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HỘI NGHỊ  THÚC ĐẨY HỢP 
TÁC GIỮA ASEAN VÀ TỔ 
CHỨC NĂNG SUẤT CHÂU Á 
TRONG LĨNH VỰC NĂNG 
SUẤT 

Ngày 10/12/2020, tại Hà Nội, 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng, Bộ Khoa học và Công 
nghệ, tổ chức Hội nghị "Thúc đẩy 
hợp tác giữa ASEAN và APO 
trong lĩnh vực năng suất". Tham 
dự hội nghị có ông Huỳnh Thành 
Đạt, Bộ trưởng Khoa học và Công 
nghệ; đại diện các đại sứ quán của 
các nền kinh tế thành viên APO và 
ASEAN tại Hà Nội; một số tổ 
chức quốc tế tại Hà Nội; đại diện 
Việt Nam tại các Ủy ban liên quan 
của ASEAN... 

 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh 

Thành Đạt phát biểu tại hội nghị. 
Thành phần phía nước ngoài 

tham dự theo hình thức trực tuyến, 
gồm: Tổng thư ký APO, Phó Tổng 
thư ký ASEAN, Ban thư ký APO, 

Ban thư ký ASEAN, lãnh đạo và 
đại diện các tổ chức năng suất của 
thành viên APO, các cơ quan tiêu 
chuẩn hóa của ASEAN... 

Hội nghị diễn ra vào năm Việt 
Nam là Chủ tịch của APO và Chủ 
tịch của Ủy ban Tư vấn về Tiêu 
chuẩn và Chất lượng của ASEAN. 
Việc chủ trì tổ chức hội nghị thể 
hiện sự tích cực và chủ động của 
Việt Nam với vai trò Chủ tịch của 
hai tổ chức nêu trên, góp phần 
thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan 
hệ của Việt Nam với các quốc gia, 
vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế, 
thúc đẩy hợp tác trong khu vực. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ 
trưởng Khoa học và Công nghệ 
Huỳnh Thành Đạt cho biết, Cách 
mạng công nghiệp 4.0 và đại dịch 
Covid-19 trên phạm vi toàn cầu đã 
đặt các quốc gia trước thách thức 
của việc phải luôn đổi mới các 
phương thức quản trị và hệ thống 
điều hành để thích ứng trạng thái 
bình thường mới. Vai trò của khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo trở nên quan trọng hơn bao giờ 
hết trong thúc đẩy tăng năng suất 
lao động, chất lượng tăng trưởng 
và năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp và nền kinh tế, đặc biệt 
giúp các Chính phủ thực hiện mục 
tiêu kép, vừa bảo đảm phòng, 
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chống dịch bệnh, vừa phục hồi 
kinh tế. Sáng kiến hợp tác giữa 
ASEAN và APO về năng suất cho 
phép các bên khai thác các cơ hội 
mới, lĩnh vực và phương thức hợp 
tác mới với các chương trình, dự 
án cụ thể có thể mang lại hiệu quả 
và tác động lớn, giúp các nền kinh 
tế thành viên trở nên năng suất 
hơn, cạnh tranh hơn và có khả 
năng chống chịu tốt hơn trước các 
thách thức và biến động khó lường 
của thế giới hiện đại. Bộ trưởng 
cho biết Chính phủ Việt Nam nhấn 
mạnh vai trò của ASEAN trong 
góp phần tái định hình thế giới sau 
COVID-19 và điều chỉnh chuỗi 
sản xuất, cung ứng toàn cầu. 

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt 
cho rằng, đối với các doanh 
nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp 
nhỏ và vừa hay siêu nhỏ, tăng 
cường năng suất và công nghệ là 
chìa khóa để hội nhập và kết nối 
thành công vào mạng lưới sản 
xuất của các công ty đa quốc gia 
trong khu vực và chuỗi cung ứng 
toàn cầu. Lực lượng khoa học và 
công nghệ phải được trang bị đủ 
năng lực và tiềm lực để đón đầu 
các xu hướng mới, giải quyết được 
các thách thức đặt ra trong thực 
tiễn, hỗ trợ doanh nghiệp và các 
bên liên quan trong hệ sinh thái 

đổi mới sáng tạo trụ vững và phát 
triển dựa trên các nền tảng sản 
xuất thông minh và công nghệ 
mới.  

Ông Yamada Takio, Đại sứ 
Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng, 
Việt Nam với quy mô dân số lớn, 
đội ngũ lao động cần cù và ưu tú 
đang trở thành thị trường tiềm 
năng. Ông Yamada Takio Bày tỏ 
quan điểm ủng hộ Việt Nam và 
các nước ASEAN trong việc nâng 
cao năng suất. Trong bối cảnh đại 
dịch, việc cải thiện năng suất trở 
nên cần thiết hơn lúc nào hết để 
phát huy các nguồn lực nêu trên. 
Chính phủ Nhật Bản luôn sẵn sàng 
hỗ trợ Việt Nam và các nước 
ASEAN trong lĩnh vực nâng cao 
năng suất lao động. 

Một nội dung quan trọng được 
đề cập trong Hội nghị là triển khai 
sáng kiến của Việt Nam trong 
nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 
về xây dựng lộ trình, giải pháp 
nhằm tiếp cận, thúc đẩy sản xuất 
thông minh cho các quốc gia 
ASEAN. Đây là một trong 13 sáng 
kiến đã được các nhà lãnh đạo 
ASEAN phê duyệt trong năm 
2020. Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng đại diện cho Việt Nam 
tham gia tích cực trong việc xây 
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dựng Lộ trình và các giải pháp 
thúc đẩy sản xuất thông minh 
trong ASEAN. 

Hội nghị là cơ hội để đại biểu 
trong nước và nước ngoài tham 
gia đóng góp ý kiến cho dự thảo 
bản lộ trình, từ đó tạo cơ hội cho 
bộ, ngành, địa phương và doanh 
nghiệp Việt Nam nắm bắt các ý 
tưởng mới, các xu thế phát triển 
của thế giới và khu vực (như 
chuyển đổi số, sản xuất thông 
minh, thúc đẩy năng suất dựa trên 
khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo…) nhằm góp phần vào 
xây dựng, thực hiện chiến lược, 
chính sách phát triển kinh tế - xã 
hội. 

(Theo vista.gov.vn) 
 

FTA LỚN NHẤT THẾ GIỚI, 
THAM VỌNG NHẤT DO 
ASEAN KHỞI NGHIỆP KHỞI 
XƯỚNG 

Trong năm 2020 rất khó khăn, 
Việt Nam đã phát huy rất tốt vai 
trò Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ 
tọa luân phiên của RCEP, phát 
huy vai trò trung tâm, dẫn dắt của 
ASEAN để đạt được thành quả là 
việc ký kết Hiệp định. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Trần Tuấn Anh nhận định như trên 
khi trả lời phỏng vấn Báo điện tử 

Chính phủ, ngay sau khi Hiệp định 
RCEP được ký kết ngày 15/11, 
trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao 
ASEAN lần thứ 37 và các Hội 
nghị liên quan, do Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.  

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc, việc ASEAN và các Đối tác 
kết thúc đàm phán và ký chính 
thức Hiệp định RCEP thể hiện 
cam kết và quyết tâm mạnh mẽ 
của các nước trong khu vực thúc 
đẩy tự do hóa và liên kết kinh tế, 
rất đáng khích lệ. 

 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc-Chủ 

tịch ASEAN 2020 và các nhà lãnh đạo 
ASEAN, lãnh đạo 5 nước đối tác cùng chứng 
kiến sự kiện quan trọng này tại các đầu cầu. 

Theo Thủ tướng, khuôn khổ 
hợp tác mới của Hiệp định RCEP 
sẽ góp phần đẩy mạnh tiến trình 
xây dựng Cộng đồng Kinh tế 
ASEAN 2025.  Từ đó, ASEAN sẽ 
trở thành đối tác năng động, mạnh 
mẽ, hợp tác vì sự thịnh vượng 
chung. “Lễ ký kết Hiệp định 
RCEP hôm nay là niềm tự hào, là 
thành quả to lớn của việc các nước 
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ASEAN với vai trò trung tâm của 
mình đã cùng với các nước đối tác 
đặt nền móng cho một giai đoạn 
hợp tác mới mang tính toàn diện, 
lâu dài, hướng đến tương lai, phù 
hợp với trình độ phát triển và 
mang lại lợi ích cho tất cả các 
nước trong khu vực”, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. 

Trong khi đó, trong tuyên bố 
chung về Hiệp định RCEP, những 
người đứng đầu Nhà nước/Chính 
phủ các nước thuộc ASEAN và 
các đối tác Australia, Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc và New 
Zealand, bày tỏ vui mừng chứng 
kiến việc ký Hiệp định RCEP, 
trong bối cảnh toàn cầu đang phải 
đối mặt với những thách thức chưa 
từng có do đại dịch COVID-19 
gây ra. 

Trước tác động tiêu cực của 
đại dịch đối với nền kinh tế cũng 
như đối với cuộc sống và sự an 
toàn của người dân, việc ký Hiệp 
định RCEP thể hiện quyết tâm 
mạnh mẽ của các nước trong việc 
hỗ trợ phục hồi kinh tế, phát triển 
toàn diện, tạo việc làm và tăng 
cường chuỗi cung ứng khu vực 
cũng như ủng hộ một thỏa thuận 
thương mại và đầu tư tự do, toàn 
diện, dựa trên luật lệ. 

Các nhà lãnh đạo nhận thấy 

Hiệp định RCEP là giải pháp cấp 
bách để ứng phó với đại dịch 
COVID-19 của khu vực và trong 
việc xây dựng khả năng tự cường 
thông qua quá trình phục hồi kinh 
tế bền vững hậu đại dịch. Các nhà 
lãnh đạo nhấn mạnh, Hiệp định 
RCEP, là một hiệp định hiện đại, 
toàn diện, chất lượng cao và mang 
lại lợi ích cho tất cả các bên, với 
20 chương bao gồm các lĩnh vực 
và nguyên tắc chưa từng có trong 
các hiệp định thương mại tự do 
trước đây giữa ASEAN và các 
nước Đối tác. 

Bên cạnh các điều khoản cụ 
thể về thương mại hàng hóa, 
thương mại dịch vụ và đầu tư, 
Hiệp định RCEP còn bao gồm các 
Chương về Sở hữu trí tuệ, Thương 
mại điện tử, Cạnh tranh, Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), Hợp 
tác kinh tế và kỹ thuật và Mua sắm 
của chính phủ. 

Tuyên bố chung khẳng định, 
các nhà lãnh đạo tin tưởng rằng 
Hiệp định RCEP, với mức độ cam 
kết tự do hóa thương mại hàng 
hóa, dịch vụ và đầu tư, chắc chắn 
sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các 
doanh nghiệp trong khu vực đặc 
biệt về khả năng tiếp cận thị 
trường. 

Ký kết Hiệp định RCEP là một 
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trong những thành tựu ấn tượng 
của ASEAN trong năm 2020, khi 
Việt Nam đảm nhiệm cương vị 
Chủ tịch của Hiệp hội. Phó Giám 
đốc phụ trách nghiên cứu ASEAN 
của Viện các vấn đề quốc tế 
Singapore (SIIA) - bà Jessica 
Wa’u đã nhận định như vậy. 

Đánh giá về những nỗ lực của 
Việt Nam với tư cách là Chủ tịch 
ASEAN trong việc linh hoạt tổ 
chức các hội nghị dưới hình thức 
trực tuyến do tác động của đại 
dịch COVID-19, bà Jessica Wa’u 
nhận định các cuộc họp trực tuyến 
đã rất hữu ích và cần thiết trong 
một năm mà các nhà lãnh đạo và 
các nhà hoạch định chính sách của 
ASEAN không thể gặp nhau trực 
tiếp. Việt Nam đã thể hiện vai trò 
dẫn dắt với tư cách Chủ tịch 
ASEAN trong việc triệu tập các 
hội nghị cấp cao trực tuyến trong 
năm qua.  

Theo bà Jessica Wa'u, trong 
tương lai, ASEAN có thể chuyển 
một số cuộc họp của khối sang 
hình thức trực tuyến hoặc có thể 
kết hợp giữa các cuộc họp trực 
tuyến và trực tiếp. Trong khi đó, 
bình luận về RCEP, nhật báo 
Nikkei của Nhật Bản cho rằng 
hiệp định này sẽ tạo ra một khuôn 
khổ thương mại tự do khổng lồ, 

giúp thúc đẩy tăng trưởng của các 
nước thành viên sau đại dịch 
COVID-19. Thỏa thuận này gồm 
20 chương về các quy tắc bao 
trùm, từ thương mại hàng hóa, đầu 
tư và thương mại điện tử tới sở 
hữu trí tuệ và mua sắm công. Mục 
tiêu của RCEP là tăng sự tương 
tác kinh tế dựa trên các quy tắc 
giữa các nước thành viên. 

Ngay sau lễ ký kết RCEP, 
Tổng thống Hàn Quốc đã mô tả sự 
kiện này là "kết quả quan trọng 
nhất" của Chính sách hướng Nam 
mới của chính quyền Tổng thống 
Hàn Quốc Moon Jae-in, nhằm cải 
thiện mối quan hệ chiến lược với 
các quốc gia Đông Nam Á và 
cũng là cơ hội để Hàn Quốc trở 
thành một cường quốc kinh tế "đi 
đầu". Theo Phủ Tổng thống Hàn 
Quốc, đây là thỏa thuận thương 
mại tự do lớn nhất thế giới với sự 
tham gia của 15 quốc gia  chiếm 
1/3 GDP của thế giới. 

Cùng ngày, phát biểu khi tham 
dự Hội nghị cấp cao RCEP lần thứ 
tư theo hình thức trực tuyến, do 
Việt Nam tổ chức, Thủ tướng 
Trung Quốc Lý Khắc Cường nói 
rằng việc ký kết RCEP không chỉ 
là một thành tựu quan trọng mang 
tính bước ngoặt trong hợp tác khu 
vực Đông Á, mà còn là một thắng 
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lợi của chủ nghĩa đa phương và 
thương mại tự do. 

 (Theo baochinhphu.vn) 
 
NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN 
TÂM  KHI GIA NHẬP HIỆP 
ƯỚC BUDAPEST 

Ngày 02/12/2020, Cục Sở hữu 
trí tuệ đã tổ chức Hội thảo khoa 
học “Cơ sở lý luận và thực tiễn 
của việc gia nhập Hiệp ước 
Budapest” tại Hà Nội. Tham dự 
hội thảo có hơn 40 đại biểu đến từ 
các cơ quan quản lý nhà nước có 
liên quan, các cơ quan lưu giữ 
chủng vi sinh vật tại Việt Nam, 
chuyên gia trong lĩnh vực vi sinh 
vật học, các tổ chức đại diện sở 
hữu công nghiệp.  

Phát biểu khai mạc hội thảo, 
ông Phan Ngân Sơn, Phó Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã nhấn 
mạnh ý nghĩa của việc gia nhập 
Hiệp ước Budapest đối với việc 
khuyến khích đầu tư và nghiên 
cứu phát triển công nghệ sinh học 
tại Việt Nam, đặc biệt là trong bối 
cảnh công nghệ sinh học hiện 
đang được xem là một trong 
những trụ cột chính của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư, 
đóng vai trò quan trọng trong xu 
thế phát triển nền kinh tế xanh của 
thế giới. Bên cạnh đó, việc gia 

nhập Hiệp ước này cũng là một 
giải pháp cụ thể về hội nhập quốc 
tế nhằm góp phần thực hiện các 
mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược 
Sở hữu trí tuệ đến năm 2030, 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 Sỹ về bảo hộ sở hữu trí tuệ 
và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu 
trí tuệ năm 1999. 

Tại hội thảo, các báo cáo viên 
đã trình bày những vấn đề cụ thể 
mà Việt Nam cần quan tâm khi gia 
nhập Hiệp ước Budapest như ý 
nghĩa của việc gia nhập Hiệp ước 
Budapest đối với Việt Nam; nghĩa 
vụ theo Hiệp ước Budapest và 
đánh giá sự phù hợp giữa Hiệp 
ước và Quy chế thi hành với pháp 
luật Việt Nam hiện hành; hiện 
trạng nộp lưu chủng vi sinh và 
triển khai quy trình xác lập quyền 
đối với sáng chế liên quan đến các 
chủng vi sinh của cơ quan xác lập 
quyền tại Việt Nam; các điều kiện 
kỹ thuật, pháp lý và thủ tục thành 
lập cơ quan thẩm quyền lưu giữ 
quốc tế; vấn đề thực thi quyền đối 
với sáng chế liên quan đến các 
chủng vi sinh nộp lưu và kinh 
nghiệm thực tế trong việc lưu giữ 
chủng vi sinh. 
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Nhìn chung, việc gia nhập và 
thi hành các cam kết trong Hiệp 
ước Budapest hầu như không gặp 
khó khăn, trở ngại. Vấn đề cần xác 
định là Việt Nam có nên thành lập 
cơ quan lưu giữ quốc tế hay không 
- một nghĩa vụ không bắt buộc 
theo Hiệp ước. Vì vậy, trong phần 
thảo luận, các đại biểu tập trung 
trao đổi về việc thành lập cơ quan 
có thẩm quyền lưu giữ chủng vi 
sinh quốc tế tại Việt Nam. Đa số 
các đại biểu đều thống nhất rằng 
cần có nghiên cứu toàn diện, đầy 
đủ về việc thành lập cơ quan lưu 
giữ quốc tế tại Việt Nam trong 
thời gian tới. Ngoài ra, để nâng 
cao chất lượng nộp lưu chủng vi 
sinh nhằm tiến hành các thủ tục về 
sáng chế, cần sớm có danh sách 
chính thức các cơ quan có thẩm 
quyền lưu giữ chủng vi sinh tại 
Việt Nam theo quy định tại Thông 
tư số 01/2007/TT-BKHCN. 

Hội thảo đã mang lại cái nhìn 
toàn diện hơn và sâu sắc hơn về 
các vấn đề liên quan đến Hiệp ước 
Budapest, đặc biệt là vấn đề nộp 
lưu chủng vi sinh trong thủ tục 
đăng ký sáng chế trong lĩnh vực 
công nghệ sinh học. Đó là cơ sở 
để các cơ quan có thẩm quyền đưa 
ra xác định được định hướng 
chính sách phù hợp để tận dụng 

các cơ hội trong thời gian tới. 
(Theo most.gov.vn) 

 
VIỆT NAM CHỦ TRÌ HỘI 
NGHỊ TRỰC TUYẾN CUỘC 
HỌP LẦN THỨ 62 NHÓM 
CÔNG TÁC VỀ HỢP TÁC SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ CÁC NƯỚC 
ASEAN (AWGIPC 62)  

Trong các ngày 25 và 
26/11/2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã 
chủ trì Hội nghị trực tuyến Cuộc 
họp lần thứ 62 Nhóm công tác về 
Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước 
ASEAN (AWGIPC 62) với sự tham 
dự của khoảng hơn 80 đại biểu 
đến từ 10 nước thành viên ASEAN, 
Ban Thư ký ASEAN và các đối tác 
đối thoại của ASEAN về sở hữu trí 
tuệ như Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế 
giới (WIPO), Cơ quan Sở hữu trí 
tuệ Hàn Quốc (KIPO), Cơ quan 
Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ 
(USPTO), Cơ quan Sở hữu trí tuệ 
châu Âu (EUIPO), Cơ quan Sáng 
chế châu Âu (EPO) và Hiệp hội 
Nhãn hiệu quốc tế (INTA). 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, 
ông Trần Lê Hồng, Phó Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Chủ 
tịch Nhóm AWGIPC đã điểm lại 
những thành tựu mà Nhóm đã đạt 
được trong thời gian qua bất chấp 
những khó khăn, tác động tiêu cực 
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mà đại dịch Covid-19 gây ra. Đây 
là kết quả của những nỗ lực không 
ngừng nghỉ của tất cả các nước 
thành viên ASEAN nhằm triển 
khai có hiệu quả Chương 
trình hành động của ASEAN trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ giai đoạn 
2016-2025. 

 
Đoàn Việt Nam tham dự 

 Hội nghị trực tuyến 

Hội nghị lần này đã thảo luận 
đến các nội dung sau: (i) Đánh giá 
tình hình triển khai các hoạt động 
ưu tiên năm 2020, thông qua danh 
mục các hoạt động ưu tiên năm 
2021; (ii) Thảo luận và bàn kế 
hoạch triển khai Chương trình 
hành động ASEAN về sở hữu trí 
tuệ giai đoạn 2016-2025 trong thời 
gian tới; (iii) Họp tham vấn với 
một số đối tác để rà soát tình hình 
triển khai kế hoạch hợp tác trong 
thời gian qua và xây dựng kế 
hoạch hợp tác trong thời gian tới; 
(iv) Thông qua lịch dự kiến họp 
AWGIPC năm 2021; và (v) Thông 
qua việc Philippines sẽ tiếp nhận 

vai trò Chủ tịch Nhóm AWGIPC 
nhiệm kỳ 2021-2023. 

Hội nghị cũng quyết định việc 
do diễn biến phức tạp của dịch 
Covid-19, Cuộc họp lần thứ 63 
Nhóm AWGIPC sẽ được tổ chức 
dưới hình thức Hội nghị trực tuyến 
vào nửa cuối tháng 3 năm 2021. 
Ngoài ra, Việt Nam cũng chủ trì 
các sự kiện khác của ASEAN dưới 
hình thức trực tuyến, như Cuộc 
họp Lãnh đạo Cơ quan Sở hữu trí 
tuệ các nước ASEAN và Cơ quan 
Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO); 
các cuộc họp đối thoại giữa 
ASEAN với các đối tác khác như 
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
(WIPO), Cơ quan Sáng chế và 
Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), Cơ 
quan Sở hữu trí tuệ châu Âu 
(EUIPO), Cơ quan Sáng chế châu 
Âu (EPO), và Hiệp hội Nhãn hiệu 
quốc tế (INTA)./. 

(Theo most.gov.vn) 
 

 
 
 
EVFTA: CAM KẾT VỀ SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ VÀ HÀNH 
ĐỘNG CỦA VIỆT NAM  

Một trong những nội dung 
quan trọng của Hiệp định thương 
mại tự do Việt Nam - Liên minh 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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châu Âu (EVFTA) là cam kết về sở 
hữu trí tuệ (SHTT). Các cam kết 
tập trung vào 3 nhóm: các vấn đề 
chung, các tiêu chuẩn bảo hộ đối 
với từng đối tượng quyền SHTT cụ 
thể và các biện pháp thực thi 
quyền SHTT. Vậy để thực hiện 
những cam kết này, Việt Nam cần 
làm gì và điều này có ý nghĩa thế 
nào đối với các doanh nghiệp 
trong nước? 

Một số cam kết quan trọng 
về SHTT 

Chương 12 của EVFTA tập 
trung tất cả các cam kết về SHTT 
trong Hiệp định này. Đây là 
Chương lớn của EVFTA, với 
nhiều cam kết tập trung vào 3 
nhóm: 1) Các vấn đề chung, 2) 
Các tiêu chuẩn bảo hộ đối với 
từng đối tượng quyền SHTT cụ 
thể, 3) Các biện pháp thực thi 
quyền SHTT. 

Trong nhóm cam kết về các 
vấn đề chung, nội dung này trong 
EVFTA tương đối ngắn gọn, tập 
trung vào các vấn đề chủ yếu sau: 
(i) Nguyên tắc phù hợp WTO 
(nhấn mạnh việc tiếp tục các cam 
kết về SHTT trong Hiệp định về 
các khía cạnh thương mại của 
quyền sở hữu trí tuệ của WTO - 
Hiệp định TRIPS); (ii) Nguyên tắc 
tối huệ quốc (MFN) (Việt Nam và 

EU cam kết dành cho công dân 
của nhau mức bảo hộ SHTT 
không kém hơn mức bảo hộ dành 
cho công dân của bất kỳ một nước 
thứ ba nào khác ngoại trừ các 
trường hợp ngoại lệ theo Điều 4, 5 
TRIPS); (iii) Nguyên tắc cạn 
quyền (Việt Nam và EU được 
quyền tự do quy định về cạn 
quyền SHTT, miễn là phù hợp với 
TRIPS). Trên cơ bản thì các 
nguyên tắc này không tạo ra thay 
đổi gì lớn trong nghĩa vụ của Việt 
Nam về vấn đề này ngoài nguyên 
tắc về MFN. 

Đối với nhóm các cam kết về 
tiêu chuẩn bảo hộ đối với từng đối 
tượng quyền SHTT, EVFTA có 
cam kết về các tiêu chuẩn bảo hộ 
đối với từng loại trong số 8 đối 
tượng quyền SHTT (quyền tác giả 
và quyền liên quan, nhãn hiệu, chỉ 
dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, 
sáng chế, thiết kế mạch tích hợp, 
bí mật kinh doanh và giống cây 
trồng). Tuy nhiên, phần nhiều 
trong số các cam kết này cơ bản 
nhắc lại các nội dung tương ứng 
của TRIPS hoặc chỉ có bổ sung 
nhỏ. 

Nhóm các cam kết về thực thi 
quyền SHTT. Thực thi quyền 
SHTT luôn là vấn đề khúc mắc 
trong thực tế thi hành pháp luật về 
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SHTT, vì vậy cũng là chủ đề được 
phía EU chú trọng đàm phán trong 
EVFTA. Về cơ bản, EVFTA đưa 
ra các yêu cầu về thực thi SHTT 
theo hướng nghiêm khắc hơn, trao 
quyền cao hơn cho chủ thể thực 
thi (đặc biệt tại biên giới) và chủ 
sở hữu quyền, đồng thời nâng mức 
trách nhiệm, biện pháp trừng phạt 
đối với chủ thể có hành vi vi phạm 
các quyền SHTT. 

Hành động của Việt Nam 
Nhìn chung, đa số các cam kết 

về sở hữu trí tuệ trong Hiệp định 
EVFTA là phù hợp với pháp luật 
Việt Nam. Tuy nhiên, Hiệp định 
cũng đặt ra một số tiêu chuẩn cao 
hơn pháp luật Việt Nam, trong đó 
có thể kể đến như bảo hộ 169 chỉ 
dẫn địa lý của EU với mức độ bảo 
hộ cao như mức độ mà pháp luật 
Việt Nam đang bảo hộ cho chỉ dẫn 
địa lý đối với rượu vang và rượu 
mạnh; hoặc gia nhập Thỏa ước La 
Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng 
công nghiệp trong vòng 2 năm kể 
từ khi Hiệp định này có hiệu lực... 

Do đó, Việt Nam đã và đang 
có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng để 
đảm bảo thi hành đầy đủ và hiệu 
quả các cam kết này: 

Một là, Bộ Khoa học và Công 
nghệ và các cơ quan liên quan đã 
dự thảo để Chính phủ trình Quốc 

hội thông qua Luật sửa đổi một số 
điều của Luật kinh doanh bảo 
hiểm và Luật SHTT nhằm thực thi 
một số cam kết bắt đầu có hiệu lực 
của Hiệp định CPTPP - một bước 
chuẩn bị đầu tiên để nghiêm túc 
thi hành các cam kết về SHTT 
trong EVFTA. Luật này đã được 
Quốc hội thông qua ngày 
14/6/2019. 

Hai là, đề nghị xây dựng Luật 
sửa đổi Luật SHTT để thi hành 
các cam kết về SHTT trong Hiệp 
định CPTPP theo lộ trình cũng 
như bảo đảm thi hành các cam kết 
trong EVFTA mà pháp luật hiện 
hành chưa tương thích. 

Ba là, các thủ tục cần thiết cho 
việc gia nhập Thỏa ước Lahay về 
đăng ký quốc tế kiểu dáng công 
nghiệp cũng đang được gấp rút 
hoàn tất. 

Bốn là, ngoài ra, Bộ Khoa học 
và Công nghệ đã trình Thủ tướng 
Chính phủ  phê duyệt Chiến lược 
SHTT đến năm 2030 vào ngày 
22/8/2019, trong đó bao gồm 
nhiều giải pháp nhằm đưa Việt 
Nam thuộc nhóm các nước dẫn 
đầu ASEAN về trình độ sáng tạo, 
bảo hộ và khai thác quyền SHTT 
vào năm 2030. Theo đó, hệ thống 
SHTT Việt Nam được phát triển 
đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các 
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khâu sáng tạo, xác lập, khai thác 
và bảo vệ quyền SHTT nhằm thúc 
đẩy hoạt động sáng tạo, khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo,… 

Doanh nghiệp với EVFTA 
khi các cam kết về SHTT có 
hiệu lực 

Hiệp định EVFTA được kỳ 
vọng là sẽ đáp ứng nhu cầu bảo hộ 
của chủ thể quyền SHTT. Việc thi 
hành các nghĩa vụ theo Hiệp định 
sẽ tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp, bao gồm cả các doanh 
nghiệp Việt Nam có thể xác lập và 
bảo vệ thành quả đầu tư cho hoạt 
động sáng tạo, từ sáng tạo đổi mới 
công nghệ, mẫu mã, bao bì đến 
nhãn hiệu sản phẩm và dịch vụ 
một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. 
Điều này sẽ có nhiều tác động tích 
cực đến hoạt động thu hút đầu tư 
nước ngoài cũng như thương mại 
của Việt Nam. 

EVFTA mang lại nhiều cơ hội 
tiếp cận thị trường các nước EU. 
Tuy nhiên, để khai thác được thị 
trường rộng lớn này, các doanh 
nghiệp cần nắm vững và đáp ứng 
các quy định về bảo hộ, khai thác, 
thực thi quyền sở hữu các tài sản 
trí tuệ và các quy định về hàng rào 
kỹ thuật trong thương mại của EU. 
Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp 
phải chú trọng nâng cao nhận thức 

về lĩnh vực SHTT cũng như không 
ngừng đổi mới sáng tạo, cải thiện 
năng lực công nghệ nội tại và 
năng lực hấp thụ công nghệ mới, 
tiên tiến để nâng cao chất lượng 
sản phẩm của mình. Chỉ có như 
vậy, các doanh nghiệp mới có thể 
đứng vững khi bước chân ra biển 
lớn, tham gia cuộc chơi chung 
toàn cầu.  

(Tổng hợp) 
 
KOICA ĐÁNH GIÁ TIỀN KHẢ 
THI DỰ ÁN “NÂNG CAO 
NĂNG LỰC HỆ THỐNG 
QUẢN TRỊ CÔNG VỀ SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ” CỦA CỤC SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ 

Ngày 30/11/2020 tại trụ sở 
Cục Sở hữu trí tuệ, Cục trưởng 
Đinh Hữu Phí tiếp Giám đốc quốc 
gia Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn 
Quốc tại Việt Nam (KOICA Việt 
Nam) và có buổi làm việc trực 
tuyến với nhóm chuyên gia độc lập 
của KOICA, Cơ quan Sở hữu trí 
tuệ Hàn Quốc (KIPO), Viện 
Thông tin Sáng chế Hàn Quốc 
(KIPI) trong khuôn khổ kế hoạch 
đánh giá tiền khả thi của Dự án 
“Nâng cao năng lực hệ thống 
quản trị công về sở hữu trí tuệ” từ 
ngày 30/11 - 04/12/2020. 

Trong năm 2018 và 2019, 
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KIPO và KIPI đã cử nhiều đoàn 
công tác sang Việt Nam khảo sát 
hiện trạng quy trình quản trị sở 
hữu công nghiệp của Cục Sở hữu 
trí tuệ để phối hợp với Cục chuẩn 
bị đề xuất dự án nhằm nâng cao 
năng lực tự động hóa hệ thống 
quản trị sở hữu công nghiệp của 
Cục. Theo đó, hồ sơ đề xuất (PCP) 
Dự án “Nâng cao năng lực hệ 
thống quản trị công về SHTT” đã 
được Bộ Khoa học và Công nghệ 
gửi KOICA xem xét tài trợ thông 
qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 
Cục trưởng Đinh Hữu Phí trao quà lưu niệm 
cho ông Cho Han Deog, Giám đốc quốc gia 

KOICA Việt Nam 

Dự án nếu được tài trợ dự kiến 
sẽ kéo dài trong thời gian 03 năm 
với mục tiêu nâng cao năng lực 
quản trị công của Cục Sở hữu trí 
tuệ, góp phần tạo thuận lợi cho 
môi trường đầu tư - kinh doanh 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
của Việt Nam. Hệ thống tự động 
hóa quản trị sở hữu công nghiệp 
của Cục Sở hữu trí tuệ sẽ được 
củng cố với việc phát triển hệ 

thống số hóa và hỗ trợ quản trị dữ 
liệu, hệ thống tra cứu toàn văn về 
sở hữu công nghiệp dành cho công 
chúng và một hệ thống tra cứu 
toàn văn dành riêng cho thẩm định 
viên. Đồng thời, Dự án cũng sẽ 
giúp xây dựng năng lực cho người 
dùng và nâng cao nhận thức của 
công chúng về sở hữu trí tuệ. 
Tổng ngân sách đề xuất cho Dự án 
là khoảng 2,9 triệu đô la Mỹ. 

Tại buổi làm việc, Cục trưởng 
Đinh Hữu Phí bày tỏ sự trân trọng 
và cảm ơn KOICA đã ủng hộ để 
Dự án của Cục được xem xét và 
đánh giá tiền khả thi. Cục trưởng 
cho rằng đây là một minh chứng 
cho quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 
Việt Nam và Hàn Quốc nói chung 
và sự ủng hộ, quan tâm đặc biệt 
của Chính phủ Hàn Quốc dành 
cho hệ thống sở hữu trí tuệ của 
Việt Nam nói riêng. 

Cục trưởng Đinh Hữu Phí 
cũng khẳng định Cục Sở hữu trí 
tuệ có quyết tâm cao để triển khai 
Dự án này, đồng thời tin tưởng 
rằng, cùng với hệ thống quản trị 
công về sở hữu trí tuệ được tăng 
cường năng lực thông qua Dự án, 
với việc triển khai Chương trình 
hợp tác thẩm định nhanh đơn sáng 
chế PPH với Cơ quan sở hữu trí 
tuệ Hàn Quốc (KIPO), IP Việt 



Số 238 – 12/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 13 
 

Nam sẽ đáp ứng được tốt hơn nhu 
cầu bảo hộ quyền SHCN của xã 
hội nói chung, cá nhân, tổ chức và 
các doanh nghiệp Hàn Quốc nói 
riêng. 

Kết thúc buổi họp, Cục trưởng 
Đinh Hữu Phí gửi lời cảm ơn trân 
trọng tới ban lãnh đạo của KOICA 
Việt Nam đã tới thăm, làm việc và 
dành sự quan tâm đối với Dự án, 
đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối 
với những nỗ lực mà KIPO và 
KIPI đã sát cánh cùng Cục Sở hữu 
trí tuệ trong quá trình xây dựng đề 
xuất Dự án.  

(Theo most.gov.vn) 
 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Thiết kế tấm pin năng lượng 
mặt trời hiệu quả cao hơn  

Các nhà nghiên cứu của Đại 
học York (Canada) hợp tác với 
Đại học Lisbon (CENIMAT-i3N, 
Bồ Đào Nha) đã thiết kế thành 
công tấm pin năng lượng mặt trời 
mới vừa mỏng, nhẹ, linh hoạt 
và hấp thu được nhiều năng lượng 
hơn, cho phép ứng dụng trong 
nhiều lĩnh vực hơn so với pin năng 
lượng mặt trời hiện hữu. 

Nhóm nghiên cứu nhận thấy, 
việc thiết kế các tấm pin mặt trời 
theo các đường kẻ caro sẽ giúp gia 
tăng khả năng hấp thụ ánh sáng 

lên 125%. Họ đã nghiên cứu sự 
ảnh hưởng của các bề mặt khác 
nhau đến sự hấp thụ ánh sáng mặt 
trời trong pin mặt trời, và thấy 
rằng, thiết kế  dạng bàn cờ cho 
phép cải thiện sự nhiễu xạ, giúp 
tăng khả năng hấp thụ ánh sáng. 

Qua thực nghiệm, khi cùng sử 
dụng một loại vật liệu hấp thụ, chỉ 
bằng việc thay đổi thiết kế, họ đã 
thu được kết quả đáng ngạc 
nhiên: các tế bào quang điện mỏng 
hơn 10 lần, lượng điện hấp thụ 
tăng hơn 10 lần, cho phép mở 
rộng nhanh, tăng năng suất phát 
điện và giảm đáng kể lượng khí 
thải carbon. 

Thiết kế mới này không chỉ 
ứng dụng tốt trong lĩnh vực pin 
mặt trời, mà còn có thể dùng trong 
đèn LED, tấm chắn âm, chắn gió, 
bề mặt chống trượt, ứng dụng cảm 
biến sinh học và làm mát nguyên 
tử,…. 

(Techxplore.com) 
 
 Phát triển thành công loại pin 
dẻo mạnh nhất thế giới 

 Một nhóm nghiên cứu đến từ 
Đại học California San Diego mới 
đây đã hợp tác với công ty Zpower 
và chế tạo thành công một loại pin 
dẻo mới với khả năng sạc nhanh 
hơn 10 lần so với viên pin mạnh 
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nhất hiện nay. 
Loại pin mới do nhóm nghiên 

cứu này phát triển có thành phần 
chính là bạc oxide - kẽm, giúp nó 
có tính dẻo mà vẫn có thể sản xuất 
trong điều kiện phòng thí nghiệm 
bình thường, thay vì môi trường 
vô trùng, chân không như các loại 
pin dẻo hiện có. 

Dung lượng chung cho loại pin 
này là 50 miliampe trên mỗi 
centimet vuông ở nhiệt độ phòng, 
lớn hơn 10 - 20 lần so với dung 
lượng chung của pin Lithium ion 
thông thường. Vì vậy, với cùng 
một diện tích bề mặt, pin được mô 
tả trong Joule có thể cung cấp 
năng lượng gấp 5 - 10 lần. 

Bên cạnh đó, với tính dẻo, viên 
pin mới có thể ứng dụng trong chế 
tạo các linh kiện điện tử mềm dẻo, 
có thể co giãn trong thiết bị mang, 
mặc lên người và robot mềm. Tính 
năng này giúp viên ρin mới hoàn 
toàn vượt mặt các loại pin dẻo 
hiện nɑy trên thị trường. 

Hiện loại ρin mới do Đại học 
California San Diego phát triển đã 
thành công trong việc cung cấρ 
năng lượng cho một hệ thống hiển 
thị dẻo được trɑng bị bộ vi điều 
khiển và các môđun bluetooth. 
Thực nghiệm trên cho thấу chúng 
vượt mặt các loại pin đồng tiền 

lithium trên thị trường.  
Các thử nghiệm cũng cho thấy, 

loại pin dẻo có thể được sạc lại 
đến hơn 80 chu kỳ mà vẫn không 
có dấu hiệu giảm điện dung và giữ 
được tính năng dù bị uốn hay xoắn 
nhiều lần. 

(sohuutritue.net.vn) 
 
 Đại học Harvard đã tìm ra 
phương pháp mới giúp khôi 
phục thị lực cho người già  

Trong công trình nghiên cứu 
được đăng tải trên Tạp chí khoa 
học Nature ngày 2/12, các nhà 
khoa học tại Đại học Y khoa 
Harvard cho biết họ đã phát triển 
thành công một phương pháp giúp 
'cải lão hoàn đồng' cho các tế bào 
võng mạc đã bị lão hóa trên chuột 
và mang lại hy vọng có thể giúp 
mắt người già có thể 'trẻ hóa' 
trong tương lai. 

Thí nghiệm trên loài chuột của 
nhóm nghiên cứu cho thấy phương 
pháp này mang đến nhiều lợi ích 
cho mắt. Nó có thể kích thích tái 
tạo thần kinh sau khi các dây thần 
kinh thị giác bị chấn thương. Đồng 
thời, giúp những con chuột mang 
tình trạng mô phỏng bệnh tăng 
nhãn áp ở người - nguyên nhân 
hàng đầu gây mù lòa trên thế giới 
- có thể lấy lại thị giác. Đặc biệt, 
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phương pháp mới giúp lấy lại thị 
giác của những con chuột bị lão 
hóa, không mắc tăng nhãn áp. 

Nhóm nghiên cứu cho biết, sẽ 
cần nhiều nghiên cứu sâu hơn, bao 
gồm việc thử trên nhiều loài động 
vật khác trước khi thử nghiệm trên 
con người. Tuy nhiên, các kết quả 
đã có ở hiện tại có thể cung cấp đủ 
bằng chứng về hướng thiết kế liệu 
pháp mới cho nhiều bệnh do lão 
hóa trên con người trong tương 
lai. 

 (sohuutritue.net.vn) 
  
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Chế biến thanh long loại thải 
thành đặc sản 

Chị Hồ Thị Bạch Hoàng - Chủ 
tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám 
đốc Hợp tác xã thanh long Hàm 
Kiệm, Bình Thuận đã tìm ra quy 
trình biến 40kg quả tươi thành 10 
lít rượu vang… góp phần nâng 
cao giá trị của những trái không 
đủ tiêu chuẩn xuất ra thị trường 
do gãy cuống, nám da… 

Suốt hai năm trời mày mò 
nghiên cứu thử nghiệm, cuối cùng 
người phụ nữ này đã tạo ra được 
đặc sản rượu vang từ thanh long 
ruột đỏ và ruột trắng có thể bảo 
quản lâu năm. Từ 40kg ruột thanh 
long tươi khi phối trộn với đường, 

ủ, chưng cất rồi pha thêm rượu 
chùm ruột theo công thức riêng để 
tăng hương vị, sau một năm bà 
Hoàng thu được 10 lít rượu vang 
có giá bán sỉ từ 160.000-180.000 
đồng/1 cặp 750ml.  

 
Theo bà Hoàng, trong toàn bộ 

quy trình làm rượu, khâu khó nhất 
là chọn nguyên liệu đầu vào, do 
thanh long dễ bị nấm kim, làm 
thối quả từ bên trong nên người xử 
lý phải có kinh nghiệm, nếu không 
có thể làm hỏng cả mẻ.  

Quy trình sản xuất rượu vang 
thanh long của bà Hồ Thị Bạch 
Hoàng đã được Cục Sở hữu trí 
tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp 
hữu ích số 2-0002456. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo 
hệ thống dây chuyền thiết bị 
đồng bộ chế biến ngô giống quy 
mô công nghiệp tiết kiệm năng 
lượng và thân thiện môi trường 

Công trình “Nghiên cứu thiết 
kế, chế tạo hệ thống dây chuyền 
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thiết bị đồng bộ chế biến ngô 
giống quy mô công nghiệp tiết 
kiệm năng lượng và thân thiện môi 
trường” của nhóm tác giả Viện 
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy 
nông nghiệp (Bộ Công Thương) 
đã đạt giải Nhất - Giải thưởng 
Sáng tạo Khoa học - công nghệ 
Việt Nam (VIFOTEC) năm 2019 ở 
lĩnh vực tiết kiệm năng lượng. 

Cụ thể, nghiên cứu đã cải tiến 
hệ thống các lò đốt nhiên liệu rắn 
dùng khi sấy bắp và sấy lại hạt sau 
tẽ, sấy làm mát sau khi nhuộm 
màu xử lý, với mẫu lò này có khả 
năng sử dụng cho nhiều loại nhiên 
liệu và điều khiển nhiệt độ tác 
nhân sấy tự động nhờ hệ thống 
sensor, điều khiển tự động bằng 
khí nén. Ngoài ra, còn tận dụng 
nhiệt thải ra môi trường từ lò 
nhằm tiết kiệm năng lượng, tăng 
tuổi thọ của lò. Mẫu lò này có hệ 
thống “dập tàn” lửa, tro bụi tự 
động nên không gây ra khói bụi, 
không gây ô nhiễm môi trường… 
Giải pháp đã tận dụng nguồn năng 
lượng tỏa ra môi trường và sử 
dụng nguồn năng lượng tái tạo, 
góp phần giảm phát thải khí nhà 
kính, hướng tới nền sản xuất nông 
nghiệp “xanh” bền vững. Công 
nghệ mới này tiết kiệm được 
khoảng 20 - 30% năng lượng 

nhiệt, 10 - 15% năng lượng điện 
cho toàn hệ thống. 

Trong công đoạn khâu sấy bắp 
và sấy hạt sau tẽ, do công nghệ có 
khả năng phân phối dòng nhiệt 
năng đồng đều, cân bằng áp suất 
theo bề mặt diện tích bin sấy… 
nhờ đó tại khâu sấy đã tiết kiệm 
được 15-25% năng lượng nhiệt và 
15 - 18% năng lượng điện. Còn tại 
khâu làm mát, sau khi nhuộm màu 
xử lý, tại công đoạn này với việc 
dòng nguyên liệu liên tục được 
dịch chuyển theo chiều từ trên 
xuống dưới vuông góc với dòng 
tác nhân sấy và dòng khí làm 
mát/nguội, nhờ đó đã tăng hiệu 
quả trao đổi nhiệt ẩm, giảm tổn 
thất năng lượng ra môi trường. Ở 
công đoạn này, năng lượng nhiệt 
được tiết kiệm từ 20-23%. 

Ứng dụng hệ thống dây chuyền 
đồng bộ tiết kiệm năng lượng vào 
sản xuất ở Trung tâm Nghiên cứu 
và sản xuất giống ngô Sông Bôi 
(Hòa Bình) cho thấy, dây chuyền 
hoạt động ổn định, chất lượng sản 
phẩm sau sấy, chế biến đạt kết quả 
tốt. Cùng với đó, dây chuyền này 
đã đạt được hiệu quả về tiết kiệm 
năng lượng so với các dây chuyền 
tương đương ở trong và ngoài 
nước, giá thành đầu tư chỉ bằng 
khoảng 25 - 30% so với giá thành 
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nhập khẩu từ các nước châu Âu 
(Đức) và khoảng 40 - 50% so với 
từ các nước châu Á (Hàn Quốc, 
Nhật Bản).  

Hệ thống dây chuyền đồng bộ 
tiết kiệm năng lượng góp phần cải 
thiện điều kiện làm việc, an toàn 
cho người lao động. Bởi trước 
đây, doanh nghiệp thường sử dụng 
lò đốt thủ công kiểu cũ, không có 
tự động hóa nhiệt độ, không tận 
dụng nhiệt thoát ra môi trường, 
không có hệ thống “dập tàn lửa”, 
tro bụi... Khi sử dụng hệ thống dây 
chuyền đồng bộ tiết kiệm năng 
lượng đã khắc phục được toàn bộ 
nhược điểm trên. 

 (Theo nasati) 
 
 Nghiên cứu ứng dụng công 
nghệ hybrid để điều khiển và 
giám sát robot công nghiệp phục 
vụ công tác đào tạo của nhà 
trường  

Một cách tự nhiên, chúng ta 
thường nghĩ ngay đến một cỗ máy, 
hình dạng tương tự con người và 
có những hoạt động tương tự con 
người khi có ai đó đề cập đến chủ 
đề robot. 

Nhằm cập nhật những công 
nghệ mới vào giảng dạy và nghiên 
cứu khoa học, đồng thời nâng cao 
khả năng nghiên cứu cho giảng 

viên và sinh viên Trường Đại học 
Sao Đỏ về phương pháp tính toán, 
thiết kế, chế tạo robot và tăng 
cường trang thiết bị dạy và học, 
nhóm tác giả đã đề xuất đề tài: 
“Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 
hybrid để điều khiển và giám sát 
robot công nghiệp phục vụ công 
tác đào tạo của nhà trường”. Kết 
quả của đề tài là mô hình robot 
công nghiệp và hệ thống các bài  
tập thực hành, đây là nguồn tài 
liệu tham khảo tốt cho giảng viên 
và sinh viên trong quá trình giảng 
dạy, học tập và nghiên cứu khoa 
học. 

Sau một thời gian triển khai 
thực hiện (Từ tháng 01/2018 đến 
tháng 12/2018), Nhóm đề tài đã 
hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ 
và thu được kết quả như sau: 

1. Thiết kế, chế tạo và lắp ráp 
hoàn chỉnh mô hình robot ba bậc 
tự do và đưa vào thử nghiệm đạt 
yêu cầu thiết kế. 

2. Xây dựng được chương trình 
điều khiển và giám sát, đồng thời 
đã điều khiển vận hành quá trình 
nâng tải và hạ tải đạt yêu cầu. 

3. Tổ chức thực nghiệm thành 
công tại phòng thí nghiệm để đánh 
giá chất lượng sản phẩm. 

4. Xây dựng thành công hệ 
thống 05 bài tập thực hành, thí 
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nghiệm trên mô hình robot ba bậc 
tự do và sẽ bổ sung thêm trang 
thiết bị để đưa vào giảng dạy trong 
các năm học tới. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài 
là mô hình robot ba bậc tự do và 
hệ thống các bài thực hành - thực 
nghiệm điển hình phù hợp trên mô 
hình robot. Sản phẩm là mô hình 
phục vụ giảng dạy và nghiên cứu 
của giảng viên và sinh viên.  

(Theo nasati) 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ 
HOẠCH THỰC HIỆN THỎA 
ƯỚC LA HAY VỀ ĐĂNG KÝ 
QUỐC TẾ KIỂU DÁNG CÔNG 
NGHIỆP 

Ngày 05 tháng 08 năm 2020, 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ 
ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn 
cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 
tháng 4 năm 2016; Căn cứ Nghị 
quyết số 77/NQ-CP ngày 27 tháng 
9 năm 2019 của Chính phủ về việc 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam gia nhập Thỏa ước La 
Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng 
công nghiệp; Theo đề nghị của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã quy định các nội dung 
sau: 

I. MỤC TIÊU 
Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Kế hoạch thực hiện Thỏa ước La 
Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng 
công nghiệp (Thỏa ước La Hay) 
nhằm phân công nhiệm vụ, trách 
nhiệm cho các cơ quan, tổ chức 
liên quan, quyết định biện pháp 
chỉ đạo, điều hành và các biện 
pháp khác để triển khai thực hiện 
đầy đủ và có hiệu quả Thỏa ước 
này. 

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ 
YẾU 

1. Thực hiện các tuyên bố và 
áp dụng trực tiếp Thỏa ước La 
Hay 

a) Thực hiện nghiêm túc, đầy 
đủ và hiệu quả các tuyên bố của 
Việt Nam khi gia nhập Thỏa ước 
La Hay. 

b) Tổ chức áp dụng trực tiếp 
các quy định của Thỏa ước La 
Hay theo Văn kiện 1999, trừ các 
quy định nêu trong tuyên bố của 
Việt Nam. 

2. Công tác xây dựng pháp luật 
Tiếp tục rà soát các văn bản 

quy phạm pháp luật hiện hành 
(Luật Sở hữu trí tuệ và các văn 
bản quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành) để kiến nghị sửa đổi, bổ 
sung các quy định pháp luật đảm 
bảo phù hợp với Thỏa ước La Hay 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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nhằm nội luật hóa các quy định, 
rút dần các tuyên bố của Việt Nam 
đã nộp theo văn kiện gia nhập. 

3. Công tác thực hiện việc tiếp 
nhận và xử lý đơn quốc tế kiểu 
dáng công nghiệp 

a) Đối với đơn quốc tế kiểu 
dáng công nghiệp có nguồn gốc 
Việt Nam, xây dựng quy định về 
đơn, việc tiếp nhận đơn, chuyển 
đơn và các quy định liên quan 
khác. 

b) Đối với đơn quốc tế kiểu 
dáng công nghiệp có chỉ định Việt 
Nam, xây dựng các quy định về 
việc tiếp nhận đơn, xử lý đơn và 
các quy định liên quan khác. 

4. Công tác chuẩn bị nguồn lực 
cho Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa 
học và Công nghệ 

a) Xây dựng hệ thống phần 
mềm tại Cục Sở hữu trí tuệ phục 
vụ cho công việc xử lý đơn đăng 
ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
bao gồm cơ sở dữ liệu đơn quốc 
tế, chương trình tiếp nhận đơn, 
chương trình cập nhật dữ liệu, 
chương trình tra cứu, chương trình 
quản trị và xử lý đơn,... 

b) Thiết lập hệ thống phần 
cứng tại Cục Sở hữu trí tuệ phục 
vụ cho công việc xử lý đơn đăng 
ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
bao gồm hệ thống máy tính, máy 

in, máy quét chất lượng cao, hệ 
thống đường truyền Internet có tốc 
độ cao, ổn định. 

c) Tổ chức, xây dựng, đào tạo, 
nâng cao năng lực cho đội ngũ cán 
bộ trực tiếp liên quan đến việc tiếp 
nhận và xử lý đơn quốc tế kiểu 
dáng công nghiệp; phổ biến, cập 
nhật thông tin thường xuyên đến 
các cán bộ thuộc các bộ phận liên 
quan khác để hỗ trợ việc thực hiện 
Thỏa ước một cách hiệu quả. 

5. Công tác tuyên truyền, phổ 
biến thông tin về Thỏa ước La 
Hay 

a) Tăng cường phổ biến về 
Thỏa ước La Hay cho các đối 
tượng là các cơ quan quản lý nhà 
nước, cơ quan thực thi, các trường 
đại học, viện nghiên cứu, doanh 
nghiệp, công chúng nói chung trên 
phạm vi toàn quốc thông qua các 
buổi hội thảo, tọa đàm, khóa đào 
tạo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu 
biết về các nội dung của Thỏa ước 
và những lợi ích có thể nhận được 
từ việc Việt Nam gia nhập Thỏa 
ước; đặc biệt quan tâm đến phổ 
biến kiến thức cho các đại diện sở 
hữu công nghiệp. 

b) Biên soạn và xuất bản tài 
liệu hướng dẫn (sách hướng dẫn, 
tờ rơi, website, ấn phẩm, băng 
đĩa,...) bao gồm các nội dung liên 
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quan đến lợi ích của việc tham gia 
Hệ thống La Hay và những hướng 
dẫn cụ thể liên quan đến quy trình 
thủ tục nộp và xử lý đơn tại Cục 
Sở hữu trí tuệ cũng như những 
điểm cần lưu ý khi sử dụng Hệ 
thống này. 

c) Xây dựng các chương trình 
đào tạo và biên soạn các giáo trình 
chính thống về sở hữu trí tuệ cho 
các nhóm đối tượng học viên khác 
nhau trong đó tập trung vào nội 
dung liên quan đến đăng ký quốc 
tế kiểu dáng công nghiệp. 

d) Về lâu dài, xây dựng trang 
tin điện tử giới thiệu chi tiết về Hệ 
thống đăng ký quốc tế kiểu dáng 
công nghiệp để mọi đối tượng 
quan tâm có thể học tập, trao đổi, 
cập nhật và theo dõi các xu hướng 
phát triển trên thế giới. 

6. Hợp tác quốc tế 
Triển khai các hoạt động hợp 

tác, hỗ trợ kỹ thuật với các đối tác 
quốc tế, đặc biệt là WIPO, để hỗ 
trợ việc thực hiện Thỏa ước La 
Hay tại Việt Nam. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Bộ Khoa học và Công nghệ 

chủ trì, phối hợp với các Bộ, 
ngành, địa phương và các tổ chức 
liên quan triển khai thực hiện Kế 
hoạch này. Các nội dung công 
việc cụ thể, phân công trách nhiệm 

của các cơ quan liên quan trong 
thực hiện Kế hoạch được quy định 
tại Phụ lục kèm theo. 

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch 
này được lấy từ nguồn ngân sách 
nhà nước, nguồn tài trợ và các 
nguồn tài chính hợp pháp khác. 
Việc lập dự toán ngân sách nhà 
nước, chấp hành ngân sách nhà 
nước và quyết toán ngân sách nhà 
nước thực hiện theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước và các 
văn bản hướng dẫn Luật. 

3. Trong quá trình tổ chức thực 
hiện Kế hoạch này, nếu cần thấy 
sửa đổi, bổ sung những nội dung 
cụ thể của Kế hoạch, Bộ Khoa học 
và Công nghệ chủ động báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ, để Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, quyết 
định./. 

(Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
Tạo thuận lợi bảo hộ kiểu 
dáng công nghiệp tại hơn 60 
quốc gia  

Hệ thống La Hay cho phép 
người nộp đơn có thể nộp lên đến 
100 kiểu dáng công nghiệp 
(KDCN) trong cùng một đơn duy 
nhất tại một thời điểm và có cơ 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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hội được bảo hộ tại hơn 60 quốc 
gia và khu vực với chi phí đăng ký 
tiết kiệm hơn so với việc đăng ký ở 
từng quốc gia riêng lẻ. 

 
Việc đăng ký bảo hộ KDCN tại nhiều quốc gia 
có thể thực hiện đồng thời chỉ bằng một đơn 
đăng ký duy nhất nộp tại Văn phòng quốc tế 

của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO). 

Cục Sở hữu trí tuệ vừa thông 
tin về Hệ thống La Hay đăng ký 
quốc tế kiểu dáng công nghiệp sau 
1 năm Việt Nam trở thành thành 
viên của Hệ thống này. Cục Sở 
hữu trí tuệ đã cung cấp thông tin 
thực tiễn quốc tế sử dụng hệ thống 
La Hay đăng ký quốc tế KDCN và 
hướng dẫn cách thức đăng ký 
nhằm sử dụng hiệu quả hệ thống 
này. 

Việt Nam đã trở thành thành 
viên chính thức của Hệ thống La 
Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng 
công nghiệp vào ngày 30/12/2019. 
Thông qua Hệ thống này, việc 
đăng ký bảo hộ KDCN tại nhiều 
quốc gia có thể thực hiện đồng 
thời chỉ bằng một đơn đăng ký 
duy nhất nộp tại Văn phòng quốc 

tế của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế 
giới (WIPO). Người nộp đơn chỉ 
cần khai một bộ hồ sơ duy nhất, 
nộp các khoản phí đăng ký một 
lần bằng một loại tiền tệ duy nhất 
và chỉ định những quốc gia mong 
muốn được bảo hộ, Văn phòng 
quốc tế sẽ làm các thủ tục còn lại 
và chuyển yêu cầu đăng ký bảo hộ 
tới các quốc gia được người nộp 
đơn chỉ định. 

Để tạo thuận lợi, linh hoạt về 
thủ tục, tiết kiệm về chi phí cho 
các chủ thể quyền khi bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ của mình ở 
các quốc gia, Tổ chức Sở hữu Trí 
tuệ Thế giới (WIPO) đã thiết lập 
các hệ thống đăng ký quốc tế về 
sáng chế (Hệ thống PCT), nhãn 
hiệu (Hệ thống Madrid) và kiểu 
dáng công nghiệp (Hệ thống La 
Hay). Trong đó, việc đăng ký quốc 
tế sáng chế theo Hệ thống PCT và 
đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ 
thống Madrid đã tương đối quen 
thuộc với các chủ thể quyền của 
Việt Nam. 

Khi Việt Nam chưa gia nhập 
Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc 
tế KDCN, các doanh nghiệp Việt 
Nam muốn bảo hộ KDCN của 
mình tại nhiều quốc gia khác sẽ 
phải nộp riêng lẻ theo thủ tục của 
từng quốc gia với nhiều khoản phí 
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khác nhau. Với nỗ lực và mong 
muốn tạo điều kiện thuận lợi cho 
các chủ thể quyền trong và ngoài 
nước bảo hộ các tài sản trí tuệ của 
mình, Chính phủ Việt Nam đã 
nghiên cứu, đánh giá và quyết 
định gia nhập Thỏa ước La Hay 
theo Văn kiện Geneva 1999. Theo 
đó, Thỏa ước La Hay chính thức 
có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 
30/12/2019. 

Hệ thống La Hay cho phép 
người nộp đơn có thể nộp lên đến 
100 kiểu dáng công nghiệp trong 
cùng một đơn duy nhất tại một 
thời điểm và có cơ hội được bảo 
hộ tại hơn 60 quốc gia và khu vực 
là thành viên của Thỏa ước theo 
Văn kiện 1999 trong đó, có các 
đối tác thương mại lớn của Việt 
Nam như Hoa Kỳ, Liên minh châu 
Âu, Nhật Bản, Singapore… với 
chi phí đăng ký tiết kiệm hơn so 
với việc đăng ký ở từng quốc gia 
riêng lẻ. 

Với vai trò là cơ quan quản lý 
nhà nước về SHTT, đồng thời là 
cơ quan trực tiếp xử lý các nghiệp 
vụ liên quan đến xác lập quyền sở 
hữu công nghiệp, Cục SHTT đã 
không ngừng hoàn thiện, nâng cao 
chất lượng hoạt động. Đồng thời, 
luôn quan tâm đến việc tuyên 
truyền, phổ biến các kiến thức về 

SHTT, cập nhật các thông tin mới 
cho doanh nghiệp và các chủ thể 
liên quan để triển khai hiệu quả 
Kế hoạch thực hiện Thỏa ước La 
Hay về đăng ký quốc tế KDCN 
ban hành kèm theo Quyết định số 
1189/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
 Số lượng bằng sáng chế và 
giải pháp hữu ích tăng hằng 
năm  

Theo ông Đinh Hữu Phí, Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
Khoa học và Công nghệ), số lượng 
đơn, bằng sáng chế và giải pháp 
hữu ích của tổ chức, cá nhân Việt 
Nam tăng đều trong những năm 
gần đây (trung bình 9,86%/năm 
đối với đơn và 20,05%/năm đối 
với bằng trong giai đoạn 2006-
2018). 

Nhiều doanh nghiệp lớn đã sở 
hữu trong nhiều sáng chế và nhãn 
hiệu được bảo hộ độc quyền như 
Viettel, Công ty Cổ phần Sao Thái 
Dương, Công ty Cổ phần 
Traphaco... Trong khuôn khổ của 
Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ giai đoạn 2016-2020, đã có 
gần 200 sản phẩm nông nghiệp 
chủ lực, đặc thù của địa phương 
được hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền 
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sở hữu trí tuệ và đưa vào sản xuất 
kinh doanh.  

Nhiều sản phẩm sau khi được 
bảo hộ đã gia tăng giá trị đáng kể 
như cam Cao Phong, nước mắm 
Phú Quốc, vải thiều Lục Ngạn, 
bưởi Năm Roi… 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản 
phẩm gạo Ba Chăm Mang Yang  

Cục Sở hữu trí tuệ vừa ban 
hành Quyết định số 4524/QĐ-
SHTT về việc cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 
00093 cho sản phẩm gạo Ba 
Chăm 'Mang Yang'. Ủy ban nhân 
dân tỉnh Gia Lai là tổ chức quản 
lý chỉ dẫn địa lý này. 

Gạo Ba Chăm Mang Yang là 
sản phẩm gạo đặc sản gắn liền với 
nhiều thế hệ đồng bào dân tộc 
thiểu số BahNar của huyện Mang 
Yang tỉnh Gia Lai. “Ba” theo tiếng 
Bahnar có nghĩa là “lúa”, còn 
Chăm là người dân tộc Chăm, 
giống lúa Chăm. Những già làng 
trong xã Đăk Trôi huyện Mang 
Yang đều không thể xác định 
được nguồn gốc giống lúa Ba 
Chăm có từ khi nào, chỉ biết rằng 
người dân nơi đây đã ăn gạo Ba 
Chăm từ rất lâu rồi và cho đến bây 
giờ cũng vẫn chỉ ăn một loại gạo 

này. 
Khu vực trồng lúa Chăm tại 

huyện Mang Yang là vùng cánh 
đồng trũng phân bố ở độ cao từ 
700m - 1.000m so với mực nước 
biển, biên độ nhiệt độ ngày đêm 
vào các tháng cây lúa trỗ bông và 
vào hạt (tháng 9 - tháng 10) là từ 9 
- 10 độ C, độ ẩm không khí trên 
80% trong suốt mùa vụ canh tác 
(tháng 4 đến tháng 11). Đặc thù 
địa hình và khí hậu này cùng với 
mùa vụ canh tác dài (giống lúa 
Chăm là giống lúa cạn dài ngày) 
đã tạo điều kiện thuận lợi cho cây 
lúa trồng tại huyện Mang Yang có 
thời gian tích lũy chất dinh dưỡng, 
hạt gạo có màu trắng đục và có 
mùi thơm đặc trưng. Cùng là 
giống lúa cạn dài ngày, nhưng 
khác với giống lúa cạn dài ngày 
như giống lúa A ri ở huyện A 
Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế có 
truyền thống canh tác trên vùng 
đất cạn, cây lúa Chăm tại huyện 
Mang Yang tỉnh Gia Lai được 
canh tác trên cánh đồng trũng có 
mạch nước nổi. 

Những đặc điểm thổ nhưỡng 
đặc thù trên đã khiến phương pháp 
canh tác lúa truyền thống tại 
huyện Mang Yang khác với các 
phương pháp canh tác lúa thông 
thường.  
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Lúa Chăm mặc dù là giống lúa 
tẻ, nhưng có nét tương đồng với 
các giống lúa có nguồn gốc từ 
giống Japonica. Đặc thù về giống 
này cộng với đặc thù về điều kiện 
địa lý nêu trên đã làm cho hạt cơm 
từ gạo Ba Chăm tại huyện Mang 
Yang mềm và dẻo (độ bền gel của 
gạo từ 46mm - 139mm, hàm 
lượng Amylose của gạo từ 13,62% 
- 19,98%), cơm có mùi giống gạo 
nếp nhưng nhẹ hơn, vì vậy, dù có 
rất nhiều loại gạo trên thị trường 
nhưng nhiều thế hệ đồng bào dân 
tộc thiểu số BahNar của huyện 
Mang Yang tỉnh Gia Lai vẫn luôn 
gắn bó với gạo Ba Chăm.  

Do có độ ẩm lý tưởng (từ 
14,08% - 15,44%), do đó, hạt gạo 
Ba Chăm trồng tại huyện Mang 
Yang dễ hóa hồ khi nấu nướng 
giúp tiết kiệm nhiên liệu và thời 
gian chế biến. Gạo Ba Chăm 
Mang Yang hiện được canh tác 
chủ yếu tại các cánh đồng thuộc 
xã Xã Đăk Trôi, xã Đê Ar, xã Kon 
Chiêng, xã Kon Thụp, xã Lơ Pang 
huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Đẩy mạnh các hoạt động sở 
hữu trí tuệ trong trường đại 
học 

Theo chuyên gia, cần xây dựng 

chiến lược phát triển trong lĩnh 
vực sở hữu trí tuệ. Trong đó, đặc 
biệt chú ý tới việc thúc đẩy hoạt 
động sở hữu trí tuệ tại các trường 
đại học 

Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) cho 
biết, tại các trường đại học lớn 
trên thế giới, vấn đề SHTT có vai 
trò rất quan trọng. Một số trường 
đại học đã đưa SHTT vào giảng 
dạy, đào tạo chuyên ngành SHTT 
ở bậc sau đại học hoặc thành lập 
bộ phận chuyên trách về SHTT để 
quản trị tài sản trí tuệ. Các hoạt 
động đó góp phần nâng cao chất 
lượng các công trình nghiên cứu 
khoa học và khẳng định thương 
hiệu của các trường đại học. Trong 
khi đó ở Việt Nam, SHTT trong 
trường đại học vẫn khá mới mẻ. 
Tuy đã có một số trường đại học 
triển khai hoạt động SHTT, bắt 
đầu thành lập bộ phận chuyên 
trách về SHTT, nhưng hoạt động 
vẫn còn lúng túng. 

Theo ông Đinh Văn Phong, 
Phó Hiệu trưởng trường đại học 
Bách Khoa Hà Nội, trường thuộc 
tốp 400 trường đại học hàng đầu 
thế giới về công nghệ và kỹ thuật 
và thuộc tốp 500 về khoa học máy 
tính, do đó trường luôn chú trọng 
vấn đề SHTT và chuyển giao công 
nghệ. Từ năm 2008, trường đã 
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thành lập Công ty BK-Holdings để 
chuyển giao công nghệ và mới đây 
đã thành lập Ban chuyển giao 
công nghệ. Nhưng vướng mắc là 
năng lực quản trị tài sản trí tuệ của 
trường vẫn còn yếu. 

Nguyên nhân của tình trạng 
bảo vệ quyền SHTT tại các trường 
đại học chưa hiệu quả là do phần 
lớn các trường chưa có quy định 
về SHTT phù hợp với điều kiện 
hoạt động của trường, dẫn đến khó 
khăn trong việc phân chia lợi 
nhuận khi tài sản trí tuệ được 
thương mại hóa. Việc xác lập 
quyền đăng ký bảo hộ sáng chế 
cho các sản phẩm nghiên cứu khoa 
học chưa được các nhà khoa học 
nhận thức một cách đầy đủ, nhiều 
kết quả nghiên cứu chưa tiến hành 
đăng ký bảo hộ sáng chế. 

Mặc dù những năm gần đây số 
lượng bài báo của trường đại học 
công bố trên các tạp chí khoa học 
tăng đáng kể, nhưng nhiều nhà 
khoa học không nhận thức được 
cần phải đồng thời tiến hành bảo 
hộ sáng chế cho các kết quả 
nghiên cứu đó. Ngoài ra còn do 
nhiều trường chưa thành lập tổ 
chức có chức năng về SHTT và 
chuyển giao công nghệ để hỗ trợ, 
tư vấn cho các nhà khoa học trong 
việc đăng ký, xác lập quyền SHTT 

và chuyển giao công nghệ. 
Thực tế cho thấy, để tạo ra giá 

trị mới dựa trên tài sản trí tuệ, các 
doanh nghiệp không thể chỉ dựa 
vào việc tự nghiên cứu phát triển 
mà bắt buộc phải liên kết với các 
trường đại học. Các trường đại 
học phải chủ động bắt tay với 
doanh nghiệp, đặt ra các yêu cầu 
thúc đẩy chuyển giao công nghệ. 

Theo các chuyên gia về SHTT, 
để làm được điều này, các trường 
phải hình thành tổ chức, nhân lực 
có chuyên môn về SHTT và 
chuyển giao công nghệ. Đối với 
những trường không khai thác 
thương mại từ tài sản trí tuệ thì chỉ 
cần thành lập bộ phận hoặc cán bộ 
chuyên trách về sở hữu trí tuệ. 

Chia sẻ về xu hướng này, bà 
Elizabeth Ritter, chuyên gia của 
Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) 
cho biết, tại Hoa Kỳ, trước năm 
1980, các trường đại học, cơ sở 
nghiên cứu công lập không chú 
trọng chuyển giao các kết quả 
nghiên cứu, nhưng nhu cầu về tài 
sản trí tuệ đã làm thay đổi mối 
quan hệ giữa các viện nghiên cứu, 
trường đại học với doanh nghiệp. 
Kể từ khi có các quy định về việc 
các viện nghiên cứu, trường đại 
học công lập sở hữu sáng chế 
được nhà nước cấp kinh phí thành 
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lập trung tâm chuyển giao công 
nghệ thì hoạt động quản trị tài sản 
trí tuệ, chuyển giao kết quả nghiên 
cứu, sáng chế trong các trường đại 
học đã thay đổi nhanh chóng. 

Liên quan tới vấn đề trên, Bộ 
Khoa học và Công nghệ cho biết, 
thế giới đang cạnh tranh khốc liệt 
về kinh tế, nhất là về SHTT, do 
vậy cần xây dựng chiến lược phát 
triển trong lĩnh vực SHTT, trong 
đó, thúc đẩy hoạt động SHTT tại 
các trường đại học. Hiện nay, 
Chương trình Phát triển tài sản trí 
tuệ do Cục SHTT quản lý có các 
dự án nâng cao năng lực SHTT 
cho các trường đại học, tổ chức 
các lớp đào tạo chuyên sâu, tạo 
nguồn nhân lực chuyên nghiệp về 
SHTT tại các trường. 

Đồng thời, Cục SHTT cũng 
đang cùng WIPO triển khai Dự án 
khởi tạo môi trường SHTT nhằm 
tạo ra hệ sinh thái SHTT, xây 
dựng một mạng lưới các tổ chức 
SHTT của các viện nghiên cứu, 
trường đại học, giúp hoạt động 
SHTT phát triển mạnh mẽ. Trong 
khuôn khổ dự án, sẽ có các chuyên 
gia nước ngoài có nhiều kinh 
nghiệm trong chuyển giao công 
nghệ ở các viện nghiên cứu, 
trường đại học trên thế giới phân 
tích về quản trị tài sản trí tuệ, 

chuyển giao công nghệ và thương 
mại hóa tài sản trí tuệ chia sẻ lợi 
ích. Từ đó, sẽ giúp các trường sẽ 
xây dựng mô hình quản trị tài sản 
trí tuệ, thúc đẩy chuyển giao công 
nghệ. 

  (Theo vietq.vn) 

 Gạo Điện biên trên con 
đường khẳng định thương hiệu 

Từ lâu, gạo tám Điện Biên đã 
nổi danh khắp tứ phương và trở 
thành một loại đặc sản của vùng 
núi Tây Bắc. Điểm chung rất đặc 
biệt của hai loại gạo nếp nương và 
tám Điện Biên là không phải chỉ 
khi nấu thành cơm mới có mùi 
thơm nức mũi mà từ khi còn là hạt 
gạo đã mang trong mình một mùi 
hương thoang thoảng. 

Hạt gạo quý có chất lượng cao 
như vậy là do đất đai nơi đây màu 
mỡ, mang nhiều chất dinh dưỡng 
của núi cao khắp nơi chảy vào 
thung lũng Mường Thanh, nhờ đó 
mà tinh túy đất trời hội tụ trong 
từng cây lúa, hạt gạo. 

Ngày 25/9/2014, Cục Sở hữu 
trí tuệ đã ban hành Quyết định số 
3340/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 
(CDĐL) số 00043 cho sản phẩm 
gạo Điện Biên nổi tiếng. Theo đó, 
các khu vực được đăng bạ chỉ dẫn 
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địa lý gồm: 05 xã, phường thuộc 
thành phố Điện Biên Phủ (Thanh 
Minh, Nam Thanh, Thanh Trường, 
Him Lam, Noong Bua); và 10 xã 
thuộc huyện Điện Biên (Thanh 
Xương, Thanh An, Noong Hẹt, 
Sam Mứt, Thanh Nưa, Thanh 
Luông, Thanh Hưng, Thanh Chăn, 
Thanh Yên, Noong Luông), cho 
hai giống lúa IR64 và Bắc thơm số 
7. 

Tuy nhiên, sản phẩm gạo 
mang chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” 
từ khi được bảo hộ đến nay còn 
gặp nhiều khó khăn và thách thức 
trong việc phát triển giá trị. Công 
tác quản lý CDĐL sau khi được 
cấp giấy chứng nhận còn gặp 
nhiều khó khăn và chưa đưa vào 
thực tiễn. Theo Sở Khoa học và 
Công nghệ Điện Biên, tính đến 
đầu năm 2018, chưa có một tổ 
chức, cá nhân nào đăng ký sử 
dụng chỉ dẫn địa lý Điện Biện mặc 
dù UBND tỉnh cũng đã có nhiều 
quyết định ban hành, công văn 
thông báo về chỉ dẫn địa lý Điện 
Biên được bảo hộ. Bên cạnh đó, 
hiện nay, cơ cấu giống lúa đã có 
nhiều thay đổi, diện tích trồng 
giống được xác định CDĐL là Bắc 
Thơm số 7 và IR64 đã giảm mạnh 
so với những năm trước do người 
dân vẫn chạy theo các giống lúa 

mang lại năng suất cao, chất lượng 
tốt tuy nhiên do thiếu tính ổn định 
nên chỉ sau vài năm các giống lúa 
này thoái hóa, gây ảnh hưởng lớn 
đến thổ nhưỡng. 

Chỉ dẫn địa lý chưa trở thành 
dấu hiệu thương mại phổ biến 
khiến cho danh tiếng của sản 
phẩm không được nhiều người 
tiêu dùng biết đến, gây nhầm lẫn 
thậm chí còn có những cái nhìn sai 
lệch về sản phẩm địa phương được 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Việc sản 
xuất theo kiểu mạnh ai nấy làm, 
tiêu thụ dựa vào thương lái, chưa 
có hệ thống bài bản cùng với việc 
"bị" mượn danh, khiến thương 
hiệu gạo vẫn "nhạt nhòa" trên thị 
trường. Theo khảo sát thực tế có 
đến hàng trăm đơn vị trong và 
ngoài tỉnh giới thiệu và bán sản 
phẩm gạo Điện Biên với nhiều 
chủng loại với nhiều mức giá. Đặc 
biệt theo như Quyết định công 
nhận chỉ dẫn địa lý Gạo Điện Biên 
chỉ dùng cho sản phẩm gạo Bắc 
Thơm số 7 và IR 64, nhưng trên 
thị trường lại dùng cho rất nhiều 
chủng loại gạo khác nhau và đều 
cam kết là gạo Điện Biên với tên 
“Tám Điện Biên”, “Séng Cù Điện 
Biên”,… một số đơn vị còn ghi rõ 
thông tin về việc gạo Điện Biên 
được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, một số 
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nơi giá gạo còn rẻ hơn so với giá 
bán ở nơi sản xuất. Dẫn đến, sự 
nhầm lẫn cho người tiêu dùng, làm 
ảnh hưởng, mai một và giảm uy 
tín danh tiếng sản phẩm, ảnh 
hưởng trực tiếp đến lợi ích chính 
đáng của cả người sản xuất và 
kinh doanh sản phẩm CDĐL “Gạo 
Điện Biên”. 

Ngày 30/6/2019, Cục Sở hữu 
trí tuệ đã ký hợp đồng giao chủ trì 
thực hiện dự án “Quản lý và phát 
triển chỉ dẫn địa lý “Gạo Điện 
Biên” của tỉnh Điện Biên” với 
Trung tâm Nghiên cứu Đất và 
phân bón vùng trung du, thuộc 
Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu 
chung của dự án là thiết lập và vận 
hành mô hình quản lý và phát triển 
chỉ dẫn địa lý gạo Điện Biên qua 
đó đảm bảo chất lượng, phát huy 
danh tiếng của sản phẩm, nâng cao 
hiệu quả kinh tế cho sản phẩm. 

Ngày 06/7/2018, Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Điện Biên đã 
ban hành Quyết định số 491/QĐ-
SKHCN Về việc cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 
“Điện Biên” cho Công ty TNHH 
Thực phẩm Safe Green. Theo đó 
Công ty TNHH Thực phẩm Safe 
Green được sử dụng chỉ dẫn địa lý 
“Điện Biên” đối với sản phẩm gạo 

Bắc thơm số 7 sản xuất tại xã 
Thanh An - huyện Điện Biên và 
tham gia mô hình chuỗi giá trị sản 
phẩm chỉ dẫn địa lý gạo Điện Biên 
của dự án với quy mô 50ha. 

Mục tiêu thống nhất triển khai 
mô hình liên kết sản xuất và phát 
triển trong vùng CDĐL gạo Điện 
Biên theo chuỗi khép kín từ khâu 
trồng lúa, thu hoạch và bảo quản, 
xay sát, đóng gói sản phẩm, kiểm 
soát đảm bảo chất lượng và truy 
xuất nguồn gốc, đưa ra thị trường 
tới người tiêu dùng. Dự án đã góp 
phần nâng cao công tác xây dựng 
và triển khai hệ thống các công cụ 
quản lý và phát triển CDĐL gạo 
Điện Biên đối với CDĐL, xây 
dựng và triển khai hệ thống 
thương mại hóa sản phẩm, tổ chức 
kiểm soát nguồn gốc và chất 
lượng sản phẩm mang CDĐL gạo 
Điện Biên. 

Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Điện Biên là đơn vị được 
UBND tỉnh ủy quyền quản lý chỉ 
dẫn địa lý gạo Điện Biên đã có 
Công văn số 406/SKHCN-SHTT 
ngày 8/6/2020 về việc phối hợp 
thực hiện quản lý và sử dụng chỉ 
dẫn địa lý “Điện Biên” cho sản 
phẩm gạo của tỉnh Điện Biên và 
Công văn 421/SKHCN-SHTT 
ngày 15/6/2020 về việc đăng ký 
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quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 
“Điện Biên” cho sản phẩm gạo 
IR64 và Bắc thơm số 7 của tỉnh 
Điện Biên. 

Nội dung của 02 công văn 
công bố quyền sử dụng chỉ dẫn địa 
lý “Điện Biên” cho sản phẩm gạo 
đối với Công ty TNHH Thực 
phẩm Safe Green và thông báo 
cho các tổ chức, cá nhân sản xuất 
kinh doanh gạo mà chưa được cấp 
quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý thì 
chỉ được sử dụng chữ “Điện Biên” 
trong phần xuất xứ hàng hóa của 
nhãn hàng hóa được quy định tại 
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP (ví 
dụ: sản xuất tại cánh đồng Mẫu 
Lớn, HTX Thanh Yên, Huyện 
Điện Biên, Tỉnh Điện Biên). Việc 
sử dụng “Điện Biên” trên nhãn 
hiệu gây nhầm lẫn cho khách hàng 
là vi phạm quy định pháp luật về 
sở hữu trí tuệ. 

Hiện nay chuỗi liên kết hoạt 
động tương đối ổn định, nhận thức 
nông dân cũng thay đổi theo 
hướng tích cực, cùng đồng hành 
với doanh nghiệp theo hướng bền 
vững. Tuy vẫn còn rất nhiều vấn 
đề, rất nhiều khó khăn vướng mắc, 
cần phải có sự chung tay vào cuộc 
từ tất cả mọi người, từ người tiêu 
dùng, người nông dân, các tổ chức 
cá nhân hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, chính quyền các cấp.  
 (Theo most.gov.vn) 

 
 Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Cầu 
Đúc” cho sản phẩm khóm 

Ngày 23/11/2020, Cục Sở hữu 
trí tuệ ban hành Quyết định số 
4523/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 
số 00092 cho sản phẩm khóm 
“Cầu Đúc”. Chi cục Quản lý chất 
lượng nông lâm sản và thủy sản, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Hậu Giang là Tổ 
chức quản lý chỉ dẫn địa lý này. 

Khóm Cầu Đúc là khóm giống 
Queen, có hình trụ đứng, màu 
vàng đậm, có nhiều mắt lồi, hố 
mắt sâu, thơm nhẹ và vị ngọt. Quả 
khóm Cầu Đúc có kích thước lớn, 
trọng lượng 1,14 – 1,42 kg/quả, 
đường kính 13,20 – 17,65 cm, 
chiều cao 16,46 – 20,74 cm. Mỗi 
quả có 113 – 117 mắt và tỷ lệ 
phần ăn được là 64 – 76%. Ngoài 
ra, khóm Cầu Đúc còn có những 
đặc thù về chất lượng, bao gồm: 
Hàm lượng chất khô hòa tan tổng 
số 14,04 – 16,16 obx; đường tổng 
số 8,81 – 11,49%; hàm lượng Axit 
tổng số 0,52 – 0,78%; và hàm 
lượng Vitamin C: 27,70 – 37,70 
mg/100 g. 

Danh tiếng và chất lượng đặc 
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thù của khóm Cầu Đúc có được 
nhờ các điều kiện tự nhiên của khu 
vực địa lý. Khu vực địa lý có địa 
hình trũng thấp, độ cao trung bình 
1 mét trên mực nước biển, có hệ 
thống kênh rạch nhân tạo chằng 
chịt. Khu vực địa lý có 2 nhóm đất 
chính: đất phèn tiềm tàng và đất 
phèn hoạt động có thành phần cơ 
giới nặng (tỷ lệ sét > 50%), giữ 
nước tốt, giúp cây khóm không bị 
thiếu nước trong quá trình sinh 
trưởng và phát triển. Đất có độ 
xốp cao (> 55%) là điều kiện 
thuận lợi cho rễ khóm ăn sâu và 
rộng, cung cấp dinh dưỡng cho 
cây trong quá trình phát triển. 
Ngoài ra, đất trồng khóm Cầu Đúc 
còn có hàm lượng cation trao đổi 
cao (hàm lượng Mg2+ > 2,87 
meq/100g đất) và hàm lượng 
cacbon hữu cơ tổng số ở mức 
trung bình đến giàu (4,79 – 
5,92%), khiến trái khóm Cầu Đúc 
có vị ngọt, nhiều nước và giúp cây 
khóm chống bệnh luộc lá trong 
giai đoạn phát triển quả. 

Khí hậu vùng trồng khóm Cầu 
Đúc được chia thành 2 mùa rõ rệt: 
mùa mưa (tháng 5 – tháng 11) và 
mùa khô (tháng 12 – tháng 4). 
Nhiệt độ trung bình năm 27ºC, độ 
ẩm bình quân năm 81%, biên độ 
dao động nhiệt ngày đêm vào mùa 

mưa là 5 – 6ºC, mùa khô là 3 - 
4ºC, phù hợp với quá trình sinh 
trưởng của cây khóm. Lượng mưa 
trung bình vào mùa mưa là 289,6 
– 499,5 mm, trong giai đoạn tích 
lũy dinh dưỡng của cây khóm nên 
ảnh hưởng trực tiếp tới kích thước, 
trọng lượng, hàm lượng nước của 
trái. Lượng mưa trung bình vào 
mùa khô là 12 – 160,5 mm, phù 
hợp cho quá trình bảo quản sản 
phẩm. Số giờ nắng bình quân hàng 
tháng là 218,39 giờ/tháng, bình 
quân 7,3 giờ nắng/ngày trong suốt 
cả năm, số giờ nắng của các tháng 
tương đối đồng đều, phù hợp với 
bản chất cây nhiệt đới ưa sáng của 
khóm. 

Ngoài các yếu tố tự nhiên của 
khu vực địa lý, kỹ thuật trồng và 
chăm sóc khóm cũng là một yếu tố 
đảm bảo chất lượng của khóm Cầu 
Đúc. Người nông dân trồng khóm 
Cầu Đúc chọn giống khóm Queen 
có nguồn gốc từ Hậu Giang, sạch 
bệnh, từ cây sinh trưởng và phát 
triển tốt, đồng đều, lá xanh tốt. 
Thời điểm trồng khóm hàng năm 
là vào tháng 6 – 7 đối với khóm 
chính vụ và tháng 10 – 11 đối với 
khóm trái vụ. Đất trồng được bố 
trí thành các lô, trên mỗi lô xẻ 
mương lên líp. Cây khóm được 
trồng theo hàng kép đôi, mật độ 
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0,5 x 0,5 x 0,5 m (trung bình 
30.000 cây/ha). Ngoài ra, vườn 
trồng còn có đê bao để ngăn lũ, 
chống xói mòn và trồng cây chắn 
gió theo trục đường chính. 

Khi cây khóm đạt 55 lá trở lên 
(tương đương 8,5 tháng), người 
trồng khóm sẽ xử lý ra hoa bằng 
khí đá CaC2, chống cháy nắng 
trên trái bằng cây che bóng kết 
hợp cỏ khô, rơm hoặc kéo lá lên 
đỉnh trái nếu cây có lá dài. Khóm 
sẽ được trồng mới trong tối thiểu 2 
vụ, tối đa 3 vụ. Thời vụ thu hoạch 
khóm Cầu Đúc là vào tháng 2 – 3 
(chính vụ) và tháng 7 – 8 (trái vụ) 
hàng năm. 

 (Theo most.gov.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Thị trường ngành giấy: Hàng 
giả hàng nhái chiếm tới 60 - 
70% 

Chiều ngày 24/12/2020, tại Hà 
Nội, Tổng cục Quản lý thị trường 
(QLTT) và Hiệp hội Giấy và Bột 
giấy Việt Nam đã tổ chức Lễ ký 
Quy chế phối hợp về cung cấp 
thông tin, kiểm tra và xử lý vi 
phạm đối với các mặt hàng giấy 
và sản phẩm từ giấy tại Việt Nam. 

Phát biểu tại Lễ ký, Tổng Cục 
trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu 
Linh đánh giá cao sự chủ động của 

Hiệp hội giấy và bột giấy Việt 
Nam trong việc đề nghị phối hợp 
với lực lượng QLTT để bảo vệ 
thương hiệu của các doanh nghiệp 
trong ngành giấy và bột giấy tại 
Việt Nam. “Việc ký kết thể hiện 
sự quyết tâm của các DN trong 
công tác phòng chống hàng giả” 
Tổng Cục trưởng nhấn mạnh. 

Tại buổi lễ, nhận định về thực 
trạng hàng giả, hàng nhái trong 
ngành giấy hiện nay, TS Đặng 
Văn Sơn - Phó chủ tịch Hiệp hội 
giấy và bột giấy Việt Nam - cho 
biết, các ấn phẩm từ giấy bị làm 
giả, làm rất nhiều, có địa bàn hàng 
giả, hoặc nhái trong ngành giấy 
chiếm đến 50%. Trong đó, có 
nhãn hàng vừa giới thiệu ra thị 
trường đã bị làm nhái. 

Các doanh nghiệp sản xuất giấy 
bị làm giả nhiều nhất là Văn 
phòng phẩm Hồng Hà, Công ty 
Xương Giang, Sông Đuống, 
Thuận Phát... 

Theo ông Sơn, thiệt hại đến từ 
hàng giả, hàng nhái khiến nhiều 
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 
giấy chân chính bị sụt giảm doanh 
số vì không bán được hàng, 
thương hiệu bị mất uy tín, gây thất 
thu thuế và rối loạn thị trường; 
đồng thời tạo ra sự cạnh tranh 
không lành mạnh. 
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Trong khi đó, lãnh đạo một 
doanh nghiệp giấy thì khẳng định 
- khi tình trạng hàng giả, hàng 
nhái trong ngành giấy xuất hiện 
tràn lan, thì người dùng chính là 
nạn nhân trực tiếp hứng chịu hậu 
quả từ các loại giấy bẩn, kém chất 
lượng. 

Đối với ngành giấy, hàng giả, 
hàng nhái chiếm 60-70% trên thị 
trường  

Theo ông Nguyễn Việt Đức, 
Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột 
giấy Việt Nam, DN không thể tự 
mình thực hiện hoạt động nghiệp 
vụ chống hàng nhái, hàng giả 
trong ngành giấy. Việc phối hợp 
với Tổng cục QLTT thực sự cần 
thiết, nhằm tăng cường công tác 
chống hàng giả, hàng xâm phạm 
và gian lận thương mại. Nâng cao 
hiệu quả hơn nữa trong công tác 
QLTT lành mạnh hóa thị trường 
và bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà 
sản xuất, kinh doanh và người tiêu 
dùng trong ngành giấy. 

Việc ký quy chế phối hợp sẽ 
giúp Tổng cục Quản lý thị trường 
có những thông tin kịp thời về tình 
hình thị trường mặt hàng giấy và 
các sản phẩm về giấy, đấu tranh 
chống hàng giả và gian lận thương 
mại trong hoạt động kinh doanh 
giấy và các sản phẩm về giấy các 

loại nhằm nâng cao hiệu quả công 
tác quản lý thị trường lành mạnh 
hóa thị trường và bảo vệ lợi ích 
hợp pháp của người tiêu dùng. 

Theo đó, Hiệp hội Giấy và Bột 
giấy Việt Nam có trách nhiệm 
thông tin cho Tổng cục QLTT về 
tình hình, xu hướng buôn lậu, gian 
lận thương mại, vi phạm quyền sở 
hữu trí tuệ trong nước, thông tin 
về buôn bán, vận chuyển, kinh 
doanh hàng nhập lậu, hàng giả, 
hàng nhái, vi phạm nhãn mác, kém 
chất lượng, không rõ nguồn gốc 
trong kinh doanh giấy và các sản 
phẩm giấy trên thị trường nội địa, 
cung cấp tình hình, tư liệu giúp 
cho việc xác minh các vụ việc. 

Bên cạnh đó, thông tin, trao đổi 
về những khó khăn, vướng mắc và 
các giải pháp tháo gỡ trong việc 
thực hiện các văn bản quy phạm 
pháp luật về tổ chức, hoạt động 
của các doanh nghiệp trực thuộc 
Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt 
Nam liên quan đến công tác quản 
lý thị trường. 

Định kỳ hàng năm, hai bên tổ 
chức các hội nghị giao ban để kịp 
thời trao đổi thông tin, đánh giá 
tình hình phối hợp và bàn định 
hướng hoạt động bổ sung các nội 
dung phối hợp phù hợp với thực 
tiễn thi hành và thống nhất 
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phương hướng phối hợp kỳ tiếp 
theo. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

Thương hiệu - tài sản trí tuệ 
vô giá của doanh nghiệp 

Những năm gần đây, các 
doanh nghiệp Việt Nam ngày càng 
chú trọng đến tài sản trí tuệ 
(TSTT). Nói một cách khác, TSTT 
được xem là thước đo sự phát 
triển của doanh nghiệp thời hội 
nhập. Tuy nhiên, trên thực tế 
không phải doanh nghiệp nào 
cũng biết cách phát huy giá trị và 
bảo vệ tài sản trí tuệ. 

 
Với các doanh nghiệp, tài sản 

trí tuệ được hiểu là nhãn hiệu hàng 
hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương 
mại, bí quyết kinh doanh, thương 
hiệu, biểu trưng (logo)… Trong 
phạm vi bài viết này, Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long chỉ 
tập trung phân tích vai trò của 
thương hiệu, một trong những tài 
sản trí tuệ quan trọng hàng đầu 
của doanh nghiệp nói chung và 

doanh nghiệp Vĩnh Long nói 
riêng. 

Thương hiệu là tất cả sự cảm 
nhận của người tiêu dùng hay 
khách hàng mục tiêu về sản phẩm 
hay doanh nghiệp. Để người tiêu 
dùng cảm nhận tốt và đúng với 
định vị mong muốn của doanh 
nghiệp là cả một quá trình đầu tư 
công phu và bài bản. Thực tế đã 
chứng minh, không phải cứ tập 
trung xây dựng thương hiệu là có 
được thương hiệu mạnh trong tâm 
trí khách hàng. Thương hiệu chỉ 
tồn tại khi và chỉ khi được người 
tiêu dùng xác nhận. 

Việc xây dựng thương hiệu 
phải được bắt đầu từ chính hoài  
bão và ước mơ của chủ doanh 
nghiệp. Sẽ là sai lầm nếu chủ 
doanh nghiệp cho rằng xây dựng 
thương hiệu là việc của giám đốc 
thương hiệu hay một nhân viên 
chuyên trách nào đó. Xây dựng 
thương hiệu là việc chung của tất 
cả các thành viên, trong đó lãnh 
đạo doanh nghiệp đóng vai trò 
quyết định. 

Nhiều doanh nhân thường e 
ngại, hoặc vẫn nghĩ rằng ít tiền thì 
khó có thể có thương hiệu tốt. 
Thực tế không phải vậy vì tất cả 
các doanh nghiệp lớn trên thế giới 
đều bắt đầu từ rất nhỏ. Làm 
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thương hiệu không phải là quảng 
cáo hay những khuyến mãi hoành 
tráng, mà là làm tốt những điểm 
tiếp xúc của thương hiệu đối với 
khách hàng mục tiêu. Hệ thống 
tiếp xúc của thương hiệu đối với 
khách hàng mục tiêu gồm hai 
phần: phần cứng và phầm mềm. 
Phần cứng là hệ thống nhận diện 
thương hiệu (logo, danh thiếp, 
bảng hiệu, nhạc hiệu, bao bì, nhãn 
mác, khẩu hiệu…). Phần mềm là 
nụ cười của cô bán hàng, là những 
chương trình chăm sóc khách 
hàng, là cách ứng xử của doanh 
nghiệp và nói chung là những yếu 
tố liên quan đến con người. 

Để xây dựng thương hiệu, việc 
đầu tiên là định vị thương hiệu 
dựa trên sự khác biệt. Hơn ai hết, 
chủ doanh nghiệp phải sáng suốt 
để lựa chọn vị trí của mình trong 
tâm trí người tiêu dùng so với các 
đơn vị cạnh tranh. Điều cần lưu ý 
trong quá trình định vị thương 
hiệu là phải nhất quán, trung 
thành, không ôm đồm. Một hình 
ảnh cao cấp không thể dành cho 
giới bình dân và ngược lại. 

Thực hiện Nghị Quyết số 05-
NQ/TU ngày 26/7/2016 của tỉnh 
Vĩnh Long về xây dựng và phát 
triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh 
Vĩnh Long, giai đoạn 2016-2020, 

Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh 
Long đã phối hợp với Viện Quản 
trị Quốc tế (TP.HCM) tổ chức 
cuộc khảo sát về Thực trạng xây 
dựng và phát triển thương hiệu 
doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long. Kết 
quả cuộc khảo sát cho thấy, có đến 
52% các doanh nghiệp Vĩnh Long 
chưa có tầm nhìn, sứ mệnh doanh 
nghiệp, chưa có chiến lược kinh 
doanh, chưa lập kế hoạch kinh 
doanh hằng năm, không có người 
chuyên trách làm thương hiệu, 
chưa có hệ thống quản lý doanh 
nghiệp hoàn chỉnh, chưa có hệ 
thống đánh giá hiệu quả hoạt động 
kinh doanh, chưa có hệ thống 
nhận diện thương hiệu.... Đây là 
những lý do chính dẫn đến kết quả 
là Vĩnh Long chưa có nhiều 
thương hiệu mạnh nằm trong 
nhóm thương hiệu Quốc gia. Số 
thương hiệu doanh nghiệp bước ra 
thị trường thế giới còn rất khiêm 
tốn, chủ yếu chỉ phục vụ cho thị 
trường nội địa mà chủ yếu là trong 
tỉnh và các tỉnh Đồng bằng sông 
Cửu long (ĐBSCL).  

 Hội nghị “Triển khai chương 
trình xây dựng thương hiệu mạnh 
doanh nghiệp (DN) Vĩnh Long 
2019- 2020” do Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy phối hợp các đơn vị liên 
quan tổ chức. 
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Trong số các doanh nghiệp tiêu 
biểu của Vĩnh Long được khảo 
sát, chỉ có 34% doanh nghiệp đã 
có chứng nhận đăng ký bảo hộ 
logo, trong khi đó có đến 20% 
doanh nghiệp không có logo và 
29% doanh nghiệp đã có logo 
nhưng chưa đăng ký bảo hộ. Như 
vậy, chứng tỏ rằng tại Vĩnh Long, 
việc xây dựng thương hiệu và bảo 
vệ thương hiệu - một trong những 
tài sản trí tuệ của doanh nghiệp 
vẫn chưa được chú trọng. 

Để thương hiệu thực sự là tài 
sản trí tuệ vô giá thì các doanh 
nghiệp có rất nhiều việc cần làm 
và phải làm một cách đồng bộ, 
chuyên nghiệp. Về phía quản lý 
nhà nước, chúng ta cần nâng cao 
nhận thức về thương hiệu trong 
doanh nghiệp. Vì một trong những 
rào cản lớn nhất tại Vĩnh Long 
hiện nay là nguồn nhân lực cũng 
như nhận thức của doanh nghiệp 
về thương hiệu. Đầu tư phát triển 
nguồn nhân lực là yếu tố then chốt 
giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu 
chiến lược xây dựng & phát triển 
thương hiệu doanh nghiệp tỉnh 
Vĩnh Long.  

Do vậy doanh nghiệp rất cần sự 
hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh để 
có thể tiếp cận với kiến thức mới, 
thúc đẩy nhanh quá trình nhận 

thức và đầu tư phát triển thương 
hiệu tại mỗi doanh nghiệp.    

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Hà Nội hỗ trợ gần 900 doanh 
nghiệp truy xuất nguồn gốc 
hàng hóa nông sản 

Hà Nội đã hỗ trợ gần 900 
doanh nghiệp truy xuất nguồn gốc 
hàng hóa nông sản, sau 3 năm 
triển khai thực hiện Kế hoạch số 
02/KH-UBND. 

 
Hàng vạn nông sản hàng hóa của các 
doanh nghiệp được Hà Nội hỗ trợ truy 

xuất nguồn gốc. 
Triển khai Kế hoạch số 

02/KH-UBND của UBND TP Hà 
Nội về duy trì, phát triển hệ thống 
thông tin điện sử dụng mã QR truy 
xuất nguồn gốc nông sản thực 
phẩm giai đoạn 2018 - 2020, một 
số quận, huyện đã xây dựng kế 
hoạch chi tiết, bố trí kinh phí thực 
hiện. Điển hình trong đó có một số 
huyện như: Đông Anh, Chương 
Mỹ... đã xây dựng và phát triển hệ 
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thống truy xuất nguồn gốc nông 
sản bằng mã QR code của huyện 
trên nền tảng hệ thống truy xuất 
nguồn gốc của TP. 

Sở NN&PTNT đã giao các 
đơn vị tập trung tuyên truyền, tập 
huấn nội dung pháp luật về truy 
xuất nguồn gốc và Hệ thống truy 
xuất nguồn gốc nông sản bằng mã 
điện tử QR code đến người sản 
xuất, kinh doanh, người tiêu dùng. 
Tổ chức in và phát miễn phí 
20.000 tờ rơi tuyên truyền về truy 
xuất nguồn gốc, hướng dẫn sử 
dụng hệ thống. 

Sở NN&PTNT đã thiết kế sổ 
ghi chép truy xuất nguồn gốc theo 
quy định tại Thông tư 
11/2018/TT-BNNPTNT của Bộ 
NN&PTNT về Ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ 
đầu mối nông sản, chợ đấu giá 
nông sản. In 3.000 cuốn sổ tay 
truy xuất nguồn gốc cho các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh tại chợ đầu 
mối Minh Khai (quận Bắc Từ 
Liêm) và Trung tâm Kinh doanh 
chợ đầu mối phía Nam (quận 
Hoàng Mai). 

Cùng với đó, tổ chức 53 lớp 
tập huấn cho các đối tượng quản 
lý cấp Sở, UBND các quận, 
huyện; người sản xuất, kinh doanh 
tại 2 chợ đầu mối, người sản xuất, 

kinh doanh nông lâm thủy sản, 
người tiêu dùng trên địa bàn TP; 
cùng 4 cuộc hội thảo chuyên đề 
mã QR truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm nhằm tuyên truyền, vận 
động người sản xuất, kinh doanh 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong sản xuất, chế biến, 
kinh doanh nông sản... 

Đặc biệt, Sở NN&PTNT đã 
phối hợp với Trung tâm Doanh 
nghiệp hội nhập và phát triển 
(IDE) trực thuộc Hiệp hội Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cung 
cấp giải pháp, phần mềm sáng chế 
“Quy trình xác thực chống hàng 
giả”, được thiết kế bằng công nghệ 
CheckVN của IDE, với địa chỉ tên 
miền www.hn.check.vn 
(check.gov.vn). Đến nay, hệ thống 
truy xuất nguồn gốc nông lâm 
thủy sản thực phẩm Hà Nội đã hỗ 
trợ hướng dẫn và cấp tài khoản 
tham gia quản lý và duy trì hệ 
thống quản lý cho 2.854 cơ sở 
(tăng 740 cơ sở so với năm 2018) 
là các hợp tác xã, các cơ sở sản 
xuất, chế biến, sơ chế, đóng gói 
nông lâm sản và thủy sản; 766 cửa 
hàng kinh doanh trái cây đã được 
cấp biển nhận diện trái cây an 
toàn. Điều này mang lại đảm bảo 
chất lượng hơn khi sử dụng. 

(Theo vietq.vn) 


