triển 

bền vững. Trước hết, triển khai 
nhanh chóng các chương trình hợp 
tác để hỗ trợ các nhóm yếu thế, dễ 
bị tổn thương vượt qua khủng 
hoảng; nâng cao tính tự cường và 
khả năng thích ứng của các doanh 
nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ, 
vừa và siêu nhỏ; và đào tạo kỹ 
năng cho người lao động, thu hẹp 
khoảng cách số giữa thành thị và 
nông thôn. Thứ hai, đẩy mạnh hợp 
tác khu vực về chuyển giao công 
nghệ, nâng cao năng lực nghiên 
cứu và sản xuất vaccine; đồng thời 
nghiên cứu khả năng xây dựng 
thỏa thuận tạm thời của APEC về 
bãi bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với 
vaccine ngừa COVID-19. Thứ ba, 
xây dựng Bộ hướng dẫn của 
APEC về duy trì chuỗi cung ứng 
trong các tình huống khẩn cấp 
nhằm bảo đảm huyết mạch của 
nền kinh tế. 

Chủ tịch nước đã chia sẻ về nỗ 
lực của Việt Nam trong thực hiện 
“mục tiêu kép” về phòng, chống 
dịch bệnh và duy trì tăng trưởng 
kinh tế và bày tỏ đánh giá cao sự 
hỗ trợ của cộng đồng quốc tế 
trong quá trình này. Chủ tịch nước 
khẳng định cam kết của Việt Nam 
tiếp tục phối hợp chặt chẽ các 
thành viên khác thúc đẩy hợp tác 
trên tinh thần “Cùng Phối hợp, 
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Cùng Hành động, Cùng Tăng 
trưởng” vì tương lai tốt đẹp hơn 
cho tất cả. 

(Tổng hợp) 
 
VIỆT NAM GIA NHẬP HIỆP 
ƯỚC BUDAPEST VỀ NỘP 
LƯU CHỦNG VI SINH  

Hiệp ước Budapest về sự công 
nhận quốc tế đối với việc nộp lưu 
chủng vi sinh nhằm tiến hành các 
thủ tục về sáng chế (Hiệp ước 
Budapest) chính thức có hiệu lực 
tại Việt Nam từ ngày 01/6/2021, 
có ý nghĩa quan trọng đối với việc 
khuyến khích đầu tư và nghiên cứu 
phát triển công nghệ sinh học tại 
Việt Nam. 

Việc gia nhập Hiệp ước 
Budapest mang ý nghĩa quan trọng 
đối với việc khuyến khích đầu tư 
và nghiên cứu phát triển công 
nghệ sinh học tại Việt Nam. Khi 
trở thành thành viên của Hiệp ước 
Budapest, Việt Nam có thể được 
hưởng các quyền sau:  

 Được tham gia Hội đồng các 
nước thành viên Hiệp ước 
Budapest và được đóng góp ý kiến 
khi xem xét lại các quy định của 
Hiệp ước, sửa đổi, bổ sung Quy 
chế thi hành thông qua phiếu biểu 
quyết;  

 Có cơ hội thành lập cơ quan có 

thẩm quyền lưu giữ quốc tế đặt tại 
lãnh thổ của nước mình và được 
các quốc gia thành viên Hiệp ước 
Budapest công nhận, qua đó giúp 
phát triển và hoàn thiện hệ thống 
bảo hộ sở hữu công nghiệp của 
mình, đặc biệt là bảo hộ các sáng 
chế liên quan đến công nghệ sinh 
học; 

 Cơ quan sở hữu trí tuệ quốc 
gia của Việt Nam (Cục Sở hữu trí 
tuệ) có thể yêu cầu cung cấp mẫu 
và các thông tin cần thiết của bất 
kì chủng vi sinh nộp lưu từ bất kì 
cơ quan có thẩm quyền lưu giữ 
quốc tế nào bằng ngôn ngữ giao 
dịch chính thức của mình, không 
mất phí, nhằm tiến hành các thủ 
tục liên quan đến sáng chế một 
cách hiệu quả, đặc biệt là trong 
công tác thẩm định nội dung đơn 
sáng chế. 

Người nộp đơn đăng ký sáng 
chế, trong đó có người Việt Nam 
khi nộp lưu mẫu chủng vi sinh chỉ 
cần nộp lưu tại một cơ quan có 
thẩm quyền lưu giữ quốc tế duy 
nhất tại bất kì nước nào, và chỉ 
nộp khoản phí nộp lưu một lần, 
người nộp lưu được ghi nhận ngày 
nộp lưu, được công nhận việc nộp 
lưu chủng vi sinh và được chứng 
nhận về khả năng tồn tại và phát 
triển của chủng vi sinh nộp lưu đó. 
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Thông tin về việc nộp lưu chủng 
vi sinh sẽ được bảo mật bởi cơ 
quan có thẩm quyền lưu giữ quốc 
tế. 

Hiệp ước Budapest giúp đơn 
giản hóa thủ tục nộp lưu chủng vi 
sinh cho người nộp lưu đã giải 
quyết vấn đề nói trên. Theo đó, 
người nộp lưu chỉ cần nộp mẫu 
chủng vi sinh một lần tại bất kỳ cơ 
quan có thẩm quyền lưu giữ quốc 
tế đặt tại lãnh thổ của các quốc gia 
thành viên Hiệp ước, và kết quả 
việc nộp lưu này phải được công 
nhận bởi tất cả các quốc gia thành 
viên. Trên cơ sở nhận thấy sự cần 
thiết và lợi ích của việc gia nhập 
Hiệp ước Budapest mang lại, đồng 
thời để thực hiện cam kết tại Hiệp 
định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 
và Hiệp định giữa Việt Nam và 
Thụy Sĩ về bảo hộ sở hữu trí tuệ 
và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu 
trí tuệ 1999, ngày 29/01/2021, 
Chính phủ đã ra Nghị quyết số 
10/NQ-CP về việc gia nhập Hiệp 
ước Budapest về sự công nhận 
quốc tế đối với việc nộp lưu chủng 
vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục 
về sáng chế.  

Ngày 01/3/2021, Việt Nam 
chính thức trở thành thành viên 
của Hiệp ước Budapest và từ ngày 

01/6/2021, Hiệp ước Budapest bắt 
đầu có hiệu lực tại Việt Nam./. 

(Theo noip.gov.vn) 
 
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ HỌP 
TRỰC TUYẾN VỚI CƠ QUAN 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHÂU ÂU 

Ngày 13/7/2021, trong khuôn 
khổ hợp tác song phương, Cục Sở 
hữu trí tuệ đã phối hợp với Cơ 
quan Sở hữu trí tuệ châu Âu 
(EUIPO) tổ chức Cuộc họp trực 
tuyến lãnh đạo của hai Cơ quan. 

Tham dự Cuộc họp về phía 
EUIPO có ông Andrea Di 
CARLO, Phó Chủ tịch EUIPO và 
một số cán bộ của EUIPO. Về 
phía Cục Sở hữu trí tuệ, có sự 
tham dự của Phó Cục trưởng Trần 
Lê Hồng cùng lãnh đạo một số 
đơn vị liên quan của Cục. 

Phát biểu khai mạc Cuộc họp, 
Phó Cục trưởng Trần Lê Hồng 
thay mặt Lãnh đạo Cục Sở hữu trí 
tuệ gửi lời cảm ơn EUIPO đã phối 
hợp với Cục tổ chức Cuộc họp lần 
này cũng như đã và đang hỗ trợ 
Cục thông qua hợp tác song 
phương và một số Dự án như 
ARISE+IPR và IP Key SEA do 
Liên minh châu Âu tài trợ cho các 
nước ASEAN. 

Tại Cuộc họp, Lãnh đạo hai Cơ 
quan đã cập nhật tình hình phát 
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triển của mỗi Cơ quan gần đây, rà 
soát việc triển khai các hoạt động 
hợp tác theo các khuôn khổ hợp 
tác. 

EUIPO cập nhật với Cuộc họp, 
dịch bệnh Covid-19 đã làm giảm 
lượng đơn đăng ký nhãn hiệu và 
kiểu dáng công nghiệp. Tuy nhiên, 
từ đầu năm 2021 đến nay, lượng 
đơn đăng ký nhãn hiệu và kiểu 
dáng công nghiệp đã tăng trở lại. 
Ngoài ra, EUIPO đã và đang tăng 
cường các hoạt động nâng cao 
nhận thức cho các đối tượng liên 
quan cũng như các công cụ tra cứu 
phục vụ cho thẩm định thông qua 
việc ký các thỏa thuận chia sẻ dữ 
liệu về nhãn hiệu và kiểu dáng 
công nghiệp với Cơ quan Sở hữu 
trí tuệ của Trung Quốc, Lào,.. 

Cục đã chia sẻ với EUIPO một 
số thông tin cập nhật về Chiến 
lược Sở hữu trí tuệ quốc gia, các 
văn bản luật pháp liên quan đã 
được ban hành và các điều ước 
quốc tế gia nhập trong thời gian 
gần đây. Ngoài ra, thông tin về 
tiến trình sửa đổi Luật Sở hữu trí 
tuệ và các Quy chế thẩm định các 
đối tượng sở hữu công nghiệp 
cũng được cập nhật tại Cuộc họp.   

Liên quan đến việc rà soát các 
hoạt động hợp tác theo các khuôn 
khổ hợp tác, Lãnh đạo hai Cơ 

quan đã điểm lại một số hoạt động 
chính đã được triển khai cũng như 
các hoạt động cần triển khai trong 
thời gian tới. Với các đề xuất của 
Cục nhằm triển khai hiệu quả các 
hoạt động còn lại trong năm 2021 
thuộc Kế hoạch hợp tác giai đoạn 
2020-2021 giữa hai Cơ quan cũng 
như thông qua các Dự án do EU 
tài trợ, EUIPO sẵn sàng tiếp tục 
phối hợp với Cục triển khai các 
hoạt động này. 

Phát biểu kết thúc Cuộc họp, 
Phó Cục trưởng Trần Lê Hồng 
một lần nữa gửi lời cám ơn 
EUIPO vì sự hỗ trợ quý báu và 
nhấn mạnh Cục sẽ tiếp tục tích 
cực phối hợp với EUIPO triển 
khai hiệu quả các hoạt động hợp 
tác theo các khuôn khổ hợp tác 
trong thời gian tới cũng như xây 
dựng kế hoạch hợp tác cho các 
giai đoạn tiếp theo phù hợp với 
tình hình phát triển và nhu cầu của 
các Bên. 

(Theo most.gov.vn) 
 

 
 
 
HỘI THẢO “SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ VÀ XUẤT KHẨU” DO 
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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THƯƠNG PHỐI HỢP TỔ 
CHỨC 

Ngày 29/06/2021, tại Hội 
trường D201 - Trường Đại học 
Ngoại thương đã diễn ra Hội thảo 
trực tuyến “Sở hữu trí tuệ và xuất 
khẩu” do Cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) và trường Đại học Ngoại 
thương phối hợp tổ chức. Hội thảo 
được tổ chức dưới hình thức kết 
hợp trực tiếp và trực tuyến đã thu 
hút gần 200 doanh nghiệp xuất 
khẩu, chuyên gia, luật sư, giảng 
viên, sinh viên và cộng đồng xã 
hội tham gia. 

 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, 

PGS.TS Phạm Thu Hương, Phó 
Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại 
thương đã nhấn mạnh sự hợp tác 
giữa trường Đại học Ngoại thương 
và Cục SHTT trong việc tổ chức 
các hoạt động liên quan đến SHTT 
từ năm 2016. Đại diện của Cục 
SHTT, Phó Cục trưởng Trần Lê 
Hồng đã khẳng định vai trò của 
SHTT trong xuất khẩu, thực trạng 
hoạt động đăng ký quyền SHTT ở 

nước ngoài của doanh nghiệp Việt 
Nam hiện nay, nhận thấy sự cần 
thiết có các cuộc hội thảo giúp 
doanh nghiệp, cộng đồng xã hội 
thảo luận về vấn đề này.  

Chương trình Hội thảo diễn ra 
với 3 nội dung chính: phần đầu 
tiên là chia sẻ tham luận của các 
chuyên gia, doanh nghiệp xoay 
quanh chủ đề: (1) “Vai trò của 
SHTT trong hoạt động xuất khẩu 
và một số tình huống thực tiễn” do 
PGS.TS. Hồ Thúy Ngọc, trọng tài 
viên Trung tâm Trọng tài quốc tế 
(VIAC), Trưởng khoa Đào tạo 
quốc tế trường Đại học Ngoại 
thương trình bày; (2) “Chỉ dẫn 
thương mại với hoạt động xuất 
khẩu dựa trên quyền SHTT” do 
ông Mai Văn Dũng Phó Giám đốc 
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và 
Hỗ trợ, Tư vấn trình bày; (3) 
“Sáng chế phục vụ con người và 
phát triển bền vững cho xuất 
khẩu” do TS. Lưu Hải Minh, Chủ 
tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ 
phần Công nghệ mới Nhật 
Hải trình bày. 

Phần thứ hai là phiên thảo luận 
về các nội dung: “Sở hữu trí tuệ 
cần chuẩn bị trước khi doanh 
nghiệp xuất khẩu” và “Kế hoạch 
hành động, quản trị quyền SHTT 
sau khi hàng hóa đã xuất khẩu”. 



 Số 245 – 07/2021 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 7 
 

Phiên thảo luận đã diễn ra rất sôi 
nổi với sự chia sẻ các tình huống 
thực tiễn về SHTT mà doanh 
nghiệp xuất khẩu đã gặp phải như: 
chia sẻ thực tiễn về xuất khẩu 
hàng hóa sang thị trường Hàn 
Quốc gặp khó khăn về SHTT của 
Ông Nguyễn Ngọc Luận, CEO 
thương hiệu cà phê trái cây và 
chuỗi đồ uống MeetMore, vụ việc 
của Công ty Cổ phần 
ZonBeyond…  

Phần cuối cùng là phần hỏi đáp 
của các doanh nghiệp đối với các 
luật sư, chuyên gia và đại diện cơ 
quan quản lý nhà nước về SHTT. 
Ban Tổ chức đã nhận được rất 
nhiều các câu hỏi của doanh 
nghiệp, sinh viên xoay quanh chủ 
đề về SHTT đối với xuất khẩu. 
Các câu hỏi đưa ra và đã được giải 
đáp, chia sẻ rất tâm huyết bởi các 
luật sư, diễn giả, chuyên gia và đại 
diện cơ quan quản lý nhà nước về 
SHTT.  

Buổi Hội thảo kết thúc với sự 
đánh giá cao của các diễn giả cũng 
như các đại biểu tham dự, nhiều 
thông tin hữu ích đã được cung 
cấp tại Hội thảo. Đặc biệt, cả Ban 
Tổ chức và đa số các đại biểu đều 
mong muốn Cục SHTT tiếp tục 
triển khai các hoạt động này trong 
tương lai, qua đó góp phần nâng 

cao ý thức, cũng như kiến thức 
chuyên môn về quyền SHTT đối 
với hoạt động xuất khẩu nói riêng, 
trong hoạt động thương mại nói 
chung./. 

 (Theo noip.gov.vn) 
 
TỪNG BƯỚC ĐƯA VIỆT 
NAM TRỞ THÀNH ĐIỂM 
SÁNG VỀ TRÍ TUỆ NHÂN 
TẠO 

Đầu năm 2021, Thủ tướng đã 
ban hành Chiến lược quốc gia về 
nghiên cứu, phát triển và ứng 
dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) đến 
năm 2030. Chiến lược đưa ra 
nhằm "đẩy mạnh nghiên cứu, phát 
triển và ứng dụng AI, đưa AI trở 
thành lĩnh vực công nghệ quan 
trọng của Việt Nam trong cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư". 

Chiến lược được ban hành với 
hy vọng tạo ra cú huých cho sự 
phát triển AI của Việt Nam, góp 
phần phát triển kinh tế-xã hội và 
từng bước đưa Việt Nam trở thành 
điểm sáng về AI trong khu vực và 
trên thế giới. 

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Bùi Thế Duy, nếu như trước đây, 
AI được xếp là ngành khoa học 
hàn lâm, dành cho những nhà toán 
học và công nghệ thông tin xuất 
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sắc, thường tách biệt với người 
dân, chưa có nhiều ứng dụng thì 
gần đây, với sự hội tụ của nhiều 
công nghệ như dữ liệu lớn, công 
nghệ điện toán đám mây, Deep 
Learning, AI... gần với cuộc sống 
hơn, tạo ra nhiều thành tựu mới, 
làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống. 

 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với 

Tổ Thông tin đáp ứng nhanh phòng, chống 
dịch COVID-19  

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Bùi Thế Duy, đồng thời là Tổ 
trưởng Tổ Thông tin đáp ứng 
nhanh phòng, chống dịch COVID-
19 (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, 
chống dịch COVID-19), từ khi 
dịch COVID-19 xuất hiện, thực 
hiện chỉ đạo của Chính phủ về 
nghiên cứu các giải pháp công 
nghệ phòng chống dịch COVID-
19, chúng ta đã có những sản 
phẩm ứng dụng công nghệ AI 
được đánh giá là hỗ trợ đắc lực 
cho đội ngũ phòng, chống dịch. 

Đơn cử như ứng dụng AI trong 
việc truy vết người tiếp xúc đã 
phát huy hiệu quả khi có ổ dịch 

hoặc ca lây nhiễm mới trong cộng 
đồng, giúp đội ngũ y tế điều tra 
lịch trình, lấy thông tin dịch tễ. Hệ 
thống bản đồ dịch tễ, phần mềm 
đánh giá nguy cơ lây nhiễm cũng 
phát huy hiệu quả tại các địa 
phương có dịch. Trên bản đồ này, 
người dùng theo dõi được nơi 
người bệnh đã đến, các khu vực 
cách ly, khu vực bệnh viện... một 
cách trực quan. 

Sắp tới, AI có thể được chứng 
minh hiệu quả lớn hơn nữa như 
ứng dụng camera AI vào việc xác 
định các đối tượng nhập cảnh trái 
phép; theo dõi hoạt động giãn cách 
ở những nơi công cộng, trong các 
khu cách ly; phát hiện người 
không đeo khẩu trang, những nơi 
đông người tụ tập. Từ dữ liệu có 
được qua các đợt dịch bệnh, AI có 
thể phân tích, đưa ra những dự 
đoán về quy mô tiếp theo của đợt 
dịch, đưa ra các kịch bản theo thời 
gian thực, giúp cơ quan chức năng 
chủ động ứng phó, khoanh vùng 
dịch bệnh. 

Theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy, 
hiện nay, tiếp cận với AI không 
đơn thuần chỉ là câu chuyện của 
các nhà nghiên cứu, nhà toán học, 
nhà công nghệ thông tin. AI cần 
được tiếp cận ở góc độ rộng hơn: 
Quản lý nhà nước, chính sách, 



 Số 245 – 07/2021 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 9 
 

khuôn khổ pháp luật, nguồn nhân 
lực, hạ tầng và nguồn tài sản mới 
ngày nay là dữ liệu. 

Đặc biệt nhấn mạnh khía cạnh 
đào tạo nhân lực, PGS. TS Trần 
Minh Triết, Đại học Quốc gia 
TPHCM cho hay, đào tạo không 
chỉ dừng lại trong nhà trường mà 
cả quá trình ra xã hội, quá trình 
đào tạo cần sự liên kết nhiều 
ngành, lĩnh vực khác nhau, bởi AI 
chỉ phát huy được sức mạnh khi 
có sự kết hợp với những kiến thức 
chuyên môn các lĩnh vực khác. 
Thúc đẩy đào tạo để khắc phục 
một khó khăn hiện nay là lực 
lượng nghiên cứu AI ở Việt Nam 
còn rất mỏng. 

Cũng nhìn ở góc độ chuẩn bị 
nguồn nhân lực, theo TS. Bùi Hải 
Hưng, Viện trưởng Viện VinAI 
Research, có 4 vấn đề cần chú 
trọng nếu muốn phát triển AI: 
Nhân sự vừa chất lượng, vừa đủ số 
lượng; đội ngũ nghiên cứu chuyên 
sâu; đào tạo thế hệ trẻ chuyên về 
AI để tiếp nối; kết nối giữa nghiên 
cứu và ứng dụng, tạo ra được sản 
phẩm. TS. Hưng cho rằng, một 
trong những trở ngại là lực lượng 
nghiên cứu AI người Việt chưa có 
môi trường để thể hiện và bệ 
phóng để phát huy, dù tất cả đều 
trẻ, tài năng, thông minh. 

Chiến lược đặt mục tiêu đến 
năm 2030, Việt Nam trở thành 
trung tâm đổi mới sáng tạo, phát 
triển các giải pháp và ứng dụng AI 
trong khu vực ASEAN và trên thế 
giới. Việt Nam xây dựng được 10 
thương hiệu AI có uy tín trong khu 
vực; phát triển 3 trung tâm quốc 
gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính 
toán hiệu năng cao; kết nối được 
các hệ thống trung tâm dữ liệu, 
trung tâm tính toán hiệu năng cao 
trong nước tạo thành mạng lưới 
chia sẻ năng lực dữ liệu lớn và 
tính toán phục vụ AI… 

Để cụ thể hóa các nhiệm vụ, 
Bộ KH&CN cũng vừa ban hành 
Kế hoạch triển khai "Chiến lược 
quốc gia về nghiên cứu, phát triển 
và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến 
năm 2030". Theo đó, Bộ sẽ xây 
dựng và hoàn thiện bổ sung các 
văn bản pháp luật về quyền sở hữu 
trí tuệ liên quan tới AI; triển khai 
mạnh mẽ hình thức hợp tác công-
tư, đồng tài trợ cho các trung tâm 
đào tạo, trung tâm nghiên cứu phát 
triển và trung tâm ứng dụng AI; 
đầu tư hình thành một số nhóm 
nghiên cứu trọng điểm về AI và 
khoa học dữ liệu trong một số 
trường đại học, viện nghiên cứu 
công lập; đầu tư cơ sở vật chất cho 
một số phòng thí nghiệm trọng 
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điểm về AI và khoa học dữ liệu 
trong các trường đại học, viện 
nghiên cứu công lập; thúc đẩy xây 
dựng một số trung tâm đổi mới 
sáng tạo về AI, hình thành một số 
thương hiệu của Việt Nam về AI 
trên thế giới. 

( Vietq.vn) 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Hộp điện âm tường chống 
chập mạch 

Thấy được nhược điểm của các 
thiết bị chống chập điện trên thị 
trường tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ 
cao, gây ra hỏa hoạn, ông Nguyễn 
Thành Luân (Bà Rịa - Vũng Tàu) 
đã nghiên cứu và tìm ra giải pháp 
kỹ thuật hộp điện âm tường chống 
chập mạch. 

Phần lớn các vụ cháy nổ hiện 
nay, nguyên nhân chính là do chập 
điện gây ra. Các biện pháp khắc 
phục hầu như đều vô hiệu do cách 
thi công – lắp đặt điện âm tường 
không tuân thủ qui định của pháp 
luật. Bên cạnh đó, các cơ quan 
chức năng không thể kiểm soát hết 
các dây dẫn, thiết bị sử dụng điện, 
thiết bị chống chập điện kém chất 
lượng được buôn bán tự do trên thị 
trường.  

Theo ông Luân, khi dòng điện 
bị chập mạch thì nhiệt phát sinh 

trong các đoạn dây dẫn là nguyên 
nhân chính gây nên hỏa hoạn. Do 
đó, muốn sử dụng điện âm tường 
được an toàn tuyệt đối thì khi có 
dây dẫn hay thiết bị sử dụng điện 
nào bị chập mạch, nguồn điện 
cung cấp cho nó phải được ngắt 
hoàn toàn. 

Theo đó, giải pháp của tác giả 
là hộp điện âm tường chống chập 
điện có gắn thêm cầu chì vào mặt 
trong. Cầu chì rời gắn vào hai 
chấu mắc (được gắn cố định vào 
mặt trong của hộp điện), có thể 
tháo rời thay thế. Trong hộp điện, 
dây nóng được mắc nối tiếp vào 
hai chấu mắc thông qua cầu chì, 
rồi mới đến các thiết bị như ổ cắm 
điện, công tắc điện. Khi có sự cố 
tại thiết bị điện, phát sinh nhiệt 
trong dây dẫn, làm cầu chì bị đứt, 
dây nóng hoàn toàn bị ngắt, nên sẽ 
không làm chập mạch điện. 

Việc lắp cầu chì cho từng hộp 
điện âm tường có ưu điểm là khi 
xảy ra chập mạch ở phạm vi nào, 
thì chỉ các thiết bị sử dụng điện tại 
hộp điện âm tường ở đó bị ngắt 
điện, không gây mất điện cho cả 
khu vực. Đây cũng là dấu hiệu 
thông báo rõ ràng nhất cho người 
sử dụng biết phạm vi chính xác 
của nơi bị chập mạch để có biện 
pháp khắc phục kịp thời.  
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Giải pháp của tác giả đã được 
Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng sáng 
chế độc quyền vào đầu năm 2021. 
Sản phẩm đảm bảo được tính thẩm 
mĩ, khả năng truyền tải điện, 
không làm tăng giá thành của sản 
phẩm, có thể hợp tác hoặc chuyển 
giao công nghệ để thương mại hóa 
sáng chế. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Bàn chải răng thông minh 
của bác sĩ Việt được Mỹ cấp 
bằng sáng chế 

Theo Nguyễn Bá Hiển 
(TPHCM), không dễ chải răng 
cho trẻ em ở độ tuổi 6 tháng đến 3 
tuổi. Ngay cả nhiều người trưởng 
thành cũng đánh răng không đúng 
cách. Vì vậy, ông đã nghiên cứu 
ra một loại bàn chải đặc biệt, 
không cần chải và cũng không bắt 
buộc phải dùng đến kem đánh 
răng. 

Bàn chải răng do BS Hiển chế 
tạo gồm 1 cán có thể lắp vào tháo 
ra được với bản nhai có hình chữ 
U, với chất liệu tương hợp sinh 
học (silicon), có độ dẻo, mềm mại 
hơn so với các bàn chải nhựa hiện 
nay. Bản nhai mô phỏng kích 
thước, hình dạng cung răng trên và 
dưới của trẻ trong giai đoạn phát 
triển bộ răng sữa (từ 6 tháng - 3 

tuổi) và bắt đầu giai đoạn hàm 
răng hỗn hợp (từ 3 - 6 tuổi). Bàn 
nhai rất dễ sử dụng và chỉ cần nhai 
từ 1 – 2 phút mỗi lần, có thể 
không cần sử dụng kem đánh 
răng, nên cha mẹ hay các thầy cô 
nhà trẻ, mẫu giáo không mất nhiều 
thời gian để hướng dẫn và hỗ trợ 
cách chải răng cho trẻ ngay từ lần 
đầu sử dụng. 

Sáng chế bàn chải đánh răng 
thông minh của ông đăng ký thủ 
tục bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt 
Nam và Hoa Kỳ. Ngày 
25/12/2020, Cơ quan sáng chế và 
nhãn hiệu Hoa Kỳ (UPSTO) đã 
cấp Bằng sáng chế cho Bàn chải 
răng thông minh.  

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Sáng chế hữu ích: Vải tản 
nhiệt giúp làm mát cơ thể dưới 
trời nóng  

Các nhà nghiên cứu tại Trung 
Quốc mới đây đã phát triển thành 
công một loại vải siêu mát có khả 
năng tản nhiệt và phản quang 
giúp người mặc luôn được mát mẻ 
dưới thời tiết oi bức của ngày hè. 

Nhóm nghiên cứu tập trung vào 
làm mát cho người sử dụng và đồ 
vật tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng 
Mặt Trời, nhưng hiệu ứng làm mát 
vẫn được duy trì trong bóng râm. 
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Loại vải này cũng có thể nhuộm 
nhiều màu sắc khác nhau để phù 
hợp với các thiết kế thời trang, 
nhưng màu trắng được khuyến cáo 
là sản phẩm cho hiệu quả cao nhất 
trong khả năng phản xạ ánh sáng 
Mặt Trời. 

Nhóm nghiên cứu hy vọng vải 
làm mát sẽ có mặt trên thị 
trường vào năm tới. Nhà nghiên 
cứu Po-Chun Hsu ở Đại học Duke 
tại Bắc Carolina, Mỹ, nhận xét sản 
phẩm này vô cùng ấn tượng về 
khả năng làm mát ngoài trời. Hsu 
cho rằng việc ứng dụng rộng rãi 
những loại vải như vậy có thể giúp 
đối phó biến đổi khí hậu thông qua 
việc làm giảm nhu cầu sử dụng 
điều hòa nhiệt độ. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Công nghệ hạt nhân giúp xử 
lý chất thải bệnh viện trong 
thời kỳ COVID-19 ở Trung 
Quốc  

Nhu cầu xử lý chất thải y tế 
một cách bền vững đang thu hút 
sự chú ý ở Trung Quốc, vì dữ liệu 
chính thức cho thấy khối lượng 
rác thải bị thải ra ở khắp các bệnh 
viện ở Trung Quốc trong bối cảnh 
COVID-19 lên tới 3.000 tấn mỗi 
ngày. 

Đại học Thanh Hoa cùng với 

Tổng công ty Điện hạt nhân Trung 
Quốc (CGN) đã áp dụng công 
nghệ chiếu xạ EB vào việc khử 
trùng vật tư y tế và xử lý nước thải 
y tế. Wang Jianlong, Phó Viện 
trưởng Viện Công nghệ Hạt nhân 
và Năng lượng Mới của Đại học 
Thanh Hoa nói rằng thiết bị này có 
thể phá hủy cấu trúc của vi rút để 
tiêu diệt chúng và phân hủy các 
chất ô nhiễm độc hại trong nước 
thải bằng cách sử dụng chùm tia 
điện tử năng lượng cao do điện tử 
tạo ra. Wang tin rằng điều này có 
thể giúp ngăn chặn vi rút gây ô 
nhiễm môi trường thông qua nước 
thải y tế. 

 
Ngoài xử lý nước thải, công 

nghệ EB cũng được sử dụng để 
tiêu diệt coronavirus trên bao bì 
bên ngoài của thực phẩm đông 
lạnh. Wang Xipo, Phó Tổng giám 
đốc của CGN, cho biết việc sử 
dụng bức xạ EB để tiêu diệt virus 
trên các gói thực phẩm đã được 
các chuyên gia phê duyệt vào 
tháng 3 năm nay. “Nó an toàn và 
thân thiện với môi trường”, Wang 
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nói và lưu ý rằng dự án thử 
nghiệm sẽ sớm được thực hiện ở 
Thâm Quyến. 

(Vista.gov.vn) 
 
 Chế tạo thành công thiết bị 
điện tử mỏng nhất thế giới   

Các nhà khoa học Israel vừa 
chế tạo thành công thiết bị điện tử 
mỏng nhất thế giới (độ dày bằng 
hai nguyên tử) sử dụng để lưu trữ 
thông tin. 

 
Thiết bị điện tử mới được chế tạo có khả năng 

mã hóa, lưu trữ thông tin kỹ thuật số.  

Thiết bị điện tử kể trên gồm hai 
lớp (một lớp chế tạo từ boron và 
lớp còn lại làm từ nitrogen) được 
sắp xếp theo cấu trúc lặp lại hình 
lục giác. Nhờ tận dụng hiệu ứng 
cơ học lượng tỷ kỳ lạ mang tên 
xuyên hầm lượng tử, electron từ 
nguyên tử boron và nitrogen 
atoms có thể đi qua khoảng trống 
giữa hai lớp, thay đổi trạng thái 
của thiết bị. Nhờ đó, thiết bị điện 
tử mới có khả năng mã hóa, lưu 
trữ thông tin kỹ thuật số. 

Trên thực tế, nhóm nghiên cứu 

cho biết hai lớp không xếp chồng 
lên nhau hoàn hảo, thay vào đó, 
chúng hơi trượt nhẹ khỏi trọng 
tâm của nhau để tích điện trái dấu. 
Do đó, electron tự do (tích điện 
dương) di chuyển tới một lớp và 
hạt nhân nguyên tử tích điện 
dương nhích về lớp còn lại, tạo ra 
hiện tượng phân cực điện bên 
trong thiết bị. Thông qua điều 
chỉnh vị trí hai lớp, các nhà nghiên 
cứu có thể đảo ngược hiện tượng 
phân cực điện, khiến thiết bị 
chuyển từ trạng thái nhị phân này 
sang trạng thái nhị phân kia, nhờ 
đó có thể lưu trữ thông tin. 

Nhờ giảm kích thước công 
nghệ xuống còn hai lớp nguyên tử, 
nhóm nghiên cứu có thể đẩy 
nhanh tốc độ di chuyển của 
electron. Electron chuyển động 
nhanh hơn có thể giúp các thiết bị 
tương lai hoạt động nhanh, bớt đặc 
và tiết kiệm năng lượng hơn. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Công nghệ trên hạt giống 
giúp chống lại hạn hán 

Khi trái đất tiếp tục ấm lên, 
nhiều khu vực trước đó có những 
điều kiện thuận lợi cho nông 
nghiệp sẽ ngày càng trở lên khô 
cằn, ảnh hưởng đến sinh trưởng 
của thực vật nói chung, cây trồng 
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nói riêng. Kết quả có khả năng 
dẫn đến tình trạng thiếu lương 
thực tại nhiều nơi trên thế giới. 

Trước thực tiễn đó, các nhà 
nghiên cứu tại Massachusetts 
Institute of Technology (Hoa Kỳ) 
đã đưa ra một quy trình đầy hứa 
hẹn để bảo vệ hạt giống khỏi áp 
lực thiếu nước trong giai đoạn nảy 
mầm và thậm chí cùng lúc cung 
cấp thêm dinh dưỡng cho cây. 

Theo các nhà khoa học của 
Massachusetts Institute of 
Technology, lớp phủ hạt giống 
này lấy cảm hứng từ lớp phủ tự 
nhiên trên một số loại hạt như hạt 
chia và húng quế, được thiết kế để 
bảo vệ hạt không bị khô. Nó cung 
cấp một lớp phủ giống như gel, 
bền bỉ giữ ẩm và bao bọc hạt 
giống. Lớp thứ hai, bên trong của 
lớp phủ chứa các vi sinh vật được 
bảo tồn được gọi là vi khuẩn 
rhizobacteria và một số chất dinh 
dưỡng giúp chúng phát triển. Khi 
tiếp xúc với đất và nước, các vi 
sinh vật sẽ cố định nitơ vào đất, 
cung cấp cho cây con đang phát 
triển với dinh dưỡng từ phân bón. 

Các thử nghiệm ban đầu với 
các loại đậu thông thường đã cho 
kết quả đầy hứa hẹn thông qua các 
chỉ tiêu theo dõi như khối lượng 
rễ, chiều cao thân, hàm lượng diệp 

lục... Tuy nhiên, cần tiếp tục 
nghiên cứu toàn bộ quá trình trồng 
từ hạt giống với lớp phủ cho đến 
thu hoạch để khẳng định giá trị 
của nó. 

 (Theo vjst.vn)  
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Nhân giống hoa đồng tiền 
bằng nuôi cấy mô tối ưu tỉ lệ 
sống  

Trong suốt sáu năm qua, kể từ 
khi cung cấp số lượng lớn giống 
hoa đồng tiền cho những người 
nông dân ở làng hoa Tây Tựu, (Hà 
Nội), Xuân Quan (Hưng Yên) hay 
Thanh Hóa, Mộc Châu (Sơn 
La)…, Công ty Hoa Florist Việt 
Nam vẫn giữ nguyên giá. 

 
Nhân viên công ty Florist thực hiện thao 

thác nhân nhanh chồi và cụm chồi.  

Trong quy trình nhân giống hoa 
đồng tiền bằng phương pháp nuôi 
cấy mô tế bào, theo anh Vĩnh -
Giám đốc Công ty Florist, 2 bước 
quan trọng quyết định chất lượng 
và tỷ lệ sống của cây là bước tạo 
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nguồn vật liệu ban đầu (tạo cây bố 
mẹ) và bước ra ngôi ngoài vườn 
ươm (từ phòng sáng có điều kiện 
khí hậu lý tưởng đến nhà kính 
ươm cây có khí hậu tương đương 
nhiệt độ ngoài trời).  

Với số lượng hàng triệu cây 
giống được đưa ra thị trường mỗi 
năm, nếu nâng cao được tỷ lệ sống 
thêm 5%-10% sẽ bù đắp lại phần 
chi phí tăng lên. Hiện tại cây con 
hoàn chỉnh đưa ra vườn ươm đạt 
tỷ lệ sống trên 80% sau 30 ngày 
ươm trồng. Sáu năm qua anh và 
các cộng sự đều cố gắng tối ưu 
từng khâu, từ tuyển chọn giống 
gốc để tạo chồi mẫu ban đầu cho 
đến điều chỉnh số lượng cây trong 
bịch, thời gian nuôi cấy, tỷ lệ dinh 
dưỡng trong môi trường… để lứa 
cây sau khỏe mạnh phát triển hơn 
lứa trước. Hay khi thời tiết mát mẻ 
sẽ tăng số lượng đưa cây ra vườn 
ươm và giảm khi thời tiết khắc 
nghiệt. 

Hiện Florist Việt Nam sở hữu 2 
bộ giống hoa đồng tiền, trong đó, 
có hơn mười giống đồng tiền cao 
trồng để cắt cành và hơn 10 giống 
đồng tiền trung (medium) để trồng 
chậu. Nói về việc đăng ký bảo hộ 
sở hữu trí tuệ, anh Lê Vĩnh tiết lộ, 
ý định này đã có từ khi anh bắt tay 
vào nghiên cứu, vì muốn xây dựng 

doanh nghiệp theo hướng ứng 
dụng nông nghiệp công nghệ cao 
với các bước đi bài bản và bền 
vững. Chỉ khi đạt được mục tiêu 
ấy, anh mới có thể đưa tên tuổi 
doanh nghiệp của mình vượt khỏi 
biên giới. 

Người đứng đầu doanh nghiệp 
này cũng tiết lộ, anh đã bước đầu 
đầu tư một phòng nghiên cứu nhỏ 
và bắt tay vào việc nghiên cứu 
giống mới, dù biết rằng chặng 
đường này còn rất gian nan. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
  Nữ tiến sĩ Việt tận dụng vỏ 
thanh long sản xuất màng bọc 
thực phẩm thân thiện với môi 
trường  

TS Trương Thị Cẩm Trang với 
kinh nghiệm tiếp cận phương pháp 
tái chế phụ phẩm đã nghiên cứu 
cách tận dụng vỏ thanh long để 
tạo ra màng bọc thực phẩm. 

Từng có thời gian học nghiên 
cứu về chế tạo vật liệu tại Nhật 
Bản, TS Trương Thị Cẩm Trang 
(43 tuổi), Khoa Môi trường, Đại 
học Khoa học Tự nhiên, Đại học 
Quốc Gia TP HCM đã có cơ hội 
tiếp cận với nhiều phương pháp tái 
chế phụ phẩm nông nghiệp để tạo 
vật liệu mới hữu ích. Từ những 
nền tảng này, khi trở về quê 
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hương, TS Cẩm Trang đã ứng 
dụng vào nghiên cứu phương pháp 
biến vỏ thanh long để tạo ra màng 
pectin sinh học. 

Bắt đầu từ năm 2019, hiện 
công trình của nhóm nghiên cứu 
do TS Trương Thị Cẩm Trang 
thực hiện nay đã được hoàn thiện. 
Nhóm nghiên cứu cho biết, trong 
vỏ thanh long chứa lượng lớn 
pectin (chiếm 19-33%) cao hơn vỏ 
cam, quýt. Để thu triệt để lượng 
pectin sau tách chiết, nhóm cắt 
nhỏ từng vỏ thanh long và sấy khô 
trong 36 giờ ở mức nhiệt 60 độ C 
nhằm tăng khả năng tiếp xúc diện 
tích với các dung môi khi tách 
chiết pectin. 

Để tạo ra những màng dẻo có 
độ bền phù hợp, nhóm nghiên cứu 
đã tiến hành thử nghiệm trộn 
pectin được tách chiết từ vỏ thanh 
long với nhiều loại chất hóa dẻo 
khác nhau, trong đó, phát hiện 
chất poly ethylene glycol, khi kết 
hợp với pectin theo tỷ lệ 1:5, giúp 
tạo màng sinh học có tính ổn định, 
trong suốt, độ dẻo và dày vừa 
phải. 

Thành phẩm cuối cùng của 
nhóm nghiên cứu là vật liệu pectin 
không thấm nước, không bị ô xi 
hóa nhanh. Về độ thân thiện với 
môi trường, nhóm cho biết, sau 7 

ngày chôn trong môi trường đất, 
màng pectin từ vỏ thanh long có 
khả năng phân hủy tới 62,5%. 

TS Cẩm Trang cho biết, sản 
phẩm có tiềm năng lớn trong việc 
ứng dụng làm màng bọc thực 
phẩm hoặc túi sinh học phân hủy 
của vật liệu pectin từ vỏ thanh 
long. TS Trang cho biết, ngoài 
ứng dụng làm màng bọc thực 
phẩm thay thế túi nilon, màng 
nhựa PPE, nhóm tiếp tục nghiên 
cứu để chế tạo loại chỉ y học tự 
tiêu trên chuột thí nghiệm từ màng 
pectin này. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
  Sáng chế vật liệu giúp giải 
quyết vấn đề nước nhiễm xăng 
dầu 

Nhóm 4 sinh viên đến từ Viện 
Khoa học Công nghệ Môi trường 
thuộc Trường Đại học Bách khoa 
Hà Nội mới đây đã sáng chế thành 
công vật liệu aerogel siêu nhẹ có 
khả năng lọc nước nhiễm xăng 
dầu và hạn chế các tác hại của 
nguồn nước này tới môi trường và 
hệ sinh thái. 

4 sinh viên Viện Khoa học 
Công nghệ Môi trường bao gồm 
Phạm Thế Vinh, Nguyễn Thế 
Phong, Phạm Thị Hương Giang và 
Vũ Hữu Hòa dưới sự hướng dẫn 
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của PGS.TS Đoàn Thị Thái Yên 
mới đây đã thành công chế tạo vật 
liệu aerogel làm từ cellulose siêu 
nhẹ để lọc nước nhiễm xăng dầu 
góp phần giảm thiểu các ảnh 
hưởng tiêu cực đến môi trường và 
hệ sinh thái. 

 
Được biết, nhóm nghiên cứu đã 

tạo ra aerogel thuộc nhóm hữu cơ 
từ 3 nguồn sinh khối nông nghiệp 
dư thừa rất nhiều tại Việt Nam bao 
gồm: rơm rạ, lá dứa và bã mía. 
Kết quả, nhóm đã thu được một 
loại vật liệu aerogel có nhiều đặc 
tính ưu việt như khối lượng riêng 
nhỏ (16 - 63 mg/cm³), độ xốp rất 
cao (96-99%) và độ nổi tốt. 

Với những đặc tính trên, vật 
liệu aerogel của nhóm sinh viên 
Bách Khoa đã thể hiện được tính 
ứng dụng cao trong xử lý nước 
nhiễm xăng và dầu. Không chỉ 
vậy, aerogel cũng có thể ứng dụng 
vào sản xuất chất cách nhiệt trong 
quần áo, làm bao bì, vật liệu đóng 
gói, chất hấp phụ xăng- dầu, chất 
cách nhiệt, cách âm, trong y 

sinh,… 
Đề tài nghiên cứu khoa học về 

vật liệu aerogel siêu nhẹ lọc nước 
nhiễm xăng dầu góp phần giảm 
thiểu các ảnh hưởng tiêu cực đến 
môi trường và hệ sinh thái của 
nhóm sinh viên trên đã đạt giải 
Nhất cấp trường, được lựa chọn là 
1 trong 12 đề tài gửi đi dự thi cấp 
Bộ GD-ĐT của trường ĐH Bách 
khoa Hà Nội. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 
 
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN 
LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT 
TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ 
ĐẾN NĂM 2030 

Ngày 11/6/2021, Căn cứ Luật 
Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 
năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Sở hữu 
trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Kinh doanh bảo hiểm, 
Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14 tháng 
6 năm 2019; Căn cứ Nghị định 
số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 
01 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Khoa 
học và công nghệ; Căn cứ Nghị 
định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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tháng 8 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục 
Sở hữu trí tuệ và Vụ trưởng Vụ 
Pháp chế; Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ ban hành Thông tư 
quy định quản lý Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ đến năm 
2030. Quy định chung một số điều 
sau: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và 
đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định quản 
lý Chương trình phát triển tài sản 
trí tuệ đến năm 2030 (sau đây viết 
tắt là Chương trình) được phê 
duyệt theo Quyết định 
số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 
12 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ (Quyết định số 
2205/QĐ-TTg). 

2. Thông tư này áp dụng đối 
với các tổ chức, cá nhân thực hiện 
và tham gia Chương trình, các cơ 
quan, tổ chức và cá nhân khác có 
liên quan. 

Điều 2. Nguyên tắc quản lý 
Chương trình 

1. Thực hiện theo quy định của 
Luật Khoa học và công nghệ, Luật 
Sở hữu trí tuệ và các văn bản quy 
phạm pháp luật có liên quan. 

2. Việc quản lý Chương trình 
phải bảo đảm công khai, minh 
bạch. Các nhiệm vụ thuộc Chương 
trình được triển khai theo đúng 
mục tiêu, nội dung và không xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ của chủ 
thể quyền khác. 

3. Sử dụng kinh phí của 
Chương trình đúng mục đích, có 
hiệu quả, không lãng phí, tuân thủ 
Luật Ngân sách nhà nước và các 
quy định hiện hành. 

Điều 3. Nhiệm vụ thuộc 
Chương trình 

Nhiệm vụ thuộc Chương trình 
bao gồm các nhiệm vụ thường 
xuyên và các nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ. 

1. Nhiệm vụ thường xuyên 
thuộc Chương trình: Là nhiệm vụ 
gắn với chức năng, chuyên 
môn nghiệp vụ của cơ quan quản 
lý Chương trình, được thực hiện 
theo các quy định hiện hành về 
chế độ và định mức chi tiêu ngân 
sách nhà nước, thanh toán theo 
hợp đồng và thực tế phát sinh 
trong phạm vi dự toán của cơ quan 
quản lý Chương trình được phê 
duyệt, bao gồm: 

a) Hỗ trợ đăng ký bảo hộ ở 
trong và ngoài nước đối với sáng 
chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn 
hiệu và đăng ký bảo hộ, công nhận 
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giống cây trồng mới quy định 
tại điểm a khoản 2 mục II Điều 1 
Quyết định số 2205/QĐ-TTg; 

b) Biên soạn, phát hành tài liệu 
về sở hữu trí tuệ quy định tại điểm 
b khoản 6 mục II Điều 1 Quyết 
định số 2205/QĐ-TTg; 

c) Vinh danh, khen thưởng đối 
với các tập thể, cá nhân có thành 
tích trong hoạt động sở hữu trí 
tuệ quy định tại điểm d khoản 6 
mục II Điều 1 Quyết định số 
2205/QĐ-TTg… 

2. Nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ thuộc Chương trình: Là 
các nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ cấp quốc gia, cấp bộ và cấp 
tỉnh sử dụng kinh phí sự nghiệp 
khoa học và công nghệ của Nhà 
nước thông qua tuyển chọn hoặc 
giao trực tiếp để thực hiện các nội 
dung quy định tại mục II Điều 1 
Quyết định số 2205/QĐ-TTg, trừ 
các nhiệm vụ quy định tại điểm b 
khoản 1 Điều này… (Còn nữa). 

(Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Sơn La triển khai truy xuất 
nguồn gốc cho 81 sản phẩm 
OCOP 

Sở Khoa học và Công nghệ Sơn 

La vừa ban hành kế hoạch năm 
2021 thực hiện truy xuất nguồn 
gốc đối với các sản phẩm OCOP 
của tỉnh. 

 
Theo đó, 81 sản phẩm thuộc 

Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm (OCOP) sẽ được hỗ trợ thực 
hiện truy xuất nguồn gốc với mục 
tiêu đảm bảo công khai, minh 
bạch thông tin quá trình sản xuất 
nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh 
tranh của các sản phẩm OCOP của 
tỉnh Sơn La. 

Theo ông Lưu Bình Khiêm – 
Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) tỉnh Sơn La, việc 
triển khai kế hoạch này một mặt 
nhằm đảm bảo thống nhất và thực 
hiện đúng quy định trong việc truy 
xuất nguồn gốc đối với các sản 
phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh theo 
Đề án triển khai, áp dụng và quản 
lý hệ thống truy xuất nguồn gốc 
tại Quyết định số 100/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ.  

Theo kế hoạch, các sản phẩm 
OCOP đã được xếp hạng 3 sao, 4 
sao sẽ được hỗ trợ kinh phí thực 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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hiện truy xuất nguồn gốc. Sở 
Khoa học và Công nghệ là cơ 
quan chủ trì, phối hợp với Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn; UBND các huyện, thành 
phố; Văn phòng điều phối Nông 
thôn mới thực hiện kế hoạch này. 

Các bước tiến hành triển 
khai truy xuất nguồn gốc cho 81 
sản phẩm OCOP 

Khảo sát, đánh giá thực trạng 
của từng sản phẩm OCOP: 

Sở KH&CN chủ trì, phối hợp 
với Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, Văn phòng điều phối 
Nông thôn mới tỉnh, đơn vị tư vấn 
và các tổ chức, cá nhân là chủ thể 
của sản phẩm OCOP tiến hành 
khảo sát, đánh giá thực trạng của 
việc thực hiện truy xuất nguồn gốc 
đối với các sản phẩm trong thời 
gian qua. 

Lựa chọn các đối tượng để 
nâng cấp hoạt động truy xuất 
nguồn gốc: 

Sở KH&CN phối hợp Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, 
văn phòng Điều phối nông thôn 
mới, các đơn vị tư vấn đánh giá 
thực trạng từ đó lựa chọn các sản 
phẩm đã được đánh giá, xếp hạng 
sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên 
đủ các điều kiện (thực hiện được 
truy xuất nguồn gốc) tham gia để 

nâng cấp hoạt động truy xuất 
nguồn gốc, kết nối Cổng thông tin 
truy xuất nguồn gốc quốc gia. 

Cung cấp dữ liệu, yêu cầu 
Trung tâm Mã số mã vạch Quốc 
gia xây dựng các modul phù hợp 
với các nhóm sản phẩm OCOP 
của tỉnh: 

Đặt hàng với Trung tâm Mã số 
Mã vạch quốc gia (đơn vị quản lý 
Hệ thống thông tin truy xuất Quốc 
gia) về xây dựng, bổ sung modul 
các nhóm sản phẩm được thực 
hiện truy xuất nguồn gốc. 

Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn 
cho các doanh nghiệp sử dụng tài 
khoản, thiết lập thông tin trên 
cổng thông tin truy xuất quốc gia, 
kích hoạt tem truy xuất nguồn gốc. 

Tổ chức đào tạo, tập huấn tập 
trung hoặc đào tạo, hướng dẫn tại 
chỗ cho các chủ thể, cá nhân liên 
quan thiết lập tài khoản, kê khai 
dữ liệu quá trình sản xuất của từng 
lô, mẻ sản phẩm trên cổng thông 
tin truy xuất quốc gia, kích hoạt 
tem truy xuất nguồn gốc, dán và 
sử dụng tem truy xuất nguồn gốc 
đảm bảo theo quy định về truy 
xuất nguồn gốc theo Đề án 100. 

Cung cấp tem truy xuất nguồn 
gốc cho các tổ chức cá nhân: 

Để đảm bảo việc truy xuất 
nguồn gốc thống nhất trên cổng 
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thông tin truy xuất quốc gia, hoạt 
động quản lý truy xuất nguồn gốc 
trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và 
Công nghệ lựa chọn đơn vị cung 
cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc 
kết nối cổng thông tin truy xuất 
nguồn gốc, tem truy xuất nguồn 
gốc để thực hiện trên địa bàn tỉnh 
dưới sự quản lý của đơn vị. 

Trên cơ sở 7 bước trên để có 
các căn cứ xây dựng cổng thông 
tin truy xuất của tỉnh năm 2022 và 
các năm tiếp theo. 

Theo Giám đốc Sở KH&CN 
Sơn La, để kế hoạch triển khai có 
hiệu quả, việc triển khai thực hiện 
truy xuất nguồn gốc đối với các 
sản phẩm OCOP phải đảm bảo 
tính khoa học, thiết thực, hiệu quả 
đáp ứng các quy định về truy xuất 
nguồn gốc theo Đề án 100 đã được 
Chính phủ phê duyệt. 

Bên cạnh đó, đảm bảo sự phối 
hợp chặt chẽ giữa sở KH&CN, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn, Văn phòng điều phối nông 
thôn mới của tỉnh, các sở ngành 
liên quan, UBND các huyện, 
thành phố và các tổ chức, cá nhân 
tham gia sản xuất các sản phẩm 
OCOP. "Việc thực hiện truy xuất 
nguồn gốc đối với sản phẩm được 
lựa chọn phải đảm bảo kết nối 
thống nhất với Cổng thông tin truy 

xuất nguồn gốc quốc gia", ông 
Khiêm cho biết. 

Thời gian triển khai áp dụng 
TXNG cho các sản phẩm OCOP 
tỉnh Sơn La được thực hiện từ 
tháng 7 - 11/2021. 

(Theo vietq.vn) 
 
  Hàng loạt đặc sản hạt điều 
của startup Bình Phước được 
xếp hạng 4 sao chương trình 
OCOP  

14 sản phẩm từ hạt điều của 
các startup vừa lọt vào danh sách 
21 sản phẩm OCOP (Chương 
trình “Mỗi xã một sản phẩm”) 
của tỉnh này và đều được xếp hạng 
4 sao (bảng xếp hạng cao nhất 
của tỉnh Bình Phước). 

Theo UBND tỉnh Bình Phước, 
21 sản phẩm của 6 doanh nghiệp, 
1 hộ và 2 cơ sở sản xuất kinh 
doanh (SXKD) trong tỉnh đã được 
công nhận và cấp Giấy chứng 
nhận sản phẩm OCOP thuộc 
Chương trình “Mỗi xã một sản 
phẩm” tỉnh Bình Phước với thứ 
hạng từ 3 đến 4 sao; trong đó, 14 
sản phẩm hạt điều đều đạt 4 sao. 

14 sản phẩm nói trên bao gồm 
điều nhân, điều mật ong, điều rang 
tỏi, điều rang muối, điều wasabi 
(Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 
Phúc Thịnh Winut - TX. Phước 
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Long); điều rang muối và điều 
không rang muối (Công ty TNHH 
Hạt Điều Vàng - H.Phú Riềng); 
điều phô mai, điều tỏi ớt, điều 
Yum Thái, điều chanh muối, bánh 
Cashewpie... (Công ty TNHH 
Vinahe - TX. Phước Long); điều 
rang muối vỏ lụa (Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Gia Bảo - TP. 
Đồng Xoài) và điều rang muối 
(Cơ sở SXKD Như Hoàng - H.Bù 
Đăng). 

Trong 7 sản phẩm còn lại được 
OCOP của tỉnh gắn sao đợt này, 
cà phê nguyên chất Công Bình 
Phước (Công ty TNHH MTV 
Công Phát - TP. Đồng Xoài) đạt 4 
sao; 6 sản phẩm sau đây: yến sào 
Nam Phú (Công ty TNHH MTV 
Yến Sào Nam Phú - H.Chơn 
Thành), mật ong Sông Bé (Cơ sở 
SXKD Vũ Tiến Hoàng - TP. Đồng 
Xoài), hạt tiêu đen, hạt tiêu sọ, 
muối tiêu và mít sấy Cô Hai (Hộ 
SXKD Võ Thị Hiền - H. Bù Gia 
Mập) được gắn 3 sao.  

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước 
Trần Quốc Duy cho hay đa số các 
chủ sở hữu của 21 sản phẩm này 
đều là startup và doanh nhân trẻ 
tiêu biểu. Các thanh niên này luôn 
nỗ lực xây dựng các mô hình khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo và tham 
gia các hoạt động vì cộng đồng, 

góp phần lan tỏa điều tử tế, phát 
huy văn hóa chia sẻ của doanh 
nghiệp.   

Thời gian qua, Tỉnh Đoàn luôn 
tích cực hỗ trợ các startup trong 
tỉnh ở nhiều mặt, từ thăm hỏi, 
động viên; tập huấn kiến thức, kỹ 
năng khởi nghiệp đến tạo các sân 
chơi giao lưu, học hỏi trong cộng 
đồng startup; tổ chức các hội thảo 
trực tuyến giữa những startup 
Bình Phước với các hội doanh 
nghiệp tại Úc để tìm đầu ra cho 
nông sản, đặc biệt trong bối cảnh 
dịch bệnh. 

Trong khi đó, startup Nguyễn 
Hoàng Đạt, Giám đốc Công ty 
TNHH Vinahe, Bí thư Chi đoàn 
KP. Phước Trung - P. Phước Bình, 
Chủ nhiệm CLB Khởi nghiệp sáng 
tạo TX. Phước Long vô cùng hân 
hoan khi 5 sản phẩm hạt điều của 
anh đều đạt 4 sao. Anh Đạt xúc 
động bày tỏ mỗi một sản phẩm 
của Vinahe là kết tinh của cả một 
quá trình học hỏi, tìm tòi, nghiên 
cứu, chứa đựng tâm huyết của tất 
cả các thành viên trong công ty 
nhằm đưa ra thị trường những sản 
phẩm chất lượng và uy tín. 

Bình Phước hiện được xem là 
“thủ phủ” của cây điều với diện 
tích 175.000 ha, chiếm gần 50% 
diện tích và hơn 54% sản lượng 
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điều của cả nước. Việc canh tác và 
chế biến hạt điều đã giải quyết 
việc làm cho khoảng 50.000 lao 
động tại những khu vực nông 
thôn. Theo nhận định của Cục chế 
biến và Phát triển thị trường nông 
sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, so với hạt điều có 
xuất xứ từ các quốc gia khác, nhất 
là từ châu Phi, hai lợi thế của hạt 
điều Việt Nam chính là chất lượng 
và hương vị.  

(Theo baochinhphu.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Bảo hộ nhãn hiệu ở nước 
ngoài: Không để doanh nghiệp 
chông chênh  

Thống kê của Cục Sở hữu trí 
tuệ (Bộ KH&CN) cho thấy, hiện 
nay, các nhãn hiệu đăng ký nội 
địa là khoảng 50.000 đơn/năm, 
nhưng chỉ có khoảng 280 đơn yêu 
cầu đăng ký quốc tế. Con số khá 
khiêm tốn khiến đặt ra câu hỏi: 
Phải chăng doanh nghiệp Việt 
chưa hiểu về vai trò của nhãn hiệu 
sản phẩm nói riêng, sở hữu trí tuệ 
nói chung trong hoạt động xuất 
khẩu? 

Nhận thức vẫn là rào cản lớn 
Chia sẻ về tình huống thực tế 

của chính doanh nghiệp (DN) 
mình khi đăng ký nhãn hiệu tại 

nước ngoài, ông Phạm Ngọc Luận, 
CEO Thương hiệu Meet More 
Coffee cho biết, sau khi xuất một 
vài đơn hàng đầu tiên sang thị 
trường Hàn Quốc, công ty ông tiến 
hành nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu 
Meet More ở đây thì được cơ quan 
sở hữu trí tuệ Hàn Quốc thông báo 
từ chối do nhãn hiệu Meet More 
đã được đăng ký tại nước này. 

Ông Luận rất bất ngờ khi người 
đăng ký nhãn hiệu Meet More lại 
chính là đối tác phân phối của 
công ty ông tại Hàn Quốc. Sau đó, 
công ty ông đã thương thảo thành 
công với đối tác để có quyền đăng 
ký nhãn hiệu Meet More tại Hàn 
Quốc. 

 
Vải thiều Bắc Giang được bảo hộ chỉ 

dẫn địa lý tại Nhật Bản 
Các chuyên gia về sở hữu trí 

tuệ nhận định Meet More Coffee 
đã rất may mắn trong tình huống 
này khi nhận được thiện chí từ 
phía đối tác để có thể nhanh chóng 
lấy lại nhãn hiệu của chính mình. 
Trên thực tế, thời gian qua, nhiều 
vụ việc “kinh điển” vẫn thường 
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được các luật sư và các DN đề cập 
tới như những bài học về hậu quả 
của việc chưa nhận thức đầy đủ và 
lơ là trong bảo vệ tài sản trí tuệ 
của DN, thậm chí trong đó có cả 
những “ông lớn” như: Cà phê 
Trung Nguyên, Vinataba, kẹo dừa 
Bến Tre, nước mắm Phú Quốc… 

Ông Trần Lê Hồng, Phó Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho 
rằng, nếu muốn phát triển các sản 
phẩm ở nước ngoài, DN cần có 
thương hiệu, mà thương hiệu 
thông thường được định vị qua 
nhãn hiệu. 

Tuy nhiên, một nguyên tắc rất 
quan trọng mà các DN cần biết đó 
là, việc bảo hộ nhãn hiệu mang 
tính lãnh thổ, tức việc nhãn hiệu 
của DN được bảo hộ ở Việt Nam, 
không đồng nghĩa với việc nhãn 
hiệu cũng được bảo hộ ở Mỹ, 
Australia hay các nước khác. Đó 
chính là lý do DN cần tính đến 
việc đăng ký nhãn hiệu ở nước 
ngoài nếu muốn xây dựng và phát 
triển thương hiệu ở nước ngoài. 

Hiện nay đã có nhiều DN Việt 
Nam ý thức được vai trò của tài 
sản trí tuệ, thực hiện đăng ký bảo 
hộ sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng 
công nghiệp tại thị trường trong 
nước, nhưng số lượng DN thực 
hiện việc này ở nước ngoài còn rất 

ít, ngay cả khi các sản phẩm của 
DN Việt Nam đã có mặt ở nhiều 
thị trường trọng điểm trên thế giới. 

Qua 3 năm khảo sát các DN, 
đặc biệt là DN vừa và nhỏ, tại một 
tọa đàm trực tuyến mới đây do 
Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức, 
PGS.TS.Nguyễn Quốc Thịnh, Bộ 
môn Quản trị thương hiệu - Khoa 
Marketing, Đại học Thương mại, 
đã chỉ ra 3 rào cản dẫn đến DN 
Việt còn đang chần chừ không 
đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài. 
Đầu tiên là do nhận thức của các 
chủ DN, mặc dù đã có sự chuyển 
biến hơn trước nhưng nhiều chủ 
DN vẫn cho rằng DN của mình 
nhỏ, bán sản phẩm sang nước 
ngoài thông qua một nhà nhập 
khẩu thì trách nhiệm ở nước ngoài 
là của nhà nhập khẩu, ít quan tâm 
đến trách nhiệm cũng như bảo vệ 
quyền lợi của chính mình. 

Rào cản thứ hai là thủ tục ở các 
thị trường khác nhau cũng tương 
đối khác nhau, khi DN gặp phải 
rào cản về pháp lý, ngôn ngữ sẽ 
dẫn đến chán nản. Bên cạnh đó, 
kinh phí đăng ký không rẻ ở một 
số thị trường cũng là rào cản với 
DN nhỏ và siêu nhỏ. 

Không để DN chông chênh 
Tuy nhiên, trong bối cảnh hội 

nhập rộng mở và cạnh tranh quyết 
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liệt, các DN Việt rất cần được trợ 
lực từ các cơ quan quản lý, hiệp 
hội và cộng đồng. Nhà nước 
không thể làm thay cho DN, 
nhưng cũng không thể để DN 
chông chênh. 

Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí 
tuệ Trần Lê Hồng cho biết, để 
đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài, 
DN có thể tìm kiếm qua nhiều 
kênh khác nhau, đầu tiên là cơ 
quan quản lý nhà nước về sở hữu 
trí tuệ. Cục Sở hữu trí tuệ có đầy 
đủ thông tin trên website của Cục, 
từ hướng dẫn cách thức cho đến 
hỗ trợ về chuyên gia cho DN, có 
bàn tư vấn, hỗ trợ riêng cho người 
nộp đơn và các mẫu đơn cũng như 
cách thức xử lý đơn cho đến khi 
DN nộp đơn đăng ký quốc tế hoàn 
chỉnh, Cục mới tạm dừng quá 
trình hỗ trợ. 

Bên cạnh đó, việc DN sử dụng 
dịch vụ là rất phổ biến. Việt Nam 
hiện có khoảng 200 tổ chức đại 
diện sở hữu công nghiệp, họ đều 
có thể tư vấn chuyên nghiệp, đảm 
nhận việc đăng ký nhãn hiệu ra 
nước ngoài của DN. Ngoài ra, còn 
hàng loạt các biện pháp hỗ trợ DN 
về chuyên môn, tài chính… trong 
khuôn khổ các chương trình phát 
triển tài sản trí tuệ được triển khai 
ở cả Trung ương và địa phương. 

Theo quy luật chung, đăng ký 
tại từng nước sẽ rất tốn kém, mất 
công sức, nên hệ thống đăng ký 
nhãn hiệu quốc tế ra đời. Việt 
Nam đã tham gia vào Công ước 
Paris về bảo hộ sở hữu công 
nghiệp cho phép các DN được 
đăng ký ở hầu hết các nước trên 
thế giới. 

Cũng theo các chuyên gia, 
trong khi dịch bệnh COVID-19 
vẫn chưa được kiểm soát hoàn 
toàn, chuỗi cung ứng hàng hóa 
trên thế giới bị đứt gãy, giao 
thương quốc tế đang bị hạn chế, 
đây là thời điểm rất thích hợp để 
các DN soi lại chiến lược kinh 
doanh tại các thị trường nước 
ngoài, trong đó có việc giám sát 
quyền sở hữu trí tuệ của mình, bảo 
đảm cho việc xuất khẩu hàng hóa 
an toàn, không gặp kiện tụng về sở 
hữu trí tuệ, cũng là bảo vệ cho 
việc hoạt động kinh doanh của DN 
tại nước xuất khẩu. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

Cơ chế vượt trội nào khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư cho 
khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo?  

Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) đang rà soát, sửa đổi 
các quy định về xét duyệt nhiệm vụ 
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KH&CN theo hướng đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, tạo thuận lợi 
để doanh nghiệp (DN) tham gia 
nghiên cứu và ứng dụng kết quả 
nhiệm vụ KH&CN vào sản xuất, 
kinh doanh cũng như xây dựng cơ 
chế hợp tác công - tư trong đầu tư 
mạo hiểm cho KH&CN và đổi mới 
sáng tạo. 

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê 
Xuân Định nhấn mạnh việc hỗ trợ 
DN hoạt động đổi mới sáng tạo, 
trong đó tập trung vào nâng cao 
năng lực đổi mới, hấp thụ và làm 
chủ công nghệ cũng như đổi mới 
về nhận thức, coi đầu tư cho 
KH&CN là đầu tư cho phát triển, 
cần thời gian dài mới có kết quả. 
Mặt khác, cần tiếp tục hoàn thiện 
chính sách để chuyển dịch theo 
định hướng đưa DN trở thành 
trung tâm của hệ thống đổi mới 
sáng tạo quốc gia. 

Trong giai đoạn 2016-2020, 
với những chính sách và hành 
động quyết liệt của Chính phủ, 
tăng trưởng kinh tế nước ta ở mức 

cao và ổn định có phần đóng góp 
quan trọng của việc gia tăng ứng 
dụng và đổi mới công nghệ trong 
các ngành, lĩnh vực. 

Đáng chú ý, đầu tư cho 
KH&CN trong những năm qua 
đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ 
trong đóng góp của xã hội, nhất là 
từ khu vực DN. Nếu như khoảng 
10 năm trước đây, kinh phí hoạt 
động KH&CN chủ yếu dựa vào 
ngân sách Nhà nước (khoảng 70-
80% tổng đầu tư cho KH&CN), 
thì đến nay, đầu tư cho KH&CN 
từ ngân sách Nhà nước và từ DN 
đã tương đối cân bằng với tỷ lệ 
tương ứng là 52% và 48%. 

Vừa qua, trước những khó 
khăn, thách thức do dịch COVID-
19, việc phát huy các thành tựu 
nghiên cứu công nghệ cùng với 
việc thúc đẩy mạnh sự phối hợp 
hiệu quả giữa cơ quan quản lý, 
viện nghiên cứu và DN trong việc 
nghiên cứu ứng dụng công nghệ 
đã tạo ra các sản phẩm, giải pháp 
có chất lượng trong kiểm soát, 
phòng chống dịch bệnh. 

Mặc dù có những đóng góp 
trong tăng trưởng kinh tế và phát 
triển xã hội nhưng năng lực đổi 
mới công nghệ, hấp thụ công nghệ 
và đổi mới sáng tạo của DN trong 
nước còn nhiều hạn chế. 
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Trong giai đoạn 2011-2019, số 
trích lập Quỹ phát triển KH&CN 
của các DN đạt khoảng trên 
18.000 tỷ đồng nhưng vẫn còn 
nhiều DN, tập đoàn, tổng công ty 
chưa quan tâm trích lập và sử 
dụng Quỹ. Mặt khác, các DN mới 
chỉ sử dụng Quỹ để thực hiện 
được các đề tài nghiên cứu, dự án 
sản xuất thử nghiệm, mua sắm 
trang thiết bị nghiên cứu mà chưa 
thể sử dụng Quỹ cho việc đổi mới 
công nghệ phục vụ trực tiếp sản 
xuất. 

Về tổng quan có thể thấy rằng 
hiệu quả thu hút nguồn lực đầu tư 
từ xã hội, từ DN cho KH&CN 
chưa cao, tổng mức đầu tư xã hội 
cho KH&CN còn thấp và chưa bắt 
kịp xu hướng quốc tế. Điều này 
phản ảnh qua số liệu chi tiêu cho 
nghiên cứu và phát triển của Việt 
Nam hiện nay (cả Nhà nước và tư 
nhân) chỉ đạt mức 0,53% GDP, 
khá thấp so với bình quân của thế 
giới là 2,23% GDP (Thái Lan 
0,78%, Singapo 2,2%, Malaixia 
1,3%, Trung Quốc 2,1%). 

Qua khảo sát tại các DN cho 
thấy, DN vừa và nhỏ, đặc biệt là 
các DN khởi nghiệp khó tiếp cận 
được các nguồn vốn, tín dụng để 
tiến hành đổi mới công nghệ do 
vướng mắc về điều kiện tài sản 

bảo đảm. Nhiều DN chưa có tầm 
nhìn dài hạn về việc cải tiến, đổi 
mới công nghệ để phát triển bền 
vững; các nỗ lực đổi mới công 
nghệ tại DN còn mang tính nhỏ lẻ, 
thiếu hệ thống và chưa tận dụng 
được các thế mạnh, điều kiện 
thuận lợi của từng địa phương, 
từng vùng miền… 

Tuy nhiên, cũng phải thẳng 
thắn thừa nhận, vẫn còn hạn chế 
trong nhận thức của các cơ quan 
quản lý về chấp nhận rủi ro trong 
đầu tư cho ứng dụng, cải tiến và 
đổi mới công nghệ. Một số cơ chế 
ưu đãi thuế cho đầu tư đổi mới 
công nghệ còn khó thực thi do 
chưa có sự đồng bộ trong các quy 
định pháp luật. Chính sách về mua 
sắm công chưa tạo động lực 
khuyến khích cho việc sử dụng 
sản phẩm, dịch vụ là kết quả của 
hoạt động đổi mới, phát triển công 
nghệ của DN trong nước. Còn 
thiếu các biện pháp hỗ trợ của Nhà 
nước cho các DN đưa sản phẩm là 
kết quả của nghiên cứu, phát triển, 
đổi mới công nghệ tiếp cận được 
với các thị trường tiềm năng. 

Hơn nữa, liên kết giữa các DN, 
giữa DN với viện - trường và các 
cơ quan quản lý Nhà nước Trung 
ương và địa phương trong đổi 
mới, ứng dụng, chuyển giao và 
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phát triển công nghệ còn yếu; 
chưa có cơ chế khuyến khích sử 
dụng lực lượng lao động của viện 
- trường tham gia vào hoạt động 
đổi mới, cải tiến, phát triển công 
nghệ tại DN… 

Thực tiễn cho thấy các quốc 
gia và vùng lãnh thổ thành công 
trong quá trình chuyển từ thu nhập 
thấp sang thu nhập cao đều dựa 
vào KH&CN, đổi mới sáng tạo 
(điển hình như Hàn Quốc, 
Singapo, Ba Lan, Đài Loan…). Từ 
kinh nghiệm của các quốc gia 
thành công và từ thực tiễn nước ta, 
trong giai đoạn tới đây, để 
KH&CN, đổi mới sáng tạo thật sự 
là động lực chính trong tăng 
trưởng kinh tế, chúng ta cần tập 
trung vào 6 phương hướng trọng 
tâm. 

Đầu tiên, đó là phải hoàn thiện 
thể chế để tạo điều kiện thuận lợi 
cho các DN, tổ chức KH&CN, 
viện nghiên cứu, trường đại học 
tiến hành các hoạt động KH&CN, 
đổi mới sáng tạo, đặc biệt là cần 
có các cơ chế, chính sách mới đột 
phá, vượt trội và các chính sách 
thử nghiệm cho các mô hình mới 
trong phát triển kinh tế, mô hình 
kinh doanh mới, khuyến khích và 
thúc đẩy mạnh hoạt động nghiên 
cứu KH&CN, đổi mới sáng tạo. 

Thứ hai, tăng cường đầu tư cho 
KH&CN và đổi mới sáng tạo, tập 
trung vào huy động tối đa nguồn 
lực xã hội, trong đó từ DN là chủ 
yếu để đầu tư cho nghiên cứu và 
phát triển (R&D) nói riêng và đầu 
tư cho KH&CN, đổi mới sáng tạo 
nói chung. 

Thực tiễn nhiều quốc gia đã 
thành công trong vượt bẫy thu 
nhâp trung bình cho thấy các quốc 
gia này đã rất quan tâm đầu tư cho 
KH&CN và đổi mới sáng tạo 
(nhìn chung đều từ 1% GDP trở 
lên). 

Thứ ba, phát triển thị trường 
KH&CN và đổi mới sáng tạo trên 
nguyên tắc tiếp cận theo thông lệ 
quốc tế để tăng nhanh giá trị giao 
dịch hàng hóa KH&CN và đổi 
mới sáng tạo. Hỗ trợ phát triển các 
tổ chức trung gian, môi giới để 
tăng cường hoạt động dịch vụ môi 
giới, tư vấn chuyển giao công 
nghệ. Phát triển đồng bộ hệ thống 
hạ tầng quốc gia của thị trường 
KH&CN bao gồm sàn giao dịch 
công nghệ, cơ sở dữ liệu tích hợp, 
dùng chung và các cộng cụ để kết 
nối thị trường…  

Thứ tư, tập trung vào đổi mới 
công nghệ theo hướng trang bị 
công nghệ phù hợp trong toàn bộ 
nền kinh tế, đặc biệt là trong các 
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DN nhằm tạo ra tác động tích cực 
để nâng cao năng suất, chất lượng 
của các DN, của các ngành và của 
toàn bộ nền kinh tế. Từng bước 
nâng cao trình độ và năng lực 
công nghệ của quốc gia theo định 
hướng tăng nhanh tỷ lệ công nghệ 
cao, giảm dần công nghệ thấp và 
trung bình, ưu tiên đặc biệt cho 
xây dựng kinh tế số, kinh tế xanh, 
kinh tế tuần hoàn. 

Thứ năm, chú trọng phát triển 
nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn 
nhân lực chất lượng cao, nhân lực 
kỹ thuật, nhân lực quản trị công 
nghệ, nhân lực quản trị DN bao 
gồm cả nhân lực có kỹ năng được 
đào tạo phù hợp và thích ứng với 
nhu cầu của thị trường, nguồn 
nhân lực phù hợp với cuộc cách 
mạng công nghệ lần thứ tư và 
chuyển đổi số quốc gia. 

Cuối cùng, đó là là nâng cao 
năng lực đổi mới sáng tạo trong 
các DN mà trọng tâm là năng lực 
đổi mới công nghệ và năng lực 
quản trị DN. Hỗ trợ DN để có khả 
năng hấp thụ, làm chủ công nghệ 
mới chuyển giao từ nước ngoài và 
công nghệ tạo ra trong nước, tiến 
tới tự chủ công nghệ, qua đó từng 
bước xây dựng nền kinh tế tự chủ 
của đất nước. 

Đối với DN, Bộ KH&CN sẽ rà 

soát, sửa đổi các quy định về xét 
duyệt nhiệm vụ KH&CN theo 
hướng đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, tạo thuận lợi để DN tham 
gia nghiên cứu và ứng dụng kết 
quả nhiệm vụ KH&CN vào sản 
xuất - kinh doanh. 

Đồng thời tiếp tục triển khai 
các chính sách để phát triển mạnh 
mẽ DN khởi nghiệp sáng tạo, biến 
khởi nghiệp sáng tạo là một trong 
những động lực đột phá cho đổi 
mới mô hình tăng trưởng; xây 
dựng và phát triển các trung tâm 
đổi mới sáng tạo quốc gia; đẩy 
nhanh thành lập các trung tâm 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc 
gia, trước mắt tại Hà Nội, Đà 
Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh; 
tăng cường liên kết các mạng lưới 
đổi mới sáng tạo trong và ngoài 
nước. 

Đặc biệt có chính sách thúc đẩy 
khu vực tư nhân, cá nhân và các 
DN lớn đầu tư mạo hiểm cho khởi 
nghiệp sáng tạo; xây dựng cơ chế 
hợp tác công - tư trong đầu tư mạo 
hiểm cho KH&CN và đổi mới 
sáng tạo. 

Mặt khác, Bộ cũng triển khai 
đồng bộ, tổng thể các giải pháp 
nâng cao năng suất lao động, chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa của DN 
thông qua các hoạt động hỗ trợ về 
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đổi mới, chuyển giao, ứng dụng và 
làm chủ công nghệ, tiêu chuẩn - 
đo lường - chất lượng, khai thác 
sáng chế và xác lập quyền sở hữu 
trí tuệ, thông tin về KH&CN; 
khuyến khích DN đầu tư nước 
ngoài hình thành các trung tâm 
nghiên cứu và triển khai, đổi mới 
sáng tạo tại Việt Nam. 

Đối với các viện nghiên cứu, 
đại học, tổ chức KH&CN, cần có 
chính sách, giải pháp để đại học 
thực sự trở thành các trung tâm 
nghiên cứu KH&CN. Bộ KH&CN 
là đầu mối định hướng nội dung 
hoạt động KH&CN, quản lý điều 
hành các chương trình, đề tài 
nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ; phối hợp với Bộ 
GD&ĐT có cơ chế liên quan đến 
giảng viên tham gia hoạt động 
KH&CN ở DN; ươm tạo DN khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo trong các 
cơ sở giáo dục đại học. 

Xác định, quy hoạch lại hệ 
thống cơ sở nghiên cứu KH&CN 
của Việt Nam trong thời kỳ mới, 
ngoài hai Viện Hàn lâm: Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam và Khoa 
học xã hội Việt Nam, hai Đại học 
Quốc gia: Hà Nội và Thành phố 
Hồ Chí Minh, các viện nghiên cứu 
trực thuộc bộ, ngành... cần đặc 
biệt lưu ý đến các trường đại học, 

các viện nghiên cứu thuộc DN. 
Từ đó, xác định nhiệm vụ đặt 

hàng nghiên cứu, nguồn lực Nhà 
nước sẽ tập trung đầu tư, mức 
độ đầu tư và cơ chế tài chính, 
chính sách hỗ trợ, khuyến khích, 
động viên DN tham gia phát triển 
KH&CN, củng cố hệ thống các cơ 
sở nghiên cứu KH&CN; sửa đổi, 
hoàn thiện quy định pháp luật về 
cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 
công lập, nhất là đối với các tổ 
chức KH&CN công lập. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
Nửa đầu năm 2021, Hà Nội xử 
lý hơn 13.000 vụ gian lận 
thương mại  

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 
Hà Nội đã tiến hành xử phạt 
13.369 vụ vi phạm về hàng cấm, 
hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm 
sở hữu trí tuệ và gian lận thương 
mại. 

Cụ thể, Phó Cục trưởng Cục 
Quản lý thị trường Hà Nội, Trần 
Việt Hùng cho biết, 6 tháng đầu 
năm, Cục QLTT Hà Nội đã chỉ 
đạo các Đội QLTT thực hiện các 
kế hoạch của Cục QLTT thành 
phố ban hành: Kế hoạch số 
07/KH-QLTTHN, ngày 31/3/2021 
triển khai thực hiện công tác đấu 
tranh, phòng chống hàng giả, hàng 
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không rõ nguồn gốc xuất xứ và 
hàng hóa xâm phạm quyền SHTT; 
Kế hoạch số 06/KH-QLTTHN, 
ngày 31/3/2021 triển khai thực 
hiện công tác kiểm tra, kiểm soát 
hoạt động thương mại điện tử trên 
địa bàn thành phố Hà Nội; các văn 
bản chỉ đạo về tăng cường kiểm 
tra, kiểm soát thị trường; kiểm tra, 
ngăn chặn sử dụng các sản phẩm 
thuốc lá mới; tăng cường công tác 
phòng chống dịch bệnh Covid-
19... 

 
Đơn vị chủ trì 1 đoàn kiểm tra 

liên ngành công tác an toàn thực 
phẩm “Tháng hành động vì An 
toàn thực phẩm” năm 2021. 

Với vai trò là cơ quan thường 
trực Ban chỉ đạo 389 Thành phố, 
đơn vị đã tham mưu Ban chỉ đạo 
389 Thành phố xây dựng và ban 
hành các văn bản chỉ đạo các Sở, 
ngành thành viên trong công tác 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả trên địa bàn. 

Kết quả, Cục QLTT Hà Nội đã 
kiểm tra 2.744 vụ; xử lý: 2.744 vụ. 

Phạt hành chính 26,872 tỷ đồng. 
Trị giá tiền bán hàng, hàng tịch 
thu, hàng buộc tiêu hủy và chuyển 
đổi mục đích sử dụng 63,222 tỷ 
đồng. 

Trong thời gian này, Công an 
thành phố đã ban hành và triển 
khai thực hiện Kế hoạch số 
96/KH-CAHN-PC03, ngày 
5/3/2021 về công tác chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả năm 2021; văn bản số 
2696/CAHN-PC03, ngày 
13/4/2021 về tăng cường công tác 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả trên địa bàn. 

Đơn vị chỉ đạo các phòng 
nghiệp vụ; công an các quận, 
huyện, thị xã tăng cường các biện 
pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình 
hình các địa bàn, tuyến trọng 
điểm, các đối tượng chủ mưu, cầm 
đầu. Xác lập các chuyên án, đấu 
tranh, triệt phá các đường dây, ổ 
nhóm buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả, vi phạm ATTP 
tại các địa bàn trọng điểm như chợ 
Đồng Xuân (Hoàn Kiếm), chợ 
Ninh Hiệp (Gia Lâm), chợ Hòa 
Bình (Hai Bà Trưng), ga Hà Nội, 
sân bay quốc tế Nội Bài, một số 
kho, bến bãi thuộc quận Hoàng 
Mai, huyện Thanh Trì. 

Kết quả, đơn vị phát hiện 1.903 



 Số 245 – 07/2021 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 32 
 

vụ, xử lý 1.848 vụ, phạt hành 
chính 12,413 tỷ đồng; truy thu 
thuế, thu hồi thuế 342,892 tỷ 
đồng. Trị giá hàng vi phạm 38,091 
tỷ đồng. Khởi tố 60 vụ đối với 92 
đối tượng. 

Cục Hải quan Hà Nội: Ban 
hành và triển khai Kế hoạch số 
17/KH-HQHN, ngày 26/2/2021 về 
việc thực hiện công tác kiểm soát 
Hải quan năm 2021; văn bản số 
917/HQHN-CBL, ngày 2/4/2021 
về việc tăng cường công tác chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả; Công văn số 
1453/HQHN-CBL, ngày 
19/5/2021 về việc tăng cường 
công tác đấu tranh chống buôn 
lậu, vận chuyển, kinh doanh thuốc 
lá điếu, xì gà do nước ngoài sản 
xuất; Kế hoạch số 1676/KH-
HQHN, ngày 9/6/2021 về Tháng 
hành động phòng chống ma túy 
năm 2021 trên địa bàn Hà Nội. 

Cục chỉ đạo lực lượng Hải 
quan tăng cường các biện pháp 
nghiệp vụ kiểm soát hải quan tại 
các địa bàn trọng điểm như Chi 
cục Hải quan: Cửa khẩu sân bay 
quốc tế Nội Bài, Chuyển phát 
nhanh, Hải quan đường sắt Yên 
Viên và các cảng nội địa ICD. 

Cục chú trọng các mặt hàng 
cấm (ma túy, động vật hoang dã, 

vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ, thiết 
bị điện tử đã qua sử dụng…); hàng 
tiêu dùng (rượu, bia, thuốc lá, 
bánh kẹo, mỹ phẩm, thực phẩm 
chức năng…). Tăng cường kiểm 
tra hàng hóa nhập khẩu thuộc diện 
quản lý chất lượng vệ sinh an toàn 
thực phẩm như mặt hàng thịt và 
sản phẩm từ thịt, sữa. 

Kết quả, Cục Hải quan thành 
phố phát hiện, bắt giữ và xử lý 
595 vụ, phạt hành chính 9,073 tỷ 
đồng; truy thu thuế, thu hồi thuế 
899 triệu đồng. Trị giá hàng vi 
phạm 78,094 tỷ đồng. 

Được biết, do diễn biến xấu 
của dịch COVID-19 khiến các 
chuyến bay bị giảm mạnh, do đó 
trong 6 tháng này tình hình buôn 
bán, vận chuyển hàng lậu, hàng 
cấm, gian lận thương mại và vận 
chuyển hàng hóa qua biên giới có 
nhiều diễn biến phức tạp. 

Trước những thực tiễn trên, 
Ban Chỉ đạo 389 TP. Hà Nội xác 
định, trong thời gian tới, sẽ đặt 
công tác chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả là nhiệm 
vụ quan trọng, thường xuyên để 
chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, không 
có vùng cấm; các sở, ngành thành 
viên và Ban Chỉ đạo 389 các quận, 
huyện, thị xã nghiêm túc đánh giá 
những tồn tại, hạn chế trong công 
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tác đấu tranh chống buôn lậu, gian 
lận thương mại, hàng giả thời gian 
qua; cần nâng cao năng lực để 
nhận diện các phương thức, thủ 
đoạn của các đối tượng buôn lậu; 
các đối tượng chủ mưu, cầm đầu 
nhằm ngăn chặn, triệt phá hiệu 
quả các vụ vi phạm về buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Tại sao doanh nghiệp cần 
phải đăng ký nhãn hiệu ở các thị 
trường xuất khẩu?  

Tọa đàm "Bảo hộ nhãn hiệu ở 
nước ngoài cho các doanh nghiệp 
Việt Nam" do Báo điện tử 
VnExpress và Cục Sở hữu trí tuệ 
tổ chức đã giải đáp những thắc 
mắc liên quan đến thực trạng, tầm 
quan trọng của việc đăng ký bảo 
hộ nhãn hiệu. 

Trong quá trình hội nhập kinh 
tế quốc tế thông qua đàm phán, ký 
kết và thực thi các Hiệp định 
thương mại tự do song phương và 
đa phương, doanh nghiệp Việt 
ngày càng nhận ra tầm quan trọng 
của đăng ký bảo hộ nhãn hiệu khi 
tham gia vào cuộc chơi quốc tế. 
Trên thực tế, nhiều thương hiệu 
nổi tiếng trong nước từng bị các 
doanh nghiệp nước ngoài xâm 
phạm và phần lớn bị mất thương 

hiệu. 

 
Vì vậy việc các doanh nghiệp 

cần phải đăng ký nhãn hiệu ở các 
thị trường xuất khẩu càng trở nên 
quan trọng. Chia sẻ tại buổi tọa 
đàm, TS. Trần Lê Hồng, Phó Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, 
nhãn hiệu là yếu tố không thể 
thiếu và mang tính chất trọng tâm 
trong việc phát triển thương hiệu 
của các doanh nghiệp, nhất là khi 
xuất khẩu ra nước ngoài. Để nhãn 
hiệu được bảo hộ thì việc đăng ký 
ở đâu, quốc gia nào là điều rất 
quan trọng. 

Trong quy luật chung, đăng ký 
tại từng nước sẽ rất tốn kém, mất 
công sức, nên hệ thống đăng ký 
nhãn hiệu quốc tế ra đời và Cục 
Sở hữu trí tuệ là đơn vị đầu mối 
trong lĩnh vực này. Cụ thể, Công 
ước Paris cho phép các doanh 
nghiệp được đăng ký ở các nước 
trên thế giới. 

Nhìn chung, nếu muốn phát 
triển các sản phẩm ở nước ngoài, 
doanh nghiệp cần có thương hiệu, 
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thông thường được định vị qua 
nhãn hiệu là chủ yếu, nên muốn 
bảo vệ được thương hiệu ở nước 
ngoài thì cần đăng ký ở nước 
ngoài. 

Bàn về ý nghĩa, vai trò của việc 
phát triển thương hiệu của doanh 
nghiệp Việt trong nỗ lực xâm 
nhập, mở rộng thị trường ngoài 
nước, PGS. TS Nguyễn Quốc 
Thịnh, Bộ môn Quản trị thương 
hiệu - Khoa Marketing, Đại học 
Thương mại cũng chia sẻ, rào cản 
dẫn đến doanh nghiệp Việt không 
đăng ký nhãn hiệu do nhận thức 
của các chủ doanh nghiệp cho 
rằng doanh nghiệp mình bé, không 
quan tâm đến trách nhiệm của 
mình. Không có một doanh nghiệp 
nào xây dựng thành công nếu 
không có quyết tâm bảo vệ thương 
hiệu. Ngoài ra, doanh nghiệp tìm 
hiểu về tiếng nước ngoài, chán 
nản.  

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Bán hàng giả mạo nhãn 
hiệu trên Facebook, chủ tài 
khoản bị phạt 25 triệu đồng  

Thông tin từ Tổng cục QLTT 
cho biết, mới đây, Cục trưởng Cục 
QLTT tỉnh Gia Lai đã ban hành 
quyết định xử phạt một chủ tài 
khoản trên Facebook số tiền 25 

triệu đồng do có hành vi buôn bán 
hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và 
kinh doanh hàng giả trên môi 
trường Internet. 

Cụ thể, Cục QLTT cho biết, 
qua thời gian theo dõi và quản lý 
địa bàn, vào ngày 24/6/2021, Đội 
QLTT số 3 thuộc Cục QLTT tỉnh 
Gia Lai đã tiến hành kiểm tra đột 
xuất đại điểm kinh doanh của bà 
Nguyễn Thị Liên, tại địa chỉ 
đường Anh Hùng Núp, tổ dân phố 
6, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, 
tỉnh Gia Lai. 

Tại thời điểm kiểm tra, bà Liên 
đang sử dụng tài khoản mạng xã 
hội Facebook có tên “Kim Lien” 
có địa chỉ: 
https://www.facebook.com/kimlie
ndamcongsorevadep/ để 
livestream, chốt đơn và bán trực 
tiếp trên mạng xã hội, giao nhận 
theo hình thức COD thông qua các 
đơn vị chuyển phát nhanh. 

Qua kiểm tra Đoàn kiểm tra 
phát hiện tại vị trí đang livestream 
có 69 cái áo thun, trên áo in nhãn 
hiệu GC (Gucci), nhãn hiệu đang 
được bảo hộ tại Việt Nam, bà Liên 
không xuất trình được hoá đơn, 
chứng từ chứng minh nguồn gốc 
hợp pháp theo quy định. Đoàn 
kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số 
hàng hoá nêu trên và đồng thời 
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phối hợp với chủ sở hữu công 
nghiệp theo giấy uỷ quyền của 
Gucci tại Việt Nam để gởi hình 
ảnh đối chiếu, xem xét kết quả 
giám định từ đó đi đến kết luận 
toàn bộ số sản phẩm trên là hàng 
hoá giả mạo nhãn hiệu Gucci đang 
được bảo hộ tại Việt Nam. 

Căn cứ quy định của pháp luật 
và tài liệu có trong hồ sơ, Cục 
trưởng Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã 
ban hành Quyết định xử phạt 
chính đối với hành vi buôn bán 
hàng hoá giả mạo nhãn hiệu và 
kinh doanh hàng giả trên môi 
trường Internet với tổng số tiền 
phạt là 25 triệu đồng, đồng thời 
buộc tiêu huỷ toàn bộ số hàng hoá 
giả mạo nhãn hiệu đã tạm giữ và 
đình chỉ hoạt động kinh doanh đối 
với hành vi vi phạm này trong thời 
hạn 02 tháng.  

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

Những chất độc hại trong mỹ 
phẩm nguy hiểm thế nào? 

Với nhiều chị em phụ nữ, mỹ 
phẩm là vật bất ly thân. Tuy nhiên 
việc lựa chọn mỹ phẩm an toàn rất 
quan trọng bởi hiện nay trên thị 
trường xuất hiện nhiều loại mỹ 
phẩm chứa các chất độc hại, 
không được kiểm duyệt chất 
lượng, gây nguy hiểm tới sức khỏe 

con người. 
Tiếp xúc với hai loại PFAS 

được nghiên cứu nhiều nhất là 
PFOA và PFOS, có liên quan với 
tăng nguy cơ mắc một số bệnh 
ung thư, cân nặng sơ sinh thấp, 
các vấn đề về tuyến giáp và hệ 
miễn dịch. 

Petrolatum và paraffinum 
liquidum 

Petrolatum hay paraffinum 
liquidum có vai trò khóa ẩm trên 
da và tóc. Đây là hai loại dầu 
khoáng được lấy từ dầu mỏ nên rất 
độc hại cho da. Nếu chúng ta sử 
dụng sản phẩm có chứa 
petrolatum hay paraffinum 
liquidum lâu dài thì có thể bị dị 
ứng da, vô sinh và ung thư,…  

Hai loại hóa chất độc hại này 
thường có trong các sản phẩm 
chăm sóc da rẻ tiền như kem 
dưỡng ẩm cho da, son dưỡng 
môi,… 

Triethanolamine 
Triethanolamine là loại hóa 

chất không màu hay màu vàng 
nhạt và thường mang mùi amoniac 
nhẹ. Triethanolamine được tạo nên 
từ ethylene oxide và ammonia. 
Hợp chất này cho tác dụng tăng độ 
pH của các loại mỹ phẩm như 
kem dưỡng ẩm cho da, phấn nền, 
phấn mắt,… 
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Theo các bác sĩ chăm sóc 
da nếu chúng ta sử dụng sản phẩm 
có chứa triethanolamine trong thời 
gian lâu dài thì có thể sẽ gây hại 
cho da và đường hô hấp. Vì vậy, 
nếu bạn đang dùng loại mỹ phẩm 
có thành phần triethanolamine thì 
hãy chú ý rửa sạch da hàng ngày 
nhằm hạn chế tối đa tác dụng phụ. 
Để đảm bảo an toàn, cơ quan FDA 
của Mỹ khuyến cáo người tiêu 
dùng không nên sử dụng bất kỳ 
loại hóa mỹ phẩm nào có chứa 
triethanolamine nhiều hơn 5%. 

Chất cồn 
Cồn là một loại hóa chất được 

sử dụng rất phổ biến trong mỹ 
phẩm trị mụn hay sữa rửa mặt. 
Trên thị trường hiện nay một số 
loại cồn thường có mặt trong 
thành phần của mỹ phẩm như 
methanol hay benzyl,… Mặc dù 
cho tác dụng làm sạch, diệt khuẩn 
nhưng các hóa chất này cũng có 
thể gây khô da, kích ứng hoặc tệ 
hơn là viêm da. Do đó, chị em hãy 
hạn chế sử dụng các loại mỹ phẩm 
trong thành phần có chứa nhiều 
cồn. 

Chất trị mụn Benzoyl 
Peroxide trị mụn có nhiều tác 
dụng phụ nguy hiểm 

Benzoyl Peroxide trị mụn dưới 
da và có tác dụng làm se nhân 

mụn nhanh. Benzoyl peroxide 
(BP) sẽ cung cấp oxy vào các lỗ 
chân lông - nơi mà các vi khuẩn 
gây mụn phát triển mạnh. Bởi các 
vi khuẩn không thể sống trong 
môi trường giàu oxy, do vậy, BP 
sẽ diệt tận gốc vi khuẩn. 

BP xâm nhập vào lỗ chân lông 
và tiêu diệt vi khuẩn, chúng tiếp 
tục kích thích quá trình trao đổi 
chất, giúp lỗ chân lông thông 
thoáng và hỗ trợ chăm sóc da phát 
triển tận sâu. Ngoài ra, BP hoạt 
động như một chất chống viêm, 
ngăn mụn và điều trị mẩn đỏ một 
cách vô cùng hiệu quả. 

Dù đóng vai trò khá quan trọng 
nhưng nếu sử dụng ở liều cao thì 
mỹ phẩm chứa thành phần BP sẽ 
gây ra nhiều tác dụng phụ không 
mong muốn. 

Tăng sắc tố sau viêm (PIH) là 
một đặc điểm của mụn trứng cá, 
và Benzoyl Peroxide không giải 
quyết được vấn đề này. Theo 
chuyên các gia thẩm mỹ, BP có 
thể gây ra hiện tượng tăng sắc tố, 
đặc biệt đối với những làn da 
trung bình và tối. 

Không chỉ vậy, Benzoyl 
Peroxide có tác dụng làm se nhân 
mụn nhanh, vì vậy da sẽ thường bị 
khô, bong tróc.  

(Theo sohuutritue.net.vn) 


