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HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2020: NỖ 
LỰC VƯỢT QUA NHỮNG 
THÁCH THỨC CỦA ĐẠI 
DỊCH 

Vượt qua những trở ngại của 
đại dịch Covid-19, Cục Sở hữu trí 
tuệ triển khai tối đa các hoạt động 
hợp tác quốc tế không yêu cầu tiếp 
xúc trực tiếp như trao đổi, đào tạo 
trực tuyến, nghiên cứu, chuẩn bị 
thủ tục nội bộ làm tiền đề triển 
khai các hoạt động đối ngoại 
trong năm và cho giai đoạn tiếp 
theo. 

 
Cục trưởng Đinh Hữu Phí (ở giữa) họp trực 

tuyến với ông Kasutani Toshihide, Tổng 
Cục trưởng Cơ quan Sáng chế Nhật Bản 

(JPO). 
Thích ứng với đại dịch: Đẩy 

mạnh hoạt động hợp tác không 
tiếp xúc 

Năm 2020 là thời gian thử 
thách khả năng thích ứng của công 
tác đối ngoại của Cục Sở hữu trí 

tuệ. Mặc dù hoạt động hợp tác 
quốc tế chịu ảnh hưởng nặng nề 
do đại dịch Covid-19, Cục Sở hữu 
trí tuệ vẫn cùng với các đối tác 
đưa ra định hướng khắc phục tình 
hình, đẩy mạnh triển khai tối đa 
các hoạt động hợp tác quốc tế 
không yêu cầu tiếp xúc trực tiếp 
như trao đổi, đào tạo trực tuyến, 
tiến hành các nghiên cứu, chuẩn bị 
thủ tục nội bộ làm tiền đề triển 
khai các hoạt động đối ngoại trong 
năm và cho giai đoạn tiếp theo.   

Thông qua các hoạt động trao 
đổi trực tuyến cấp cao, Lãnh đạo 
Cục Sở hữu trí tuệ và các cơ quan 
sở hữu trí tuệ các nước như Cơ 
quan Sáng chế và Nhãn hiệu Đan 
Mạch (DKPTO), Cơ quan Sáng 
chế Nhật Bản (JPO), Cơ quan Sở 
hữu trí tuệ Singapore (IPOS), Cơ 
quan Sở hữu trí tuệ Vương quốc 
Anh (UKIPO)… đã chia sẻ các 
biện pháp mà mỗi cơ quan triển 
khai để duy trì hoạt động quản lý 
nhà nước về sở hữu trí tuệ trong 
tình trạng giãn cách xã hội đồng 
thời khẳng định cam kết duy trì 
quan hệ hợp tác với nội dung và 
hình thức phù hợp. 

Đối với hoạt động hợp tác 
trong khối ASEAN, với tư cách là 
Chủ tịch Nhóm công tác về Hợp 
tác sở hữu trí tuệ ASEAN 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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(AWGIPC) nhiệm kỳ 2019-2021, 
Việt Nam đã chủ động, tích cực 
điều phối Nhóm AWGIPC vượt 
qua khó khăn do đại dịch Covid-
19, bám sát lộ trình triển khai 
Chương trình hành động Sở hữu 
trí tuệ ASEAN giai đoạn 2016-
2025, hoàn thành các hoạt động 
ưu tiên của năm 2020 theo đúng 
các mục tiêu đã đề ra, đóng góp 
vào thành công chung của Năm 
ASEAN Việt Nam 2020. Cụ thể, 
Việt Nam chủ trì thành công tất cả 
các Cuộc họp trực tuyến của 
Nhóm AWGIPC và hơn 20 cuộc 
họp trực tuyến khác bên lề, bao 
gồm: (i) các Cuộc họp cấp Lãnh 
đạo Cơ quan Sở hữu trí tuệ các 
nước ASEAN và Lãnh đạo một số 
Cơ quan Sở hữu trí tuệ đã có cơ 
chế họp cấp cao về sở hữu trí tuệ 
như Cơ quan Sở hữu trí tuệ Trung 
Quốc (CNIPA), Cơ quan Sáng chế 
Nhật Bản (JPO) và Cơ quan Sở 
hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO); (ii) 
Phiên họp chia sẻ thông tin về các 
biện pháp ứng phó với Covid-19 
trong cung cấp dịch vụ về sở hữu 
trí tuệ giữa các thành viên ASEAN 
và các đối tác của ASEAN; (iii) 
các cuộc họp đối thoại giữa 
AWGIPC và các đối tác trong lĩnh 
vực sở hữu trí tuệ như Cơ quan 
Sáng chế châu Âu (EPO),… 

Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã 
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 
có liên quan của Việt Nam trong 
quá trình xây dựng lập trường 
quốc gia, vận động và bầu cử 
Tổng Giám đốc WIPO nhiệm kỳ 
2020-2026. Ngoài ra, Cục Sở hữu 
trí tuệ cũng tham dự phiên họp 
trực tuyến Đại hội đồng thường 
niên WIPO năm 2020 và năm 
cuộc họp trực tuyến của WIPO 
dành cho Lãnh đạo cơ quan sở 
hữu trí tuệ các nước Nam Á, Đông 
Nam Á, Iran và Mông Cổ 
(HIPOC) nhằm chia sẻ nội dung 
và phương pháp lãnh đạo cơ quan 
sở hữu trí tuệ trong bối cảnh có 
nhiều thay đổi. 

Hỗ trợ các sản phẩm trong 
nước ra quốc tế  

Năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ 
đã xây dựng, trình các cấp có thẩm 
quyền ban hành các Kế hoạch của 
Chính phủ, của Bộ Khoa học và 
Công nghệ và ban hành Chương 
trình hành động của Cục để thi 
hành Thỏa ước La Hay về Đăng 
ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
sau khi Việt Nam gia nhập Thỏa 
ước này vào cuối tháng 9/2019. 
Tiếp theo đó, Cục Sở hữu trí tuệ 
đã xây dựng quy trình tiếp nhận 
đơn nội bộ, xây dựng phần mềm 
quản trị đơn, tổ chức các hội thảo 
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giới thiệu, phát hành tài liệu tuyên 
truyền,… giúp nâng cao nhận thức 
của các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp về hệ thống này, từ đó họ 
có cơ hội đăng ký và bảo hộ kiểu 
dáng công nghiệp ở hơn 70 thành 
viên Thỏa ước. 

Để góp phần hỗ trợ, nâng cao 
năng lực của các địa phương nhằm 
đưa các sản phẩm chủ lực bước 
vào các thị trường “khó tính”, Cục 
Sở hữu trí tuệ tiếp tục triển khai 
một số hoạt động hợp tác quốc tế 
điển hình là phối hợp với Hiệp hội 
Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPA) 
xây dựng Biểu tượng Chỉ dẫn địa 
lý quốc gia của Việt Nam; đề nghị 
KIPA hỗ trợ pha 2 Dự án xây 
dựng và phát triển thương hiệu lụa 
Mã Châu; phối hợp với Cục Công 
nghiệp Thực phẩm Nhật Bản 
(FIAB) đăng ký 3 chỉ dẫn địa lý 
của Việt Nam (vải thiều Lục 
Ngạn, cà phê Buôn Mê Thuột và 
thanh long Bình Thuận) sang Nhật 
Bản…  

Các hoạt động quản trị công về 
sở hữu trí tuệ cũng ngày càng 
được nâng cao nhờ vào các dự án 
hợp tác quốc tế. Cụ thể, trong năm 
qua, Cục Sở hữu trí tuệ đã trình 
các cấp có thẩm quyền phê duyệt 
việc tiếp nhận Hệ thống tự động 
hóa quản trị sở hữu công nghiệp 

(WIPO IPAS) và Dự án Số hóa tài 
liệu sở hữu công nghiệp với sự trợ 
giúp của WIPO. Cục Sở hữu trí 
tuệ cũng phối hợp với các đối tác 
Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc xây 
dựng, trình phê duyệt các đề xuất 
dự án Thực thi Hiệp định CTPPP 
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ với 
Canada; Dự án Nâng cao năng lực 
xử lý đơn sở hữu công nghiệp tại 
Cục Sở hữu trí tuệ với Nhật Bản 
và Dự án Nâng cao năng lực quản 
trị công về sở hữu trí tuệ với Hàn 
Quốc làm cơ sở để triển khai từ 
năm 2021. Đây là các dự án quan 
trọng, có tác động lâu dài, đảm 
bảo sự phát triển nhanh và bền 
vững của Cục trong tương lai, tập 
trung vào việc hoàn thiện thể chế 
và nâng cao năng lực tự động hóa 
quản trị sở hữu công nghiệp. 

Năm 2020 đã đi qua với nhiều 
biến động và có thể nói hoạt động 
hợp tác quốc tế của Cục Sở hữu trí 
tuệ đã thích nghi tốt với tình hình 
mới, góp phần vào thành công 
chung của Cục Sở hữu trí tuệ và 
hoạt động đối ngoại của đất nước 
trong năm qua.  

(Theo most.gov.vn) 
 

LÃNH ĐẠO CỤC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THAM DỰ HỘI NGHỊ ỦY 
BAN TOÀN THỂ VỀ CỘNG 
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ĐỒNG KINH TẾ ASEAN LẦN 
THỨ 11 

Ngày 23/01/2021 vừa qua, Hội 
nghị lần thứ 11 của Ủy ban toàn 
thể về Cộng đồng Kinh tế ASEAN 
(CoW 11) đã được tổ chức dưới 
hình thức trực tuyến. Ông Trần Lê 
Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở 
hữu trí tuệ đã tham dự và có bài 
phát biểu tại Hội nghị với tư cách 
Chủ tịch Nhóm Công tác về Hợp 
tác sở hữu trí tuệ các nước 
ASEAN (AWGIPC). 

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch 
Cuộc họp Quan chức cấp cao 
ASEAN (SOM), Trưởng SOM của 
10 nước thành viên ASEAN, Chủ 
tịch các Nhóm chuyên ngành 
thuộc Trụ cột Kinh tế ASEAN 
(Trụ cột AEC) như Công nghệ 
thông tin, Thương mại điện tử, 
Giao thông vận tải, Năng lượng, 
Du lịch, Tài chính, Sở hữu trí tuệ, 
Cạnh tranh, Bảo vệ người tiêu 
dùng, Nông lâm nghiệp, Khoáng 
sản, Khoa học công nghệ và đổi 
mới sáng tạo,… cùng với quan 
chức của các Phái đoàn thường 
trực tại Ban Thư ký ASEAN và 
Hội đồng Tư vấn Kinh doanh 
ASEAN (ASEAN BAC). Điều 
hành Hội nghị là ông Aladdin D. 
Rillo, Phó Tổng Thư ký ASEAN. 
Ông Trần Lê Hồng, Phó Cục 

trưởng Cục Sở hữu trí tuệ  đã tham 
dự và có bài phát biểu Hội nghị 
này với tư cách Chủ tịch Nhóm 
Công tác về Hợp tác sở hữu trí tuệ 
các nước ASEAN (AWGIPC). 

Đây là Hội nghị quan trọng, 
điều phối các hoạt động chính của 
Trụ cột Cộng đồng Kinh tế 
ASEAN (Trụ cột AEC). Cụ thể, 
Hội nghị CoW 11 tập trung thảo 
luận những nội dung như: (i) 
Khung phục hồi tổng thể ASEAN; 
(ii) Cách mạng Công nghiệp 4.0; 
(iii) các vấn đề liên trụ cột; (iv) 
Các nhiệm vụ và ưu tiên năm 
2021 của Trụ cột AEC và các yêu 
cầu phối hợp chéo với các Trụ cột 
khác của Cộng đồng ASEAN; (v) 
Các ưu tiên của Hội đồng Tư vấn 
Kinh doanh ASEAN năm 2021. 
Bên cạnh đó Hội nghị cũng thảo 
luận về Báo cáo sơ bộ Đánh giá 
giữa kỳ việc triển khai Kế hoạch 
Tổng thể AEC 2025; kết quả việc 
triển khai các ưu tiên năm 2020 
của Trụ cột AEC,… 

Trong bài phát biểu tại Hội 
nghị, ông Trần Lê Hồng đã báo 
cáo công tác đánh giá giữa kỳ việc 
triển khai Chương trình hành động 
ASEAN về sở hữu trí tuệ giai 
đoạn 2016-2025 (AIPRAP) của 
Nhóm AWGIPC. Theo đó, về cơ 
bản, AIPRAP được triển khai 
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đúng tiến độ với 13% tổng số 
hạng mục công việc đã được hoàn 
thành, 69% đang thực hiện và 
18% chưa bắt đầu. Với những 
quan ngại về thách thức do đại 
dịch COVID-19 gây ra, Nhóm 
AWGIPC đã đề xuất một số sửa 
đổi, bổ sung đối với AIPRAP, bao 
gồm: (i) đề xuất một số hạng mục 
công việc mới; (ii) điều chỉnh kết 
quả đối với một số hạng mục công 
việc; (iii) bỏ bớt một số hạng mục 
công việc; và (iv) một số hạng 
mục công việc sẽ vẫn được tiếp 
tục trong Chương trình hành động 
giai đoạn tiếp theo. Đề xuất chi 
tiết của Nhóm AWGIPC về việc 
sửa đổi, bổ sung AIPRAP đã được 
trình lên để Hội nghị Quan chức 
Kinh tế ASEAN (SEOM) 1/52 
xem xét thông qua. Bên cạnh đó, 
ông Trần Lê Hồng cũng nhấn 
mạnh mặc dù các hoạt động ưu 
tiên năm 2021 của Nhóm 
AWGIPC không có hoạt động nào 
có yêu cầu phối hợp chéo với các 
Trụ cột khác của Cộng đồng 
ASEAN nhưng trước đó Nhóm đã 
có hoạt động hợp tác với Ủy ban 
Khoa học và Công nghệ của 
ASEAN trong đào tạo nguồn nhân 
lực về sở hữu trí tuệ cho các 
nghiên cứu viên. 

 (Theo most.gov.vn) 

 
 
 
SỬA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
PHÙ HỢP VỚI BỐI CẢNH 
MỚI  

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Phạm Công Tạc, trong quá trình 
hội nhập quốc tế ngày càng sâu 
rộng của Việt Nam thông qua việc 
tham gia các hiệp định thương 
mại tự do thế hệ mới, làn sóng 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, 
xu hướng bảo hộ thương mại gia 
tăng… đã đặt ra nhu cầu phải sửa 
đổi Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT). 

Luật SHTT được ban hành năm 
2005 và được sửa đổi, bổ sung 
năm 2009 và đây là dấu mốc quan 
trọng trong lịch sử xây dựng, phát 
triển và hoàn thiện hệ thống pháp 
luật về sở hữu trí tuệ của Việt 
Nam. Qua thực tiễn hơn 15 năm 
thi hành, Luật SHTT đã phát huy 
vai trò quan trọng trong việc tạo 
hành lang pháp lý cho hoạt động 
sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo 
vệ quyền SHTT của các tổ chức, 
cá nhân, tạo môi trường kinh 
doanh lành mạnh cho hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, góp phần 
khuyến khích hoạt động sáng tạo, 
đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, 
thu hút đầu tư nước ngoài, thúc 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội 
của đất nước. 

Tuy nhiên, Luật SHTT cũng đã 
phát sinh những vướng mắc, bất 
cập khi Luật SHTT chưa tương 
thích để bảo đảm thi hành các cam 
kết về sở hữu trí tuệ trong các hiệp 
định thương mại tự do thế hệ mới 
mà Việt Nam mới ký kết. 

Đơn cử như việc nhấn “chia 
sẻ” với bạn bè một bài hát tưởng 
như là hoàn toàn bình thường và 
hợp pháp. Tuy nhiên, đó chỉ là 
điều xảy ra trước khi Việt Nam 
tham gia các hiệp định thương mại 
tự do thế hệ mới như CPTPP hay 
EVFTA bởi theo quy định mới 
trong các hiệp định này, việc chia 
sẻ các tác phẩm trên internet là 
hành vi xâm phạm quyền truyền 
đạt tác phẩm khi chưa được sự cho 
phép của tác giả. 

Theo Ban soạn thảo, sự khác 
biệt 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 3 - cũng là lần sửa đổi lớn nhất 
kể từ khi ban hành năm 2005, với 
mục tiêu tạo điều kiện cho chúng 
ta tham gia các sân chơi chung 
trên thế giới với các hiệp định 

thương mại tự do thế hệ mới như 
CPTPP, EVFTA, RCEP; phát 
triển sức sáng tạo của quốc gia, 
tạo ra động lực phát triển cho xã 
hội. 

Trong đó, 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 3 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. 

Ông Nguyễn Văn Bảy, Trưởng 
phòng Pháp chế và chính sách 
(Cục SHTT) cho biết, 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 tài sản trí 
tuệ. Theo Dự thảo sửa đổi, chỉ dẫn 
địa lý sẽ thuộc về sở hữu cộng 
đồng. Trước đây, nhà nước sở hữu 
chỉ dẫn địa lý, giao cho tổ chức 
đại diện cho người có quyền sử 
dụng chỉ dẫn địa lý ở địa phương 
đó đứng ra đăng ký bảo hộ và 
quản lý. 
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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. 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). 

“Điểm cân bằng” giữa việc đáp 
ứng yêu cầu quốc tế và đảm bảo 
lợi ích cho các chủ thể quyền ở 
Việt Nam cũng thể hiện ở việc Dự 
thảo Luật sửa đổi bổ sung thêm 
đối tượng bảo hộ mới của giống 
cây trồng là “sản phẩm chế biến từ 
vật liệu thu hoạch của giống cây 
trồng”, bên cạnh hai đối tượng cũ 
là vật liệu nhân giống và vật liệu 

thu hoạch. Việc bổ sung quy định 
này không chỉ đáp ứng yêu cầu 
của hiệp định EVFTA mà còn giải 
quyết vấn đề bức xúc của nhiều 
công ty dược liệu Việt Nam hiện 
nay. Quy định này có thể hạn chế 
các hành vi nhân giống trái phép, 
sử dụng vật liệu ăn cắp để chế 
biến các sản phẩm, kể cả ở ngoài 
biên giới… 

Dự kiến, Dự án Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật 
SHTT sẽ được trình Quốc hội cho 
ý kiến vào kỳ họp thứ 2 Quốc hội 
khóa XV (tháng 10/2021) và xem 
xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 
(tháng 6/2022). 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, 
ĐÀO TẠO VÀ TUYÊN 
TRUYỀN VỀ SỞ HỮ TRÍ TUỆ: 
BÁM SÁT NHU CẦU THỰC 
TIỄN CỦA XÃ HỘI 

Thích ứng với bối cảnh đại 
dịch, hoạt động nghiên cứu, đào 
tạo và tuyên truyền của Cục Sở 
hữu trí tuệ linh hoạt kết hợp giữa 
hình thức trực tuyến và trực tiếp, 
đảm bảo các nội dung bám sát 
nhu cầu thực tiễn của công chúng 
xã hội. 

Hoạt động đào tạo: dần đi 
vào chiều sâu 
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Năm 2020, chịu ảnh hưởng lan 
rộng của đại dịch Covid-19, hoạt 
động đào tạo, tập huấn về sở hữu 
trí tuệ tuy giảm thiểu về số lượng 
nhưng vẫn đạt được những kết quả 
tích cực, với nội dung đào tạo đi 
vào chiều sâu và bám sát nhu cầu 
thực tiễn. Với 44 khóa đào tạo, tập 
huấn nội dung phong phú, thu hút 
hơn 3.100 lượt người tham dự, 
hoạt động đào tạo, tập huấn trong 
năm qua đã đáp ứng nhu cầu của 
nhiều nhóm khác nhau: nhóm cán 
bộ quản lý nhà nước về sở hữu trí 
tuệ cần kiến thức chuyên môn 
chuyên sâu; nhóm các đơn vị có 
liên quan cần nhắm kiến thức cơ 
bản về quản lý, khai thác quyền sở 
hữu trí tuệ; và nhóm sinh viên các 
trường đại học nhằm chuẩn bị 
thông tin về sở hữu trí tuệ cho thị 
trường lao động.  

 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ 
Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục được 
đặc biệt chú trọng. Cục đã tổ 
chức 01 khóa bồi dưỡng cơ bản 

kiến thức về sở hữu trí tuệ và 03 
khóa tập huấn nâng cao về kỹ 
năng thẩm định đơn đăng ký sáng 
chế, kiểu dáng công nghiệp và 
nhãn hiệu cho các thẩm định viên 
và cán bộ các đơn vị liên quan của 
Cục Sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, 
một số khóa đào tạo trong khuôn 
khổ hợp tác quốc tế được thực 
hiện chủ yếu dưới hình thức trực 
tuyến, với chủ đề đa dạng, cập 
nhật, giúp các cán bộ tham dự nắm 
bắt kịp thời xu thế phát triển của 
hệ thống sở hữu trí tuệ thế giới. 

Để nâng cao kỹ năng làm việc 
cho cán bộ, Cục Sở hữu trí tuệ đã 
mời chuyên gia có kinh nghiệm 
tới tập huấn, bồi dưỡng về quản lý 
nhà nước, đấu thầu qua mạng, 
quản lý dự án công nghệ thông tin, 
quản lý tài chính trong các đơn vị 
sự nghiệp công lập và kỹ năng 
ứng dụng công nghệ thông tin. 
Đây cũng là những nội dung cần 
thiết để nâng cao năng lực cho cán 
bộ, nhằm đáp ứng được các đòi 
hỏi ngày càng cao của công việc 
trong thời gian tới. 

Hoạt động đào tạo, cập nhật, 
nâng cao kiến thức về sở hữu trí 
tuệ cho các đơn vị khác trong hệ 
thống các cơ quan liên quan tiếp 
tục được duy trì đảm bảo. Cục đã 
tổ chức 01 lớp tập huấn kiến thức 
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cơ bản về sở hữu trí tuệ cho hơn 
60 cán bộ làm công tác quản lý 
khoa học và công nghệ, sở hữu trí 
tuệ địa phương, 01 lớp tập huấn về 
tạo lập, quản lý và khai thác quyền 
sở hữu trí tuệ cho đặc sản địa 
phương trong khuôn khổ Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) cho hơn 100 chủ thể tham 
gia Chương trình OCOP đến từ 
các tỉnh phía Bắc, giúp sở hữu trí 
tuệ trở thành một công cụ hỗ trợ 
phát triển chuỗi giá trị các đặc sản 
vùng miền.  

Cục SHTT tiếp tục phối hợp 
chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa 
phương tổ chức gần 30 lớp tập 
huấn, hội nghị về các vấn đề sở 
hữu trí tuệ gắn với hoạt động 
chuyên môn của các Bộ, ngành, 
địa phương cho hơn 2000 lượt 
người tham dự. Không chỉ dừng 
lại ở nâng cao năng lực cho cán bộ 
quản lý, hoạt động đào tạo, tập 
huấn về sở hữu trí tuệ còn hướng 
tới các viện, trường – nơi sở hữu 
tài sản trí tuệ để chuyển giao cho 
thị trường và cung cấp nguồn nhân 
lực cho thị trường lao động. Các 
lớp tập huấn về chủ đề bảo hộ 
quyền SHTT với kết quả nghiên 
cứu được triển khai tại nhiều 
trường đại học, viện nghiên cứu ở 
cả Hà Nội và các tỉnh thành trong 

cả nước, như Viện Hóa học công 
nghiệp, Trường đại học Hải 
Phòng, Trường đại học Tây 
Nguyên,… với hơn hàng trăm 
giảng viên, cán bộ nghiên cứu và 
sinh viên tham dự đã được tổ 
chức. Cục đã phối hợp với Trường 
Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ 
chức Khóa đào tạo dài hạn, 
chuyên sâu về SHTT tại Hà Nội 
và TP. Hồ Chí Minh giúp cho hơn 
100 học viên có đủ kiến thức và 
kỹ năng thực hiện hoạt động tư 
vấn hoặc chuyên môn sâu về 
SHTT. 

Không chỉ dừng lại ở đào tạo, 
tập huấn thường xuyên, công tác 
xây dựng các chương trình, tài liệu 
bồi dưỡng về sở hữu trí tuệ đang 
được chuẩn hóa thành các cẩm 
nang kiến thức về SHTT. Trước 
mắt, tài liệu đào tạo cho 04 
chương trình bồi dưỡng kiến thức 
cơ bản về SHTT và 01 khóa đào 
tạo trực tuyến về pháp luật sở hữu 
trí tuệ đang được nỗ lực hoàn 
thiện để sớm đưa vào sử dụng. Cơ 
sở hạ tầng công nghệ thông tin 
phục vụ việc tổ chức đào tạo trực 
tuyến cũng đang được hoàn thiện 
và sắp đưa vào vận hành thử 
nghiệm. 

Có thể nói, tuy số lượng hoạt 
động tuyên truyền trong năm 2020 
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bị hạn chế do điều kiện khách 
quan, nhưng việc mạnh dạn áp 
dụng những hình thức tổ chức 
mới, nội dung tiếp cận mới đã góp 
phần nâng cao chất lượng tuyên 
truyền, đưa sở hữu trí tuệ đến gần 
hơn nữa với đời sống xã hội và 
đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cộng 
đồng, doanh nghiệp. 

Hoạt động nghiên cứu khoa 
học được chú trọng triển khai để 
có căn cứ lý luận và thực tiễn hoàn 
thiện cơ chế, chính sách, pháp luật 
và giải quyết những vấn đề cấp 
thiết trong lĩnh vực chuyên môn 
về SHTT, cụ thể là cung cấp luận 
cứ cho việc sửa đổi Luật Sở hữu 
trí tuệ và gia nhập các hiệp ước 
quốc tế. Cục đã thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ 
“Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực 
tiễn để sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ 
nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và 
hội nhập quốc tế” (sẽ kết thúc năm 
2021) để phục vụ công tác sửa đổi 
Luật Sở hữu trí tuệ. Nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ cấp cơ sở 
“Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực 
tiễn của việc gia nhập Hiệp ước 
Budapest về công nhận quốc tế đối 
với việc nộp lưu chủng vi sinh 
nhằm tiến hành các thủ tục về 
sáng chế” đã được thực hiện trong 
năm 2020 phục vụ cho việc Việt 

Nam gia nhập Hiệp ước này.  
Trong thời gian tới, với sự phát 

triển mạnh mẽ của khoa học công 
nghệ và quá trình hội nhập quốc tế 
sâu rộng, vấn đề quản trị tài sản trí 
tuệ sẽ ngày càng được quan tâm 
đặc biệt. Điều đó đòi hỏi công tác 
đào tạo, tuyên truyền về sở hữu trí 
tuệ phải tiếp tục phát triển theo 
chiều sâu, nâng cao chất lượng của 
các hình thức đào tạo truyền 
thống, đồng thời, đẩy mạnh áp 
dụng những hình thức mới, phù 
hợp với nhu cầu của xã hội và xu 
thế phát triển khoa học công nghệ. 

 (Theo most.gov.vn) 
 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Hệ thống thiết bị đo từ 
trường Trái đất: Sản phẩm của 
sự hợp tác liên ngành 

Với sự kết nối chặt chẽ và hợp 
tác liên ngành giữa các nhóm 
trong và ngoài trường, các kết quả 
nghiên cứu về vật liệu từ trong 
những năm qua của nhóm PGS.TS 
Đỗ Thị Hương Giang (Đại học 
Công nghệ ĐHQGHN) đã dần dần 
được chuyển hóa thành những sản 
phẩm ứng dụng. 

Những sản phẩm này không chỉ 
áp dụng được vào đời sống mà 
còn có những tính năng vượt trội 
không hề thua kém các sản phẩm 
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nhập ngoại đắt tiền trên thế giới. 
Nổi bật trong số đó phải kể đến Hệ 
thống thiết bị đo từ trường Trái đất 
tích hợp kỹ thuật GPS, được hoàn 
thành trong năm 2020 và sẵn sàng 
“đóng gói trao tay” đến người sử 
dụng.  

 
Nhóm chạy thử nghiệm hệ thống thiết bị 
phục vụ đo và vẽ bản đồ từ trường Trái 

đất trên biển 

Hai nhóm nghiên cứu ở Đại 
học Bách khoa và Viện Khoa học 
và Công nghệ Quân sự cùng một 
số doanh nghiệp thân thiết khác, 
đã từng phối hợp nghiên cứu một 
số sản phẩm ứng dụng trước đây 
như chảo anten thu tín hiệu vệ tinh 
và la bàn điện tử. 

Cái khó nhất trong quá trình 
hợp tác là làm thế nào để hiểu 
nhau và biến những kinh nghiệm, 
kiến thức của mình thành sản 
phẩm liên ngành. Song, với sự chủ 
động của tất cả các thành viên, dù 
giai đoạn đầu hợp tác là “một quá 
trình dài và tương đối mất thời 
gian”, đến khi nhận nhiệm vụ 

KH&CN cấp quốc gia để chế tạo 
và thử nghiệm hệ thống đo và định 
vị từ trường Trái đất vào năm 
2017, các nhóm nghiên cứu đã có 
sự hiểu biết sâu sắc lẫn nhau và 
sẵn sàng để phối hợp một cách ăn 
ý. Với mỗi bài toán đặt ra, họ sẽ 
cùng ngồi lại phân tích.  

Cứ thế, từng yêu cầu “khó 
nhằn” từ quá trình nghiên cứu đến 
thử nghiệm và đóng gói đều được 
các nhóm giải quyết gọn ghẽ. Và 
kết quả là, không chỉ hệ thống 
thiết bị đo và định vị từ trường 
Trái đất dựa trên hiệu ứng Từ giảo 
- Áp điện và kỹ thuật GPS hoàn 
chỉnh của nhóm đã được ra đời với 
những tính năng không thua kém 
thiết bị đo từ trường trên thế giới, 
mà nhóm còn sở hữu thêm 2 đơn 
sáng chế độc quyền được Cục Sở 
hữu Trí tuệ chấp nhận, 2 bài báo 
quốc tế ISI với chỉ số ảnh hưởng 
IF (impact factor) cao (> 3.2) đã 
được công bố, 1 quy trình công 
nghệ chế tạo, 15 linh kiện cảm 
biến và 5 thiết bị đo từ trường Trái 
đất được đóng gói hoàn thiện - 
những kết quả “trải” từ các nghiên 
cứu cơ bản đến nghiên cứu ứng 
dụng. 

Điểm quan trọng nhất là, cảm 
biến do các nhóm nghiên cứu chế 
tạo đã đạt được dải từ trường đo từ 
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-150.000 đến 150.000 nanoTesla 
và có độ phân giải rất cao là 0,1 
nanoTesla - cho phép phát hiện 
được những thay đổi rất nhỏ của 
từ trường ở bề mặt trái đất mà các 
cảm biến với công nghệ truyền 
thống trên thị trường không làm 
được - từ đó giúp nâng cao khả 
năng cảnh báo thiên tai, động đất; 
định vị các mỏ tài nguyên hay áp 
dụng trong nhiều lĩnh vực khác. 
Đặc biệt, do làm chủ được công 
nghệ lõi nên nếu có bất kỳ yêu cầu 
ứng dụng cảm biến trong lĩnh vực 
nào khác từ quân sự đến dân sự, 
nhóm đều có thể nghiên cứu để 
phát triển phù hợp theo từng mục 
đích.  

Hiện sản phẩm của nhóm đã 
được Trung tâm Đo lường thuộc 
Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất 
lượng kiểm định và có thể sẵn 
sàng chuyển giao sử dụng. “Nếu 
bây giờ có nơi cần sản xuất với số 
lượng nhỏ, đơn chiếc thì chúng tôi 
đã có thể sản xuất ngay trong 
phòng thí nghiệm, còn nếu doanh 
nghiệp có nhu cầu số lượng lớn thì 
nhóm cũng đã sẵn sàng chuyển 
giao”, PGS.TS Giang cho biết. 

Và với sự linh hoạt ấy, các sản 
phẩm ứng dụng của nhóm dần 
được cho ra đời với phiên bản sau 
ngày càng chuyên nghiệp hơn 

phiên bản trước. “Mục tiêu của 
chúng tôi là có thể sản xuất sản 
phẩm đại trà với giá thành đáp ứng 
được khả năng kinh tế của người 
dùng ở trong nước. Chúng tôi 
không chọn làm ra các sản phẩm 
quá hiện đại mà chọn những thứ ít 
phụ thuộc vào công nghệ hoặc 
không quá tốn kém, nhưng vẫn 
phải đảm bảo được các thông số 
kỹ thuật cạnh tranh”, PGS Hương 
Giang chia sẻ.  

Đối với chị, sự kết nối giữa các 
chuyên gia trên nhiều lĩnh vực 
mới là chiếc chìa khóa quan trọng 
nhất để họ biến từng mảnh ghép 
nghiên cứu nhỏ lẻ thành những 
sản phẩm ứng dụng hoàn chỉnh.  

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Tổng hợp polyanilin để lưu 
trữ năng lượng trên siêu tụ điện 

Các nhà khoa học tại Trung 
tâm Nghiên cứu Triển khai Khu 
Công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh 
(SHTP Labs) đã tạo ra một quy 
trình mới để tổng hợp polyanilin 
(PANi) vật liệu quan trọng để tạo 
ra các siêu tụ điện, pin và tế bào 
nhiên liệu chỉ trong vòng vài phút. 

Với sự phát triển và mở rộng 
dân số không ngừng, nhiều quốc 
gia đã bắt đầu dịch chuyển sang 
nền kinh tế dựa trên điện năng. 
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Tuy nhiên, việc cung ứng điện 
trực tiếp không thể đáp ứng được 
hết nhu cầu khác nhau của con 
người, do vậy các công nghệ lưu 
trữ và chuyển đổi năng lượng 
cũng đang được phát triển mạnh 
mẽ.  

 
TS Đỗ Hữu Quyết và nguyên mẫu siêu tụ 

điện sử dụng PANi của SHTP Labs  

Polyanilin (PANi) là một loại 
polyme dẫn điện đang đóng vai trò 
lớn trong các thiết bị lưu trữ và 
chuyển đổi năng lượng bên cạnh 
vật liệu cacbon và hợp chất kim 
loại. Nó gây được nhiều sự chú ý 
bởi có điện dung riêng cao nhất 
trong số các polyme dẫn điện, đặc 
tính điện tử tốt và giá thành rẻ. 
Bên cạnh đó, PANi lại dễ dàng 
tổng hợp bằng phương pháp hóa 
học hoặc điện hóa, tạo thành dạng 
bột hoặc màng mỏng. Do vậy, chất 
polyme này đã được ứng dụng 

rộng rãi trong các thiết bị lưu trữ 
năng lượng như siêu tụ điện, pin 
và tế bào nhiên liệu. 

Các nhà nghiên cứu tuyên bố 
rằng siêu tụ điện PANi của họ có 
điện dung 6.5 F trên mỗi cm 
vuông và mật độ năng lượng 1.35 
Wh/kg và có thể nghiên cứu tối ưu 
tăng lên đến 25 Wh/kg - tương 
đương 25% so với pin màng mỏng 
lithium thương mại nhưng công 
suất cực đại có thể cao hơn 27 lần. 
Các mẫu siêu tụ chế tạo được cho 
thấy tuổi thọ ít nhất 15.000 lần 
phóng sạc và có thể uốn cong. 
Những kết quả nghiên cứu này đã 
được xuất bản trên tạp chí ISI, bao 
gồm Journal of Electronic 
Materials (2017) và Advances in 
Natural Sciences: Nanoscience 
and Nanotechnology (2019). 

Từ cách suy luận logic lật lại 
vấn đề  - rằng ‘nếu sử dụng dòng 
điện một chiều thì polyme sẽ chỉ 
tổng hợp thêm chứ không mất đi’, 
nhóm nghiên cứu của SHTP Labs 
đã thử tìm hướng tổng hợp polyme 
mới. Tuy nhiên, sử dụng dòng 
điện một chiều lại rất dễ tạo ra 
PANi loại P không dẫn điện, 
ngược lại với mong muốn của vật 
liệu làm siêu tụ điện.   

Qua vô số lần tính toán và thử 
sai, TS. Đỗ Hữu Quyết và các 
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đồng nghiệp đã tình cờ dựng được 
một thí nghiệm cho ‘kết quả khả 
thi’, từ đó dẫn đến thành công 
trong việc thiết lập quy trình tổng 
hợp PANi mới. Bằng cách đưa 
điện áp từ 1,3 – 1,5V với cường 
độ 50mA chạy qua dung dịch 
monome anilin và HCl, họ đã thu 
được polyme PANi màu xanh lá 
cây đậm trên nền giấy Bucky chỉ 
trong vòng 2-5 phút.  

Sản xuất dễ dàng và rẻ tiền sẽ 
tạo điều kiện thúc đẩy việc phát 
triển các ứng dụng mới của PANi. 
Hiện nay, SHTP Labs mới hướng 
tới việc ứng dụng chúng trong siêu 
tụ điện nhưng họ cũng đã nhận 
được sự quan tâm tích cực từ cả 
phía đơn vị của nhà nước và tư 
nhân. Tuy vậy, TS. Đỗ Hữu Quyết 
cho biết để cạnh tranh với vật liệu 
carbon làm siêu tụ điện đang được 
thương mại hóa thì phải nâng tuổi 
thọ sạc của các siêu tụ điện PANi 
lên 100.000 lần.  

Các nhà phân tích trên thế giới 
đánh giá trong tương lai siêu tụ 
điện có thể bổ trợ, thậm chí đôi 
khi cạnh tranh thay thế, với các 
sản phẩm pin chì và pin lithium. 
Hiện siêu tụ điện đã được một số 
nước sử dụng trong việc ổn định 
mạng lưới điện - nhất là các lưới 
điện thông minh có tích hợp năng 

lượng tái tạo, chế tạo máy khử 
rung tim trong y tế, tích hợp trong 
các thiết bị điện-điện tử di động 
thế hệ mới hoặc dùng cho các hệ 
thống xe hơi, xe bus điện nội đô 
cần xạc nhanh tại mỗi điểm dừng. 
Theo báo cáo mới nhất của 
Reportlinker vào tháng 7 năm 
ngoái, thị trường siêu tụ điện toàn 
cầu được định giá gần 3,5 tỷ USD 
vào năm 2025 với tốc độ tăng 
trưởng CAGR trong giai đoạn 
2020-2025 từ 19% đến 21%/năm. 

(Theo noip.gov.vn) 
 
 Màng nhăn làm nền tảng cho 
công nghệ chống làm giả nhanh 
và bền bỉ 

Các nhà khoa học tại Đại học 
quốc gia Singapore (NUS) vừa 
phát triển được một công nghệ 
chống làm giả mới mà họ cho là 
đảm bảo khả năng xác thực tốt 
hơn các sản phẩm có giá trị như 
trang sức, thiết bị điện tử và dược 
phẩm. Có tên gọi là DeepKey, kỹ 
thuật dựa vào sự kết hợp giữa 
màng mỏng 2D nhăn và phần 
mềm deep learning để mang lại độ 
bền cao và khả năng xác thực rất 
nhanh. 

DeepKey dựa trên các mẫu hoa 
văn PUF (Physically Unclonable 
Function) vốn là các mã nhận 
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dạng vật lý đặc thù không thể sao 
chép, thường được dùng trong một 
số nỗ lực chống làm giả hiện có 
như vi xử lý. Tuy nhiên, các nhà 
nghiên cứu NUS cho hay sản xuất 
thẻ PUF có thể rất phức tạp và 
chúng phải chịu tác động từ sự bất 
ổn của môi trường và thời gian 
xác thực lâu và họ tin đã tìm được 
một cách tốt hơn, bắt đầu với một 
quả bóng bay đơn giản. 

 
Nghiên cứu Wang Xiaonan (trái) và Tiến 
sĩ Jing Lin vừa phát triển được một công 

nghệ chống làm giả mới dựa trên hoa 
văn hàm dựa trên PUF 

Hoa văn sau đó được chụp lại 
bằng một kính hiển vi electron và 
phần mềm học sâu sau đó sẽ phân 
tích để phân loại và phê chuẩn hoa 
văn đặc thù trong vòng ít phút. 
Theo nhóm, việc này đánh dấu 
một bước tiến đáng kể so với các 
công nghệ dựa trên PUF ngày nay 
mà ở đó các hoa văn cần được xác 
thực bằng cách tìm kiếm trong 
một cơ sở dữ liệu khổng lồ duy 
nhất, hạn chế công dụng của công 
nghệ. 

Kết quả đó có được là nhờ các 
đường nét đặc trưng trên các mẫu 
hoa văn mà phần mềm học sâu sau 
khi được huấn luyện có thể dễ 
dàng nhận diện hơn. Công nghệ sử 
dụng mô hình học sâu để phân loại 
trước các hoa văn PUF thành các 
nhóm nhỏ và nhờ đó, thuật toán 
tìm và so sánh được tiến hành trên 
một cơ sở dữ liệu nhỏ hơn nhiều, 
rút ngắn thời gian xác thực tổng 
thể, Jing giải thích thêm. 

Ngoài thời gian xác thực 
nhanh, nhóm cho hay công nghệ 
DeepKey bền bỉ hơn và không dễ 
dàng bị hư hại bởi những thứ như 
nhiệt độ cực đoan, tiếp xúc với tia 
UV hay hơi ẩm. Họ cũng lưu ý 
đến tiềm năng xác thực vắc-xin, 
dạng dược phẩm thường cần được 
bảo quản ở nhiệt độ rất lạnh. 
Nhóm hiện vẫn đang tiếp tục công 
trình với hy vọng sẽ rút ngắn thời 
xác thực hơn nữa. 

 (Theo dost-dongnai.gov.vn) 
 
 Thiết bị chẩn đoán giá rẻ 
nhanh chóng tạo ra hình ảnh da 
3D 

 Mẫu thiết bị mới do trường 
Đại học Công nghệ Nanyang của 
Singapo chế tạo, được thiết kế để 
tạo ra hình ảnh 3D của da chỉ 
trong vài phút. Thiết bị hoạt động 



 Số 240 – 02/2021 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 16 
 

nhờ pin giá rẻ chỉ nặng 100g và 
có kích thước 7x10cm. Ngược lại, 
các máy OCT (chụp cắt lớp kết 
hợp quang học) có kích thước lớn 
hơn nhiều hiện được sử dụng để 
cung cấp hình ảnh da 3D, có giá 
hàng nghìn đô la và nặng tới 30 
kg. 

 
Người dùng thiết bị mới khởi 

động bằng cách ấn một tấm phim 
hình chữ nhật nhỏ phủ vàng lên da 
bệnh nhân. Làm như vậy, dầu trên 
da còn gọi là bã nhờn được truyền 
lên màng, nhưng chỉ từ những 
vùng da nhô lên. Nó không giống 
như sử dụng một miếng mực dấu 
để lấy dấu vân tay. 

Sau đó, màng được đặt trong 
dung dịch lỏng bên trong thiết bị 
nơi điện tích xuất hiện thông qua 
một bộ điện cực. Điều đó khiến 
cho polyme PEDOT: PSS lắng 
đọng trên các phần của màng được 
phủ bã nhờn - không có polyme 
nào được lắng đọng trên các khu 
vực không phủ bã nhờ. Kết quả 
tạo nên một bản đồ da ở dạng ba 

chiều có độ phân giải cao, mô 
phỏng các đỉnh và hõm nhỏ theo 
cách dễ quan sát hơn chính trên 
da. Toàn bộ quá trình mất khoảng 
10 phút. 

Cho đến nay, thiết bị mới đã 
được sử dụng thành công trên da 
lợn để lập bản đồ các vết thương 
như vết thủng, vết rách, trầy xước 
và vết mổ. Ngoài ra, thiết bị cũng 
được sử dụng để chụp hình da trên 
mu bàn tay của người, mặc dù 
màng đủ dẻo để sử dụng cho 
những vùng da không bằng phẳng 
như khuỷu tay. 

 (Theo nasati) 
 
 Các nhà nghiên cứu Israel 
phát triển phương pháp AI để 
dự đoán tình trạng nước và 
nhiệt trên cây trồng  

Viện Công nghệ Israel 
(Technion) cho biết, các nhà 
nghiên cứu Israel đã phát triển 
một phương pháp tự động dựa 
trên trí tuệ nhân tạo (AI) để dự 
đoán tình trạng nước và nhiệt trên 
cây trồng nông nghiệp. 

Trong nghiên cứu của mình, 
các nhà nghiên cứu tại Technion 
đã phát triển công nghệ thông 
minh để theo dõi và dự đoán tình 
trạng về nước và nhiệt ở cây trồng. 
Các nhà nghiên cứu giải thích: 
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“Việc phát hiện ra khô hạn giúp 
cây trồng được cứu sống, cho 
phép xác định bệnh tật và dự đoán 
năng suất cây trồng, tất cả đều là 
thông tin quan trọng đối với người 
nông dân”. Do đó, bằng cách sử 
dụng học sâu, ảnh màu và ảnh 
nhiệt, các nhà nghiên cứu đã có 
thể dự đoán tình trạng khô hạn và 
sự phát triển của lá cây một cách 
chính xác. Trong một thử nghiệm 
về công nghệ trên cây chuối 
giống, công nghệ này đã đạt mức 
dự đoán ấn tượng với độ chính xác 
hơn 90%. Công nghệ mới cũng 
cho phép đếm và phân đoạn lá, 
giúp giảm bớt nhiệm vụ phức tạp 
trong việc thu thập dữ liệu được 
dán nhãn từ các cây trồng trên 
đồng ruộng và nhà kính. 

Trong một thử nghiệm khác, 
các nhà nghiên cứu đã đạt được 
kết quả chưa từng có trong việc 
xác định Arabidopsis và lá thuốc 
lá bằng cách áp dụng học sâu. Để 
đào tạo hệ thống trên một lượng 
lớn mẫu, nhóm đã phát triển một 
cơ sở dữ liệu khổng lồ chứa các 
hình ảnh lá nhân tạo, sau đó thử 
nghiệm công nghệ này trên cây 
bơ, dưa chuột và ngô. 

(Theo vista.gov.vn) 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 

 Nghiên cứu ứng dụng phẫu 
thuật tim hở ít xâm lấn có nội 
soi hỗ trợ trong thông liên nhĩ 
và bệnh van hai lá 

Bệnh lý tim mạch là bệnh rất 
thường gặp và là nguyên nhân gây 
tử vong hàng đầu ở các nước đang 
phát triển. Sự ra đời của phẫu 
thuật tim với tuần hoàn ngoài cơ 
thể là một bước ngoặt lớn của y 
học giúp cải thiện tỷ lệ tử vong 
đáng kể. Phương pháp phẫu thuật 
tim truyền thống mở toàn bộ 
đường giữa xương ức là phương 
pháp cơ bản từ trên 50 năm nay, 
cho phép xử lý nhiều loại tổn 
thương. 

 Nhằm xây dựng được quy 
trình phẫu thuật tim hở ít xâm lấn 
có nội soi hỗ trợ trong vá thông 
liên nhĩ phù hợp với người Việt 
Nam và xây dựng được quy trình 
phẫu thuật tim hở ít xâm lấn có 
nội soi hỗ trợ trong phẫu thuật 
bệnh van hai lá phù hợp với người 
Việt Nam, nhóm nghiên cứu 
do GS.TS. Lê Ngọc Thành, Trung 
Tâm Tim Mạch - Bệnh Viện E, 
đứng đầu đã thực hiện đề tài: 
“Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật 
tim hở ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ 
trong thông liên nhĩ và bệnh van 
hai lá”. 

Qua nghiên cứu 57 bệnh nhân 



 Số 240 – 02/2021 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 18 
 

bệnh VHL và 52 bệnh nhân TLN 
được phẫu thuật theo phương pháp 
ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ tại 
Trung Tâm Tim Mạch - Bệnh viện 
E nhóm đề tài rút ra một số kết 
luận sau: 

1. Quy trình kỹ thuật 
1.1 Phẫu thuật thay van hai lá ít 

xâm lấn có nội soi hỗ trợ 
- Đường mở ngực 4 - 6cm 

trước bên bên phải, KLS 5 ở nam, 
dưới nếp lằn vú ở nữ, mở vào 
khoang màng phổi vị trí KLS 4 
hoặc xác định dưới sự hỗ trợ của 
nội soi. 

- THNCT (THNCT) ngoại vi: 
ống động mạch đùi phải, một ống 
tĩnh mạch đùi phải, một ống tĩnh 
mạch chủ trên đặt qua đường tĩnh 
mạch cảnh trong phải qua da 

 - Bảo vệ cơ tim bằng truyền 
dung dịch liệt tim xuôi dòng qua 
gốc động mạch chủ, cặp động 
mạch chủ qua thành ngực, dung 
dịch liệt tim Custodiol - HTK. 

- Tiếp cận van hai lá qua đường 
mở nhĩ trái (thay VHL đơn thuần), 
mở nhĩ phải trong trường hợp kết 
hợp sửa van ba lá. 

- Thay VHL với kĩ thuật kinh 
điển, cắt van bảo tồn dây chằng lá 
sau, cố định van vào vòng van 
bằng chỉ dệt, mũi chữ U, có miếng 
đệm vòng van. 

- Xử lý các tổn thương phối 
hợp: lấy huyết khối nhĩ trái 
(HKNT), loại bỏ tiểu nhĩ trái 
(TNT), sửa van ba lá. 

1.2 Phẫu thuật vá thông liên nhĩ 
ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ 

- Đường mở ngực 4 - 6cm 
trước bên bên phải, KLS 5 ở nam, 
dưới nếp lằn vú ở nữ, mở vào 
khoang màng phổi vị trí KLS 4 
hoặc xác định dưới sự hỗ trợ của 
nội soi. 

- Tuần hoàn ngoài cơ thể 
(THNCT) ngoại vi: ống động 
mạch đùi phải, một ống tĩnh mạch 
đùi phải, một ống tĩnh mạch chủ 
trên đặt qua đường tĩnh mạch cảnh 
trong phải qua da - Vá thông liên 
nhĩ để tim đập với tư thế đầu thấp 
nghiêng trái bơm CO2 trong suốt 
quá trình mổ tránh tai biến blốc 
nhĩ thất, tắc mạch khí. 

2. Kết quả phẫu thuật 
2.1 Phẫu thuật thay van hai lá ít 

xâm lấn có nội soi hỗ trợ 
- Thời gian phẫu thuật dài hơn: 

kẹp ĐMC trung bình: 113 ± 25 
phút, chạy máy THNCT trung 
bình: 157 ± 29 phút. Thời gian thở 
máy 8,7 ± 6,5 giờ, hồi sức 2,14 ± 
0,9 được rút ngắn. 

 - Phương áp an toàn với tỉ lệ tử 
vong 0%, TBMN 0%, không có 
trường hợp nào thất bại kĩ thuật. 
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 - Thay đổi sau phẫu thuật: Áp 
lực động mạch tâm thu, kích thước 
nhĩ trái, thất trái, chênh áp qua van 
hai lá giảm đáng kể có ý nghĩa 
thống kê 2.2 Phẫu thuật thay van 
hai lá ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ. 

 - An toàn với tỉ lệ tử vong là 
0%, tắc mạch khí 0%. 

- Thời gian thở máy ngắn 4,5 ± 
3,8 giờ, thời gian nằm hồi sức 29,9 
± 18,4 giờ. 

- Giúp bệnh nhân đỡ đau nhiều 
sau mổ, đi lại sớm. Đặc biệt là 
không có hiện tượng nhiễm trùng 
xương ức. 

- Bệnh nhân có vết mổ nhỏ lợi 
ích về thẩm mỹ giúp tránh mặc 
cảm về bệnh, nhất là ở BN nữ 
giới. 

- Hầu hết bệnh nhân đều hài 
lòng với phương pháp mổ này. 

 (Theo nasati) 
 
 Tạo ra vật liệu lót đường bền 
hơn sử dụng khẩu trang tái chế  

Các nhà khoa học tại Đại học 
RMIT của Úc vẫn liên tục nghĩ ra 
những cách để xử lý chất thải thu 
gom được như tàn thuốc, lốp xe cũ 
và mảnh vỡ xây dựng thành vật 
liệu lót đường có hiệu suất cao. 
Nỗ lực mới nhất của họ cũng có 
sự liên quan nhất định khi thế giới 
đang vật lộn với năm thứ 2 của 

đại dịch coronavirus, với việc các 
nhà nghiên cứu sử dụng khẩu 
trang cắt nhỏ trong vật liệu lót 
đường mà họ cho là có một số lợi 
thế kỹ thuật độc đáo. 

Theo nhóm nghiên cứu, khoảng 
6,8 tỷ chiếc khẩu trang dùng một 
lần đang được sử dụng trên khắp 
thế giới mỗi ngày, tạo ra một 
lượng rác thải rất lớn. Các nhà 
khoa học đã tìm cách tận dụng 
lượng chất thải này bằng cách xử 
lý nó thành thứ được gọi là cốt 
liệu bê tông tái chế (RCA), được 
làm từ mảnh vỡ xây dựng đã qua 
xử lý và thường dùng làm các lớp 
tạo thành mặt đường. 

Nhóm nghiên cứu đã thử 
nghiệm các công thức RCA khác 
nhau với hàm lượng khẩu trang 
khác nhau vốn được tạo thành từ 
các lớp nhựa không dệt. Hỗn hợp 
lý tưởng được phát hiện là 1% 
khẩu trang cắt nhỏ và 99% RCA, 
cho thấy đáp ứng các tiêu chuẩn 
kỹ thuật dân dụng bắt buộc để sử 
dụng làm 3 lớp nền đường. Hơn 
nữa, nhóm nghiên cứu nhận thấy 
rằng việc bổ sung vật liệu khẩu 
trang đã cải thiện độ dẻo và tính 
linh hoạt của hỗn hợp RCA. 

Các nhà khoa học cho biết nếu 
vật liệu mới của họ được sử dụng 
để xây dựng một đoạn đường 2 làn 
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xe dài 1 km, sẽ cần khoảng 3 triệu 
chiếc khẩu trang và giảm được 93 
tấn rác đổ ra bãi rác. Rõ ràng, 
khâu hậu cần của việc thu gom 
những chiếc khẩu trang này và 
biến chúng thành vật liệu lót 
đường là một thách thức hoàn toàn 
khác nhưng nhóm nghiên cứu hy 
vọng nghiên cứu của họ có thể 
giúp truyền cảm hứng cho sự thay 
đổi trong cách chúng ta nhìn nhận 
về hậu quả môi trường của đại 
dịch. 

(Theo đại học RMIT) 
 Phát triển thành công kỹ 
thuật mới phát hiện ung thư 
tuyến tiền liệt chỉ trong 20 phút  

Nhà sáng chế nhí 14 tuổi người 
Canada mới đây đã phát triển 
thành công một thiết bị có tên 
LightIR có khả năng phát hiện 
nhanh ung thư với độ chính xác 
lên tới 99,5%. 

LightIR là sản phẩm sáng chế 
của cậu bé người Canada 14 tuổi 
Aaryan Harshith. Về cơ bản, đây 
là 1 thiết bị có thể phát hiện ung 
thư theo thời gian thực, với khả 
năng cho kết quả chẩn đoán chính 
xác gần như tối đa với tốc độ 
nhanh hơn khoảng 60.000 lần so 
với các phương pháp xét nghiệm 
truyền thống. 

Theo tác giả của sáng chế, thiết 

kế của LightIR tương đối đơn 
giản  và hoạt động trên nguyên lý 
quang phổ, chiếu ánh sáng vào 
một vật thể, sau đó, phân tích 
những thay đổi trong ánh sáng 
phản xạ lại. Cụ thể, đầu dò của 
LightIR có một đi-ốt phát sáng và 
một cảm biến để thu nhận thông 
tin phản xạ lại. Dựa trên thông tin 
này, nó có thể xác định các tế bào 
vừa được chiếu sáng có phải là 
ung thư hay không. 

Điều này cho phép LightIR 
mang đến một giải pháp hiệu quả 
để phát hiện tế bào ung thư trong 
thời gian thực để hỗ trợ bác sỹ 
trong các cuộc phẫu thuật. Để chế 
tạo LightIR, Aaryan Harshith đã 
phải nhờ đến sự giúp đỡ của một 
chương trình mang tên 
Makerspace của Đại học 
Algonquin. Makerspace được lập 
ra với mục đích giúp mọi người 
đưa ý tưởng của họ vào cuộc sống, 
với sự hỗ trợ của các thiết bị 
chuyên dụng và chuyên gia trong 
ngành. 

Harshith đã thử nghiệm thiết bị 
của mình với các tế bào ung thư, 
do một trường đại học cung cấp và 
kết quả thật đáng kinh ngạc. Trong 
bài kiểm tra này, LightIR đã gây 
ngạc nhiên với khả năng phán 
đoán chính xác lên tới hơn 99,5%. 
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Độ  chính xác này tương đương 
với các phòng thí nghiệm bệnh 
học nhưng lại cho ra kết quả 
nhanh hơn khoảng 60.000 lần. 

Điểm hạn chế là tới thời điểm 
hiện tại, thiết bị này chỉ có thể 
phát hiện một số loại ung thư nhất 
định. Do đó, vẫn cần nhiều nghiên 
cứu chuyên sâu hơn nữa để đưa 
vào ứng dụng thực tế. LightIR 
được đánh giá có thể tạo ra sự thay 
đổi lớn trong y tế tương lai. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Chế tạo thành công cân động 
điện tử, phân loại trái cây  

Đây cũng là sản phẩm của đề 
tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo 
thành công hệ thống dây chuyền 
cân động điện tử, phân loại trái 
cây”, do nhóm tác giả Trường 
Cao đẳng Công Thương TPHCM 
thực hiện, được Sở KH&CN 
TPHCM nghiệm thu trong năm 
qua. 

Theo TS Đào Văn Phượng, chủ 
nhiệm đề tài, hiện nay, công đoạn 
cân và in nhãn dán tem lên trái cây 
ở Việt Nam chủ yếu được làm thủ 
công, tốn nhiều thời gian và công 
lao động. Nếu sử dụng cân động 
cùng hệ thống in dán, dán nhãn tự 
động, kết hợp hệ thống tự động 
chạy phân loại trái cây đến đúng 

vị trí sẽ không mất thời gian chờ 
đặt trái cây lên bàn, đọc trị số khối 
lượng xong, rồi bỏ ra để cân tiếp 
trái khác. Trong nước đã có một 
số nghiên cứu và ứng dụng về cân 
động sản phẩm có trọng tải lớn, 
hoặc các sản phẩm là bưu phẩm, 
dược phẩm, không phù hợp với 
dây chuyền cân cho sản phẩm 
nông nghiệp là trái cây. Và cũng 
chưa có nghiên cứu nào được công 
bố về cân động điện tử, kết hợp in 
dán nhãn tự động để phân loại trái 
cây. 

Nhóm tác giả đã chế tạo được 
hệ thống cân tự động điện tử, có 
khả năng cân trong phạm vi 0.3 – 
10kg/sản phẩm. Hệ thống bao 
gồm: thùng chứa trái cây cấp liệu, 
bộ phận chờ cấp liệu, băng tải cân 
động, bộ phận chờ in, máy in và 
dán nhãn, băng tải phân loại, 
thùng đựng sản phẩm. 

Khi bắt đầu hoạt động, trái cây 
từ thùng chứa cấp liệu được đưa 
vào bộ phận chờ cấp liệu. Tại đây, 
sẽ có cơ cấu xi lanh khí nén đẩy 
trái cây vào băng tải động theo lập 
trình được cài đặt trước (tín hiệu 
cân xong trái phía trước mới cho 
phép đẩy trái tiếp theo vào cân). 
Sau khi được cân khối lượng, trái 
được đẩy vào bộ phận máy in và 
dán nhãn, bởi cụm xi lanh khí nén 
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được bố trí bên dưới. Việc đẩy trái 
cũng được tự động và chỉ cho 
phép vào máy in khi trái trước đó 
đã thoát khỏi máy in (thứ tự này 
được lập trình giám sát bằng các 
cảm biến hồng ngoại vị trí). Sau 
khi dán nhãn xong, cụm xi lanh 
trong máy in dán nhãn đẩy đến 
băng tải phân loại. Khi trái đang di 
chuyển trên bộ phận phân loại thì 
được 1 trong 3 xi lanh khí nén đẩy 
vào thùng chứa sản phẩm cùng 
loại tương ứng. Các quá trình trên 
được thực hiện tự động và liên tục. 

Hệ thống này đã được thử 
nghiệm tại Công ty TNHH 
VANDA (Bến Tre) để cân và phân 
loại dưa hấu, bưởi, với khối lượng 
lớn nhất 5kg, đường kính tối đa 
16cm, chiều dài tối đa 30cm. Kết 
quả, vị trí tem nhãn nằm ở giữa, 
bề mặt tem dán mịn, không có vết 
nhăn, đạt yêu cầu của doanh 
nghiệp. So với cân tĩnh, độ sai số 
của cân động khoảng 1%. Máy 
phân thành 3 loại chính xác (đối 
với dưa hấu: trên 3 – 5kg, 2 – 3kg, 
1,5 – 2kg; đối với bưởi: trên 
1,4kg, 1,2 – 1,4kg, 1 – 1,2kg). 
Năng suất của hệ thống đạt 1.200 
trái/giờ (20 trái/phút). 

Theo tính toán của nhóm tác 
giả, hệ thống có giá thành khoảng 
200 triệu, điện năng tiêu thụ 

0,2kWh. Nếu sử dụng lao động 
thủ công để cân, dán nhãn, phân 
loại thì được 3 trái/phút, chi phí 
nhân công hết khoảng 160 
đồng/sản phẩm. Nếu cân động 
theo hệ thống trên thì chi phí (điện 
năng, công vận hành máy) ước 
tính khoảng 38,5 đồng/sản phẩm, 
giảm hơn 4 lần so với làm thủ 
công. Hiện nhóm tiếp tục nghiên 
cứu, viết phần mềm điều khiển để 
thử nghiệm cho các loại trái cây 
khác. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT 
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT 
TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ 
ĐẾN NĂM 2030 (Tiếp theo) 

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 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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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: 
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH 

1. Kinh phí thực hiện Chương 
trình gồm kinh phí từ ngân sách 
nhà nước, đóng góp của doanh 
nghiệp và các nguồn hợp pháp 
khác. Nguồn kinh phí thực hiện 
Chương trình theo phân cấp ngân 
sách nhà nước quy định tại Luật 
Ngân sách nhà nước và các văn 
bản hướng dẫn thực hiện. 

Các bộ, cơ quan, địa 
phươngLập dự toán ngân sách 
hàng năm và quản lý kinh phí thực 
hiện các hoạt động chung, nhiệm 
vụ thường xuyên thuộc Chương 
trình và các nhiệm vụ thực hiện 
các nội dung Chương trình theo 
quy định hiện hành của pháp luật 
về ngân sách nhà nước và các quy 
định pháp luật liên quan. 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ 
quan tổ chức thực hiện Chương 

trình 
1. Bộ Khoa học và Công nghệ 
a) Chủ trì, điều hành, quản lý 

và tổ chức triển khai hoạt động 
chung, thường xuyên của Chương 
trình. Cơ quan thường trực 
Chương trình là Cục Sở hữu trí tuệ 
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ 
có trách nhiệm tổ chức bộ phận 
làm đầu mối triển khai Chương 
trình trên cơ sở cân đối, điều 
chỉnh nguồn nhân lực hiện có của 
Cục Sở hữu trí tuệ. 

b) Ban hành quy định quản lý 
thực hiện Chương trình trong Quý 
I năm 2021; hướng dẫn, hỗ trợ các 
bộ, cơ quan, địa phương xây dựng 
và tổ chức thực hiện Chương 
trình. 

c) Tổ chức quản lý và thực hiện 
các nội dung Chương trình theo 
quy định về quản lý nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ (đề tài, dự 
án, đề án) cấp quốc gia. 

d) Tổ chức các hoạt động tôn 
vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân 
có thành tích trong hoạt động sở 
hữu trí tuệ. 

d) Tổ chức sơ kết Chương trình 
vào năm 2025 và tổng kết Chương 
trình vào năm 2030. 

2. Bộ Tài chính 
a) Ban hành quy định quản lý 

tài chính thực hiện Chương trình 
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trong Quý II năm 2021. 
b) Căn cứ vào nội dung 

của Chương trình và đề xuất của 
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ 
Tài chính tổng hợp trình cấp có 
thẩm quyền quyết định dự toán 
kinh phí ngân sách nhà nước thực 
hiện Chương trình theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước và 
khả năng cân đối của ngân sách 
nhà nước hàng năm. 

3. Các Bộ: Giáo dục và Đào 
tạo; Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch trong phạm vi thẩm quyền 
có trách nhiệm 

a) Chỉ định cơ quan đầu mối tổ 
chức thực hiện Chương trình. 

b) Xây dựng và triển khai kế 
hoạch 5 năm, hàng năm thực hiện 
các nhiệm vụ của Chương trình, 
lồng ghép với các chương trình 
mục tiêu quốc gia, chương trình 
quốc gia, chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội để triển khai các 
nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến 
sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền 
quản lý. 

c) Tổ chức thực hiện các nội 
dung Chương trình theo quy định 
về quản lý nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ (đề tài, dự án, đề 
án) cấp bộ. 

4. Các bộ, cơ quan khác căn cứ 

thẩm quyền, trách nhiệm quản lý 
nhà nước được giao chủ 
động, phối hợp với Bộ Khoa 
học và Công nghệ và địa phương 
tổ chức triển khai hiệu 
quả Chương trình. 

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương 

a) Xây dựng, phê duyệt và bố 
trí kinh phí để triển khai Chương 
trình của địa phương. 

b) Triển khai các hoạt động 
chung, thường xuyên nhằm chỉ 
đạo, quản lý và tổ chức triển khai 
Chương trình trên địa bàn. Tổ 
chức quản lý và thực hiện các nội 
dung Chương trình theo quy định 
về quản lý nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ (đề tài, dự án, đề án) 
cấp tỉnh. 

c) Lồng ghép việc thực hiện 
các nhiệm vụ của Chương trình 
với các chương trình mục tiêu 
quốc gia, chương trình quốc gia, 
chương trình phát triển kinh tế - 
xã hội khác thuộc thẩm quyền 
quản lý nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động bảo hộ, quản lý, khai 
thác và phát triển tài sản trí tuệ 
cho các sản phẩm, dịch vụ chủ 
lực, đặc thù của địa phương và 
doanh nghiệp. 

6. Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp 
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tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh 
nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam và 
các hiệp hội doanh nghiệp ở trung 
ương và địa phương 

a) Tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức, tập 
huấn, đào tạo về công tác bảo hộ, 
quản lý, khai thác bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí 
tuệ của doanh nghiệp. Hướng dẫn, 
giới thiệu doanh nghiệp, thành 
viên, hội viên tham gia các hoạt 
động của chương trình. 

b) Phối hợp với các bộ, ngành, 
địa phương tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền, phổ biến kiến thức 
về sở hữu trí tuệ cho doanh 
nghiệp: khen thưởng, tôn vinh tập 
thể, cá nhân có thành tích trong 
hoạt động sở hữu trí tuệ. 

7. Nhà nước khuyến khích các 
doanh nghiệp chủ động đặt hàng, 
liên kết, hợp tác với các viện 
nghiên cứu, trường đại học để khai 
thác, phát triển tài sản trí tuệ, rút 
ngắn quá trình ứng dụng kết quả 
nghiên cứu và sản xuất, kinh 
doanh. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực 

kể từ ngày ký ban hành. 
2. Bộ Khoa học và Công nghệ 

và Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 

ương tổ chức tổng kết, đánh giá 
kết quả thực hiện dự án, nhiệm 
vụ đã được phê duyệt thuộc 
Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ giai đoạn 2016 - 2020; đối 
với những nhiệm vụ cụ thể, có thể 
yêu cầu được gia hạn để tiếp 
tục thực hiện trong giai đoạn 
2021-2030 thì xem xét, quyết định 
gia hạn theo thẩm quyền và quy 
định pháp luật có liên quan. 

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương và các 
cơ quan, tổ chức có liên quan thi 
hành Quyết định này./. 

(Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Số lượng bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý tăng mạnh  

Năm 2020, mặc dù bối cảnh 
thế giới và trong nước có nhiều 
khó khăn, biến động nhưng số 
lượng đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý 
được tiếp nhận và giấy chứng 
nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý được 
cấp đạt mức cao nhất từ trước đến 
nay. 

Theo thông tin từ Cục Sở hữu 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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trí tuệ, trong năm 2020, Cục đã 
tiếp nhận 22 đơn và cấp 21 giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa 
lý. Tương tự các năm trước đây, 
cơ cấu sản phẩm các chỉ dẫn địa lý 
được cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký trong năm vừa qua không có 
nhiều thay đổi, chủ yếu vẫn là các 
sản phẩm nông nghiệp, không có 
sản phẩm chế biến. 

Các sản phẩm được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 
trong năm đều là các sản phẩm 
tươi sống, trong đó có 06 sản 
phẩm là hoa quả tươi (sầu riêng 
Cái Mơn, na dai Lục Nam, thanh 
long Châu Thành Long An, cam 
Hàm Yên, bưởi Khả Lĩnh, khóm 
Cầu Đúc), 03 sản phẩm thủy hải 
sản (tôm hùm Phú Yên, ba ba Văn 
Chấn, yến sào Khánh Hòa), còn lại 
các nông sản khác bao gồm gia vị, 
động vật tươi sống và gạo (tỏi An 
Thịnh, tỏi Lý Sơn, thảo quả Vị 
Xuyên, quế Trà Bồng, vịt Cổ 
Lũng và gạo Ba Chăm Mang 
Yang).  

Các tổ chức nộp đơn đăng ký 
và quản lý các chỉ dẫn địa lý được 
nộp trong năm 2020 vẫn là các cơ 
quan hành chính nhà nước bao 
gồm: Ủy ban nhân dân cấp huyện/ 
thành phố trực thuộc tỉnh, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh và các sở Khoa 

học và Công nghệ, sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Trong đó Ủy ban nhân dân cấp 
huyện/ thành phố trực thuộc tỉnh 
vẫn là tổ chức nộp đơn và quản lý 
số lượng chỉ dẫn địa lý lớn nhất 
(với 09 chỉ dẫn địa lý). Điều này 
cho thấy sự tham gia của các hội 
nghề nghiệp, các tổ chức sản xuất, 
kinh doanh sản phẩm chỉ dẫn địa 
lý vào quá trình xây dựng hồ sơ 
đăng ký và quản lý chỉ dẫn địa lý 
vẫn còn rất hạn chế. 

Như vậy, tính đến hết năm 
2020, Việt Nam đã bảo hộ 94 chỉ 
dẫn địa lý trong đó có 88 chỉ dẫn 
địa lý của Việt Nam và 06 chỉ dẫn 
địa lý của nước ngoài. Và Hiệp 
định Thương mại tự do Việt Nam 
– EU (EVFTA) (chính thức được 
Quốc hội của hai Bên phê chuẩn, 
có hiệu lực vào ngày 01/08/2020) 
cũng đã mở ra “cơ hội vàng” cho 
39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam khi 
được chính thức bảo hộ và hưởng 
các ưu đãi thuế quan trong xuất 
khẩu tại Liên minh Châu Âu. 
Đồng thời, theo Hiệp định này, 
Việt Nam đã bảo hộ thêm 169 chỉ 
dẫn địa lý của Liên minh châu Âu. 
Do ảnh hưởng của những khó 
khăn chung trên toàn thế giới 
trong năm 2020, các chỉ dẫn địa lý 
của Việt Nam chưa phát huy được 
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những lợi thế sau khi được bảo hộ 
tại Liên minh châu Âu. 

Yêu cầu đổi mới phương thức 
quản lý 

Tuy nhiên, để tận dụng hết 
được những lợi thế mà chỉ dẫn địa 
lý mang lại, cần có các chính sách 
thúc đẩy và đổi mới trong phương 
thức quản lý chỉ dẫn địa lý. 

Một mặt, các quy định chính 
sách bảo hộ chỉ dẫn địa lý cần phù 
hợp với bản chất của chỉ dẫn địa lý 
- là tài sản trí tuệ chung của cộng 
đồng những người sản xuất sản 
phẩm gắn với khu vực địa lý 
tương ứng. Mặt khác, các quy 
định cần phải xác định rõ vai trò 
của các cơ quan quản lý Nhà nước 
là điều phối chung nhằm đảm bảo 
hài hòa lợi ích và công bằng xã 
hội trong việc xây dựng, đăng ký, 
quản lý chỉ dẫn địa lý chứ không 
phải là chủ sở hữu. 

Yêu cầu thay đổi này sẽ dẫn tới 
đòi hỏi phải thúc đẩy sự tham gia 
của cộng đồng cư dân, các nhà sản 
xuất sản phẩm vào tiến trình đăng 
ký quản lý chỉ dẫn địa lý (thay cho 
tình trạng chủ yếu các cơ quan 
quản lý nhà nước thực hiện như 
hiện nay), đưa tiến trình đăng ký 
chỉ dẫn địa lý về đúng với nhu cầu 
thực tế của cộng đồng, xã hội. 
Điều này cũng sẽ đòi hỏi sự thay 

đổi trong các chương trình hỗ trợ 
phát triển chỉ dẫn địa lý, đó là cần 
tập trung vào hoạt động nâng cao 
năng lực cho các tổ chức tập thể, 
các tổ chức đại diện cho cộng 
đồng dân cư, các nhà sản xuất và 
kinh doanh sản phẩm chỉ dẫn địa 
lý thay vì hỗ trợ xây dựng hồ sơ 
đăng ký chỉ dẫn địa lý và thiết lập 
hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý 
như hiện nay. 

Mặt khác, đối với các chỉ dẫn 
địa lý đã được bảo hộ, các tổ chức 
quản lý chỉ dẫn địa lý hiện nay 
(nhà nước trực tiếp quản lý hoặc 
trao quyền quản lý CDĐL cho tổ 
chức đại diện quyền lợi của tất cả 
các tổ chức, cá nhân được trao 
quyền sử dụng CDĐL) cần thay 
đổi phương pháp tiếp cận: hỗ trợ 
cộng đồng cư dân, các nhà sản 
xuất thành lập các tổ chức tập thể 
để quản lý chỉ dẫn địa lý nếu tổ 
chức tập thể chưa được hình 
thành; hoặc củng cố, nâng cao 
năng lực nếu tổ chức tập thể chưa 
đủ các điều kiện cần thiết để thực 
hiện vai trò của chủ sở hữu chỉ 
dẫn địa lý. 

Tất cả những đòi hỏi đó đặt ra 
yêu cầu phải sửa đổi các quy định 
hiện hành về quản lý chỉ dẫn địa 
lý. Hiện nay, quá trình sửa đổi các 
quy định pháp luật về sở hữu trí 
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tuệ trong đó có chỉ dẫn địa lý 
thuộc Chiến lược sở hữu trí tuệ 
đến năm 2030 đang được gấp rút 
hoàn thành. Hi vọng năm 2021 sẽ 
là năm bản lề đánh dấu sự thay đổi 
mang tính bước nhảy về chất trong 
các quy định về tiến trình bảo hộ 
chỉ dẫn địa lý, từ đó phát huy hơn 
nữa lợi thế mà chỉ dẫn địa lý mang 
lại. 

(Theo vietq.vn) 
 
Tình hình xử lý đơn đăng ký 
sáng chế năm 2020  

Năm 2020, trong khi số lượng 
đơn đăng ký sáng chế/giải pháp 
hữu ích của các chủ thể nước 
ngoài nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ 
giảm 2% so với năm 2019 thì số 
lượng đơn đăng ký sáng chế/giải 
pháp hữu ích của các chủ thể Việt 
Nam tăng 35% so với năm 2019. 
Đặc biệt, số văn bằng bảo hộ sáng 
chế/giải pháp hữu ích được cấp 
năm 2020 tăng 57,3% so với năm 
2019. 

Năm 2020, mặc dù bối cảnh 
dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi 
mặt của đời sống, số lượng đơn 
đăng ký sáng chế nộp vào Cục Sở 
hữu trí tuệ (SHTT) vẫn tăng so với 
năm 2019. Cụ thể, năm 2020 Cục 
SHTT đã tiếp nhận 8368 đơn đăng 
ký sáng chế/giải pháp hữu ích, 

tăng khoảng 3,1% so với năm 
2019. Trong khi số lượng đơn 
đăng ký sáng chế/giải pháp hữu 
ích của các chủ thể nước ngoài 
giảm 2% thì số lượng đơn đăng ký 
sáng chế/giải pháp hữu ích của các 
chủ thể Việt Nam tăng 35% (1505 
đơn đăng ký sáng chế/giải pháp 
hữu ích năm 2020 so với 1115 đơn 
năm 2019). Điều này chứng tỏ 
rằng nhu cầu và nhận thức về việc 
bảo vệ quyền đối với sáng chế của 
các tổ chức và cá nhân trong 
nước đã có sự gia tăng đáng kể. 

Đây cũng là kết quả từ các nỗ 
lực của Cục SHTT trong công tác 
tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức về việc bảo vệ quyền sở hữu 
trí tuệ, tập huấn kỹ năng tra cứu 
thông tin và viết bản mô tả sáng 
chế cho các viện nghiên cứu, 
trường đại học, doanh nghiệp và 
các nhà nghiên cứu. 

Với mục tiêu đáp ứng được nhu 
cầu ngày càng cao của xã hội, Cục 
SHTT đã triển khai nhiều giải 
pháp để tăng năng suất xử lý đơn 
sáng chế. Cục đã tiến hành sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy 
chế thẩm định đơn đăng ký sáng 
chế năm 2010 để phù hợp với các 
quy định pháp luật mới và bổ sung 
nội dung liên quan đến thẩm định 
yêu cầu sửa đổi/chuyển giao đơn, 
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cụ thể hóa trách nhiệm của các 
chức danh trong quy trình thẩm 
định đơn. Trung tâm Thẩm định 
Sáng chế (Cục SHTT) đã thống 
nhất sử dụng các mẫu công văn 
trong quá trình thẩm định đơn để 
đơn giản hóa và chuẩn hóa quy 
trình thẩm định đơn. 

 
Để nâng cao chất lượng thẩm 

định sáng chế, Cục đã cung cấp 
đầy đủ các công cụ tra cứu, tổ 
chức các buổi tọa đàm, các buổi 
tham quan thực tế để trao đổi kinh 
nghiệm chuyên môn và cập nhật 
kiến thức về các lĩnh vực công 
nghệ mới cho thẩm định viên. Tọa 
đàm "Hoàn thiện Quy chế thẩm 
định và xây dựng Hệ thống quản 
lý chất lượng thẩm định đơn đăng 
ký sáng chế" đã được Trung tâm 
Thẩm định Sáng chế (Cục 
SHTT) tổ chức vào tháng 6.2020 
hằm chia sẻ các giải pháp để nâng 
cao năng suất và đảm bảo chất 
lượng thẩm định đơn đăng ký sáng 
chế. Nhằm nâng cao năng lực 
thẩm định và kiến thức chuyên sâu 

về công nghệ mới cho thẩm định 
viên sáng chế và cán bộ các đơn vị 
trong Cục, khóa đào tạo chuyên 
sâu về “Xu hướng phát triển công 
nghệ ứng dụng trên ô tô, xe máy” 
đã được tổ chức ngày 08 - 09 
tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Cục 
SHTT...  

Kết quả, trong năm 2020, số 
lượng đơn đăng ký sáng chế/giải 
pháp hữu ích được kết thúc thẩm 
định nội dung (từ chối hoặc cấp 
bằng) là 7155 đơn (tăng khoảng 
16,1% so với năm 2019). Đặc biệt, 
số văn bằng bảo hộ sáng chế/giải 
pháp hữu ích được cấp năm 2020 
tăng 57,3% so với năm 2019. 
Trong giai đoạn thẩm định hình 
thức, có 7842 đơn đăng ký sáng 
chế/giải pháp hữu ích được chấp 
nhận đơn hợp lệ (tăng khoảng 
7,15% so với năm 2019). Có tổng 
số 450 yêu cầu sửa đổi/chuyển 
giao đơn đăng ký sáng chế được 
ghi nhận (tăng 59% so với cùng 
kỳ năm 2019). 

Trong khuôn khổ Chương trình 
RPEM giai đoạn II mở rộng, Cục 
SHTT đã giao Trung tâm Thẩm 
định sáng chế triển khai xây dựng 
Sổ tay hướng dẫn thẩm định và 
nghiên cứu giải pháp nâng cao 
hiệu quả quản lý chất lượng thẩm 
định sáng chế. 
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Trong năm 2021, Trung tâm 
Thẩm định Sáng chế (Cục SHTT) 
quyết tâm phát huy tính chủ động 
và sáng tạo trong công việc, triển 
khai đồng bộ các giải pháp với 
mục tiêu rút ngắn thời gian thẩm 
định và nâng cao chất lượng thẩm 
định đơn đăng ký sáng chế, góp 
phần thúc đẩy hoạt động đổi mới 
sáng tạo và phát triển kinh tế-xã 
hội. 

(Theo most.gov.vn) 
 
Sơn La kích hoạt tem truy 
xuất nguồn gốc đào trồng  

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng 
nhận định, việc dán tem cho đào 
"về xuôi" giúp minh bạch nguồn 
gốc cây đào, để người dân phân 
biệt được đào rừng tự nhiên và 
đào trồng. 

 
Với chức năng là đầu mối triển 

khai Quyết định 100 của Thủ 
tướng Chính phủ về triển khai, áp 
dụng và quản lý hệ thống truy xuất 
nguồn gốc. Trung tâm Mã số mã 

vạch Quốc gia phối hợp với Sở 
Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) tỉnh Sơn La triển khai 
thực hiện truy xuất nguồn gốc đào 
trồng tạo thuận lợi cho người dân 
cung cấp đào ra thị trường. 

Quy trình thủ tục xác nhận đào 
trồng rất đơn giản. Cán bộ địa 
phương sẽ đi khảo sát nhu cầu của 
người dân có mong muốn thực 
hiện truy xuất nguồn gốc cho cây 
đào hay không. Sau đó trưởng 
bản, cán bộ địa chính xã xác định 
hộ gia đình đó trồng đào tại vườn 
thuộc đất nông nghiệp hay vườn 
nhà. Tất cả thông tin này sẽ được 
cung cấp cho hệ thống truy xuất 
nguồn gốc mà không phát sinh 
thêm các thủ tục hành chính nào, 
ông Chính chia sẻ. 

Hiện Trung tâm Mã số Mã 
vạch Quốc gia đã sẵn sàng kích 
hoạt cho hơn 1.000 tem truy xuất 
để đào Sơn La dễ dàng khi tiêu 
thụ. Được biết, kinh phí cho mỗi 
tem truy xuất nguồn gốc đào tại 
Sơn La giá chỉ 300 đồng. Trong 
thời gian thực hiện thí điểm, tỉnh 
Sơn La sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí 
cho người dân trồng đào. 

Theo anh Tánh Lau Gàng, xã 
Chiền Tương, huyện Yên Châu, 
Sơn La, cây đào mang lại giá trị 
kinh tế cao cho gia đình, mỗi vườn 
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đào khoảng hai trăm gốc mang lại 
cho gia đình anh hàng trăm triệu 
mỗi năm. Do có hiệu quả kinh tế 
và dễ trồng, không phải chăm sóc 
nhiều nên gia đình anh Tánh Lau 
Gàng đã chuyển đổi từ trồng ngô 
sang trồng đào. Cũng theo anh 
Gàng, việc gắn tem truy xuất 
nguồn gốc cho cây đào rất được bà 
con ủng hộ, nhờ có tem truy xuất 
nguồn gốc là cơ sở để xác nhận 
thương hiệu đào Sơn La từ đó 
giúp đào sẽ được giá cao hơn. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
Tuyên Quang: Công bố chỉ 
dẫn địa lý cam sành Hàm Yên  

Tối 22-1, UBND tỉnh Tuyên 
Quang đã khai mạc Hội chợ 
OCOP Tuyên Quang 2021 và 
Công bố chỉ dẫn địa lý Cam sành 
Hàm Yên.   

Hội chợ nhằm tôn vinh, quảng 
bá, giới thiệu những sản phẩm 
nông, lâm, thủy sản, sản phẩm thủ 
công mỹ nghệ, sản phẩm hữu cơ, 
sản phẩm nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, sản phẩm OCOP 
của tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh, 
thành phố trong cả nước. 

Hội chợ với quy mô 266 gian 
hàng, tập trung trưng bày, giới 
thiệu, bán các sản phẩm tham gia 
Chương trình OCOP và đã được 

xếp hạng sao của các địa phương; 
các sản phẩm OCOP gắn với du 
lịch, sản phẩm chủ lực, sản phẩm 
nông sản; các món ẩm thực mang 
đặc trưng của những vùng miền; 
các loại sinh vật cảnh, vật tư, thiết 
bị phục vụ chăm sóc sinh vật 
cảnh… Qua hội chợ, nhằm thu hút 
doanh nghiệp, các thành phần kinh 
tế tham gia đầu tư, sản xuất, chế 
biến, mở rộng thị trường tiêu thụ 
sản phẩm, thúc đẩy hoạt động giao 
lưu tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị 
trường xuất khẩu, nâng cao giá trị 
gia tăng của sản phẩm… 

 
Tại buổi khai mạc, đại diện 

Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học 
và Công nghệ đã công bố quyết 
định và trao Giấy chứng nhận 
đăng ký Chỉ dẫn địa lý Cam sành 
Hàm Yên cho tổ chức quản lý chỉ 
dẫn địa lý là UBND huyện Hàm 
Yên. Đây là sản phẩm nông 
nghiệp đầu tiên của tỉnh được cấp 
chứng nhận chỉ dẫn địa lý. 
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Hội chợ OCOP Tuyên Quang 
2021 và Công bố chỉ dẫn địa lý 
Cam sành Hàm Yên diễn ra đến 
hết ngày 26-1. 

(Theo nhandan.com.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Ngày Sở hữu trí tuệ thế 
giới 2021: Hướng đến doanh 
nghiệp nhỏ và vừa  

Ngày 26/4 hàng năm được Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
(WIPO) chọn làm Ngày Sở hữu trí 
tuệ thế giới nhằm tìm hiểu về vai 
trò của sở hữu trí tuệ trong khuyến 
khích hoạt động đổi mới và sáng 
tạo. Năm nay, chủ đề của Ngày Sở 
hữu trí tuệ thế giới hướng đến 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Theo WIPO, mỗi hoạt động 
kinh doanh bắt đầu từ một ý 
tưởng. Mỗi trong số hàng triệu 
doanh nghiệp nhỏ và vừa đang 
hoạt động hàng ngày trên khắp thế 
giới đã bắt đầu từ một ý tưởng 
hình thành trong tâm trí một ai đó 
và tìm cách đưa ý tưởng đó ra thị 
trường. Khi được nuôi dưỡng và 
làm phong phú bằng sự khéo léo, 
bí quyết kỹ thuật..., một ý tưởng sẽ 
trở thành một tài sản trí tuệ có thể 
dẫn hướng cho sự phát triển của 
doanh nghiệp, sự phục hồi của nền 
kinh tế và sự tiến bộ của nhân loại. 

Những bộ óc sáng tạo trên 
khắp thế giới - các kiến trúc sư, 
nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà thiết kế, 
kỹ sư, doanh nhân, nhà nghiên 
cứu, nhà khoa học và nhiều những 
người khác - đưa ra những ý tưởng 
mới mỗi ngày (từ nghệ thuật đến 
trí tuệ nhân tạo, từ thời trang đến 
nông nghiệp, từ năng lượng tái tạo 
đến bán lẻ, từ truyền hình đến du 
lịch, và từ thực tế ảo đến các trò 
chơi video...). Một số ý tưởng của 
họ chuyển thành các sản phẩm và 
dịch vụ mà chúng ta muốn mua, 
trong khi đó một số khác thì 
không làm được. Hành trình đến 
thị trường có thể rất rủi ro, nhưng 
với việc chú trọng vào quyền sở 
hữu trí tuệ, các doanh nghiệp có 
thể dự đoán, điều hướng và quản 
lý tốt hơn nhiều khúc quanh mở 
đường cho thương mại hoá. 

Ở thời điểm khi nhu cầu phục 
hồi nền kinh tế đang ở mức cao, 
Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2021 
thắp sáng vai trò quan trọng của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 
nền kinh tế và cách mà các doanh 
nghiệp này có thể sử dụng quyền 
sở hữu trí tuệ để xây dựng doanh 
nghiệp mạnh hơn, cạnh tranh hơn 
và có sức bền hơn. Doanh nghiệp 
nhỏ và vừa là trụ cột của nền kinh 
tế quốc gia. Họ cung cấp hàng hoá 
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và dịch vụ mà chúng ta cần hằng 
ngày; tạo ra những đổi mới đột 
phá và những sáng tạo đầy cảm 
hứng và việc làm; một số sẽ trở 
thành các doanh nghiệp hàng đầu 
thế giới trong tương lai... 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
chiếm khoảng 90% số doanh 
nghiệp trên thế giới, sử dụng 
khoảng 50% lực lượng lao động 
toàn cầu và tạo ra tới 40% thu 
nhập quốc dân ở nhiều nền kinh tế 
mới nổi, và còn hơn thế nữa nếu 
tính đến cả các doanh nghiệp phi 
chính thức. Mỗi doanh nghiệp đều 
đã lên một ý tưởng và kết hợp nó 
với sự khéo léo để sáng tạo ra một 
sản phẩm hoặc dịch vụ mà người 
tiêu dùng mong muốn. Mỗi doanh 
nghiệp có thể sử dụng quyền sở 
hữu trí tuệ để bảo vệ và tạo ra giá 
trị từ các tài sản của mình. Tuy 
nhiên, nhiều doanh nghiệp không 
biết rằng họ đang nắm giữ tài sản 
trí tuệ hoặc biết rằng nó có giá trị. 
Điều này cũng có nghĩa là, nhiều 
doanh nghiệp đang bỏ lỡ cơ hội 
cải thiện vị thế và tăng trưởng. 
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi 
các doanh nghiệp hiểu biết về 
quyền sở hữu trí tuệ và khi họ có 
được và quản lý quyền sở hữu trí 
tuệ thì họ sẽ làm tốt hơn. 

Nếu bạn là người mới bước vào 

thế giới sở hữu trí tuệ, Ngày Sở 
hữu trí tuệ thế giới 2021 là cơ hội 
để tìm hiểu cách mà các công cụ 
của hệ thống sở hữu trí tuệ (nhãn 
hiệu, kiểu dáng, quyền tác giả, 
sáng chế, bí mật thương mại, chỉ 
dẫn địa lý...) có thể hỗ trợ khi đưa 
các ý tưởng của bạn ra thị trường. 
Với quyền sở hữu trí tuệ, bạn có 
thể biến một ý tưởng thành cơ hội 
kinh doanh, tạo ra giá trị, tạo việc 
làm và làm phong phú thêm sự lựa 
chọn các sản phẩm có sẵn cho 
người tiêu dùng. Với quyền sở 
hữu trí tuệ, doanh nghiệp của bạn 
có thể phát triển và cộng đồng của 
bạn có thể phát triển. 

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 
năm 2021 cũng nêu bật vai trò 
trung tâm của WIPO và các cơ 
quan sở hữu trí tuệ ở các quốc gia 
và khu vực trên toàn thế giới trong 
việc tạo các điều kiện thuận lợi 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
hướng tới đổi mới và sáng tạo, đẩy 
mạnh phục hồi nền kinh tế và tạo 
ra việc làm. 

Hãy cùng nhau tôn vinh sự 
khéo léo, sự sáng tạo ẩn chứa 
trong mỗi doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, sự dũng cảm của họ tạo ra 
khác biệt và những đóng góp trong 
việc nâng cao cuộc sống hàng 
ngày của chúng ta. Hãy hỗ trợ các 
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doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 
nước và thúc đẩy đổi mới sáng tạo 
trên đất nước mình. 

(Theo vjst.vn) 
 

 Hà Nôi: Tạm giữ hơn 8.000 
quạt sưởi có dấu hiệu vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ  

Theo thông tin từ Hải quan, 
trong 2 ngày 27-28/1/2021, tại địa 
điểm kiểm tra hàng hóa tập trung 
ICD Mỹ Đình (số 12 Tôn Thất 
Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà 
Nội), Đội 1 (Cục Điều tra chống 
buôn lậu, Tổng cục Hải quan) và 
Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội 
(Cục Hải quan Hà Nội) tiến hành 
kiểm tra hàng hóa thuộc 2 lô hàng 
nhập khẩu từ Trung Quốc có dấu 
hiệu nghi vấn. 

 
2 lô hàng được mở tờ khai theo 

loại hình vận chuyển độc lập từ 
Lạng Sơn về Hà Nội. Hàng hóa 
được xếp trong 5 container và 2 xe 
tải (loại nhỏ). Doanh nghiệp đứng 
tên mở tờ khai có địa chỉ tại quận 

Hai Bà Trưng (Hà Nội). Kết quả 
khám xét chi tiết 2 lô hàng, cơ 
quan Hải quan phát hiện 8.445 đèn 
sưởi ấm, nhãn hiệu HITACHI 
(thiếu 60 chiếc so với khai báo), 
nghi vấn vi phạm quyền sở hữu trí 
tuệ. 

 
Được biết, để nhập khẩu mặt 

hàng đèn sưởi nhãn hiệu 
HITACHI, người nhập khẩu phải 
được sự đồng ý bằng văn bản của 
đơn vị sở hữu thương hiệu 
này. Tuy nhiên, trong vụ việc nêu 
trên, tại thời điểm kiểm tra, doanh 
nghiệp nhập khẩu không có văn 
bản ủy quyền nhập khẩu mặt hàng 
đèn sưởi nhãn hiệu HITACHI của 
đơn vị sở hữu thương hiệu. 

Hiện cơ quan chức năng đang 
tiếp tục điều tra, lãm rõ sự việc. 

Lực lượng chức năng cũng cho 
biết, ngoài đèn sưởi HITACHI, tại 
hiện trường, đoàn kiểm tra còn 
phát hiện 800 đèn sưởi ấm nhãn 
hiệu NOVA.  Số hàng hóa này 
cũng đang được cơ quan Hải quan 
xác minh có vi phạm hay không. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

Bộ Giao thông vận tải yêu 
cầu mạnh tay xử lý tình trạng 
buôn lậu xăng dầu giả 

Thời gian vừa qua, lực lượng 
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chức năng đã triệt phá nhiều vụ 
buôn lậu xăng dầu giả, kém chất 
lượng. Cùng với đó, Bộ Giao 
thông Vận tải vừa có văn bản yêu 
cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 
các cục chuyên ngành và Sở Giao 
thông Vận tải địa phương tăng 
cường quản lý chất lượng mặt 
hàng xăng dầu. 

 
Bộ Giao thông vận tải yêu cầu mạnh tay xử lý 

tình trạng buôn lậu xăng dầu giả 

Hiện nay, do khoản siêu lợi 
nhuận mang lại, các đối tượng vẫn 
bất chấp các thủ đoạn nhằm đối 
phó lực lượng chức năng để 
tuồn lậu xăng dầu vào thị trường 
trong nước tiêu thụ. Tồn tại tình 
trạng nêu trên không chỉ gây thiệt 
hại tới hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp (DN) làm ăn chân 
chính, làm lũng đoạn thị trường 
mà còn gây thất thu lớn ngân sách 
nhà nước. 

Mới đây, Công an tỉnh Đồng 
Nai đã chủ trì phối hợp với các 
đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, 

triển khai 14 tổ công tác, huy động 
trên 500 cán bộ chiến sĩ đồng loạt 
khám xét khẩn cấp các địa điểm 
gồm kho chứa, cây xăng, trụ sở 
làm việc và nơi ở của các nhóm 
người tại Đồng Nai, Cần Thơ, 
Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Tp.HCM. 

Đồng thời, lực lượng công an 
bắt quả tang các đối tượng khi 
đang vận chuyển mua bán “sang 
mạn” tàu để pha chế bơm hút, vận 
chuyển xăng nhập lậu với số 
lượng lớn tại sông Hậu. Bằng các 
biện pháp nghiệp vụ, Công an 
Đồng Nai khống chế thành công 
toàn bộ nhóm người trên, đồng 
thời đảm bảo an toàn cho người 
dân trong quá trình truy bắt các 
đối tượng đang hung hãn tẩu thoát. 

Điều tra ban đầu cho thấy 
đường dây xăng giả này sử dụng 
tàu biển có trọng tải lớn, di chuyển 
ra phao số 0 để nhập xăng vận 
chuyển từ Singapore, Thái Lan, 
Indonesia về. Sau đó dùng các loại 
dung môi, hóa chất pha chế thành 
xăng loại A95 kém chất lượng. Từ 
đây các tàu có nhiệm vụ vận 
chuyển về các kho chứa đã được 
các đối tượng xây dựng dọc theo 
các tuyến đường sông lớn ở nhiều 
tỉnh, thành; cuối cùng cấp cho các 
xe bồn chở đến các cây xăng để 
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tiêu thụ ra thị trường. 
Tính từ tháng 8/2020 đến nay 

các đối tượng trong đường dây đã 
cung cấp ra thị trường hơn 200 
triệu lít xăng giả, kém chất lượng 
(trung bình khoảng 1 triệu 
lít/ngày). Trước tình hình này, Bộ 
Giao thông Vận tải cho biết, hiện 
nay tình hình buôn lậu và gian lận 
thương mại mặt hàng xăng dầu 
diễn biến phức tạp, nhất là tình 
trạng pha trộn, tiêu thụ xăng dầu 
giả, kém chất lượng tiếp tục xảy ra 
trên một số tuyến, địa bàn trọng 
điểm. 

 
Do đó, để nâng cao hiệu quả 

việc phòng, chống buôn lậu, gian 
lận thương mại, vận chuyển trái 
phép xăng dầu thời gian tới, Bộ 
Giao thông Vận tải yêu cầu các 
đơn vị trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ của mình chỉ đạo các lực 
lượng chức năng xử lý nghiêm đối 
với các tổ chức, cá nhân có hành 
vi vi phạm về vận chuyển hàng 

lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả; hành vi chiếm đoạt xăng dầu, 
pha tạp chất không đúng quy 
chuẩn vào bồn, téc chứa xăng dầu 
trên đường vận chuyển, hành vi 
sang mạn, chuyển tải xăng dầu trái 
quy định đặc biệt là người đứng 
đầu để xảy ra buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả thuộc lĩnh 
vực mình phụ trách. 

"Kiểm tra, kiểm soát thường 
xuyên tại các đầu mối giao thông, 
các tuyến đường bộ, đường sắt, 
đường thủy, đường biển và hàng 
không; đặc biệt là tại các địa bàn 
trọng điểm để kịp thời phát hiện 
các hành vi vận chuyển trái phép 
xăng dầu. Đồng thời, xây dựng và 
triển khai kế hoạch, sử dụng đồng 
bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng 
cường kiểm tra, kiểm soát, phát 
hiện, xử lý nghiêm vi phạm trong 
hoạt động vận chuyển trái phép 
xăng dầu", Bộ Giao thông Vận tải 
chỉ đạo. 

Thủ trưởng các bến xe, nhà ga, 
cảng và doanh nghiệp vận tải cần 
phải nâng cao tinh thần phòng, 
chống và chịu trách nhiệm về việc 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại, hàng giả trong bốc, xếp và 
vận chuyển đặc biệt là các loại 
xăng dầu tại đơn vị mình. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 


