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HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH 
ĐỂ PHÙ HỢP VỚI EVFTA 

Theo các khảo sát cho thấy, 
trong khi các doanh nghiệp, người 
tiêu dùng Việt Nam còn khá thờ ơ 
với sở hữu trí tuệ (SHTT), thì đây 
lại là yêu cầu đặt lên hàng đầu 
của những nhà đầu tư EU khi hợp 
tác với doanh nghiệp Việt Nam. 
Thậm chí, đòi hỏi về bảo hộ SHTT 
của nhà đầu tư EU còn cao hơn 
đòi hỏi về quyền SHTT trong Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO). 

Những tồn tại liên quan đến 
vấn đề SHTT trong thực tế có thể 
dễ dàng nhận diện ở các khía cạnh 
như mâu thuẫn trong quy định của 
luật SHTT và quy định của 
EVFTA, cách thức quản lý thực 
thi quyền SHTT ở Việt Nam còn 
lỏng lẻo. Ở nước ta, mặc dù đã có 
quy định về việc thực thi quyền 
SHTT nhưng việc thực thi bảo hộ 
chỉ dẫn địa lý nói riêng và quản lý 
việc sử dụng, ghi nhãn nguồn gốc 
xuất xứ chưa thật sự hiệu quả. Hầu 
như chỉ có biện pháp hành chính 
được áp dụng là chủ yếu. Hiệu quả 
các biện pháp hành chính cũng 
tương đối hạn chế, trong khi biện 
pháp dân sự theo yêu cầu của các 

bên liên quan cũng như việc thực 
thi liên quan tới nguồn gốc thực 
phẩm cũng còn rất hạn chế. 

Điều này đòi hỏi Việt Nam cần 
phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường theo các chuẩn mực quốc 
tế; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý 
và hệ thống luật pháp, đảm bảo 
nền kinh tế vận hành theo cơ chế 
thị trường, thực thi vai trò can 
thiệp và điều tiết của chính phủ 
mà không cản trở, bóp méo sự 
phát triển của thị trường; hoàn 
thiện và đồng bộ hóa các thị 
trường trong nước: thị trường 
hàng hóa và dịch vụ, thị trường tài 
chính, thị trường lao động, thị 
trường khoa học công nghệ; đẩy 
mạnh cải cách hành chính, xoá bỏ 
các thủ tục rườm rà, tạo môi 
trường thuận lợi và thông thoáng 
cho các hoạt động bảo hộ quyền 
SHTT theo hướng thị trường, phù 
hợp với các cam kết quốc tế nói 
chung và của EVFTA nói riêng. 

Nhìn chung, Hiệp định EVFTA 
là một trong hai Hiệp định thế hệ 
mới lớn nhất và dự báo sẽ ảnh 
hưởng tới thể chế pháp luật và 
kinh tế của nước ta. Do vậy, Nhà 
nước cũng như các doanh nghiệp 
Việt Nam cần thiết phải nghiêm 
túc nghiên cứu và triển khai hiệu 
quả những giải pháp đột phá, qua 
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đó tạo bước đệm tốt nhất trên lộ 
trình thực thi Hiệp định EVFTA 
có hiệu quả. 

 (Theo vjst.vn) 
 
ĐƯA SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRỞ 
THÀNH CÔNG CỤ NÂNG 
CAO NĂNG LỰC CẠNH 
TRANH QUỐC GIA VÀ 
KHUYẾN KHÍCH ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO 

Với những kết quả đã đạt được, 
Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ (TSTT) tiếp tục được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt thực 
hiện đến năm 2030 theo Quyết 
định số 2205/QĐ-TTg ngày 
24/12/2020. Trong giai đoạn mới 
này, Chương trình đặt mục tiêu 
đưa sở hữu trí tuệ (SHTT) trở 
thành công cụ quan trọng nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia, 
tạo môi trường khuyến khích đổi 
mới sáng tạo và thúc đẩy phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội.  

Một số kết quả nổi bật mà 
Chương trình phát triển TSTT đã 
đạt được trong 10 năm qua: 

Chương trình phát triển TSTT 
giai đoạn 2011-2020 được phê 
duyệt theo Quyết định số 
2204/QĐ-TTg ngày 6/12/2010 và 
Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 
14/6/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ với các mục tiêu: i) Nâng cao 
nhận thức của các tổ chức, cá nhân 
về SHTT; ii) Nâng cao khả năng 
cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ 
của Việt Nam; iii) Hỗ trợ bảo hộ, 
quản lý và phát triển TSTT cho 
các thành quả nghiên cứu khoa 
học và các sản phẩm quốc gia, sản 
phẩm chủ lực địa phương; iv) Phát 
triển nguồn nhân lực về SHTT. 

Chương trình đã được triển 
khai đồng bộ và cơ bản hoàn 
thành các mục tiêu và nội dung 
được phê duyệt. Kết quả triển khai 
của Chương trình đã góp phần: 
nâng cao nhận thức, thúc đẩy việc 
đăng ký bảo hộ SHTT cho các 
doanh nghiệp, người dân (có 
khoảng 5.000 số phát sóng chuyên 
mục về SHTT trên các đài truyền 
hình trung ương và địa phương, 
37.000 người được tập huấn về 
SHTT, số lượng đơn đăng ký bảo 
hộ SHTT của Việt Nam tăng 
khoảng 10%/năm); phát triển 
nguồn nhân lực về SHTT cho 
doanh nghiệp và cơ quan quản lý 
nhà nước (10.000 người được đào 
tạo cơ bản và 2.500 người được 
đào tạo chuyên sâu về SHTT); 
nâng cao danh tiếng và khả năng 
cạnh tranh của sản phẩm (1.148 
sản phẩm chủ lực địa phương, sản 
phẩm nông nghiệp đặc thù, sản 
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phẩm, OCOP (Chương trình mỗi 
xã một sản phẩm)... đã được Bộ 
Khoa học và Công nghệ và các địa 
phương hỗ trợ bảo hộ quyền 
SHTT); nâng cao năng lực, khả 
năng cạnh tranh của doanh nghiệp, 
góp phần thúc đẩy hoạt động bảo 
hộ, đưa các kết quả nghiên cứu, 
sáng chế vào thực tiễn đời sống, 
phục vụ lợi ích dân sinh (trong 
giai đoạn 2011-2019, Cục SHTT 
đã tiếp nhận và công bố 299.442 
đơn đăng ký xác lập quyền, bao 
gồm: 278.144 đơn đăng ký nhãn 
hiệu, 14.084 đơn đăng ký kiểu 
dáng công nghiệp, 4.705 đơn đăng 
ký sáng chế và giải pháp hữu ích 
là 2.509 đơn).  

Với những kết quả đã đạt được, 
Thủ tướng Chính phủ đã phê 
duyệt Chương trình phát triển 
TSTT đến năm 2030. Trong giai 
đoạn này, chương trình sẽ tập 
trung vào giải quyết những vấn đề 
như sau: 

Từ những kết quả đã đạt được 
và sự ghi nhận, đánh giá cao về 
hiệu quả của Chương trình của các 
bộ/ngành, địa phương trong cả 
nước, ngày 24/12/2020, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết 
định số 2205/QĐ-TTg phê duyệt 
Chương trình phát triển TSTT đến 
năm 2030. Theo đó, trong giai 

đoạn này, Chương trình sẽ tập 
trung thực hiện đưa SHTT trở 
thành công cụ quan trọng nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo 
môi trường khuyến khích đổi mới 
sáng tạo và thúc đẩy phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội.  

Để đạt được các mục tiêu nêu 
trên, Chương trình sẽ tập trung 
thực hiện một số nội dung chính 
sau: 

Thứ nhất, tăng cường các hoạt 
động tạo ra TSTT, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực về đổi mới 
sáng tạo và SHTT. Cụ thể, cần xây 
dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp 
dịch vụ thông tin SHTT, bản đồ 
sáng chế. Hỗ trợ tra cứu, khai thác 
thông tin SHTT cho các tổ chức 
khoa học và công nghệ, doanh 
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo nhằm tạo ra các TSTT được 
bảo hộ và bài báo khoa học có 
chất lượng cao; hỗ trợ hình thành 
và phát triển các tổ chức cung cấp 
dịch vụ phân tích thông tin sáng 
chế và dự báo xu hướng phát triển 
công nghệ; xây dựng và triển khai 
các chương trình tập huấn, đào tạo 
từ cơ bản đến chuyên sâu về 
SHTT phù hợp với từng nhóm đối 
tượng. 

Thứ hai, thúc đẩy đăng ký bảo 
hộ TSTT ở trong và ngoài nước. 
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Chương trình sẽ tập trung vào hỗ 
trợ đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp và nhãn hiệu 
của các tổ chức, cá nhân. Đăng ký 
bảo hộ, công nhận giống cây trồng 
mới; đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa 
lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn 
hiệu tập thể cho các sản phẩm 
quốc gia, đặc thù của địa phương 
và sản phẩm gắn với OCOP.  

Thứ ba, nâng cao hiệu quả 
quản lý, khai thác và phát triển 
TSTT. Thực hiện nội dung này, 
Chương trình sẽ tập trung vào xây 
dựng và triển khai hệ thống quản 
lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng 
nhận, nhãn hiệu tập thể và sản 
phẩm thuộc OCOP gắn với đăng 
ký mã số vùng trồng, an toàn thực 
phẩm, chứng nhận chất lượng và 
xác thực, truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm được bảo hộ. Đồng thời, đẩy 
mạnh khai thác, phát triển chỉ dẫn 
địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, 
nhãn hiệu tập thể và sản phẩm gắn 
với OCOP theo hướng hợp tác, 
liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ 
sản phẩm được bảo hộ theo chuỗi 
giá trị.  

Thứ tư, thúc đẩy, tăng cường 
hiệu quả thực thi và chống xâm 
phạm quyền SHTT. Cụ thể, 
Chương trình sẽ tập trung vào hỗ 
trợ triển khai các biện pháp bảo vệ 

và nâng cao hiệu quả hoạt động 
thực thi quyền SHTT; tổ chức 
trưng bày, giới thiệu các sản phẩm 
được bảo hộ quyền SHTT cùng 
với sản phẩm xâm phạm quyền 
SHTT. 

Thứ năm, phát triển, nâng cao 
năng lực các tổ chức trung gian và 
chủ thể quyền SHTT. Trong đó, 
tập trung vào nâng cao năng lực 
của tổ chức trung gian tham gia 
hoạt động kiểm soát, quản lý các 
sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa 
lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn 
hiệu tập thể; nâng cao năng lực và 
hiệu quả hoạt động của chủ thể 
quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý, 
nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu 
tập thể và giống cây trồng. Đồng 
thời, thúc đẩy phát triển dịch vụ 
giám định về SHTT, dịch vụ tư 
vấn về quản trị, phát triển TSTT 
của doanh nghiệp, viện nghiên cứu 
và trường đại học. 

Thứ sáu, thúc đẩy hình thành, 
tạo dựng văn hóa SHTT trong xã 
hội. Để thực hiện thành công nội 
dung này, Chương trình sẽ đẩy 
mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức về SHTT trên các phương 
tiện thông tin đại chúng nhằm thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng 
ý thức, trách nhiệm tôn trọng 
quyền SHTT; biên soạn, phát hành 
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tài liệu về SHTT; xây dựng và vận 
hành phần mềm, chương trình ứng 
dụng trên thiết bị điện tử, thiết bị 
di động để cung cấp thông tin, hỗ 
trợ, tư vấn về SHTT. 

Trong thời gian tới, Chương 
trình sẽ đổi mới cách tiếp cận, 
triển khai các giải pháp một cách 
tổng thể, sáng tạo hơn, tiếp tục 
hoàn thiện cơ chế để huy động 
được nhiều hơn nữa nguồn lực từ 
xã hội đầu tư cho SHTT nhằm 
hướng tới mục tiêu đưa SHTT 
thực sự trở thành công cụ hữu hiệu 
thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng 
tạo và phát triển bền vững kinh tế, 
văn hóa, xã hội. 

 (Theo vjst.vn) 
 

 
 
 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHAI 
THÁC NỀN TẢNG 
IPPLATFORM PHỤC VỤ 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ CỦA DOANH 
NGHIỆP 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh 
đạo Bộ về việc duy trì và khai thác 
Nền tảng dữ liệu và dịch vụ sở 
hữu công nghiệp phục vụ hoạt 
động quản lý nhà nước về sở hữu 
trí tuệ và hoạt động khai thác 

thông tin sở hữu công nghiệp 
(SHCN) phục vụ hoạt động tạo 
dựng, bảo hộ, bảo vệ và phát triển 
tài sản trí tuệ (TSTT). 

Trong năm 2020 Viện Khoa 
học sở hữu trí tuệ (Viện 
KHSHTT) tiếp tục triển khai hoạt 
động mở rộng hệ thống các Trạm 
IPPlatform và duy trì Nền tảng 
IPPlatform phục vụ hoạt động 
khai thác thông tin và sử dụng 
dịch vụ SHCN nhằm hỗ trợ doanh 
nghiệp, tổ chức và cá nhân tiếp 
cận dễ dàng, khai thác hiệu quả 
thông tin SHCN, cũng như sử 
dụng dễ dàng các dịch vụ SHCN 
thông qua việc truy cập, khai thác 
Nền tảng IPPlatform.  

Đến thời điểm hiện tại, Viện 
KHSTTT đã phối hợp với các đơn 
vị thiết lập 14 Trạm IPPlatform 
(trong đó có 4 Trạm IPPlatform 
thiết lập trong năm 2019: Sở 
KH&CN TP. Hồ Chí Minh, Sở 
KH&CN Bắc Giang, Sở KH&CN 
Hà Tĩnh, Viện Quản trị tài sản trí 
tuệ Minh Đức) và xây dựng giao 
diện (dashboard) quản trị tài sản 
trí tuệ dựa trên Nền tảng 
IPPlatform. Các Trạm IPPlatform 
là đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp, tổ 
chức và cá nhân tại địa bàn, tổ 
chức khai thác thông tin SHCN và 
tiếp nhận phối hợp với Viện 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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KHSHTT triển khai hoạt động hỗ 
trợ, dịch vụ về SHTT trên cơ sở 
cùng hợp tác và chia sẻ. 

Với vai trò là một trong những 
công cụ quan trọng hỗ trợ doanh 
nghiệp, tổ chức và cá nhân khai 
thác thông tin SHCN phục vụ hoạt 
động tạo dựng, bảo hộ và phát 
triển TSTT, kể từ khi chính thức 
vận hành đến nay, Nền tảng 
IPPlatform vận hành trên 
https://ipplatform.gov.vn ngày 
càng nhận được sự quan tâm, khai 
thác và sử dụng. Thống kê trong 
năm 2020 cho thấy: số lượng 
khách truy cập (Visitors), lượt truy 
cập trang (Page Views) và khách 
truy cập lần đầu (First Time 
Visitors) ngày càng có xu hướng 
tăng đáng kể. Cụ thể: 

 Tổng số khách truy cập (Total 
Visitors) là 54.325 khách. Số 
lượng khách truy cập mới (First 
Time Visitors) trong năm 2020 là 
7.726 khách (tăng khoảng 15% so 
với năm 2019). 

 Tổng số trang truy cập (Total 
Page Views) trong năm 2020 là 
640.634. Cao nhất là tháng 
10/2020 với gần 95.000 trang. 

Việc số lượng khách truy cập, 
số trang truy cập và số người truy 
cập mới ngày càng tăng cho thấy 
Nền tảng IPPlatform đang ngày 

càng được doanh nghiệp, tổ chức 
và cá nhân quan tâm, khai thác, sử 
dụng nhằm phục vụ hoạt động tạo 
dựng, bảo hộ và phát triển TSTT. 

Trong thời gian tới, để vận 
hành hiệu quả và khai thác giá trị 
gia tăng do Nền tảng IPPlatform 
mang lại, Viện KHSHTT tiếp tục 
phối hợp với các sở KH&CN, 
trường đại học, viện nghiên cứu, 
tổ chức trung gian, hiệp hội… 
phát triển các Trạm IPPlatform và 
hướng dẫn khai thác IPPlatform 
nhằm đưa thông tin và dịch vụ 
SHCN đến gần hơn với công 
chúng, góp phần hỗ trợ hoạt động 
phát triển TSTT và quản trị TSTT, 
cũng như hoạt động quản lý nhà 
nước về SHTT./. 

(Theo most.gov.vn) 
 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
NGUỒN NHÂN LỰC CHUYÊN 
SÂU VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
GÓP PHẦN THỰC HIỆN 
CHIẾN LƯỢC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐẾN NĂM 2030   

Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến 
năm 2030 (sau đây gọi tắt là 
“Chiến lược”) đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt theo Quyết 
định số 1068/QĐ-TTg ngày 22 
tháng 8 năm 2019 là chiến lược 
mang tầm quốc gia về sở hữu trí 
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tuệ (SHTT), đánh dấu một bước 
phát triển mới trong lĩnh vực 
SHTT, khẳng định SHTT là công 
cụ quan trọng góp phần thúc đẩy 
hoạt động đổi mới sáng tạo cũng 
như phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội của đất nước. 

 
Dự án “Đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí 
tuệ cho khu vực Bắc Bộ và miền Trung” 
do Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

chủ trì thực hiện 

Một trong những mục tiêu lớn 
được đặt ra trong Chiến lược là 
“Đến năm 2030, Việt Nam thuộc 
nhóm các nước dẫn đầu ASEAN 
về trình độ sáng tạo, bảo hộ và 
khai thác quyền SHTT”. Để đạt 
được mục tiêu này, công tác đào 
tạo, tập huấn, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực chuyên sâu về 
SHTT đang trở thành vấn đề cấp 
thiết, cần được tập trung chú 
trọng. 

Xuất phát từ thực tế trên, trong 
khuôn khổ Chương trình hỗ trợ 
phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 
2016-2020, một số dự án đào tạo 
nguồn nhân lực chuyên sâu về 

SHTT đã được Bộ trưởng Bộ 
KH&CN phê duyệt để triển khai 
thực hiện từ năm 2017 đến năm 
2020, bao gồm: (i) Dự án “Xây 
dựng và chuẩn bị những điều kiện 
cần thiết để triển khai Chương 
trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý Sở 
hữu trí tuệ tại Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn, 
Đại học Quốc gia Hà Nội” do 
Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà 
Nội chủ trì; (ii) Dự án “Đào tạo 
chuyên sâu về sở hữu trí tuệ cho 
khu vực Bắc Bộ và miền Trung” 
do Khoa Luật, Đại học Quốc gia 
Hà Nội chủ trì thực hiện; (iii) Dự 
án “Đào tạo chuyên sâu về sở hữu 
trí tuệ cho khu vực Nam Bộ và 
Tây Nguyên” do Trường Đại học 
Luật thành phố Hồ Chí Minh chủ 
trì thực hiện và (iv) Dự án “Đào 
tạo về sở hữu trí tuệ trong ngành 
văn hóa, du lịch” do Trường Đại 
học Văn hóa Thành phố Hồ Chí 
Minh chủ trì thực hiện. 

Ở các nước phát triển, việc đào 
tạo nhân lực về SHTT được thực 
hiện với hệ thống đồng bộ, nhiều 
cấp độ và hình thức đào tạo khác 
nhau. Theo nhu cầu của từng quốc 
gia, phụ thuộc vào từng cơ sở, 
việc đào tạo nhân lực về SHTT có 
thể chỉ dừng ở mức độ là một môn 
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học, hoặc có thể ở các mức độ cao 
hơn như đào tạo chuyên ngành đại 
học và sau đại học. Hầu hết các 
trường đại học của các nước phát 
triển đều có môn học SHTT trong 
chương trình một cách độc lập 
hoặc lồng ghép với các môn học 
chuyên ngành khác. Hệ thống đào 
tạo đó góp phần tạo ra mạng lưới 
nguồn nhân lực có trình độ chuyên 
môn cao, là cơ sở nền tảng để thúc 
đẩy hệ thống sở hữu trí tuệ quốc 
gia phát triển hiệu quả và bền 
vững. 

Hiện nay, ở Việt Nam, SHTT 
mới được đưa vào giảng dạy tại 
một số trường đại học đào tạo cử 
nhân luật, nội dung giảng dạy mới 
chủ yếu dừng lại ở những kiến 
thức cơ bản chung, chưa có 
chương trình đào tạo chuyên sâu 
dài hạn, chính quy. Cục SHTT, 
Hội SHTT Việt Nam, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam, Viện Khoa học SHTT…  

Thông qua các dự án, gần 
2.000 người là giảng viên các 
trường đại học, các doanh nghiệp 
và nhóm cán bộ quản lý SHTT đã 
được điều tra, khảo sát tình hình 
thực tiễn và nhu cầu đào tạo về 
SHTT. Kết quả khảo sát từ các dự 
án nêu trên cho thấy mức độ hiểu 
biết về pháp luật SHTT đa phần 

mới dừng lại ở việc nắm bắt được 
lý thuyết và những quy định cơ 
bản, chưa có sự tìm hiểu và nghiên 
cứu sâu về các lĩnh vực của 
SHTT. Bên cạnh đó, việc tiếp cận 
các thông tin về SHTT chưa 
thường xuyên do không tìm được 
tài liệu chuyên môn, không tìm 
được các khóa đào tạo/tập huấn 
phù hợp. 

Trong khuôn khổ Dự án "Xây 
dựng và chuẩn bị những điều kiện 
cần thiết để triển khai Chương 
trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý 
SHTT tại Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn, Đại học 
Quốc gia Hà Nội", Đề án tổng thể 
về mở chuyên ngành đào tạo Thạc 
sĩ Quản lý SHTT tại Trường Đại 
học Khoa học Xã hội và Nhân 
văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã 
được triển khai; Khung chương 
trình chi tiết và Đề cương chi tiết 
các học phần trong chương trình 
đào tạo Thạc sĩ Quản lý SHTT đáp 
ứng yêu cầu quy định và phù hợp 
với xu thế hội nhập quốc tế đã 
được xây dựng; Dự án cũng đưa ra 
những đề xuất cụ thể về các điều 
kiện cần thiết để thực hiện đào tạo 
Thạc sĩ Quản lý Sở hữu trí tuệ tại 
Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà 
Nội. Đây là điều kiện nền tảng để 
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triển khai mô hình đào tạo sau đại 
học cho ngành quản lý SHTT. 

Trong hơn 2 năm triển khai, 2 
Dự án Đào tạo chuyên sâu ở khu 
vực Bắc Bộ, miền Trung và khu 
vực Nam Bộ, Tây Nguyên đã tổ 
chức thành công 48 lớp đào tạo 
chính thức với gần 2.000 lượt học 
viên thuộc các nhóm đối tượng 
khác nhau đang nghiên cứu, công 
tác có liên quan trực tiếp đến 
SHTT. Đối tượng thụ hưởng là 
các giảng viên nguồn từ các 
trường đại học, viện nghiên cứu, 
đây là những người có sự ảnh 
hưởng và sức lan tỏa trong quá 
trình thực hành nghề nghiệp.  Dự 
án “Đào tạo về SHTT cho ngành 
văn hóa, du lịch” đang trong quá 
trình triển khai nhưng bước đầu đã 
có tác động tích cực, nâng cao 
trình độ, nhận thức của các chủ thể 
hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, 
du lịch.  

Cụ thể là, nhóm đối tượng đang 
giảng dạy tại các trường đại học, 
viện nghiên cứu (trong các lĩnh 
vực KHTN-CN-KT, KHXH&NV, 
kinh tế - tài chính) được trang bị 
các kiến thức chuyên sâu về sở 
hữu trí tuệ liên quan đến sáng chế, 
giải pháp hữu ích, chuyển giao 
công nghệ… để họ có thể lồng 
ghép các nội dung SHTT ngay 

trong hoạt động giảng dạy, nghiên 
cứu.  

Nhóm đối tượng là các doanh 
nghiệp được trang bị các kiến thức 
chuyên sâu về tạo lập, khai thác 
thương mại và bảo vệ tài sản trí 
tuệ SHTT như nhận diện các tài 
sản trí tuệ của doanh nghiệp, 
chuyển giao tài sản trí tuệ, v.v… 

 (Theo noip.gov.vn) 
 
SỬA ĐỔI LUẬT SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ: CÂN BẰNG GIỮA 
YÊU CẦU QUỐC TẾ VÀ LỢI 
ÍCH QUỐC GIA 

Đây là lần thứ Ba Luật Sở hữu 
trí tuệ (SHTT) được sửa đổi với 
mục tiêu hài hòa với các hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới mà 
Việt Nam tham gia gần đây, đồng 
thời tạo điều kiện thuận lợi cho cá 
nhân, tổ chức trong quá trình xác 
lập, khai thác và thực thi quyền 
SHTT. 

Đây chỉ là một trong số rất 
nhiều những thay đổi về SHTT mà 
các hiệp định mới mang lại. Mỗi 
hiệp định đều có một chương 
riêng về SHTT với nội dung phủ 
rộng tới mọi đối tượng từ sáng 
chế, nhãn hiệu, quyền tác giả, 
giống cây trồng,… Việc tuân thủ 
các quy định này là điều bắt buộc 
để chúng ta có thể hưởng lợi từ 
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các hiệp định trên. Tuy nhiên, 
thách thức lớn nhất là những quy 
định về SHTT trong các hiệp định 
có phần “khắt khe” hơn và nhiều 
khác biệt so với các quy định hiện 
có của Việt Nam. Chẳng hạn, từ 
trước đến nay, chúng ta chỉ bảo hộ 
nhãn hiệu dưới dạng hình ảnh 
(nhìn thấy bằng mắt), tuy nhiên, 
hiệp định mới yêu cầu phải bổ 
sung thêm nhãn hiệu ở dạng âm 
thanh. “Độ chênh” giữa các quy 
định về SHTT của Việt Nam với 
quốc tế, kết hợp với những tồn tại 
trong quá trình xác lập, bảo hộ và 
thực thi quyền SHTT ở Việt Nam 
hiện nay đã dẫn đến việc sửa đổi 
Luật SHTT lần thứ ba - cũng là 
lần sửa đổi lớn nhất kể từ khi ban 
hành năm 2005.  

Nhiều người lo ngại về việc 
thực hiện các cam kết về SHTT 
trong các hiệp định sẽ tạo rào cản 
cho các doanh nghiệp, người sản 
xuất và người tiêu dùng Việt Nam, 
vốn đã quen với các quy định “thả 
lỏng” hơn. Tuy nhiên, việc cân 
bằng giữa các yêu cầu của hiệp 
định và lợi ích của các chủ thể 
quyền SHTT là điều đầu tiên mà 
ban soạn thảo tính đến. Do đó, dự 
thảo Luật SHTT lần này tập trung 
vào ba đối tượng chính của quyền 
SHTT: sở hữu công nghiệp (sáng 

chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng 
công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn 
địa lý, cạnh tranh không lành 
mạnh, thiết kế bố trí mạch tích 
hợp); quyền tác giả và quyền liên 
quan; quyền đối với giống cây 
trồng. Tuy nhiên, điểm khác biệt 
của lần sửa đổi được coi là “toàn 
diện nhất” là “chúng ta đã thể hiện 
tư duy rõ ràng hơn trong lần sửa 
đổi này, cụ thể là ngoài sửa đổi để 
tuân thủ cam kết quốc tế, sửa đổi 
lần này có khuynh hướng hướng 
tới nỗ lực tìm điểm cân bằng rõ 
ràng hơn trước giữa quyền độc 
quyền sở hữu trí tuệ với quyền tự 
do kinh doanh, quyền tiếp cận 
thông tin cũng như đảm bảo phù 
hợp với với đất nước chúng ta vốn 
vẫn là một nước đang phát triển”, 
theo luật sư Lê Quang Vinh ở 
Công ty sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự. Điều này đã thể hiện rõ 
qua bảy nhóm chính sách mà ban 
dự thảo đã đề cập đến trong hồ sơ 
đề nghị sửa đổi Luật SHTT trình 
Quốc hội và đã được chấp thuận 
vào năm ngoái, trong đó có nhóm 
chính sách “đảm bảo mức độ bảo 
hộ thỏa đáng và cân bằng”.  

Một trong những thay đổi đáng 
chú ý nhất là nhà nước trao quyền 
nhiều hơn cho các chủ thể, giúp họ 
chủ động hơn trong việc khai thác 
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tài sản trí tuệ. Tương tự với sáng 
chế xuất phát từ đề tài nghiên cứu 
do nhà nước cấp vốn, “trước đây 
cơ quan cấp vốn của nhà nước sẽ 
đứng ra đăng ký, điều này không 
tạo động lực cho cơ quan chủ trì 
như các viện nghiên cứu, trường 
đại học đăng ký bảo hộ để thuận 
tiện trong quá trình khai thác các 
tài sản trí tuệ này”, ông Nguyễn 
Văn Bảy nhận xét. Đây là một 
trong những vướng mắc phổ biến 
nhất trong quá trình thương mại 
hóa công nghệ của các viện 
trường.  

Để giải quyết vấn đề này, dự 
thảo sửa đổi cho phép đơn vị chủ 
trì nghiên cứu có quyền đứng ra 
đăng ký bảo hộ, nếu không thực 
hiện thì nhà nước sẽ giao cho 
người khác đăng ký. Tuy nhiên, 
đây vẫn là tài sản của nhà nước 
nên nếu chuyển nhượng thì phải 
xin phép cơ quan có thẩm quyền 
(cơ quan cấp vốn đầu tư nghiên 
cứu tạo ra sáng chế). 

Những quy định về xác lập, 
bảo hộ và khai thác quyền SHTT 
chỉ có ý nghĩa khi đi kèm các biện 
pháp thực thi quyền SHTT hiệu 
quả. Tuy nhiên, đây cũng là điểm 
yếu trong hệ thống luật SHTT của 
Việt Nam từ nhiều năm nay. Các 
chuyên gia trong hội thảo cũng chỉ 

ra nguyên nhân là do phần lớn các 
trường hợp xâm phạm quyền 
SHTT ở Việt Nam được xử lý 
bằng biện pháp hành chính, mặc 
dù thủ tục đơn giản nhanh gọn 
song mức phạt không cao, dẫn đến 
kém hiệu quả trong trường hợp giá 
trị hàng hóa bị xâm phạm lớn. 
“Thực tế cho thấy tình trạng thiên 
về áp dụng biện pháp hành chính 
trong bảo vệ quyền SHTT là 
không phù hợp vì xâm phạm 
quyền SHTT là xâm phạm quyền 
dân sự. Việc lạm dụng biện pháp 
thực thi hành chính đã tạo ra gánh 
nặng không cần thiết cho ngân 
sách nhà nước do chi phí cho việc 
xử lý chủ yếu do nhà nước chịu, từ 
chi phí bộ máy, nhân lực, vật lực 
để tiến hành xử lý vi phạm cho 
đến chi phí vận chuyển, lưu giữ và 
tiêu hủy hàng hóa xâm phạm. 
Trong khi đó, nếu áp dụng biện 
pháp dân sự thì hầu hết các chi phí 
này do các bên tranh chấp phải 
chịu. Mặt khác, việc xử lý xâm 
phạm quyền SHTT bằng biện 
pháp hành chính không tạo ra vị 
thế cân bằng giữa nguyên đơn và 
bị đơn trong việc bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của mình như 
trong thủ tục tố tụng dân sự. Mặc 
dù pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính đã có những quy định 
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bổ sung cơ hội giải trình của bên 
bị nghi ngờ xâm phạm nhưng họ 
vẫn chịu thiệt thòi hơn so với biện 
pháp dân sự”, theo phân tích trong 
dự thảo. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Nga thành lập phòng thí 
nghiệm để tạo ra máy tính lượng 
tử 

Tập đoàn Hạt nhân nhà nước 
Nga Rosatom đã khởi động Phòng 
thí nghiệm lượng tử quốc gia - một 
dự án liên bang nhằm phát triển 
một máy tính lượng tử vào cuối 
năm 2024. 

Rosatom cho biết phòng thí 
nghiệm sẽ học hỏi từ những thực 
tiễn tốt nhất trên toàn thế giới và 
đoàn kết nỗ lực của các trường đại 
học, trung tâm nghiên cứu, tổ chức 
tài chính và công ty công nghệ 
trong lĩnh vực điện toán lượng tử. 

Bảy trung tâm nghiên cứu hàng 
đầu đã tham gia liên minh và dự 
kiến sẽ có nhiều người tham gia 
hơn. Theo Ruslan Yunusov, người 
đứng đầu Văn phòng Dự án, 
Phòng thí nghiệm này sẽ giúp các 
nhà khoa học Nga tạo ra một máy 
tính lượng tử 30-100 qubit vào 
cuối năm 2024 và có khả năng là 
một cỗ máy tính toán phổ thông 

với vài trăm qubit, có thể giải 
quyết các vấn đề quan trọng đối 
với nền kinh tế. 

"Kinh nghiệm của các tổ chức 
hàng đầu trong lĩnh vực máy tính 
lượng tử cho thấy rằng chỉ có thể 
đạt được kết quả đáng kể bằng 
cách tạo ra các chương trình quốc 
gia với sự hỗ trợ ở cấp nhà nước 
cao nhất", Yunusov nói. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 

 Phát triển thành công khẩu 
trang kháng khuẩn siêu bền, 
siêu nhẹ từ nano polyme  

Các nhà nghiên cứu từ Đại học 
Khoa học và Công nghệ Hong 
Kong (HKUST) đã phát triển một 
màng nano polyme siêu mỏng, 
không chỉ bền hơn 25 lần so với 
thép không gỉ có cùng khối lượng 
mà còn cực kỳ trong suốt, thoáng 
khí và chống thấm nước, phù hợp 
để sử dụng làm thiết bị đeo, bảo 
vệ y tế, đồ điện tử, pin Mặt trời và 
nhiều công nghệ tiên tiến khác. 

 
Đây là kết quả sau nhiều tháng 
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nỗ lực của nhóm nghiên cứu do 
Giáo sư Gao Ping, Trưởng Khoa 
Vật liệu Nâng cao tại HKUST 
đứng đầu. Sản phẩm khẩu trang 
của nhóm hiện có thể lọc 99% các 
loại virus, vi khuẩn và các chất 
dạng hạt giúp ngăn ngừa phần lớn 
các tác nhân gây bệnh liên quan 
tới đường hô hấp hiện nay. 

Bên cạnh đó, đây cũng là vật 
liệu lý tưởng để sản xuất nhiều sản 
phẩm y tế khác, trong đó có băng 
vết thương thế hệ mới cho phép 
bôi thuốc trực tiếp lên vết thương 
mà không cần thay băng hằng 
ngày.  

Vật liệu này cũng tạo ra một 
cảm biến chuyển động tốt hơn, có 
thể được sử dụng để thiết kế 
chuyển động của robot. Ngoài việc 
sử dụng trong y sinh và môi 
trường, màng nano còn có thể 
được ứng dụng cho các thiết bị 
điện, chẳng hạn như loa vi sóng 
nano với độ phân giải cao hơn của 
đầu ra âm thanh hoặc pin siêu 
mỏng. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Nghiên cứu mới giúp ngăn 
chặn bệnh Alzheimer  

Theo Hiệp hội về bệnh 
Alzheimer, cứ 10 người từ 65 tuổi 
trở lên thì có một người (10%) 

mắc chứng mất trí nhớ và 13,8 
triệu người ở Mỹ từ 65 tuổi trở lên 
được dự đoán mắc chứng mất trí 
nhớ vào năm 2050. 

Kích thích khứu giác của con 
người để ngăn ngừa các bệnh như 
Bệnh Alzheimer là trọng tâm của 
nghiên cứu quốc tế do Đại học 
Otago - New Zealand đứng đầu. 
Hệ thống khứu giác, được biết là 
bị rối loạn chức năng trong giai 
đoạn đầu của bệnh Alzheimer và 
Parkinson. Nó cũng chỉ ra rằng 
chức năng khứu giác thích hợp có 
thể đóng vai trò quan trọng trong 
việc lấy lại ý thức sau chấn thương 
não. 

Trước đây, việc điều chỉnh các 
vùng khứu giác đã được thử 
nghiệm thành công với sự kích 
thích điện, hoặc trực tiếp (phẫu 
thuật qua xương mũi); gián tiếp 
qua dây thần kinh phế vị. Nghiên 
cứu này đã tìm cách phát triển một 
phương tiện truyền kích thích điện 
đến vùng khứu giác theo cách 
không xâm lấn và đơn giản hơn, 
dễ dàng và ít cồng kềnh hơn. Việc 
áp dụng phương pháp điều trị này 
qua tai nghe trên vùng không có 
tóc có thể được đeo trong sinh 
hoạt hàng ngày thay vì các 
phương pháp điều trị xâm lấn hơn 
khiến phương pháp này trở nên 
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độc đáo. Các cấu hình nhiều điện 
cực đã được thử nghiệm với sự hỗ 
trợ của mô hình điện trường được 
xác nhận với các bản ghi trực tiếp 
não người trong quá trình phẫu 
thuật não. 

Nhóm nghiên cứu của Otago 
đang hợp tác với công ty Soterix 
Medical có trụ sở tại New York, 
công ty hàng đầu thế giới về công 
nghệ theo dõi não và điều hòa thần 
kinh không xâm lấn. Nhóm nghiên 
cứu quốc tế sẽ thử nghiệm thiết bị 
kích thích có thể đeo được của họ 
trong một thử nghiệm lâm sàng 
vào năm 2020.  

(Theo vista.gov.vn) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Nhà sáng chế đạt giải quốc tế 
với Hệ thống xử lý khói bụi lò 
hỏa thiêu  

Với tính hữu ích, hệ thống khắc 
phục 100% khói bụi từ lò hỏa 
thiêu của ông Trần Đình Giao (63 
tuổi) đã đạt Huy chương Vàng 
Cuộc thi sáng chế và sáng tạo 
quốc tế năm 2020 tại Ba Lan. 

Tại lễ trao giải tôn vinh nhà 
sáng chế đạt giải quốc tế trong 
khuôn khổ hoạt động Techfest 
2020, ông Trần Đình Giao (Nam 
Định), là một trong 4 nhà sáng chế 
được trao chứng nhận cho hệ 

thống xử lý 100% khói bụi, đảm 
bảo vệ sinh môi trường và tiết 
kiệm năng lượng của lò hỏa thiêu, 
đang áp dụng tại Công viên nghĩa 
trang Thanh Bình, tỉnh Nam Định. 

 
Với công trình này, ông được 

trao Huy chương vàng Cuộc thi 
sáng chế và sáng tạo quốc tế dành 
cho các Sáng tạo mang tính xã hội 
do Euro Business Haller tổ chức, 
dưới sự bảo trợ của Bộ Phát triển 
Kinh tế Ba Lan và Hiệp hội Sáng 
chế và Sở hữu trí tuệ Thế giới. 

Ông Trần Đình Giao cho biết, 
khi Công ty bắt đầu triển khai dự 
án xây dựng lò hỏa thiêu từ năm 
2012, ông luôn trăn trở suy nghĩ 
phải thiết kế, cải tiến hệ thống như 
thế nào để khắc phục xả trực tiếp 
khói bụi từ lò thiêu ra không khí. 
Trong quá trình nghiên cứu ông 
Giao phát hiện lò thiêu tạo ra 
lượng khí thải lớn với sức nóng 
lên tới 5000C kèm sức gió thổi 
tương đương cấp 9. Nếu tận dụng 
hai nguồn năng lượng này để tạo 
thành một hệ thống xử lý tuần 



Số 239 – 01/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 15 
 

hoàn, đồng thời xử lý lượng khí 
thải ô nhiễm lớn, sẽ có thể tiết 
kiệm thời gian và chi phí hỏa thiêu 
cho người dân. Từ đó, ông nảy ra 
ý tưởng chuyển đổi hệ thống lò 
thiêu công nghệ của Mỹ bằng cách 
bẻ gập ống khói xuống lòng đất và 
thiết kế hệ thống mương tuần 
hoàn. 

Hiện công trình của ông được 
hoàn thiện và vận hành ổn định 
trên 7 lò hỏa thiêu tại công viên 
nghĩa trang Thanh Bình tỉnh Nam 
Định. Ông Giao cho biết, từ tháng 
5/2020, ông triển khai xây dựng 
hệ thống lò hỏa thiêu ở Lạng Sơn. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Sáng chế sinh viên: Tận 
dụng rác thải nhựa sản xuất 
gạch siêu nhẹ   

Theo công bố của Chương 
trình Môi trường Liên Hợp 
Quốc, mỗi năm thế giới đổ ra đại 
dương tới 8 triệu tấn rác thải 
nhựa, trong đó, riêng tại Việt 
Nam, mỗi năm chúng ta thải ra 
biển từ 0,28 đến 0,73 triệu tấn rác 
thải nhựa - chiếm 6% và đứng thứ 
4 toàn thế giới. Mặc dù số lượng 
rác thải nhựa là vô cùng lớn 
nhưng hầu như chúng không được 
xử  lý hoặc đa số lượng nhựa được 
xư lý bằng phương pháp thủ công 

như đốt lò hoặc chôn lấp gây ra 
nhiều hậu quả khác và không triệt 
để. 

 
Nhóm Octoplastic và sản phẩm Gạch nhẹ 

từ rác thải nhựa. 

Xuất phát từ thực tế trên, 
nhóm Octoplastic bao gồm các 
sinh viên năm 3 thuộc Trường ĐH 
Bách khoa TP.HCM đã nảy ra ý 
tưởng tận dụng nguồn rác thải 
khổng lồ này để sản xuất những 
viên gạch siêu nhẹ dùng trong xây 
dựng. Quy trình sản xuất gạch nhẹ 
của nhóm trong phòng thí nghiệm 
gồm 3 công đoạn chính: Rửa, cắt 
hộp, ly nhựa và nghiền nhỏ theo 
dạng hạt; Cho xi-măng và nước 
vào cùng với hạt PS và trộn đều 
hỗn hợp; Đổ hỗn hợp vào khuôn 
và phơi khô hoặc sấy trong vòng 
24 giờ. 

Lạc Dân Hy cho biết, hiện tại 1 
viên gạch hoàn thiện của nhóm 
đang sử dụng 40-50% là chất liệu 
nhựa, còn lại là xi-măng và các vật 
liệu khác. Sở dĩ, sản phẩm có cái 
tên gạch nhẹ là vì chất liệu nhựa 
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khiến viên gạch nhẹ hơn thông 
thường. 

Nhóm cũng cho biết, những 
thành phẩm từ phòng thí nghiệm 
đã được chuyển sang các khoa Cơ 
khí và Xây dựng để kiểm tra khả 
năng chịu lực, độ cứng. Sản phẩm 
được đánh giá là đạt các tiêu 
chuẩn của Việt Nam và có thể đưa 
vào sử dụng trong thực tiễn, giá 
thành sản xuất của 1 viên gạch nhẹ 
đang khá cạnh tranh so với giá 
thành của gạch bán trên thị trường. 
Tuy nhiên, để có thể sản xuất với 
số lượng lớn, nhóm cần thêm sự 
hỗ trợ từ các chuyên gia và nhà 
đầu tư. Khảo sát tại Hà Nội về 
tiềm năng sử dụng sản phẩm của 
nhóm thay thế các sản phẩm trên 
thị trường, thì có khoảng 86,7% 
người được hỏi cho biết muốn sử 
dụng sản phẩm. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Dây chuyền cán thép vì lò tự 
động 

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng của các mỏ về thép cán vì lò, 
Công ty cổ phần chế tạo máy - 
Vinacomin đã nghiên cứu thiết kế, 
chế tạo thành công dây chuyền 
cán thép vì lò tự động, có khả 
năng sản xuất các loại thép hình 
phục vụ khai thác than hầm lò. 

Trước đây việc sản xuất thép 
hình được thực hiện thủ công bằng 
cách dải phôi ra mặt bằng, sử dụng 
mỏ cầm tay để cắt. Phương pháp 
này nặng nhọc, năng suất thấp, 
gây ô nhiễm môi trường do lượng 
bụi phát tán từ xỉ thải phôi thép. 
Đặc biệt là khi thời tiết không 
thuận lợi (mưa, nắng to), việc cắt 
phôi không thực hiện được, ảnh 
hưởng đến tiến độ sản xuất. Phôi 
thép sau khi cắt phải vận chuyển 
bằng xe ma lốc vào nhà xưởng để 
gia công, vừa tăng chi phí sản 
xuất, vừa gây ô nhiễm môi trường 
từ khói, bụi của xe ma lốc. 

 
Dây chuyền cán thép vì lò tự động của 

Công ty cổ phần chế tạo máy - 
Vinacomin. 

Dây chuyền được thiết kế tự 
động với 2 mỏ cắt hàn hơi và hệ 
thống vận chuyển phôi sau khi cắt. 
Mọi chuyển động trong hệ thống 
có thể liên kết qua bộ điều khiển 
PLC (điều khiển được lập trình 
bằng thuật toán) vận hành trong 
cabin, đảm bảo yếu tố an toàn và 
môi trường. Hệ thống cắt phôi 
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bằng ngọn lửa hàn được điều 
khiển tự động. Phôi thép sau khi 
cắt sẽ được điều khiển di chuyển 
trên các con lăn, qua sàn xích tự 
động bằng hệ thống xylanh thủy 
lực vào khu vực nhà xưởng để 
thực hiện công đoạn tạo hình thép 
theo yêu cầu. Dây chuyền có thể 
sản xuất các loại thép hình U, I, L 
đặc chủng với số lượng lớn, phục 
vụ hoạt động khai thác than hầm 
lò. 

 (Theo vjst.vn) 
 
 Nghiên cứu, thiết kế và chế 
tạo máy tự động gia công đai ốc 
bốn cạnh M3,4  

Tự động hóa là thực hiện quá 
trình sản xuất mà trong đó các 
quá trình được thực hiện không có 
sự tham gia của con người. Tự 
động hóa quá trình sản xuất đã 
được ứng dụng từ rất lâu trên thế 
giới. Với sự phát triển của công 
nghệ điện tử, công nghê máy tình 
và công nghệ thông tin, công nghệ 
tự động hóa đã có bước tiến quan 
trọng. 

 Quá trình tự động hóa không 
chỉ được thực hiện ở các máy 
riêng rẽ mà đã thực hiện tự động 
hóa cả quá trình sản xuất. Trong 
những năm gần đây, trên thế giới 
đặc biệt là các nước phát triển, 

việc ứng dụng tự động hóa trong 
sản xuất, lắp ráp khá phổ biến 
nhằm nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm. Hệ thống sản 
xuất linh hoạt cùng đã được ứng 
dụng nhằm tự động hóa toàn bộ 
quá trình sản xuất từ các công 
đoạn như: thiết kế chi tiết; thiết kế 
quy trình công nghệ; điều khiển 
quá trình sản xuất, lắp ráp và kiểm 
tra chất lượng sản phẩm đề được 
thực hiện một các tự động, Đây là 
hình thức tự động hóa hiện đại 
nhất có hiệu quả kinh tế lớn. 

 
Cơ khí nói chung, Cơ khí Chế 

tạo nói riêng có vị trí rất quan 
trọng, là cơ sở và động lực cho các 
ngành công nghiệp khác phát 
triển. Ngành cơ khí có nhiệm vụ 
cung cấp toàn bộ những trang thiết 
bị cho các nhành công nghiệp: 
Công nghiệp gia dụng, Giao 
thông, Nông lâm nghiệp, An ninh 
quốc phòng. 

Tuy nhiên, thực trạng hiện nay 
là các sản phẩm cơ khí có sức 
canh tranh thấp, đầu tư của các 
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doanh nghiệp trong nước thiếu 
đồng bộ, lạc hậu, hiệu quả sản 
xuất chưa cao, thẫm chí chưa đủ 
chiếm thị phần trong nước. Các 
mặt hàng phụ trợ cho sản xuất 
(Công nghiệp phụ trợ - CNPT) 
đóng vai trò rất quan trọng trong 
việc tăng sức cạnh tranh của sản 
phẩm công nghiệp chính và đẩy 
nhanh quá trình công nghiệp hoá 
theo hướng vừa mở rộng vừa thâm 
sâu, CNPT không phát triển sẽ 
làm cho các công ty lắp ráp và 
những công ty sản xuất thành 
phẩm cuối cùng khác sẽ phải phụ 
thuộc nhiều vào nhập khẩu.  

Các doanh nghiệp điện nói 
chung, doanh nghiệp sản xuất thiết 
bị điện hạ thế nói riêng của Việt 
Nam được hình thành rất sớm. Để 
thoả mãn nhu cầu khách hàng về 
chất lượng và mẫu mã sản phẩm, 
các nhà máy đã từng bước đầu tư 
thiết bị công nghệ hiện đại, nhanh 
chóng cải tiến và đổi mới sản 
phẩm, đáp ứng nhanh yêu cầu của 
thị trường, Hiện nay, các doanh 
nghiệp nội đã có thị phần lớn 
trong một số chủng loại sản phẩm 
điện gia dụng, Mặc dù các nhà 
máy đã chú trọng đầu tư thiết bị 
công nghệ hiện đại, song do nhiều 
yếu tố nên sự đầu tư còn thiếu 
đồng bộ, một số chi tiết phụ trợ 

còn phải nhập khẩu, VD đai ốc 
bốn cạnh M3,4. 

Để hiện thực hóa chủ trương 
của Đảng và Nhà nước trong việc 
nghiên cứu khoa học ứng dụng 
trực tiếp vào sản xuất, xuất phát từ 
nhu cầu thực tiễn, nhóm nghiên 
cứu do Cơ quan chủ trì Trường đại 
học Công Nghiệp Việt - Hung 
cùng phối hợp với Chủ nhiệm đề 
tài TS. Nguyễn Công Thuật cùng 
thực hiện đề tài: "Nghiên cứu, 
thiết kế và chế tạo máy tự động 
gia công đai ốc bốn cạnh M3,4", 
nhằm tạo ra thiết bị chế tạo cơ khí 
(đai ốc M3,4) góp phần nâng cao 
hiệu xuất, giá thành của các doanh 
nghiệp sử dụng đai ốc M3,4 nói 
chung, doanh nghiệp sản xuất thiết 
bị điện hạ áp nói riêng. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
  Đại học Bách khoa Hà Nội 
chế tạo mũ thở khí tươi ngăn 
nCoV  

Ngoài ngăn nCoV, mũ thở khí 
tươi do nhóm PGS Phan Trung 
Nghĩa chế tạo dành cho y bác sĩ, 
giúp phòng chống Ebola, bạch 
hầu, giá thành bằng 1/10 giá nhập 
ngoại. 

Xuất phát từ chính nhu cầu và 
mong muốn của các bác sĩ và nhân 
viên y tế trong quá trình tiếp xúc, 
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chăm sóc người bệnh Covid-19, 
nhóm PGS.TS Phan Trung Nghĩa, 
Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học 
Bách khoa Hà Nội thiết kế và chế 
tạo sản phẩm mũ thở khí tươi giúp 
hạn chế sự lây nhiễm, dễ dàng 
thao tác và di chuyển. 

 
Mũ thở khí tươi với khối lượng 2 kg, có 

thể dùng trong 90 phút. 

Cuối tháng 7/2020 khi Đại học 
Bách khoa Hà Nội kết hợp Bệnh 
viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 
và Vietnam Airlines chế tạo và lắp 
đặt Buồng áp lực dương trên 
chuyến bay đón các công dân Việt 
Nam bị nhiễm Covid-19 từ Guinea 
Xích đạo, hạn chế sự lây nhiễm 
cho các tiếp viên và y bác sĩ trong 
toàn bộ hành trình bay.  

Sản phẩm có bốn phần chính, 
gồm màng siêu vi lọc ULPA và 
quạt hút, phần hệ thống điều khiển 
và pin sạc, mặt nạ và dây truyền 
khí và phần dây đeo. Toàn bộ mũ 
thở được tối ưu, có khối lượng 2 
kg, giúp người đeo dễ dàng di 
chuyển. Mũ thở được hoạt động 
theo nguyên lý, quạt hút không khí 

tươi bên ngoài và siêu màng lọc 
ULPA lọc hết các hạt có kích 
thước lớn hơn 0,15 micromet. 
Màng lọc này khiến virus như 
nCoV khi bám vào các giọt dịch bị 
giữ lại và không thể đi qua màng 
lọc. Vì vậy, không khí sau khi đi 
qua quạt hút và màng lọc trở thành 
không khí sạch và an toàn cho 
người sử dụng. 

Theo đánh giá của Viện Trang 
thiết bị và Công trình Y tế, Bộ Y 
tế, sản phẩm có tiêu chuẩn về hiệu 
suất lọc bụi 0,3 micromet đạt 80%, 
hiệu suất lọc bụi 0,5 micromet đạt 
90%, lưu lượng khí đưa vào đạt 
tiêu chuẩn 0,15 l/phút. Màng lọc 
có thể sử dụng liên tục trong 3 
tháng. Ngoài ngăn chặn nCoV, sản 
phẩm có phòng chống các loại 
bệnh truyền nhiễm khác như bệnh 
bạch hầu, bệnh Ebola... 

Hiện sản phẩm này đã được 
đăng ký sở hữu trí tuệ và phối hợp 
với các bác sĩ bệnh viện để tiếp 
tục thử nghiệm và cải tiến.  

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Học viện Quân y chế tạo 
thành công 4 loại test phát hiện 
ký sinh trùng sốt rét 

 Theo kết quả nghiên cứu, các 
nhà khoa học đã xây dựng thành 
công Quy trình chế tạo bộ sinh 
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phẩm dựa trên kỹ thuật realtime 
PCR để phát hiện ký sinh trùng sốt 
rét. Quy trình công nghệ chế tạo 
kit realtime PCR xác định các loài 
ký sinh trùng sốt rét, có thể phát 
triển để sản xuất ở quy mô lớn ở 
giai đoạn tiếp theo nếu được đầu 
tư nghiên cứu hoàn thiện và nhu 
cầu thực tiễn tăng cao. 

Mặc dù các bộ kit phát hiện ký 
sinh trùng sốt rét đã có trên thế 
giới nhưng có giá thành cao và có 
thể hoạt động không hiệu quả với 
các chủng ký sinh trùng sốt rét lưu 
hành ở Việt Nam. Các bộ kit 
realtime PCR là sản phẩm của đề 
tài có giá thành thấp hơn, phù hợp 
với điều kiện kinh tế của Việt 
Nam và đặc biệt là có thể phát 
hiện chính các hơn với các chủng 
ký sinh trùng sốt rét lưu hành ở 
Việt Nam do có sự khác nhau về 
đặc điểm di truyền của các chủng 
ký sinh trùng sốt rét phân bố ở các 
khu vực địa lý khác nhau. 

Được biết, đây là kết quả của 
nhiệm vụ cấp quốc gia "Nghiên 
cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học 
phân tử chẩn đoán ký sinh trùng 
sốt rét và mô hình kết hợp quân 
dân y trong phòng chống bệnh sốt 
rét ở khu vực trọng điểm" được 
Bộ Khoa học và Công nghệ giao 
cho Học viện Quân y chủ trì thực 

hiện. 
Trong nghiên cứu này, các nhà 

khoa học cũng đã xây dựng thành 
công Quy trình phát hiện đột biến 
gen kháng thuốc artemisinin và 
các dẫn xuất ở ký sinh trùng sốt 
rét P. Falciparum và báo cáo kết 
quả xác định đột biến gen kháng 
thuốc artemisinin và dẫn suất ở ký 
sinh trùng sốt rét P. falciparum tại 
các vùng có sốt rét lưu hành 
cao. Vấn đề lưu hành của các 
chủng ký sinh trùng sốt rét kháng 
với artemisinin và các dẫn xuất tại 
Việt Nam cũng là một vấn đề 
nghiêm trọng liên quan đến các 
thất bại điều trị sốt rét tại các vùng 
có tỷ lệ lưu hành cao. Các kết quả 
về đặc điểm đột biến của gene 
kháng thuốc K13 giúp hiểu rõ hơn 
tình hình kháng thuốc tại các địa 
bàn có tỷ lệ lưu hành cao và giúp 
kiểm soát tốt sự lây lan của các 
chủng ký sinh trùng sốt rét kháng 
thuốc.  

Các nhà  khoa học khẳng định, 
kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là 
cơ sở cho các nghiên cứu về sau 
như các dữ liệu về tỷ lệ và vai trò 
của đột biến trên gen K13 sẽ là cơ 
sở để hiểu rõ hơn sự lưu hành và 
lây lan của các chủng P. 
falciparum kháng thuốc tại các 
vùng có tỷ lệ sốt rét lưu hành cao 
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tại Việt Nam và giúp kiểm soát tốt 
sự lây lan của các chủng ký sinh 
trùng sốt rét kháng thuốc. 

(Theo sohuutritue.net.vn)  
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT 
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT 
TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ 
ĐẾN NĂM 2030 

Ngày 24 tháng 12 năm 2020, 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ 
ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức Chính quyền địa phương 
ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn 
cứ Luật Khoa học và Công nghệ 
ngày 18 tháng 6 năm 2013; Căn 
cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 
tháng 11 năm 2005, Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Sở 
hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 
2009 và 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 Quyết 
định số 1068/QĐ-TTg ngày 22 
tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chiến lược 
sở hữu trí tuệ đến năm 2030;Theo 
đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ quyết định các 

điều sau: 
Điều 1. Phê duyệt Chương 

trình phát triển trí tuệ đến năm 
2030 (sau đây gọi tắt là Chương 
trình) với những nội dung sau: 

I. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu chung: Đưa sở hữu 

trí tuệ trở thành công cụ quan 
trọng nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia, tạo môi trường 
khuyến khích đổi mới sáng tạo và 
thúc đẩy phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội. 

2. Mục tiêu cụ thể 
a) Đến năm 2025: 
 100% các trường đại học, viện 

nghiên cứu được tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức và hỗ trợ bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các 
kết quả nghiên cứu khoa học và 
đổi mới sáng tạo; 

 Tối thiểu 40% sản phẩm được 
công nhận là sản phẩm quốc gia, 
sản phẩm chủ lực quốc gia, sản 
phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù cấp 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương và sản phẩm gắn với 
Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm (Chương trình OCOP) được 
hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và 
phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát 
nguồn gốc và chất lượng sau khi 
được bảo hộ. 

b) Đến năm 2030: 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 



Số 239 – 01/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 22 
 

 Số lượng đơn đăng ký bảo hộ 
sáng chế của các viện nghiên cứu, 
trường đại học tăng trung bình 16 
- 18%/năm; số lượng đơn đăng ký 
bảo hộ giống cây trồng tăng trung 
bình 12 - 14%; 

 Tối thiểu 60% sản phẩm được 
công nhận là sản phẩm quốc gia, 
sản phẩm chủ lực quốc gia, sản 
phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù cấp 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương và sản phẩm gắn với 
Chương trình OCOP được hỗ trợ 
đăng ký bảo hộ, quản lý và phát 
triển tài sản trí tuệ, kiểm soát 
nguồn gốc và chất lượng sau khi 
được bảo hộ; 

 Số lượng đơn đăng ký nhãn 
hiệu của các doanh nghiệp Việt 
Nam tăng trung bình 8 - 10%/năm. 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG 
TRÌNH 

1. Tăng cường các hoạt động 
tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực về đổi mới 
sáng tạo và sở hữu trí tuệ. 

a) Xây dựng cơ sở dữ liệu, các 
công cụ và cung cấp dịch vụ thông 
tin sở hữu trí tuệ, bản đồ sáng chế. 
Hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin 
sở hữu trí tuệ cho các tổ chức khoa 
học và công nghệ, doanh nghiệp 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
nhằm tạo ra các tài sản trí tuệ 

được bảo hộ và bài báo khoa học 
có tính ứng dụng cao. 

b) Hỗ trợ hình thành và phát 
triển các tổ chức cung cấp dịch vụ 
phân tích thông tin sáng chế và dự 
báo xu hướng phát triển công 
nghệ. 

c) Xây dựng và triển khai 
các chương trình tập huấn, đào tạo 
từ cơ bản đến chuyên sâu về sở 
hữu trí tuệ phù hợp với từng nhóm 
đối tượng. 

2. Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài 
sản trí tuệ ở trong và ngoài nước 

a) Đăng ký bảo hộ sáng 
chế, kiểu dáng công nghiệp 
và nhãn hiệu của các tổ chức, cá 
nhân. Đăng ký bảo hộ, công nhận 
giống cây trồng mới. 

b) Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa 
lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn 
hiệu tập thể cho các sản phẩm 
quốc gia, sản phẩm, dịch vụ chủ 
lực, đặc thù của địa phương và sản 
phẩm gắn với Chương trình 
OCOP. 

c) Đăng ký bảo hộ trong nước 
và quốc tế đối với biểu tượng chỉ 
dẫn địa lý quốc gia. 

3. Nâng cao hiệu quả quản lý, 
khai thác và phát triển tài sản 
trí tuệ 

a) Xây dựng và triển khai hệ 
thống quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn 
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hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập 
thể và sản phẩm thuộc Chương 
trình OCOP gắn với đăng ký mã 
số vùng trồng, an toàn thực phẩm, 
chứng nhận chất lượng và xác 
thực, truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm được bảo hộ. 

b) Khai thác, phát triển chỉ dẫn 
địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, 
nhãn hiệu tập thể và sản phẩm gắn 
với Chương trình OCOP theo 
hướng hợp tác, liên kết sản xuất 
gắn với tiêu thụ sản phẩm được 
bảo hộ theo chuỗi giá trị. Giới 
thiệu, quảng bá và triển khai các 
hoạt động xúc tiến thương mại 
khác nhằm khai thác, phát triển 
giá trị các tài sản trí tuệ. 

c) Triển khai quy định về quản 
lý và sử dụng biểu tượng chỉ dẫn 
địa lý quốc gia, hỗ trợ sử dụng 
biểu tượng chỉ dẫn địa lý quốc gia 
ở trong và ngoài nước. 

d) Khai thác sáng chế, giải 
pháp hữu ích của Việt Nam được 
bảo hộ, sáng chế của nước ngoài 
không được bảo hộ hoặc hết thời 
hạn bảo hộ tại Việt Nam. 

đ) Quản trị tài sản trí tuệ cho 
doanh nghiệp và tổ chức khoa học 
và công nghệ. Hỗ trợ tư vấn định 
giá, kiểm toán tài sản trí tuệ, tập 
trung vào các đối tượng là sáng 
chế, tên thương mại và nhãn hiệu. 

4. Thúc đẩy và tăng cường hiệu 
quả thực thi và chống xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ 

a) Hỗ trợ triển khai các biện 
pháp bảo vệ và nâng cao hiệu quả 
hoạt động thực thi quyền sở hữu 
trí tuệ. 

b) Tổ chức trưng bày, giới 
thiệu, triển lãm sản phẩm được 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cùng 
với các sản phẩm xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ. 

5. Phát triển, nâng cao năng lực 
các tổ chức trung gian và chủ thể 
quyền sở hữu trí tuệ 

a) Nâng cao năng lực của tổ 
chức trung gian tham gia hoạt 
động kiểm soát, quản lý các sản 
phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, 
nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu 
tập thể. 

b) Nâng cao năng lực và 
hiệu quả hoạt động của chủ 
thể quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa 
lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn 
hiệu tập thể và giống cây trồng: tổ 
chức đại diện, quản lý và chủ sở 
hữu quyền tác giả, quyền liên 
quan. 

c) Phát triển dịch vụ giám định 
về sở hữu trí tuệ, dịch vụ tư vấn về 
quản trị, phát triển tài sản trí tuệ 
của doanh nghiệp, viện nghiên 
cứu và trường đại học. 
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6. Hình thành, tạo dựng văn 
hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội 

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức về sở hữu trí tuệ trên các 
phương tiện thông tin đại chúng 
nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và 
xây dựng ý thức, trách nhiệm tôn 
trọng quyền sở hữu trí tuệ. 

b) Biên soạn, phát hành tài liệu 
về sở hữu trí tuệ. 

c) Xây dựng và vận hành 
phần mềm, chương trình ứng dụng 
trên thiết bị điện tử, thiết bị 
di động để cung cấp thông tin, hỗ 
trợ, tư vấn về sở hữu trí tuệ. 

d) Vinh danh, khen thưởng đối 
với các tập thể, cá nhân có thành 
tích trong hoạt động sở hữu trí tuệ. 

(Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Tăng cường kiểm tra việc 
công bố tiêu chuẩn, ghi nhãn sản 
phẩm 

Cục ATTP đề nghị các cơ quan 
liên quan thanh tra, kiểm tra tập 
trung vào chất lượng, an toàn sản 
phẩm, hạn sử dụng, nguồn gốc 
nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm, 
việc công bố tiêu chuẩn sản phẩm, 
ghi nhãn sản phẩm, nguyên liệu, 
phụ gia sử dụng để sản xuất, chế 

biến thực phẩm, điều kiện sản xuất 
thực phẩm và quảng cáo thực 
phẩm. 

 
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y 

tế vừa có công văn yêu cầu bảo 
đảm an toàn thực phẩm, phòng 
chống ngộ độc thực phẩm trong 
dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và 
mùa Lễ hội Xuân 2021. Cục An 
toàn thực phẩm (ATTP) cho biết, 
thị trường sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm trong toàn quốc đang 
diễn ra rất sôi động để phục vụ Tết 
Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ 
hội Xuân 2021. Trong thời gian 
vừa qua, các cơ quan chức năng 
Trung ương và địa phương đã tăng 
cường triển khai các biện pháp 
nhằm kiểm soát an toàn thực phẩm 
(ATTP) nhưng nguy cơ mất an 
toàn thực phẩm và xảy ra sự cố 
ATTP luôn diễn biến phức tạp vào 
dịp trước và trong tết Nguyên đán 
như ngộ độc thực phẩm (NĐTP) 
tại bữa ăn đông người của đám 
cưới/đám giỗ, bếp ăn tập thể, thức 
ăn đường phố, NĐTP do vi khuẩn 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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và độc tố, độc tố cá nóc, cóc, nấm 
độc, cây rừng… 

Để bảo đảm ATTP Tết Nguyên 
đán Tân Sửu, mùa Lễ hội Xuân 
2021, Cục An toàn thực phẩm đề 
nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, Ban quản 
lý ATTP Thành phố Hồ Chí Minh, 
Ban Quản lý ATTP thành phố Đà 
Nẵng, Ban Quản lý ATTP tỉnh Bắc 
Ninh chủ động, khẩn trương phối 
hợp với các đơn vị chức năng liên 
quan trên địa bàn tham mưu, xây 
dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức 
triển khai đầy đủ, đồng bộ các nội 
dung của Kế hoạch số 1993/KH-
BCĐTƯVSATTP ngày 
21/12/2020 của Ban chỉ đạo liên 
ngành Trung ương về an toàn thực 
phẩm về triển khai công tác bảo 
đảm ATTP Tết Nguyên đán Tân 
Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 
trên địa bàn quản lý. 

Bên cạnh đó, tổ chức, triển 
khai hoạt động thanh tra, kiểm tra 
liên ngành đối với các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm, tập 
trung vào các cơ sở chăn nuôi, cơ 
sở giết mổ gia súc, gia cầm, các 
chợ đầu mối, siêu thị; cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thịt, cá, rau, củ, 
quả, trà, mứt, bánh, kẹo, rượu, phụ 
gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế 
biến, cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nước giải khát, nước đá; cơ sở 
kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh 
doanh thức ăn đường phố. Nội 
dung thanh tra, kiểm tra tập trung 
vào chất lượng, an toàn sản phẩm, 
hạn sử dụng, nguồn gốc nguyên 
liệu, sản phẩm thực phẩm, việc 
công bố tiêu chuẩn sản phẩm, ghi 
nhãn sản phẩm, nguyên liệu, phụ 
gia sử dụng để sản xuất, chế biến 
thực phẩm, điều kiện sản xuất thực 
phẩm và quảng cáo thực phẩm. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, 
kiểm soát ATTP đối với các cơ sở 
chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập 
thể tại khu công nghiệp, trường 
học và kinh doanh dịch vụ ăn 
uống tập trung trên địa bàn quản 
lý. Kiên quyết xử lý nghiêm và 
đình chỉ hoạt động đối với các cơ 
sở không bảo đảm điều kiện 
ATTP, cơ sở không có Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện ATTP 
(thuộc đối tượng phải cấp). Sẵn 
sàng kế hoạch, phương án, lực 
lượng và trang thiết bị để triển 
khai hiệu quả các biện pháp xử lý, 
khắc phục hậu quả khi xảy ra sự 
cố về ATTP, NĐTP trên địa bàn. 

Phát hiện sớm các hành vi vi 
phạm về ATTP, kiên quyết xử lý 
nghiêm các hành vi và sản phẩm 
vi phạm về ATTP theo đúng quy 
định của pháp luật. Đình chỉ hoạt 
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động, thu hồi Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện ATTP, Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh 
và chuyển cơ quan điều tra truy tố 
trước pháp luật những cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm vi 
phạm nghiêm trọng, tái diễn.  

Đồng thời, Phó Thủ tướng Vũ 
Đức Đam yêu cầu các Bộ: Y tế, 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Công Thương, UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương tập trung chỉ đạo triển khai 
sớm các biện pháp bảo đảm an 
toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp 
Tết. Phó Thủ tướng Chính phủ 
cũng yêu cầu trong thời gian tới, 
các bộ, ngành liên quan, UBND 
các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương cần tiếp tục tập trung 
chỉ đạo công tác quản lý, bảo đảm 
ATTP với định hướng trọng tâm là 
đến năm 2025 tất cả thực phẩm 
tiêu dùng trong nước đạt mức tiêu 
chuẩn chất lượng tương đương 
thực phẩm xuất khẩu; thực hiện 
được việc truy xuất nguốn gốc đối 
với các loại hàng hóa thực phẩm 
cơ bản lưu hành trên thị trường; 
các sản phẩm thực phẩm uy tín 
phải có chỉ dẫn địa lý được công 
bố, bảo hộ theo quy định của pháp 
luật. 

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Công 
Thương cần khẩn trương có kế 
hoạch, lộ trình, biện pháp chỉ đạo 
thực hiện việc áp dụng tiêu chuẩn 
thực phẩm tiêu dùng trong nước 
và truy xuất nguồc gốc thực phẩm. 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
chủ trì, phối hợp với các Bộ, 
ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố liên quan xây dựng cơ 
chế và có Chương trình hỗ trợ, bảo 
đảm các thực phẩm có uy tín, chất 
lượng đều có chỉ dẫn địa lý được 
bảo hộ trên thị trường trong nước 
và quốc tế. 

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Bộ Công Thương đưa 
vào vận hành hệ thống thông tin 
ATTP trước ngày 31 tháng 12 
năm 2020, trước hết là đối với 6 
nhóm hàng thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước về ATTP của Bộ Y tế và 
một số nhóm hàng chủ yếu thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Bộ Công Thương.  

Trong năm 2020, Bộ Y tế đã 
phối hợp chặt chẽ với các bộ 
ngành tăng cường quản lý quảng 
cáo về ATTP, thực phẩm chức 
năng, trong đó tập trung xử lý các 
doanh nghiệp có sản phẩm vi 
phạm, các trang mạng, tổ chức cá 



Số 239 – 01/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 27 
 

nhân phát hành quảng cáo không 
đúng quy định. 

Toàn ngành Y tế đã kiểm tra 
406.278 cơ sở, phát hiện 58.317 
cơ sở vi phạm về ATTP, xử lý 
10.077 cơ sở với tổng số tiền phạt 
là 48,6 tỷ đồng. 

Ngành Nông nghiệp đã kiểm 
tra 40.036 cơ sở, xử phạt hành 
chính 2.737 cơ sở sản xuất kinh 
doanh vật tư nông nghiệp ATTP 
nông lâm thủy sản với số tiền phạt 
là 19,1 tỷ đồng. 

Đến tháng 10/2020, lực lượng 
quản lý thị trường cả nước đã 
thanh tra kiểm tra 12.240 vụ, xử lý 
7.158 vụ việc vi phạm về ATTP, 
xử phạt hành chính 27,9 tỷ đồng 
và thu giữ số hàng hoá trị giá hơn 
28,5 tỷ đồng. 

Lực lượng cảnh sát môi trường 
đã phát hiện 8.529 vụ/8.548 đối 
tượng vi phạm về pháp luật ATTP, 
xử lý hành chính 7.659 vụ/7.189 
cá nhân, tổ chức với số tiền xử 
phạt là 52,6 tỷ đồng, chuyển cơ 
quan cảnh sát điều tra khởi tố 7 
vụ/8 bị can về tội vi phạm các quy 
định về ATTP. 

(Tổng hợp) 
 
 Hòa Bình phát triển và bảo 
hộ nhãn hiệu Ngô nếp Thung 
Khe 

Trung tâm Nghiên cứu và 
chuyển giao công nghệ Âu Mỹ 
phối hợp UBND huyện Mai Châu, 
tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ công bố 
nhãn hiệu chứng nhận cho 2 sản 
phẩm ngô nếp Thung Khe và 
khoai sọ Phúc Sạn. 

Ngô nếp ở Thung Khe là một 
giống ngô tốt. Vì vậy, tỉnh Hòa 
Bình đã rất quan tâm và cho thực 
hiện đề tài để bảo tồn giống ngô 
này. Tuy sản phẩm ngô nếp Thung 
Khe đã có những đánh giá tốt, 
thơm ngon về chất lượng nhưng 
khi chưa được đăng ký nhãn hiệu 
còn bị trà trộn với ngô nếp ở 
những nơi khác, làm ảnh hưởng 
đến uy tín của sản phẩm. 

 
Để nâng cao giá trị sản phẩm, 

phát triển thương hiệu, mở rộng 
diện tích trồng ngô nếp Thung 
Khe góp phần xóa đói giảm 
nghèo, tăng thu nhập cho người 
dân vùng cao huyện Mai Châu, Ủy 
ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã 
quyết định cho thực hiện đề tài: 
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn 
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hiệu chứng nhận “Ngô nếp Thung 
Khe - Mai Châu” dùng cho sản 
phẩm ngô nếp của huyện Mai 
Châu, tỉnh Hòa Bình. 

Xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu 
sản phẩm “Ngô nếp Thung 
Khe”có ý nghĩa quan trọng đối với 
các doanh nghiệp, hộ dân trong 
việc định vị sản phẩm và tạo danh 
tiếng cho sản phẩm ngô nếp của 
thôn Thung Khe thúc đẩy các cơ 
sở sản xuất – kinh doanh phát 
triển và nâng cao chất lượng sản 
phẩm, chống lại việc cạnh tranh 
không lành mạnh trên thị trường, 
bảo vệ quyền lợi chính đáng của 
người sản xuất và của người tiêu 
dùng. Thông qua việc xây dựng 
nhãn hiệu chứng nhận, “Ngô nếp 
Thung Khe” đã nâng cao giá trị 
sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản 
xuất kinh doanh, tạo nhiều việc 
làm và thu nhập cho người lao 
động, đảm bảo phát triển bền 
vững… Trước đây, khi chưa xây 
dựng nhãn hiệu giá trị ngô nếp bán 
ra chỉ từ 4.000 đồng đến 5.000 
đồng/kg thì hiện nay, giá bán có 
khi lên tới 7.000 đồng đến 8.000 
đồng/kg. 

Có thể thấy nhãn hiệu có vai 
trò to lớn trong phát triển kinh tế, 
giúp người tiêu dùng xác định 
được sản phẩm của doanh nghiệp 

hay vùng sản xuất này, phân biệt 
với các sản phẩm tương tự do các 
doanh nghiệp khác, địa phương 
khác sản xuất ra. Trong điều kiện 
hội nhập quốc tế thì sự cạnh tranh 
giữa các doanh nghiệp, giữa 
những người sản xuất diễn ra ngày 
càng gay gắt. Vì vậy, nhãn hiệu là 
nhân tố quan trọng góp phần vào 
sự phát triển của doanh nghiệp hay 
địa phương. Để đứng vững trên thị 
trường, các doanh nghiệp cần 
nâng cao khả năng cạnh tranh của 
các doanh nghiệp, người sản xuất 
cùng trên một địa bàn với đối thủ 
cạnh tranh của họ thông qua việc 
xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Huế” 
cho sản phẩm tinh dầu tràm 

Ngày 03/12/2020, Cục Sở hữu 
trí tuệ ban hành Quyết định số 
4656/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 
số 00096 cho sản phẩm tinh dầu 
tràm “Huế”. Hội sản xuất và kinh 
doanh dầu tràm Huế là Tổ chức 
quản lý chỉ dẫn địa lý này. 

Tinh dầu tràm Huế là một sản 
phẩm nổi tiếng của tỉnh Thừa 
Thiên Huế, là món quà không thể 
thiếu của mỗi du khách khi đến 
với Huế. Tinh dầu tràm Huế là sự 
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tiếp nối danh tiếng và kế thừa chất 
lượng cùng phương pháp sản xuất 
dầu tràm Huế vốn đã rất nổi tiếng 
từ thời nhà Nguyễn.  

Nhờ công dụng cùng với sự nổi 
tiếng rộng rãi, dầu tràm Huế đã 
được tặng thưởng rất nhiều danh 
hiệu cao quí như: Long bội tinh 
(năm 1930); Kim Khánh hạng nhì 
và Ngân tiền hạng ba (năm 1931); 
Chứng chỉ danh dự cùng một pho 
tượng gỗ tại cuộc đấu xảo Trí tri 
Hải Phòng; Ngân tiền hạng nhất 
và phần thưởng hạng nhất tại cuộc 
Đấu xảo Mỹ nghệ Huế; Chứng chỉ 
danh dự tại cuộc Đấu xảo Khoa 
học Hà Nội; Bằng cấp hạng nhất 
(tại hội chợ Phụ nữ Sài Gòn). 

Tinh dầu tràm Huế có mùi 
thơm dịu nhẹ đặc trưng (không 
nồng, không hắc), hương thơm lưu 
lại lâu và không bị bám dính trên 
da sau khi bay hơi. 

Đặc thù của sản phẩm tinh dầu 
tràm “Huế” có được là do cây 
tràm trong khu vực địa lý được 
trồng trên đất Feralit và đất cát, 
đất có hàm lượng Fe và hàm 
lượng Mg2+ cao (hàm lượng Fe từ 
4,17 - 6,17 mg/kg, hàm lượng 
Mg2+ từ 1,0 - 2,96 meq/100g), đất 
chua (độ pH từ 3,25 - 5,57) và 
nghèo dinh dưỡng, ít mùn (hàm 
lượng mùn từ 0,78 - 4,13 %). 

Thừa Thiên Huế là tỉnh có 
lượng mưa nhiều nhất nước, lượng 
mưa trung bình hằng năm đạt 
2.500 đến 3.800 mm cao hơn 
trung bình cả nước với lượng mưa 
từ 1.500 đến 2.000 mm. Tuy 
nhiên, lượng mưa lớn đó chỉ tập 
trung trong một thời gian ngắn từ 
tháng 9 đến tháng 2 năm sau. 
Trong khoảng từ tháng 3 đến 
tháng 8 hàng năm là thời gian thu 
hoạch tràm nguyên liệu chủ yếu 
tại Thừa Thiên Huế, số ngày mưa 
của tỉnh Thừa Thiên Huế là 
khoảng 59 ngày với tổng lượng 
mưa trung bình là 612 mm, thấp 
hơn nhiều so với các khu vực địa 
lý khác như Quảng Bình, Quảng 
Trị, Long An, Tây Ninh. Đây là 
một trong những lý do dẫn tới tinh 
dầu tràm Huế có hàm lượng 
Cineol cao hơn. Điều này phù hợp 
với các nghiên cứu của tác giả 
Khuất Thị Hải Ninh (2009, 
2016)3, lượng mưa thấp vào mùa 
khô làm tăng hàm lượng tinh dầu 
và tăng tỷ lệ Cineol, lượng mưa 
cao vào mùa mưa làm giảm hàm 
lượng và giảm tỷ lệ Cineol trong 
lá tràm. 

Tại khu vực địa lý, từ khoảng 
tháng 3 đến tháng 8, người dân 
tiến hành chọn cành lá bánh tẻ có 
độ dài khoảng 30 cm, lá dày, to có 
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vị cay trên cây tràm trên 4 tuổi để 
thu hái (thu hái 2 lần/cây, lần 2 
cách lần 1 khoảng 3 - 4 tháng). 

Người dân trong khu vực địa lý 
chú trọng tới thời gian bắt đầu cấp 
nhiệt cho nồi nấu tràm cho đến khi 
kết thúc công đoạn nấu tràm, thời 
gian này luôn nằm trong khoảng 
từ 4 -5 giờ. Thời gian nấu quá 
ngắn dưới 4 giờ thì tinh dầu tràm 
thu được có chất lượng không cao, 
do chưa chiết xuất được hết tinh 
dầu trong lá tràm. Thời gian nấu 
quá 5 giờ, tinh dầu sẽ lẫn các tập 
chất khác. Trong quá trình chưng 
cất tinh dầu tràm, nhiệt độ trong 
khi chưng cất được kiểm soát chặt 
chẽ. 

Khi bắt đầu chưng cất, người 
dân cung cấp nhiệt lượng lớn để 
nước trong nồi sôi nhanh, sau đó, 
nhiệt lượng được cung cấp đều và 
vừa phải (duy trì nhiệt độ trong 
nồi nấu tràm từ 100 - 120oC). Nếu 
nhiệt độ duy trì quá cao (lớn hơn 
145oC) sẽ gây tràn chất lỏng vào 
ống ngưng, trong đó có nhựa cây 
sau này hòa tan vào dầu làm giảm 
chất lượng tinh dầu. Bên cạnh đó, 
nhiệt độ cao sẽ dẫn tới những cấu 
phần ester, Cineol trong tinh dầu 
tràm bị thủy giải cho ra acid và 
alcol ảnh hưởng xấu tới chất 
lượng tinh dầu. Nhiệt độ quá thấp 

(nhỏ hơn 80oC) tuy không ảnh 
hưởng lớn tới chất lượng tinh dầu 
tràm, nhưng ảnh hưởng tới năng 
suất tinh dầu thu được. 

(Theo most.gov.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Hoàn thiện quy định xử phạt 
hành vi vi phạm về xuất xứ hàng 
hóa  

Xác định công tác hoàn thiện 
cơ chế, chính sách, pháp luật hải 
quan là nhiệm vụ trọng tâm, thời 
gian qua, Tổng cục Hải quan đã 
tập trung nguồn nhân lực xây 
dựng và hoàn thiện cơ chế, chính 
sách pháp luật về hải quan theo 
đúng trình tự, thủ tục, tập trung 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của 
cộng đồng doanh nghiệp, hạn chế 
các quy định chồng chéo giữa các 
cơ quan quản lý, bảo đảm tính khả 
thi, hiệu lực, hiệu quả.  

 
Trong đó, tăng cường thực hiện 

đồng bộ các giải pháp chống gian 
lận, giả mạo xuất xứ hàng hóa, 
Tổng cục Hải quan đã nhanh 
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chóng hoàn thiện các quy định 
pháp luật về xuất xứ hàng hóa và 
xử phạt đối với hành vi vi phạm 
về xuất xứ hàng hóa xuất nhập 
khẩu. Cùng với tiến trình mở cửa 
và hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt 
động quản lý về xuất xứ hàng hóa 
là vấn đề có tính đặc thù, không 
chỉ gắn với các Hiệp định Thương 
mại tự do mà còn liên quan chặt 
chẽ đến xu hướng áp dụng các 
biện pháp phòng vệ thương mại 
đang nổi lên trong thời gian qua. 

Đặc biệt, với tốc độ tăng 
trưởng như thời gian vừa qua, gian 
lận xuất xứ hàng hóa đã trở thành 
một nguy cơ cần được cảnh báo vì 
khả năng gây thiệt hại không chỉ 
cho một lô hàng, một doanh 
nghiệp cụ thể mà còn có thể cho 
cả một ngành hàng hoặc hoạt động 
xuất khẩu của đất nước. Bên cạnh 
đó, thương hiệu “Made in Viet 
Nam” đã được người tiêu dùng 
trong nước ghi nhận và thế giới 
biết đến thì tình trạng hàng hóa 
được nhập khẩu từ nước ngoài 
hoặc đặt gia công tại nước ngoài 
nhưng lại gắn mác là hàng “Made 
in Viet Nam” nhằm gian lận 
thương mại, đánh lừa người tiêu 
dùng ngày càng nhiều. 

Do đó, hành vi gian lận xuất xứ 
Việt Nam không những gây hậu 

quả trực tiếp đến sản phẩm cụ thể, 
ảnh hưởng đến người tiêu dùng 
mà còn có tác động không nhỏ đến 
ngành hàng trong nước, làm giảm 
uy tín và tính cạnh tranh của hàng 
hóa thực tế sản xuất tại Việt Nam. 

Để tăng cường kiểm tra, giám 
sát chặt, đẩy lùi tình trạng này 
ngay tại cửa khẩu, thời gian vừa 
qua, với sự quan tâm của Chính 
phủ, các bộ, ngành, quy định quản 
lý về xuất xứ hàng hóa xuất nhập 
khẩu, quy định xử phạt đối với các 
vi phạm về xuất xứ hàng hóa đã 
dần được hoàn thiện. 

Cụ thể, từ năm 2018, Chính 
phủ đã ban hành Nghị định 
31/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 
quy định chi tiết Luật Quản lý 
ngoại thương. Bộ Công Thương 
cũng đã ban hành Thông tư 
05/2018/TT-BCT ngày 3/4/2018 
quy định về xuất xứ hàng hóa. 
Đây được xem là các căn cứ quan 
trọng để xác định hàng hóa có hay 
không có xuất xứ. 

Theo đó, tại khoản 1 Điều 3 
Nghị định 31/2018/NĐ-CP đã đưa 
ra khái niệm: Xuất xứ hàng hóa là 
nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh 
thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng 
hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn 
chế biến cơ bản cuối cùng đối với 
hàng hóa trong trường hợp có 
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nhiều nước, nhóm nước, hoặc 
vùng lãnh thổ tham gia vào quá 
trình sản xuất ra hàng hóa đó. 

Cũng tại Điều 6 Nghị định 
31/2018/NĐ-CP quy định hàng 
hóa có xuất xứ là: Hàng hóa có 
xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại một nước, nhóm 
nước, hoặc vùng lãnh thổ theo quy 
định tại Điều 7 Nghị định này; 
hoặc hàng hóa có xuất xứ không 
thuần túy hoặc không được sản 
xuất toàn bộ tại một nước, nhóm 
nước, hoặc vùng lãnh thổ, nhưng 
đáp ứng các quy định tại Điều 8 
Nghị định này. 

Thông tư 05/2018/TT-BCT quy 
định về cách xác định xuất xứ 
hàng hóa. Theo đó, hàng hóa xuất 
nhập khẩu được coi là có xuất xứ 
không thuần túy nếu đáp ứng tiêu 
chí xuất xứ thuộc danh mục quy 
tắc cụ thể mặt hàng quy định tại 
Phụ lục I ban hành kèm theo 
Thông tư này. Các tiêu chí xác 
định xuất xứ hàng hóa không ưu 
đãi được quy định tại Điều 6 
Thông tư 05/2018/TT-BCT. 

Song song với việc hoàn thiện 
quy định về nội dung, các quy 
định về chế tài xử phạt đối với vi 
phạm về xuất xứ cũng được hoàn 
thiện. Trong năm 2020, Chính phủ 
đã ban hành Nghị định 

128/2020/NĐ-CP ngày 
19/10/2020 quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực 
hải quan và Nghị định số 
98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 
quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong hoạt động thương mại, 
sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 
cấm và bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng. 

Theo đó, lần đầu tiên chế tài xử 
phạt đối với hành vi xuất nhập 
khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái 
xuất, quá cảnh, chuyển khẩu hàng 
hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam đã 
được quy định tại Nghị định 
128/2020/NĐ-CP với mức phạt 
tiền cao nhất lên tới 100 triệu 
đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn 
bị tịch thu tang vật vi phạm hoặc 
buộc tiêu hủy tang vật vi phạm là 
hàng hóa, vật phẩm gây hại cho 
sức khỏe con người, vật nuôi, cây 
trồng và môi trường, văn hóa 
phẩm có nội dung độc hại. 

Trong trường hợp tang vật đã 
bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái 
quy định, doanh nghiệp còn phải 
nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật 
đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái 
quy định. Ngoài ra, Nghị định 
128/2020/NĐ-CP còn quy định về 
các trường hợp khai sai xuất xứ. 
Một số hành vi khai sai về xuất xứ 



Số 239 – 01/2020 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 33 
 

mới được bổ sung so với Nghị 
định 127/2013/NĐ-CP (được sửa 
đổi, bổ sung tại Nghị định 
45/2016/NĐ-CP) như: khai sai so 
với thực tế về xuất xứ hàng hóa 
nhập khẩu thuộc đối tượng chịu 
thuế nhưng không làm ảnh hưởng 
đến số thuế phải nộp. Trường hợp 
khai sai về xuất xứ hàng hóa nhập 
khẩu từ khu phi thuế quan vào nội 
địa sẽ bị xử phạt về hành vi trốn 
thuế quy định tại Nghị định này. 

Còn tại Nghị định 
98/2020/NĐ-CP quy định cụ thể 
chế tài xử phạt đối với hành vi 
phạm liên quan đến chứng từ 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Các 
hành vi vi phạm về xuất xứ quy 
định tại Điều 44 Nghị định này 
gồm: Tẩy xóa, sửa chữa làm sai 
lệch nội dung Giấy chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa hoặc chứng từ tự 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc 
văn bản chấp thuận tự chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa được cơ quan có 
thẩm quyền cấp; cung cấp các tài 
liệu, chứng từ không đúng sự thật 
với cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền khi đề nghị cấp hoặc xác 
minh Giấy chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa; tự chứng nhận sai xuất 
xứ hàng hóa khi được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền chấp thuận 
cho tự chứng nhận xuất xứ hàng 

hóa; làm giả Giấy chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa hoặc chứng từ tự 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
trong trường hợp không bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự; cung cấp 
các tài liệu, chứng từ không đúng 
sự thật với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền khi đề nghị được tự 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc 
xác minh chứng từ tự chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa; sử dụng Giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc 
chứng từ tự chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa giả trong trường hợp 
không bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự. 

Như vậy, đến thời điểm hiện 
tại, về cơ bản đã có các quy định 
để xử lý các trường hợp gian lận 
về xuất xứ Việt Nam. Tuy nhiên, 
qua quá trình thực hiện, các văn 
bản quy định về xuất xứ đã bộc lộ 
một số hạn chế cần sửa đổi như 
quy định về công đoạn gia công 
đơn giản, chứng từ tự chứng nhận 
xuất xứ… 

Ngoài ra, cũng cần đẩy mạnh 
tuyên truyền trên các phương tiện 
truyền thông về nguy cơ, tác hại 
của việc gian lận về xuất xứ hàng 
hóa. Thông tin về các vụ việc vi 
phạm và hình phạt, chế tài đã áp 
dụng để răn đe các doanh nghiệp 
có ý định gian lận xuất xứ. Nâng 
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cao nhận thức của người dân, 
doanh nghiệp theo hướng đẩy 
mạnh tuyên truyền doanh nghiệp 
không vì cái lợi trước mắt mà bao 
che, tiếp tay cho hàng hóa gian lận 
xuất xứ vào Việt Nam từ đó tạo cơ 
chế để người dân tố giác các hành 
vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa… 

Để chống gian lận xuất xứ Việt 
Nam đối với hàng hóa xuất khẩu, 
Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ 
Công thương cung cấp thông tin 
các DN, mặt hàng có nghi ngờ 
gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi 
nhãn, chuyển tải bất hợp pháp để 
tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra. Thường xuyên chỉ đạo, 
cảnh báo các tổ chức cấp C/O về 
việc tăng cường kiểm tra, giám sát 
việc cấp C/O, cần lưu ý một số 
mặt hàng có nguy cơ cao về gian 
lận xuất xứ hàng hóa (như: pin 
mặt trời, lốp ô-tô, hạt dẻ cười, 
tôm, nhôm, thép, gỗ ván ép, gạch 
men, xe đạp điện...). Sớm hoàn 
thiện các văn bản quy phạm pháp 
luật quy định hướng dẫn về xuất 
xứ, ghi nhãn hàng hóa đối với 
hàng hóa xuất khẩu; rà soát, sửa 
đổi và bổ sung các công đoạn gia 
công chế biến giản đơn quy định 
tại Ðiều 9 Nghị định 31/2018/NÐ-
CP để phù hợp tình hình hiện 
nay... Ðối với đơn vị cấp C/O, cần 

đánh giá rủi ro, tổ chức các đoàn 
kiểm tra, xác minh cơ sở sản xuất 
của DN khi có nghi vấn trước khi 
cấp; tập huấn, hướng dẫn kịp thời 
về xuất xứ hàng hóa cho DN và 
khuyến nghị DN phối hợp cung 
cấp thông tin cho cơ quan quản lý 
khi thấy có dấu hiệu bất thường, 
tránh gây ảnh hưởng đến ngành 
sản xuất. 

(Tổng hợp) 
 
 TPHCM: Thêm 10 doanh 
nghiệp công nghệ vi mạch được 
ươm tạo  

Trong giai đoạn 2017 – 2020, 
10 doanh nghiệp công nghệ vi 
mạch tại TPHCM đã được ươm 
tạo, cho doanh thu gần 20 tỷ đồng 
mỗi năm. Đặc biệt, các doanh 
nghiệp này đều sử dụng chip do 
Việt Nam thiết kế, chế tạo trong 
các sản phẩm của mình. 

 
Thiết bịEwater lắp đặt tại hệ thống xử lý 

nước của trại heo MASAN  

Tại Hội thảo tổng kết Đề án 
“Ươm tạo doanh nghiệp công 
nghệ vi mạch và thiết bị, giải pháp 
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dùng vi mạch Việt giai đoạn 2017 
– 2020”, do Vườn ươm doanh 
nghiệp công nghệ cao TPHCM 
(SHTP – IC) tổ chức ngày 29/12, 
ông Lê Thành Nguyên, Giám đốc 
SHTP – IC cho biết, đề án nói trên 
được UBND TPHCM phê duyệt 
tháng 7/2017 và bắt đầu thực hiện 
năm 2018. 

Mục đích của đề án nhằm xây 
dựng nền tảng cơ bản cho ngành 
công nghiệp vi mạch bán dẫn, 
từng bước ứng dụng sản phẩm vi 
mạch do các đơn vị trong nước 
nghiên cứu trong các sản phẩm 
điện tử, công nghệ thông tin của 
doanh nghiệp Việt Nam. 

Kết quả, trong 3 năm, Đề án đã 
thu hút 19 dự án tham gia; tất cả 
đều được hỗ trợ đăng ký, cấp 
chứng nhận sở hữu trí tuệ. Đặc 
biệt, 10 doanh nghiệp được ươm 
tạo và chứng nhận doanh nghiệp 
KH&CN. Trong đó, hơn 2.000 
chip SG8-V1 do Trung tâm Đào 
tạo và Thiết kế vi mạch, Đại học 
Quốc gia TPHCM (ICDREC) thiết 
kế, chế tạo đã được chuyển giao 
cho 10 doanh nghiệp ươm tạo để 
ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh 
vực như: thiết bị xử lý nước bằng 
công nghệ điện phân và điện từ 
trường (Công ty TNHH Ewater 
Engineering Việt Nam), thiết bị 

thu thập dữ liệu điện kế từ xa 
(Công ty Cổ phần công nghệ 
Senvi), hệ thống đèn đường thông 
minh (Công ty TNHH Vilight)... 
Doanh thu của 10 doanh nghiệp 
ươm tạo đạt gần 20 tỷ đồng mỗi 
năm từ việc thương mại sản phẩm 
ứng dụng chip Việt. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Đẩy mạnh giá trị thương hiệu 
quốc gia của Việt Nam: Nền 
tảng giúp doanh nghiệp phát 
triển  
“Chúng ta phải nỗ lực, quyết 

tâm, có đam mê, sáng tạo để 
nhanh chóng xây dựng và phát 
triển mạnh mẽ thương hiệu quốc 
gia Việt Nam. Nếu vận dụng hiệu 
quả, thương hiệu quốc gia sẽ tạo 
cơ hội để doanh nghiệp vươn lên 
mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu 
hoá”, Cục trưởng Cục Xúc tiến 
thương mại cho hay. 

 
Mới đây, Hãng định giá thương 

hiệu và tư vấn chiến lược độc lập 
hàng đầu của Anh Brand Finance 
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đã công bố báo cáo về thương hiệu 
quốc gia năm 2020 (Nation 
Brands 2020). Theo đó, Việt Nam 
là thương hiệu quốc gia tăng giá 
trị nhanh nhất thế giới trong năm 
nay, khi tăng tới 29% so với năm 
trước, lên 319 tỷ USD. Thứ hạng 
của Việt Nam cũng cải thiện từ vị 
trí 42 lên 33 trong danh sách 100 
thương hiệu quốc gia của Brand 
Finance. 

Trong giai đoạn 4 năm qua, thứ 
hạng giá trị thương hiệu quốc gia 
Việt Nam liên tục được cải thiện 
và nằm trong nhóm thương hiệu 
mạnh nhờ những nỗ lực của Chính 
phủ về cải cách môi trường đầu tư 
kinh doanh, nâng cao thành tích 
xuất nhập khẩu, hỗ trợ thương 
hiệu sản phẩm và doanh nghiệp và 
những dự báo tích cực về tăng 
trưởng GDP. 

Tại toạ đàm về vấn đề định vị 
và nâng tầm “thương hiệu” Việt 
cho các sản phẩm made in Việt 
Nam, doanh nghiệp Việt Nam 
trong xu thế hội nhập do Cục Xúc 
tiến thương mại - Bộ Công thương 
tổ chức sáng 29/12 ở Hà Nội, ông 
Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc 
tiến thương mại, Trưởng Ban thư 
ký Chương trình Thương hiệu 
quốc gia Việt Nam, việc tham gia 
vào các hiệp định thương mại tự 

do như CPTPP, RCEP, EVFTA... 
đang mở ra cho Việt Nam những 
cơ hội mới, là một trong những 
yếu tố quan trọng giúp Việt Nam 
duy trì động lực kinh tế của mình 
trong bối cảnh suy giảm chung của 
nền kinh tế toàn cầu.  

Ông Phú cho rằng, để tận dụng 
tốt những cơ hội đang mở ra trong 
thời kỳ mới, trong bối cảnh cạnh 
tranh giữa các quốc gia ngày càng 
gay gắt, chúng ta cần nhìn nhận rõ 
những hạn chế về phát triển 
thương hiệu quốc gia, thương hiệu 
doanh nghiệp, thương hiệu sản 
phẩm.  

“Chúng ta phải nỗ lực, quyết 
tâm, có khát vọng, đam mê, sáng 
tạo để nhanh chóng xây dựng và 
phát triển mạnh mẽ thương hiệu 
quốc gia Việt Nam. Nếu vận dụng 
hiệu quả, thương hiệu quốc gia sẽ 
tạo cơ hội để doanh nghiệp vươn 
lên mạnh mẽ trong bối cảnh toàn 
cầu hoá”.- ông Phú nói.  

Theo ông Phú, điều rất đáng 
mừng là trước đây chúng ta không 
hề có doanh nghiệp, sản phẩm nào 
lọt vào danh sách 500 thương hiệu 
của thế giới, nhưng hiện nay 
chúng ta đã có khá nhiều sản 
phẩm, thương hiệu mang tầm quốc 
gia và khu vực   

(Theo sohuutritue.net.vn) 


