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SỞ H Ữ U T RÍ TUỆ
V À H ỘI N H Ậ P
TR A O Đ ỔI KIN H N GHIỆ M X Â Y
D Ự N G C HIẾ N LƯ Ợ C SỞ H Ữ U
TRÍ TUỆ Q U Ố C GI A V ỚI
SI N G A P O RE
Ngày 28/8-01/9/2017 vừa qua,
đoàn cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ
(SHTT) do Cục trưởng Cục Sở hữu
trí tuệ Đinh Hữu Phí dẫn đầu đã
tham dự Tuần lễ SHTT Singapore
2017 và học tập kinh nghiệm xây
dựng chiến lược SHTT quốc gia của
Singapore.

Cục trưởng Đin h Hữu Phí tặng quà lưu niệm
ông Daren TAN G - T ổng Giám đốc C ơ quan
SHT T Si ngapore

Tuần lễ SHTT Singapore là sự
kiện SHTT thường niên lớn nhất của
Singapore. Sự kiện năm 2017 có chủ
đề: “Từ ý tưởng thành tài sản, dẫn dắt
nền kinh tế bằng SHTT ”. Diễn đàn
truyền đi thông điệp về vai trò ngày
càng tăng của công nghệ, dữ liệ u,
thương hiệu, kiể u dáng và các tài sản
vô hình trong hoạt động kinh doanh
của nền kinh tế tri thức, vì thế phải
làm tốt hơn việc xác định giá trị và sử
dụng cá c tài sản vô hình đó. Chính
phủ Singapore đang nỗ lực xây dựng

một hệ sinh thái đổi mới sá ng tạo,
đưa Singapore trở thành điểm thu hút
các nhà sáng tạo trong và ngoài nước
và là điểm kết nối các trung tâm đổi
mới sáng tạo trên toàn thế giới, hỗ trợ
để SHTT và các ý tưởng sá ng tạo đi
ra thế giới. Đó là cách để ý tưởng
hôm nay trở thành tài sản ma i sau.
Thông điệp đã nhận được sự hưởng
ứng của nhiều khác h mời tham dự
diễn đàn đến từ Chính phủ và các tập
đoàn lớn trên toàn thế giới và phản
ánh rõ nét sự chuyển dịch mạnh mẽ
của hệ thống SHTT quốc tế.
Đoàn Việt Nam đã tích cực tham
dự các hoạt động của Tuần lễ SHTT
Singapore. Bên lề của sự kiện này,
Cục trưởng Đinh Hữu Phí đã có
nhiều cuộc gặp ngắn với Bộ trưởng
Bộ Tư pháp Singapore, Bộ trưởng Bộ
Công thươ ng Cam-pu-chia, Tổng
giám đốc Cơ quan SHTT Singapore,
Phó Chủ tịch Cơ quan Sáng chế Nhật
Bản, Phó Tổng giám đốc Tổ chức
SHTT thế giới và Giám đốc điều
hành Hiệp hội Nhãn hiệu quốc tế. Tạ i
các buổi gặp, Cục trưởng đã thông tin
cho Lã nh đạo SHTT các nước và các
tổ chức về những nỗ lực của Cục Sở
hữu trí tuệ trong việc tăng cường sự
đóng góp của SHTT đối với sự phát
triển kinh tế - xã hội, nhấn mạ nh
nhiệm vụ quan trọng của Cục SHTT
trước mắt là hoàn thiện và trình Thủ
tướng Chính phủ dự thảo Chiến lược
SHTT quốc gia. Cục trưởng cũng
cảm ơn sự giúp đỡ của các cơ quan,
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tổ chức SHTT đã dành cho Việt Nam
và bày tỏ mong muốn tăng cường
hợp tác hơn nữa nhằm nâng ca o năng
lực của hệ thống SHTT Việt Nam,
đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi của
các doanh nghiệp. Các vị lãnh đạo
SHTT các nước và cá c tổ chức đều
bày tỏ sự đánh giá ca o đối với s ự phát
triển nhanh và đúng hướng của hệ
thống SHTT Việt Nam, và khẳng
định SHTT sẽ ngày cà ng đóng vai trò
to lớn trong một thị trường lớn, đầy
tiềm năng và có sự tăng trưởng mạ nh
mẽ các hoạt động kinh doanh thươ ng
mại như Việt Nam. Vì sự đánh giá
tích cực dành cho Việt Nam, ngoài
các nước, các tổ chức đang có những
chươ ng trình hỗ trợ hiệ u quả dành
cho hệ thống SHTT Việt Nam, Cục
đã nhận được đề nghị tăng cường hợp
tác từ Hiệp hội Nhãn hiệu quốc tế
thông qua việc thảo luận về khả năng
ký kết một Văn bản hợp tác song
phương trong thời gian tới đây.
Sa u Tuần lễ SHTT Singapore
2017, Đoàn tiếp tục có các buổi trao
đổi với Cơ quan Sở hữu trí tuệ
Singapore (IPOS), Tổ chức Khoa
học, Công nghệ và Nghiên cứu
Singapore A*STAR và Trường đại
học Công nghệ Nanyang về kinh
nghiệm xây dựng chiế n lược SHTT
quốc gia, bao gồm các nội dung về
đẩy mạnh và tạo điều kiện cho hoạt
động nghiên cứu triển khai, thu hút
và khuyến khích các nhà sáng tạo,
đơn giản hóa thủ tục xác lập quyền

SHTT và hỗ trợ khai thác hiệu quả
quyền SHTT. Bên cạnh đó, Đoàn
cũng đã có các buổi làm việc cụ thể
về các chương trình SHTT quốc gia
mà Singapore đang xây dựng và triển
khai rất thành công. Kinh nghiệm của
Singapore trong các vấn đề nói trên
thực sự hữu ích cho quá trình nghiên
cứu, phục vụ việc xây dựng dự thảo
Chiến lược SHTT quốc gia của Việt
Nam.
Ngày 01/9/2017, Cục trưởng
Đinh Hữu Phí đã kết thúc thành công
chuyến công tác tại Singapore và lên
đường về nước./.
(Theo noip.gov.v n)
GIA N N A N C O N Đ Ư Ờ N G H ỒI
SI N H C Ủ A TP P
Sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình
Dươ ng (TPP ), dư luận đang rất quan
tâm đến việc liệu TPP có thể hồi s inh
với phiên bản chỉ 11 nước tham gia
hay không.

Co n đường hồi si nh của TPP đang gặp
nhi ều thách th ức.

Trê n thực tế, với khung hoạt
động hiện tại, TPP không thể tồn tại
mà không có sự tham gia của Mỹ. Do
đó, giữa tháng 7 vừa qua, các nhà
đàm phán đến từ 11 nước thành viên
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còn lại của TPP đã tụ họp ở Nhật
Bản, nhất trí thiết lập một khuôn khổ
mới và tiếp tục duy trì thỏa thuận
TPP với c ái tên “T PP 2.0” hay “TPP11”, đồng thời dự kiến sẽ tiến hành
một cuộc họp khác vào cuối mùa Hè
này, trước khi diễn ra hội nghị
thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh
tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)
ở Việt Nam vào tháng 11 tới.
Các quốc gia thuộc khu vực Thái
Bình Dương đều nhất trí rằng tự do
thương mại và hội nhập khu vực là
những phươ ng pháp hữu hiệu để kích
thích tra o đổi hàng hóa và đầu tư.
Hơn thế nữa, các tiêu chuẩn mới liên
quan đến quy tắc thươ ng mại hiện đại
trong những lĩnh vực như năng
lượng, thươ ng mại điện tử và các
điều khoản bảo vệ quyền SHTT , lao
động, môi trường trong TPP được
cho là những bước tiến đáng kể so
với các hiệp định còn nhiều thiếu sót
giữa cá c quốc gia thành viên của
TPP, kể cả Hiệp định Thươ ng mại tự
do Bắc Mỹ (NAFTA), vốn đã bước
sa ng tuổi thứ 22.
Những người phản đối quốc gia
Bắc Mỹ này tham gia vào TPP cho
rằng khối lượng nhập khẩu của
Canada vượt quá tổng lượng xuất
khẩu của nhiều nước thành viên và
nếu TPP có hiệu lực, sự mấ t cân bằng
thương mại giữa Canada với các
nước này sẽ ngày cà ng trầm trọng.
Theo một nghiên cứu, hàng rào thuế
quan được cắ t giảm tối đa giữa các

nước tham gia TPP có thể làm thâm
hụt thương mại giữa Canada với các
nước trong khu vực tăng ca o vì nhiều
sản phẩm Canada nhập khẩu từ các
nước thành viên TPP sẽ được đánh
thuế thấp hơn các sản phẩm mà
Canada xuất sang các nước này.
Trường hợp này đã từng xảy ra với
Canada sau khi Mexico chính thức
tham gia NAFTA vào năm 1994 hay
khi Hiệp định Tự do Thươ ng mại
Canada-Chile được đưa vào hoạt
động năm 1997 và Hiệp định Thươ ng
mại Tự do Canada-Peru được kí kết
năm 2009.
Theo giới phân tích, Chính phủ
Canada cần có cá i nhìn sâ u hơn về
từng ngành công nghiệp để xác định
các ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất
do TPP và những hậu quả đi kèm với
những lợi ích mà Canada già nh được
khi tham gia hiệp định bởi lẽ mỗi
ngày, Canada và các đối tác thươ ng
mại trao đổi hàng trăm mặt hàng khác
nhau.
Trê n thực tế, thị phần của
Canada trong thị trường của các nước
thành viên là khá nhỏ. Ngoài Mexico
và Nhật Bản chiếm tươ ng ứng 3,3%
và 2,3% tổng thươ ng mại hàng hoá
của Canada trong năm 2014 thì
những nước thành viê n khác chỉ
chiếm chưa đến 0,4% thươ ng mại
hàng hóa của Canada. Mặc dù các
thành viên của TPP thuộc khu vực
châ u Á có thể xâm chiếm thị trường
cung cấp các mặ t hàng thương mại
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của Canada nhưng nếu Canada quyết
định không tham gia TPP phiên bản
mới, thị phần của Canada vẫn không
thể được giữ toàn vẹn. Trên thực tế,
những tổn thất thương mại của
Canada có thể được bù đắp bởi sự
tiếp cậ n rộng rãi hơn trên các thị
trường mớ i.
Trong khi đó, Mỹ chỉ m uốn đàm
phán hiệp định song phươ ng với một
số nước , đặc biệt là Nhật Bản. Hậu
quả là Canada và cá c quốc gia đã có
thoả thuận thương mại song phươ ng
với Mỹ đều gặp phải tình huống
“khóc dở, mếu dở”. Do Nhật Bản
cùng với New Zealand đã phê chuẩn
thoả thuận ban đầu, giớ i phân tích
cho rằng Canada vẫn nên tham gia
vào TPP-11, đặc biệt sa u khi mấ t đi
vị thế trên thị trường của hiệp định đa
phương NAFTA. Hơn nữa, một hiệp
định TPP-11 có thể sẽ giúp các công
ty của Canada có cơ hội tự do tiếp
cận với các thị trường thuộc khu vực
Thái Bình Dương.
Sa u 2 ngày làm việc tại thủ đô
Tokyo, các nước tham gia đàm phán
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình
Dươ ng (TPP) đã nhất trí gặp lại nhau
tại Nhật Bản vào thá ng 10-2017,
nhằm đạt được mục tiêu đi đến ký kết
một thỏa thuận thương mại mới bên
lề Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn
Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình
Dươ ng (APEC) diễn ra tại Việt Nam
vào tháng 11-2017.
Tại vòng đàm phán ở Tokyo

(Nhật Bản), 3 nhóm công tác về luật
pháp, SHTT và các vấn đề khác đã
được thảo luận theo hơn 50 đề mục
yêu cầu của các nước thành viên, về
việc "đóng băng" một phần thỏa
thuận ban đầu, trong đó gồm nhiều
điều khoản do phía Mỹ đề xuất.
Tra ng Nikkei dẫn một nguồn thạo tin
cho biết, đàm phán về sở hữu trí tuệ
và các vấn đề pháp lý đã gần đi tới
hồi kết. Tuy nhiên, các cuộc thảo
luận về các lĩnh vực khác như điều
chỉnh doanh nghiệ p nhà nước , tự do
hóa chi tiêu chính phủ trở nên phức
tạp, phần vì đây là lần đầu tiên các
vấn đề này được đưa ra thảo luận lại.
Ngoài ra , các nước tham gia đàm
phán TPP cũng đang chia thành hai
luồng ý kiến khác nhau. Một vài quốc
gia mong muốn đàm phán lại nội
dung thỏa thuận này với sự tham gia
của 11 nước thay vì 12 nước như
trước đây. Nội dung TPP ban đầu bao
gồm nhiều điều khoản đạt được dưới
sức ép của Mỹ, đặc biệt là các ca m
kết về thể chế và quy định liên quan
tới đầu tư, sở hữu trí tuệ, lao động,
môi trường. Vào thời điểm đó, nhiều
nước chấp nhận đánh đổi nhằm nhận
được lợi ích to lớn từ thị trường Mỹ.
Nhưng khi xứ Cờ hoa thoái lui, việc
tiếp tục duy trì các quy định trên
không còn phù hợp với thực tế.
Các nhà đàm phán cũng cầ n xem
xét việc làm thế nào để thỏa thuận
mới này chính thức có hiệ u lực. Điều
khoản ban đầu của TPP yêu cầu cầ n ít
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nhất 6 quốc gia phê chuẩn để có hiệu
lực, chiếm 85% GDP kết hợp của các
bên tham gia. Điều kiện này khó lòng
đạt được sa u khi Mỹ - quốc gia chiếm
hơn 60% tổng GDP của các thành
viên ban đầu - rút khỏi Hiệp định.
Tiến trình thảo luận cũng sẽ khó
khăn hơn khi những vấn đề gai góc
như thuế và hạn ngạc h đối với hàng
nông sản nhập khẩu được đưa lên bàn
đàm phán. Ở thời điểm hiện tại,
không dễ dàng chút nào với 11 nước
thành viên còn lại c ủa TPP trong việc
nhất trí về những điều cầ n thực hiện
ngay và những điều nên "bỏ ngỏ" để
chờ động thái của Mỹ.
(Tổng hợp)
C Á C LĨN H V Ự C C Ủ A
SỞ H Ữ U T RÍ TUỆ
K H ỞI T Ạ O M ÔI TR Ư Ờ N G SỞ
H Ữ U T RÍ TUỆ T ẠI VIỆT N A M
Sáng 25/9 vừa qua, tại TPHCM,
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và
Công nghệ) phối hợp vớ i Tổ chức Sở
hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Quỹ
Tín thác Australia đã khai mạc chuỗi
sự kiện Khóa đào tạo nâng cao
“Chuyển giao công nghệ thành
công” và Hội nghị phỏng vấn các
viện nghiên cứu, trường đại học
trong khuôn khổ Dự án “Khởi tạo
môi trường sở hữu trí tuệ” của
WIPO.
Dự án “Khởi tạo môi trường

SHTT” do WIPO hỗ trợ nhằm nâng
cao năng lực sá ng tạo, quản lý và
thương mại hóa công nghệ của các
nước đang phát triển và kém phát
triển, đã được triển khai tại một số
nước trong khu vực như Malaysia,
Thái La n, Phillipines, Ấn Độ, Iran,
Mông Cổ. Tạ i Việt Nam, Dự án sẽ
được triể n khai trong 5 năm, từ năm
2018 đến năm 2022.

Hiện nay, Cục SHTT đã kết nối
được mạ ng lưới gồm 30 trung tâm sở
hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ
(TISC) trong các trường đại học, viện
nghiên cứu. Trong số 30 đơn vị này,
có 20 viện nghiên cứu, trường đại học
đăng ký tham gia Dự án nói trên do
WIPO hỗ trợ.
Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng
Cục SHTT cho biết, thời gian tới,
Cục sẽ tập trung nguồn lực để mạ ng
lưới T ISC vận hành ổn định, giúp các
trường đại học, viện nghiên cứu tăng
cường năng lực nội tại trong việc xác
lập quyền SHTT và chuyển giao công
nghệ; đặc biệt chú trọng tăng số
lượng sá ng chế của Việt Nam. Số
lượng sá ng chế này cũng là một chỉ
tiêu xếp hạng Chỉ s ố đổi mới sáng tạo
toàn cầu (GII) cầ n được cả i thiệ n theo
chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết
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19.
Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ
đang chủ trì, phối hợp với cá c bộ,
ngành xây dựng Chiến lược SHTT
quốc gia nhằm nâng tầm hệ thống
SHTT với cơ chế bảo đảm môi
trường cạ nh tranh lành mạnh, khuyến
khích hoạt động sá ng tạo, đổi mới,
thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển giao
và phổ biến thành quả sá ng tạo; phát
huy vai trò làm công cụ phát triển
kinh tế-xã hội c ủa hệ thống sở hữu trí
tuệ trong việc xây dựng nền kinh tế
tri thức .
(Theo baochinhphu.vn)
TẬ P H U Ấ N N Â N G C A O KIẾ N
TH Ứ C SỞ H Ữ U TRÍ TUỆ C H O
C Á C SỞ K H O A H Ọ C V À C Ô N G
N G HỆ
Ngày 22 đến 25/8/2017 vừa qua,
tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ
KH&CN đã tổ chức Tập huấn nâng
cao kiến thức về sở hữu trí tuệ
(SHTT) cho hơn 70 cán bộ chuyê n
trách của 37 Sở KH &CN trê n toàn
quốc.
Việc bồi nâng ca o kiến thức, kỹ
năng chuyên môn về SHTT nhằm
nâng ca o trình độ cho các cá n bộ ở
địa phươ ng, góp phần phục vụ công
tác quản lý, phục vụ doanh nghiệ p,
người dâ n theo đúng tinh thần chỉ đạo
của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công
nghệ và c hủ trươ ng của Cục SHTT .
Trong 04 ngày, học viên đã được
các cán bộ, giảng viên có kinh

nghiệm của Cục SHTT truyền đạt
kiến thức về đăng ký bảo hộ nhãn
hiệu, bao gồm đăng ký nhãn hiệu
theo Hệ thống Madrid; đăng ký bảo
hộ quyền SHTT cho các sả n phẩm
đặc thù của địa phươ ng dướ i dạng
nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng
nhận và chỉ dẫn địa lý; hướ ng dẫn
cách nộp hồ sơ đăng ký xác lập
quyền đối với Kiểu dáng công nghiệp
cũng như cách thức tra cứu thông tin
và soạn thảo bản mô tả sá ng chế.

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng
Cục SHTT cho biết trong bối cả nh
hội nhập quốc tế hiện nay, việc phát
huy vai trò của hệ thống SHTT là yêu
cầu tất yếu để xây dựng nền kinh tế
tri thức và bày tỏ mong muốn thông
qua lớp tập huấn, các học viên sẽ có
thêm các kỹ năng, kiến thức chuyên
môn sâ u về SHTT để phục vụ cho
hoạt động sá ng tạo, khoa học và công
nghệ và phát triển kinh tế - xã hội ở
địa phươ ng.
“Việc bồi dưỡng, nâng ca o kiến
thức, kỹ năng chuyên môn về SHTT
không những giúp cho cán bộ cá c Sở
KH&CN thực hiện tốt nhiệm vụ quản
lý nhà nước về SHTT ở địa phương,
mà còn giúp cho các địa phươ ng phát
triể n sả n phẩm chủ lực, nâng ca o giá
trị, hình ảnh thươ ng hiệu và khả năng
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cạnh tranh khi tham gia vào các mối
quan hệ thương mạ i”, Cục trưởng
Đinh Hữu Phí c ho biết thêm.
Theo đại diện một số sở
KH&CN, muốn phát triển kinh tế của
địa phươ ng phải thực sự coi trọng
doanh nghiệp, nhưng làm thế nào để
phát triể n thương hiệu của doanh
nghiệp trên thị trường thì các cán bộ
KH&CN là một trong những mắ t
xích quan trọng giúp đỡ doanh
nghiệp trong quá trình này. Do vậy,
những chươ ng trình tập huấn của Cục
SHTT là rất hữu ích.
Kết thúc khóa tập huấn, các học
viên đã được trao Giấy chứng nhận
hoàn thành chương trình tập huấn để
trở về cơ quan công tác./.
(Theo Most.gov.vn)
V AI T RÒ C Ủ A SỞ H Ữ U TRÍ T UỆ
TR O N G THỊ TR Ư Ờ N G K H O A
H Ọ C C Ô N G NG H Ệ
Sở hữu trí tuệ (SHTT) hay còn
gọi là tài sản trí tuệ là những sản
phẩm sáng tạo của bộ óc con người.
Ðó có thể là tác phẩm văn học, âm
nhạc, phần mềm máy tính, phát minh,
sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu
dáng công nghiệp...
Nghiên cứu tại các quốc gia phát
triển đều cho thấ y tài sản vô hình
đang chiếm tỷ lệ lớn trong tổng tài
sản của doanh nghiệ p, trong đó tài
sản trí tuệ là bộ phận quan trọng nhất.
Tổng giám đốc tổ chức Sở hữu trí tuệ
thế giới (WPO) – Kamil Idris – đã

khẳng định: “SHTT là một “c ông cụ
đắc lực” để phát triể n kinh tế”.
Một công nghệ được bảo hộ
quyền sở hữu công nghiệp thì chủ sở
hữu của nó có quyền ngăn cấm người
khác sử dụng công nghệ đó. Như vậy,
người khác chỉ c ó quyền sở hữu hoặc
quyền sử dụng công nghệ nếu được
chủ sở hữu công nghệ chuyển gia o.
Việc chuyển giao này thực chất là
việc thuê, mua, bán hàng hóa công
nghệ.
SHTT trên thực tế cũng là một tổ
chức trung gian của thị trường
KHCN. Đây là một bước quan trọng
trong thị trường bởi vì nó xác lập chủ
quyền sả n phẩm khoa học công nghệ
cho cả 2 bên cung cầu là doanh
nghiệp & viện, trường...
Do những yếu tố đặc thù của
mình, thị trường KHCN hiện nay rất
khó có thể vận hành một các trơn tru
nếu không có các hoạt động SHTT.
Đặc biệt, vấn đề định giá tài sản trí
tuệ và chuyển giao công nghệ rất
phức tạp, doanh nghiệp thường khó
có thể làm được nếu không có các tổ
chức trung gian về SHTT. Theo
thống kê đến thời điểm hiện tại, toàn
TP.HCM có gần 200 tổ chức đại diện
SHTT, sở hữu công nghiệp đang
tham gia trong thị trường. Phần lớn
các tổ chức này thường cung cấ p dịch
vụ xác lập quyền và bảo vệ quyền
cho khác h hàng.
Đem vấn đề SHTT hỏi thêm TS
Đinh Minh Hiệp –Trưởng ban quản
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lý khu nông nghiệp công nghệ ca o
TP.HCM, ông Hiệp chia sẻ : "Hiện
nay cá c nhà khoa học bắt đầu quan
tâm nhưng để người làm ra sá ng chế
viết được mô tả sáng chế còn khó.
Đã có những tổ chức hỗ trợ cho hoạt
động này nhưng có phải dân chuyên
môn hay không + chi phí dịch vụ. Do
đó cần hỗ trợ cho nhà khoa học
chuyển thành nhà công nghệ, biết làm
và khai thác sáng chế như thế nào".
Ngoài tổ chức hội thảo cầ n đẩy
mạnh đào tạo, không chỉ về quản trị
viên tài sản trí tuệ ma ng tính chất
chung mà nên phối hợp với các
trường ĐH, viện nghiên cứu để tổ
chức các khóa chuyên sâ u cho dân
khoa học chuyển qua công nghệ và
có nhận thức đúng hơn về sá ng chế
và khai thác sá ng chế này dưới dạng
tài sản trí tuệ của mình.
Chưa kể thực trạng hiện nay,
ngôn từ của SHTT tích hợp với ngôn
từ chuyên môn của KHCN không
đơn giản. Chính điều đó dẫn đến sức
cản (nhà khoa học đăng ký sá ng chế).
Cộng thêm vấn đề hỗ trợ bảo hộ sa u
đó. Các tổ chức trung gian đã có
nhiều hoạt động nhưng doanh nghiệp
chuyên môn lại không nhiều. Đa
phần những người làm SHTT là bên
luật qua, những người c ó kiến thức về
chuyên môn không nhiều. Nước
ngoài có hệ thống chuyên gia hỗ trợ
cho viết mô tả sá ng chế nhưng ở Việt
Nam hiện chưa có. Theo ông Hiệp
việc viết và bảo hộ sá ng chế ở VN

không đơn giản.
Cục SHTT đã thường xuyên có
những hội thảo trao đổi về chuyên
môn để các tổ chức sỏ hữu công
nghiệp nắm rõ hơn về thực tế và
những lưu ý trong thực hiện đại diện
cho các chủ sở hữu tài sản trí tuệ".
(Theo sohuutritue.net.v n)
Ý TƯ Ở N G SÁ NG T ẠO –
PH Á T MI N H SÁ N G C H Ế
Ý T Ư Ở N G SÁ N G T Ạ O
 Chế tạo th ành công thiết bị điện
tử m ới có thể kéo giãn
Các nhà khoa học tại Đại học
Houston, Mỹ, vừa chế tạo thành công
một dạng thiết bị điện tử có thể ké o
giãn mới s ử dụng vật liệu cao su, hứa
hẹn mang lại nhiều đóng góp cho
việc kiểm tra sức khỏe, cấy y học và
làm da nhân tạo.
Đây là “một chiến lược hoàn
toàn mới” để phát triển các vật liệu
điện tử có thể kéo giãn, có cấu trúc
tương tự ca o su, khác hẳn cá c vật liệu
điện tử truyền thống, đặc biệ t là chất
bán dẫn, dễ gãy, vỡ và không có tính
đàn hồi.
Trong công trình của mình, TS
Cunjiang Yu tại Đại học Houston
cùng cá c cộng sự đã phát triển một
hỗn hợp nano ca o su có thể kéo giãn
một các h tự nhiên, được làm từ tất cả
nguyên liệu thuộc chất nhựa đàn hồi,
trong đó có ca o su silicon và sợi nano
bán dẫn hữu cơ.
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virut, có tác dụng trong điều trị bệnh
tim và ung thư.

Cuộc kiểm tra tại phòng thí
nghiệm cho thấy vật liệu này giữ
nguyên chức năng khi được kéo giãn
50%. TS Yu cho biết, phát minh này
có các ưu điểm là đơn giản, có thể
sản xuất với số lượng lớn với chi phí
thấp.
Để minh họa một số ứng dụng
của vật liệu, các nhà nghiên cứu đã
dùng vật liệ u để chế tạo da thông
minh cho robot, bằng cách tích hợp
vật liệu này lên một găng tay để cho
phép dịch ngôn ngữ ký hiệu. Loại da
cảm biế n nhiệt độ lắp trên tay robot
cũng cả m nhận được nhiệt độ của các
cốc đựng nước nóng, lạnh.
TS Yu cho biết kết quả nghiên
cứu này sẽ tác động tới sự phát triển
tương lai các thiết bị điệ n tử mề m có
thể mặc được , và một loạt ứng dụng
rộng rãi khác .
(Theo TTXVN)
 Vỏ hạt bơ có thể giúp điều trị
bệnh tim và un g th ư
Những lợi ích tiề m tàng của quả
bơ đã được chứng minh từ việc giảm
cholester ol đến trợ giúp giảm cân.
Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của
nhóm các nhà khoa học đến từ Hoa
Kỳ cho thấy vỏ hạt bơ chứa nhiều
hợp chất hóa học có thể giúp diệt

Vỏ hạt bơ có thể chữa bệnh tim và
ung thư cho con người

Kết quả của nghiên cứu về bơ
năm 2015 cho thấy ăn bơ có liên
quan đến mức cholesterol thấp ở
những người thừa câ n hoặc béo phì,
trong khi c ác nghiên cứu khác đã cho
thấy việc tiêu thụ bơ làm giảm nguy
cơ hội chứng chuyển hóa. Tấ t nhiên,
lợi ích đó dựa trên việc ăn quả bơ, vì
da và hạt của quả thường bỏ đi. Tuy
nhiên, nghiên cứu mới này đã tìm
thấy nhiều tác dụng của vỏ hạt bơ.
Đồng tác giả nghiên cứu Tiến sĩ
Debasish Bandyopadhyay đến từ Đại
học Te xas Rio Grande Valley ở
Edinburg cùng các đồng nghiệp đã sử
dụng khoảng 300 vỏ hạt bơ khô. Sa u
khi nghiền thu được khoảng 600g bột
vỏ hạt bơ. Sa u đó trộn bột với ba
muỗng dầu hạt khô và hơn 1 muỗng
cà phê sáp vỏ hạt. Tiếp theo họ sử
dụng phân tích quang phổi khối sắc
ký để xác định cá c hợp chất hóa học
có trong dầu và sá p vỏ hạt. Họ đã đã
xác định được 116 hợp chấ t có trong
dầu vỏ hạt bơ, rất c ó lợi cho sức khoẻ
con người, mà không thể tìm thấy
trong hạt bơ. Một số hợp chất đặc
biệt được chú ý ở dầu vỏ hạt là rượu
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behenyl, axit dodecanoic, và
heptacosa n. Rượu Behenyl được sử
dụng trong thuốc kháng vi-rút, axit
dodecanoic được biết là làm tăng
cholesterol "có lợi" và heptacosa n
hứa hẹn có thể diệt khối u.
Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã
xác định các hợp chất trong sá p vỏ
hạt bơ được sử dụng làm chất phụ gia
thực phẩm butylated hydroxytoluene
và trong nhiều sản phẩm mỹ phẩm,
gồm phthalate bis (2-butoxyethyl).
Các nhà khoa học đang có kế hoạc h
điều chỉnh những hợp chất hóa học
được xác định trong dầu vỏ hạt bơ
với mục đíc h phát triể n các loại thuốc
mới an toàn hơn.
(Theo vista.gov.vn)
 Màn g nhựa biến đổi ngăn ngừa
ô nhiễm trong công ng hiệp th ực
phẩm và y sinh h ọc
Theo một nghiên cứu được công
bố gần đây, các màng nhựa được
thiết kế đặc biệt và tích hợp vớ i "Nhalamines", các nhóm hóa chất đặc
biệt, trên nền nhựa polyme có thể
ngăn ngừa ô nhiễm vi khuẩn trong
ngành thực phẩm và y sinh học.
Các màng nhựa giết chết vi
khuẩn trên mà ng sinh học, và ngăn
ngừa vi khuẩn hình thành ở màng
sinh học ngay từ đầu. Phim sinh học
là nơi tụ tập các vi khuẩn làm tăng
khả năng kháng của vi khuẩn đối với
thuốc tẩy uế cũng như các chất khử
trùng. Theo báo cáo của chuyên gia,

"mà ng sinh học là nguyên nhân hàng
đầu gây nhiễm chéo giữa thực phẩm
và phi thực phẩm khi tiếp xúcbề mặ t
bị ô nhiễm”.

Giáo sư Nitin Nitin, Đại học
California, cho biết: "Chúng tôi đã
thử nghiệm các màng nhựa biến đổi
này bằng các h sử dụng hai mầm bệnh
thực phẩm có chứa Esc herichia coli
và Lister ia. "Các thí nghiệm đã được
tiến hành để đánh giá việc phòng
ngừa hình thành màng sinh học, cũng
như ngăn ngừa trước các màng sinh
học hình thành”.
N-halamines gồm một nguyên tử
nitơ và một clo, trong một số trường
hợp có thêm các nguyên tố khác . Tùy
thuộc vào thành phần chính xác , Nhalamines có thể giết chết vi khuẩn
khi tiếp xúc, hoặc bằng cách phóng ra
clo để diệt vi khuẩn. Trong những
trường hợp sa u, rửa các màng nhựa
trong thuốc tẩy có thể hồi lại Nhalamines bằng clo, như được trình
bày trong nghiên cứu.
Giáo sư Nitin cho biết: "Nhiều
bệnh bùng phát từ thực phẩm có thể
được phát hiện từ sự nhiễm bẩn chéo
giữa thực phẩm vớ i vi khuẩn gây
bệnh. Hiện tại, chúng ta không có
các h tiếp cận tích cực để liên tục
ngăn ngừa sự lắng đọng vi khuẩn
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trong quá trình chế biến thực phẩm
và chỉ c ó thể loại bỏ các chất này sau
khi chế biến - trong quá trình làm
sạch. Những rủi ro tương tự vẫn còn
tồn tại trong môi trường bệnh viện".
Các chất khử trùng thông thường
không có tác dụng trong môi trường
sản xuất thực phẩm, bởi vì việc tiếp
cận cá c khu vực có khả năng bị
nhiễm bẩn rất hạ n chế.
Giáo sư Nitin lưu ý rằng các
mà ng nhựa được sử dụng trong
nghiên cứu này rất đa năng, và có thể
được đúc hoặc mô phỏng thà nh các
hình dạng khác nhau "như băng
truyền, quả cầ u tự vệ sinh, thùng
nhựa để vận chuyển thực phẩm, hoặc
miếng nhựa cho dụng cụ y sinh học.
Hơn nữa , các màng nhựa này có thể
dễ dàng được gắn thêm vào cá c thiết
bị hiện có như một m iếng lót”.
(Theo vista.gov.vn)
 Cửa sổ thông minh có thể
chuyển màu tron g vòng 1 phút
Theo một nghiên cứu mới của
nhóm các nhà khoa học đến từ Đại
học Stanford - Hoa Kỳ, công nghệ
cửa sổ thông minh mới c ó thể làm mờ
kính, thay đổi từ dạng trong suốt
sang dạng tối trong khoảng thời gian
1 phút, có thể giúp cắt giảm chi phí
làm nóng và làm mát các tòa nhà lên
tới 20%.
Công nghệ này được sử dụng
chủ yếu trong má y bay và ô tô. Ví dụ,
Boeing trang bị cá c cửa sổ nhuộm

mà u vào chiếc má y bay phản lực 787
Drea mliner hàng đầu của hãng. Một
số nhà sản xuất ô tô hạng sa ng cũng
sử dụng vật liệu điệ n sắc để sản xuất
gươ ng chiếu hậu.

Cửa sổ thông minh này dựa vào
nguyên lý hoàn toàn khác so với
những giải pháp thay thế hiện tại
được gọi là cửa sổ động. Nhóm
nghiên cứu đã sử dụng cách tiếp cậ n
mới bằng gel polymer có chứa ion
kim loại được áp dụng trên một điện
cực trong suốt. Khi điện áp được đặt
vào, các ion kim loại đặt trên tấm
điện cực, ngăn chặn tất cả các bước
sóng của ánh sá ng. Sa u khi điện áp
đối diện được đặt vào, cửa sổ sẽ
chuyển đổi trở lại trong suốt.
Trưởng nhóm nghiên cứu
Michae l McGehee - Giáo sư về khoa
học và kỹ thuật vật liệu tại Đại học
Stanford, cho biết: “P hươ ng pháp
mới này ma ng lại nhiều ưu điểm so
với công nghệ cử a sổ electrochromic
(điện sắc) hiện tại”.
Trong nghiên cứu, chúng tôi đã
tiêm dung dịch polymer vào kính,
vốn ít tốn kém và có thể mở đường
cho việc sử dụng rộng rãi cá c cửa sổ
nhuộm màu, đặc biệt là trong xây
dựng. Trong các tòa nhà, cửa sổ
nhuộm màu có thể giúp cắ t giảm chi
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phí sưởi và làm má t lên đến 20%,
bằng cách cho phép mọi người điều
chỉnh lượng ánh sá ng đi vào phòng.
Ngoài chế độ hoàn toàn trong suốt
hoặc hoàn toàn tối, cửa sổ có thể
được nhuộm màu một phần, chỉ lọc
ra một s ố ánh sáng.
Trong quá trình thử nghiệm,
nhóm nghiên cứu điều tra đã bật và
tắt cử a sổ ít nhất 5.500 lần và không
thấy sự thay đổi trong việc truyền ánh
sá ng. Hiện tại, các nhà nghiên cứu đã
chế tạo nguyên mẫu có kích thước 25
cm 2 và họ đã đàm phán với các nhà
sản xuất để giúp họ phát triển công
nghệ.
(Theo vista.gov.vn)
 Phát minh qu y trình m ới chiết
xuất đường từ gỗ
Một nhóm các nhà nghiên cứu
tại trường Đại học Delaware đã phát
minh ra một quy trình chiết xuất
đường hiệu quả từ vỏ bào, lõi ngô và
các chất thải hữu cơ khác được thu
gom từ các k hu rừng và trang tr ại.

Nguyên liệu sinh học tái tạo này
có thể trở thành lựa chọn giá rẻ và
bền vững để thay thế dầu mỏ được sử
dụng để sả n xuất hàng tấn hàng hóa
tiêu dùng. Theo một khảo sá t, hơn

một nửa số người tiêu dùng ở Hoa Kỳ
sẵn sàng trả nhiều tiền để mua các
sản phẩm thân thiện với môi trường.
Trong thập kỷ qua dù đã có sự
chuyển hướng sa ng sử dụng loại c hất
thải được gọi là sinh khối ligno
xenlulô để tạo ra các hóa chất sả n
xuất nhựa phân hủy sinh học, dược
phẩm, mỹ phẩm và nhiên liệu sinh
học, nhưng các cá c nhà má y sản xuất
nhiên liệu sinh học lại gặp khó khăn
trong việc tìm kiếm nguồn cung cấ p
ổn định và phải đươ ng đầu với vấ n đề
chi phí xử lý ca o. Vỏ bào và lõi ngô
là vật liệ u đơn giản và giá rẻ nhưng
rất khó phân tách về mặ t hóa học.
Ngành công nghiệp hiện đã tách
được đường từ lignin thông qua một
quy trình gồm hai bước , trong đó
bước một là sử dụng hóa chất mạ nh
và các điều kiện phản ứng và bước
hai là sử dụng enzym đắt tiề n. Quy
trình này làm cho đường được sả n
xuất có giá thành ca o và các sản
phẩm cuối cùng dù tái tạo, nhưng ít
cạnh tranh hơn so với đường được
sản xuất bằng dầu mỏ.
Tuy nhiên, quy trình mới của
trường Đại học Delaware chỉ có một
bước và không đòi hỏi bước tiền xử
lý riêng biệt thường được áp dụng
trong cá c nhà má y sản xuất nhiên liệu
sinh học để phân hủy lignin từ
xenlulô polyme đường và hemi
xenlulô. Công nghệ này kết hợp bước
tiền xử lý và thủy phân xenlulô và
hemi xenlulô và hoạt động trong điều
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kiện nhiệt độ tươ ng đối thấp (85°C)
và thời gian phản ứng ngắn (một giờ),
nên tiêu thụ hiệu quả năng lượng và
nước .
Điểm cốt lõi của công nghệ mớ i
là sử dụng dung dịch muối vô cơ đậm
đặc với một lượng nhỏ axit khoáng
sản. Dung dịch muối đặc trưng chỉ
cần một lượng nước tối thiểu. Dung
dịch này làm nở các hạt gỗ hoặc sinh
khối khác , cho phép dung dịch tươ ng
tác với các sợi. Các tính chất độc đáo
của dung dịch muối làm cho phươ ng
pháp này trở nên rất hiệu quả với hàm
lượng đường về lý thuyết đạt 95%.
Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã
kết hợp quy trình này với một bước
nữa được gọi là phản ứng khử nước
để chuyển đổi đường thành các furan
và cho phép tái chế dung dịch muối.
Furan là hợp chất rất linh hoạt được
dùng làm nguyên liệu để sản xuất hóa
chất đặc biệt.
(Theo vista.gov.vn)
PH Á T MI N H SÁ N G C H Ế
 Sáng chế bồn chiên làm lợi cả tỷ
đồn g cho doanh ngh iệp
Anh Nguyễn Duy Tân hiện là
trưởng phòng cơ điện - Công ty
TNHH xuất nhập khẩu thực phẩm Á
Châu (xã Song Thuận, huyệ n Châu
Thành, Tiền Giang) không ngừng tìm
tòi, nghiên cứu và có nhiều sáng chế
hữu ích; trong đó, nhiều sáng chế
mang lại lợi nhuận hàng tỷ
đồng/năm.

Trong quá trình công tác, những
vấn đề khó khăn, bức xúc xuất phát
từ thực tế sả n xuất tại công ty luôn
kích thích anh động não tìm ra những
giải pháp tối ưu để giải quyết; trong
đó, anh có nhiều giải pháp, sá ng chế
hữu ích như: tận dụng nhiệt độ ca o
của đường ống thải khói để làm nóng
nước cấp vào lò hơi; cải tiến má y gọt
vỏ khoai tây theo hướng tiết kiệm chi
phí, nâng ca o chất lượng, hiệu quả;
cải tạo bồn chiên thực phẩm đảm bảo
an toàn, nâng ca o chất lượng sả n
phẩm và tiết giảm đáng kể chi phí sản
xuất…

Đặc biệt, việc sá ng chế bồn
chiên một số thực phẩm xuất khẩu
như: c hả giò, tôm cuộn khoai tây… là
sá ng chế ma ng lại hiệu quả to lớn và
thiết thực nhất c ủa anh. Anh Tân cho
biết, khi công ty tiến hành sản xuất
một số sả n phẩm “thức ăn nhanh”
theo đơn hàng của Hàn Quốc và một
số nước châu Âu, việc sử dụng bồn
chiên bằng kim loại do Đài Loan sản
xuất có một số nhược điểm. Do yêu
cầu đơn vị nhập khẩu cũng như qua
gợi ý của ban giám đốc, anh tìm đọc
nhiều tài liệu liên quan và bắt tay vào
nghiên cứu.
Sá ng chế của anh dựa trên
nguyên tắc kinh điển là sử dụng bồn
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chiên chứa 2 lớp chất lỏng: nước và
dầu (dầu nổi trên nước do có trọng
lượng riêng nhỏ hơn). Bồn chiên
được anh cải tiến có chiều ca o 40 cm
gồm lớp nước tầng đáy có chiều ca o
180 cm, bên trên là lớp dầu ca o 120
cm, vỉ c hiên ca o 70 cm được đặt giữa
lớp dầu. Lớ p dầu được đun nóng
bằng một điện trở và nhiệt độ khi
chiên có thể đạt từ 165 - 1700C. Lớp
nước được giữ cố định ở nhiệt độ
không quá 300C và là nơi chứa cá u
cặn. Do không chứa cá u cặ n khét và
không tiếp xúc với đáy bồn nên lớp
dầu lúc nào cũng trong và không bị
đổi màu. Nhờ vậy, chất lượng, màu
sắc của thành phẩm luôn ổn định và
đảm bảo đồng đều.
Để tránh cho lớp nước tầng đáy
bị dầu làm sôi và bắn ra ngoài, phía
dưới bồn chiên, anh thiết kế bộ phận
gia nhiệt để làm má t và giữ nhiệt độ
của nước luôn ở mức dưới 300C (lớp
nước tầng đáy được lắp một bơm
tuần hoàn để bơm nước qua hệ thống
đường ống dạng lò xo ngâm trong
bồn nước má t).
Đến nay, anh Tâ n đã sản xuất ra
được 5 bồn (chuẩn bị hoàn thành bồn
chiên thứ 6) để trang bị cho phân
xưởng sả n xuất với chi phí vật tư
khoảng 45 triệ u đồng/bồn (bằng giá
bán của bồn chiên thường do Đài
Loan sản xuất).
(Theo khoahocphattrien.vn)
 Học sinh miền núi chế tạo máy

bay thăm d ò đám cháy
Đó là em Lê Quý Đức (lớp 9,
trường THCS Thị trấn Khe Tre,
huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Máy bay th ăm dò đám cháy của học sinh
miền núi N am Đông.

Quý Đức cho biết, Nam Đông là
một huyện miền núi với lợi thế câ y
trồng chủ lực là câ y nguyên liệu như
keo, thông, ca o su. Vào mùa hè, nắng
nóng có nguy cơ cháy rất ca o. Trên
địa bàn từng xảy ra những đám cháy
lớn, địa hình hiểm trở, khó quan sá t,
khó đưa ra các phương pháp tiếp cậ n
và chữa cháy.
Quý Đức cho biết thêm , bố em
cũng là người đam mê bộ môn này.
Nhưng má y bay của bố em thường
được nhập khẩu nguyên chiếc từ
nước ngoài về hoặc do các công ty
chuyên nghiệp mô hình thiết kế, mỗi
chiếc má y bay như vậy có giá thành
rất cao.
Đôi khi đi xe m bố em bay, chỉ cần
một sơ suất nhỏ là chiếc máy bay sẽ
tan thành từng mả nh, rất thiệt hại về
kinh tế. Vì thế nên em đã có ý tưởng
làm một c hiếc má y bay từ các vật liệu
rẻ tiền, nhưng vẫn thực hiệ n được
chức năng của một chiếc má y bay
thật.
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Vào tháng 3/2016, Quý Đức bắt
bắt tay vào thực hiện ý tưởng. Ròng
rã hơn 1 tháng tập trung tất cả công
sức và sự giúp đỡ của thầy và bố,
cuối cùng em đã hoàn thành và thử
nghiệm tốt ở nhiều địa điểm có không
gian rộng. Đề tài được xây dựng trên
cơ sở thiết bị bay được đẩy bằng
phản lực của cánh quạt, thân má y bay
làm bằng xốp nhẹ ốp đề ca n tạo khí
động học giúp má y bay lướt nhanh
hơn.
Sản phẩm của em có thể áp dụng
ở các huyện miền núi, vùng sâ u vùng
xa, biên giới, hải đảo, những nơi còn
nghèo, chưa có điều kiện đầu tư về
phòng cháy chữa cháy, cứ u hộ cứ u
nạn.
(Theo khoahocphattrien.vn)
 Nữ tiến s ĩ chế công n ghệ giá rẻ
giữ vải th iều tươi hơn 1 th áng
TS Phạm Thị Thu Hà (Viện Hóa
học, Viện Hàn lâm Khoa học Công
nghệ) cùng các đồng nghiệp đã xây
dựng thành công quy trình bảo quản
quả vải bằng màng bao gói k hí quyển
biến đổi (MAP ) giúp quả vải có thể
tươi ngon tới hơn 1 tháng.

Công nghệ chế tạo màng MAP
được Viện Hóa học nghiên cứu và

phát triển từ năm 2008. Loại màng
này được chế tạo từ các loại nhựa
nhiệt dẻo ở dạng nguyên sinh nên
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm .
Điểm đặc biệt của công nghệ chế
tạo màng MAP này là đã được nhóm
nghiên cứu thêm một số phụ gia giúp
mà ng MAP có khả năng thẩm thấu
khí chọn lọc - hút CO2 và đẩy oxy,
hạn chế quá trình hô hấp của hoa quả
giữ được tươ i hơn, không bị đọng
nước , úng nước bên trong như các
loại màng, túi truyền thống.
Kết quả cho thấy, sau 4 tuần bảo
quản ở nhiệt độ 4 độ C, tỉ lệ hư hỏng
của quả vải bảo quản trong màng
MAP do Viện Hóa học sả n xuất
tương đương với màng MAP có
nguồn gốc từ Hàn Quốc, chỉ khoảng
hơn 4%. Trong khi đó, tỉ lệ hư hỏng ở
loại túi PE truyền thông là 100%.
Tuy nhiê n, TS Hà và đồng sự
cũng nhận thấy, mức độ ổn định màu
vỏ quả bảo quản bằng màng MAP
không cao.
(Theo Vietnamnet)
V Ă N B Ả N P H Á P LU Ậ T
N G HỊ ĐỊ N H 43/2017/N Đ- C P C Ủ A
C HÍN H P H Ủ V Ề N H Ã N H À N G
HOÁ
Ngày 14/04/2017, Chính phủ đã
ban hành Nghị định số 43/2017/NĐCP về nhãn hàng hóa, quy định tổ
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
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hàng hóa tại V iệt Nam.
Trừ một số hàng hóa như: Bất
động sả n; Hành lý của người xuất
cảnh, nhập cả nh, tài sản di chuyển;
Hàng hóa là thực phẩm tươ i, sống,
thực phẩm chế biến không có bao bì
và bán trực tiếp cho người dùng;
Hàng hóa đã qua sử dụng; Hàng hóa
xuất khẩu không tiêu thụ nội địa;
Hàng hóa là nhiên liệu, nguyên liệu,
vật liệ u xây dựng, phế liệ u không có
bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu
dùng…
Trong đó, nhãn hàng hóa bắt buộc
phải thể hiện các nội dung gồm: Tên
hàng hóa; T ên và địa chỉ c ủa tổ chức,
cá nhân chịu trác h nhiệm về hàng
hóa; Xuất xứ hàng hóa và các nội
dung khác theo tính chất c ủa mỗi loại
hàng hóa. Cụ thể, với nhóm hàng hóa
là lươ ng thực, nhãn hàng hóa bắt
buộc phải có định lượng, ngày sản
xuất, hạn sử dụng, thông tin cả nh báo
(nếu có); với rượu, phải có định
lượng, hàm lượng etanol, hạn sử
dụng (nếu có), hướng dẫn bảo quản
(đối với rượu vang), thông tin cả nh
báo (nếu có), mã nhận diện lô (nếu
có); đối với thuốc lá, thông tin bắt
buộc trên nhãn bao gồm định lượng,
ngày sản xuất, thông tin cả nh báo,
hạn sử dụng và mã số, mã vạch…
Với hàng hóa nhập khẩu vào Việt
Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc
thể hiệ n chưa đủ những nội dung bắt
buộc bằng tiếng Việt thì phải c ó nhãn
phụ thể hiện những nội dung bắt buộc

bằng tiế ng Việt và giữ nguyên nhãn
gốc của hàng hóa. Nhãn phụ cũng
được sử dụng với hàng hóa không
xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra
lưu thông trên thị trường, đồng thời,
phải có dòng chữ in đậm “Được sả n
xuất tại Việt Nam ”.
Riêng với nhãn hàng hóa, bao bì
thương phẩm gắn nhãn hàng hóa
được sả n xuất, in ấn trước ngày
01/06/2017 vẫn được tiếp tục sử dụng
đến hết ngày 01/06/2019.
Nghị định này có hiệu lực thi
hành từ ngày 01 tháng 6 năm
2017. Nghị định số 89/2006/NĐCP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của
Chính phủ về nhãn hàng hóa hết hiệu
lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu
lực thi hành.
(Theo most.gov.vn)
TIN H O ẠT Đ Ộ N G
H O ẠT ĐỘ N G C H U N G
 M ở rộng vùng trồng n hãn xu ồng
cơ m vàng
Nhãn xuồng cơm vàng được xe m
là loại trái cây đặc sản của tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu (BR-VT). Tháng 8
đang là cao điểm của mùa thu hoạch
nhãn xuồng, năm nay được mùa, giá
bán cao nên các hộ dân trồng nhãn
thu lãi lớn. Hiện tỉnh đã lập đề án
quy hoạch vùng trồng nhãn, xây dựng
thương hiệu cho trái nhãn xuồng
“made in BR-VT”.
Trước khi trồng nhãn, ông Phạm
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Văn Hồng (ấp Nhân Thuận, xã
Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc)
trồng rau màu nhưng hiệu quả kinh tế
không ca o. Nhận thấy câ y nhãn phù
hợp với điều kiệ n thổ nhưỡng tại địa
phương, tuổi thọ ca o, thị trường lại
ổn định, từ năm 2006, ông Hồng
chuyển sa ng trồng nhãn xuồng cơm
vàng. Hiện gia đình ông Hồng có
khoảng 2ha nhãn xuồng cơm vàng
cho năng suất 12-13 tấn/năm. “Vườn
nhãn này năm nào cũng cho lãi ròng
hơn 150 triệu đồng. Nhờ vậy mà cả
nhà tui sống khỏe”, ông Hồng nói.

Ông Phan Văn Đấu (tổ 21, ấp Mỹ Hòa, xã
Lo ng Mỹ, huyện Đất Đỏ) thu hoạch nhãn.

Theo các hộ trồng nhãn, việc lai
tạo, người trồng nhãn nay đã biết áp
dụng KH-CN để cho ra những giống
nhãn đặc trưng, có năng suất, giá bán
cao. Gia đình ông Phan Văn Đấu (tổ
21, ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, huyện
Đất Đỏ) có 1ha nhãn xuồng ghép.
Ông Đấu cho biết, đây là loại nhãn
được lai ghép từ câ y nhãn tiê u và
nhãn xuồng để cho ra loại trái vừa to,
cơm dày nhưng hạt nhỏ. Trung bình 1
năm, vườn nhãn cho thu hoạc h được
5 tấn, bán cho thươ ng lái tại vườn với
giá từ 100-130 ngàn đồng/kg (nhãn
xuồng cơm vàng lai tiêu); 40-60 ngàn
đồng/kg (nhãn xuồng), trừ các khoản

chi phí, ông thu lãi từ 150-200 triệu
đồng.
Nhắc đến nhãn xuồng cơm vàng
không thể không nói đến nhãn xuồng
được trồng ở TP. Vũng Tàu. Được
biết, trên địa bàn TP. Vũng Tàu có
khoảng 30ha diện tíc h trồng nhãn
xuồng cơm vàng, tập trung chủ yếu
tại phường 11, 12. Giống nhãn xuồng
cơm vàng Hai Duyệt nổi tiếng khắp
miền Đông Nam bộ bởi trái to, cơm
vàng, dày, vị ngọt thanh. Người nhân
giống thành công loại nhãn này chính
là ông Bùi Quang Duyệt (khu phố 1,
phường 12, TP. Vũng Tàu). Đầu
tháng 8 đến thăm vườn nhãn của ông
Duyệt, hơn 300 gốc nhãn xuồng cơm
vàng trên diện tích 8.000m2 đang vào
độ thu hoạc h, quả sai lúc lỉu. Hiện giá
nhãn xuồng bán tại vườn dao động từ
65-120 ngàn đồng/kg.
Theo Trung tâm KNKN tỉnh, sở
dĩ nhãn xuồng cơm vàng BR-VT có
chất lượng tốt hơn các nơi khác là do
ngoài kinh nghiệm chă m sóc “gia
truyền” của người trồng nhãn, vùng
đất cá t này giàu nguyên tố kaly và
các nguyên tố vi lượng khác … Đó là
yếu tố quan trọng làm cho nhãn
xuồng cơ m vàng BR-VT ngon, ngọt
có mà u vàng ráo rất đặc trưng, độ
brix thịt trái (20,1-22,2%), tỉ lệ thịt
trái (61,1-62,4%) ca o vượt trội so với
nhãn xuồng cơm vàng trồng ở những
vùng đất khác. Được biết, hiện nay,
trên địa bàn tỉnh BR-VT có 700ha
nhãn xuồng cơm vàng, trồng tập
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trung tại TP. Vũng Tàu và cá c huyện
Tâ n Thành, Xuyên Mộc, Đất Đỏ.
Hiện Sở NN-PTNT đang lập đề án
quy hoạc h 2.000ha đất cá t ven biển
tại TP.Vũng Tàu, huyện Tâ n Thành
và Xuyên Mộc để trồng nhãn xuồng
cơm vàng vì đây là loại trái câ y dễ
trồng, phù hợp với thổ nhưỡng của
BR-VT và cho giá trị kinh tế ca o.
Theo Sở KH-CN, những năm
gần đây, Trung tâm Nghiên cứu câ y
ăn quả miền Đông Nam bộ đã phối
hợp với Sở thực hiện đề tài “Xây
dựng quy trình sản xuất nhãn xuồng
cơm vàng theo tiêu chuẩn GAP”.
Hiện đã có 6ha nhãn xuồng cơm vàng
của HTX Nông nghiệp Dịch vụ Nhân
Tâ m (huyện Xuyên Mộc) được chứng
nhận VietGAP.
Cùng với muối Bà Rịa, hồ tiêu
và mã ng cầu ta, hiện nhãn xuồng cơm
vàng đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ
KH-CN) cấp bằng bảo hộ. Sở NNPTNT đang tiến hành xây dựng chỉ
dẫn địa lý cho 4 sả n phẩm kể trên.
Ông Mai Thanh Quang, Giám đốc Sở
KH-CN tỉnh cho biết, việc đăng ký và
bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm
đặc sả n không chỉ đem lại nguồn lợi
lớn về kinh tế cho người dân ở địa
phương, mà còn bảo vệ danh tiếng
của sản phẩm, tránh bị lạm dụng hoặc
giả mạ o.
(Theo sohuutritue.net)
 Tăng cường các biện ph áp kiểm
so át và xử lý tình trạng sâm Ngọc

Linh giả
Trước thông tin sâm Ngọc Linh
giả xuất hiện trên thị trường, Bộ
Khoa học và Công nghệ (KH&CN)
đã đề xuất các giải pháp nhằm giải
quyết những vướng mắc trong quản
lý, kiểm soát và xử lý vấn đề này.
Mua bán công khai Sâm Ngọc Linh
giả trên thị trường.
Theo Quyết định số 2335/QĐSHTT về việc cấ p Giấy chứng nhận
đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00049 cho
các xã Măng Ri, Ngọc Lâ y thuộc
huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) và xã
Trà Linh thuộc huyện Nam Trà My
(Quảng Nam ). Căn cứ vào các tài liệu
nghiên cứu về Sâ m Ngọc Linh trước
đây tại 2 tỉnh cho thấy sâm Ngọc
Linh phân bố trên vùng sinh thá i hẹp,
quanh đỉnh núi Ngọc Linh, dưới các
tán rừng nguyên sinh thuộc địa phận
9 xã của huyện Đắl Glei và Tu Mơ
Rông của tỉnh Kon Tum và Trà My
của tỉnh Quảng Nam. Vùng sinh
trưởng và phát triển của sâ m Ngọc
Linh nằm hoàn toàn trên dãy núi
Ngọc Linh, có độ cao từ 1800m đến
2500m, có độ phân các h mạnh, độ
dốc lớn, có nhiều thung lũng hẹp và
sâ u.
Qua quá trình khảo sá t, xác minh
thực tế trên thị trường tại Thành phố
Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Nam và Tỉnh
Kon Tum. Đoàn khảo sá t ghi nhận có
hiện tượng sâ m Ngọc Linh giả được
bày bán công khai trên thị
trường. Qua xác minh, nhận định trên
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địa bàn huyện Tu Mơ Rông (Kon
Tum) trong thời gian qua có tình
trạng mua bán giống sâ m lạ, nhưng
chưa có hộ gia đình nào trồng giống
sâm lạ này.

Đoàn khảo sát , xác minh sâm Ngọc Li nh tại
Quảng Nam và Kon Tum

Theo ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Quảng Nam: sâ m
Ngọc Linh là sản phẩm quý, hiếm.
Giá sâ m hiện đang tăng lên gấp 4 - 5
lần (so với cách đây 2 năm), do vậy
có hiện tượng giả sâ m Ngọc Linh để
bán với giá sâ m Ngọc Linh thật khiến
người dân hoang ma ng. Điều này đã
ảnh hưởng đến hình ảnh chất lượng
sâm núi Ngọc Linh, ảnh hưởng trực
tiếp đến người trồng sâ m cũng như
người tiêu dùng.
Những cây Ta m thất hoang, Vũ
Diệp này có hình thái giống y hệt sâm
Ngọc Linh, được các hộ tư thươ ng
nhập từ các địa phươ ng khác về bán.
Nhận diện chủ yếu bằng hình thức
trực quan và bằng kinh nghiệm lâu
năm của người trồng sâ m. Việc này
rất khó quản lý, gây ảnh hưởng rất
lớn đến thươ ng hiệu sâm Ngọc Linh.
Bên cạnh những hình thức mua
bán công khai Sâ m Ngọc Linh giả
trên thị trường. Hoạt động mua bán
sâm Ngọc Linh còn được thực hiện

dưới hình thức sử dụng các trang
web, mạng xã hội để rao bán. Theo
đại diện của Chi cục Quản lý thị
trường tỉnh Kon Tum cho biết: Trên
địa bàn vẫn đang tồn tại hoạt động
giới thiệu, mua bán sản phẩm sâ m
Ngọc Linh củ và các sản phẩm có
nguồn gốc từ sâ m Ngọc Linh không
rõ nguồn gốc xuất xứ và chưa được
kiểm định chất lượng.
Theo ông Lê Đức Thảo, Phó Tổng
GĐ Công ty CP Sâ m Ngọc Linh Kon
Tum cho rằng: vùng phân bổ sâ m
Ngọc Linh rất là hạn hẹp, chỉ có ở
huyện Nam Trà My (Quảng Nam) và
2 huyện của tỉnh Kon Tum. Trên địa
bàn tỉnh Kon Tum chỉ có 2 doanh
nghiệp là Công ty CP Sâm Ngọc Linh
Kon Tum và Công ty TNHH MTV
Lâ m nghiệp Đắk Tô là đang trồng
sâm Ngọc Linh. Vì vậy các doanh
nghiệp, hộ dân không đưa ra thị
trường thì bất cứ ai kinh doanh sâ m
Ngọc Linh không có nguồn gốc từ
các vùng trên đều là sâm giả.
Để xác minh thông tin và đưa ra
phương án xử lý sả n phẩm sâ m Ngọc
Linh giả, Đoàn khảo sá t, xác minh
của Bộ KH&CN gồm đại diệ n các
đơn vị: Thanh tra Bộ KH&CN, Tổng
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Phát triển thị
trường và Doanh nghiệp KH&CN,
Trung tâm Nghiê n cứu và Phát triển
truyền thông KH&CN đã khảo sá t
thực tế thị trường, làm việc với
UBND Thành phố Đà Nẵng, Tỉnh
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Quảng Nam và Tỉnh Kon Tum; khảo
sát tại các Trung tâm sâ m Ngọc Linh
trên địa bàn hai tỉnh Quảng Nam và
Kon Tum từ ngày 14-17/8.
Tại cuộc họp Giao ban Bộ
KH&CN ngày 21/8, Bộ trưởng Bộ
KH&CN Chu Ngọc Anh đã giao cho
Thanh tra Bộ KH&CN làm đầu mối,
phối hợp với các đơn vị: Tổng cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Phát triển thị
trường và Doanh nghiệp KH&CN,
Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ
thuật, Trung tâm Nghiên cứu và Phát
triển truyền thông KH&CN đề xuất
các giải pháp nhằm giải quyết những
vướng mắc hiện nay trong quản lý,
kiểm soát và xử lý sâ m Ngọc Linh
giả.
Đồng thời đề nghị hai tỉnh Kon
Tum và Quảng Nam tăng cường phối
hợp, nâng ca o uy tín, thươ ng hiệu sả n
phẩm sâm củ Ngọc Linh, sớ m ban
hành bộ công cụ, quy chế quản lý sử
dụng và thành lập hội sả n xuất, kinh
doanh sâ m Ngọc Linh cho đến ban
hành tem nhãn sản phẩm sâ m Ngọc
Linh.
(Theo vietq.vn
 Bảo hộ giốn g để thoát kh ỏi nền
nôn g ngh iệp gia công
Theo thống kê của Văn phòng Bảo
hộ giống cây trồng mới, từ năm 2004
đến 2016, số đơn đăng ký bảo hộ bản
quyền giống cho ngành rau quả chỉ
chiếm 13,7% (tương đươ ng hơn 120

đơn về rau quả trong tổng số 893
đơn, bao gồm cả số đơn đăng ký bảo
hộ của các công ty nước ngoài).
Trong buổi gặp gỡ các nhà khoa
học nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn (NN&PTNT)
tổ chức , Giáo sư - viện sỹ Trần Đình
Long - Chủ tịch Hội Giống câ y trồng
Việt Nam - chua xót thốt lên: “ Chúng
ta tự hào về 12 mặ t hàng nông sản
xuất khẩu nhất nhì thế giới, nhưng
lúa xuất khẩu được 3 tỷ USD thì chi
hết 2,9 tỷ”. Ngoài thuốc trừ sâu và
phân bón, một phần không nhỏ của số
tiền đó được chi cho nguồn giống.
Theo số liệu của Bộ NN&PTNT,
giá trị xuất khẩu hàng rau quả 6 tháng
đầu năm 2017 ước đạt 1,7 tỷ USD,
tăng 44,6% so cùng kỳ năm ngoái,
đóng góp 18,6% trong tổng giá trị các
mặt hàng nông sản chính xuất khẩu,
vượt qua gạo để trở thành nông sản
chính có giá trị xuất khẩu lớn thứ hai
(chỉ sau càphê).

Giống la n hồ đi ệp được nuôi cấy mô tại
phòng nuôi cấy mô thuộc Trung tâm
N ghi ên cứu hoa và cây cảnh

Tuy vậy, theo thống kê của Văn
phòng Bảo hộ giống cây trồng mới Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT, từ
năm 2004 đến 2016, số đơn đăng ký
bảo hộ bản quyền giống cho ngành
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rau quả chỉ chiếm 13,7% (tươ ng
đươ ng hơn 120 đơn về rau quả trong
tổng số 893 đơn, bao gồm cả số đơn
đăng ký bảo hộ của cá c công ty nước
ngoài).
Tình trạng trên cũng xảy ra với
càphê. Theo số liệu của Tổng cục Hải
quan Việt Nam , trong 6 tháng đầu
năm 2017, kim ngạc h xuất khẩu
càphê đạt 831.000 tấn, trị giá 1,88 tỷ
USD. Tuy nhiên, đến nay chúng ta
chưa có giống càphê nào được bảo
hộ. Số liệu từ Văn phòng Bảo hộ
giống câ y trồng mớ i c ho thấy, tổng số
đơn đăng ký bảo hộ cho các giống
không thuộc nhóm lúa, ngô, câ y công
nghiệp ngắn ngày, rau, hoa và câ y ăn
quả cho đến nay chỉ có vỏn vẹn 15
đơn, bao gồm cả đơn của chủ thể
nước ngoài.
Đối với một nước nông nghiệp và
coi nông sản là một thế mạ nh xuất
khẩu như Việt Nam, con số ít ỏi đến
đáng thương đó trong lĩnh vực bảo hộ
bản quyền giống có vẻ kém lành
mạnh. Nó cho thấy tình trạng lệ thuộc
nghiêm trọng vào giống nhập khẩu
của cả nền nông nghiệp. Và cho dù
lượng hàng xuất khẩu lớn, doanh số
thu về ca o, phần lớn lợi ích sẽ lọt vào
tay kẻ khác, lợi lộc thu về chẳ ng đáng
bao nhiêu. Tình trạng này khiến nền
nông nghiệp Việt Nam được Giáo sư
Trần Đình Long gọi là “nền nông
nghiệp gia công, cơ bắp”.
Điều đáng mừ ng là trong vài năm
gần đây, ngày càng có nhiều doanh

nghiệp nhận ra lợi ích, giá trị của việc
bảo hộ bản quyền giống, thể hiện ở
tốc độ gia tăng số đơn đăng ký. Số
đơn mà Văn phòng Bảo hộ giống câ y
trồng mớ i nhận được năm 2016 ca o
gấp 3,5 lần so với 5 năm trước đó (52
đơn năm 2011 so với 185 đơn năm
2016), khiến đơn vị này bắt đầu “nếm
trải” tình trạng tồn đọng đơn - điều
vẫn luôn xảy ra với các cơ quan sở
hữu trí tuệ khắp thế giới. Ngoài việc
là một thác h thức cần tìm giải pháp
khắc phục, đối với lĩnh vực bảo hộ
giống, sự tồn đọng này - ở khía cạ nh
nào đó - cũng có thể được coi là một
tín hiệu vui.
(Theo khoahocphattrien.vn)
 Đồng Tháp công bố nh ãn hiệu
“Cá điêu h ồng Bình Thạn h”
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh
Đồng Tháp vừ a phối hợp vớ i UBND
huyện Cao Lãnh tổ chức đón nhận và
công bố nhãn hiệu chứng nhận “Cá
điêu hồng Bình Thạnh” do Cục Sở
hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công
nghệ) chứng nhận.
Quyết định ký ngày 10-4-2017, có
hiệu lực 10 năm và có thể gia hạn
nhiều lần, mỗi lần 10 năm. Huyện
Cao Lã nh hiện có 1.766 lồng, bè nuôi
cá điêu hồng, sả n lượng trên 14.000
tấn/năm; xã Bình Thạnh có 281 hộ
nuôi với 1.589 lồng, bè; trong đó có
10 hộ với 55 lồng bè đã được chứng
nhận đạt chất lượng theo tiêu chuẩn
VietGAP.
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Sa u khi được cấ p giấy chứng nhận
nhãn hiệu “Cá điêu hồng Bình
Thạnh”, Phòng NN-PTNT huyện Cao
Lã nh đã cấp nhãn hiệu này cho 10 hộ
nuôi đạt chuẩn VietGAP.
Việc xây dựng nhãn hiệu “Cá điêu
hồng Bình Thạnh” nhằm góp phần
nâng ca o chuỗi giá trị s ản phẩm, phát
triển sả n phẩm đặc thù của địa
phương và góp phần tăng thu nhập
cho người nuôi thủy sả n.
(Theo sohuutritue.net.vn)

 Sản phẩm Than h trà Huế Hư ơng Vân đượ c công bố nh ãn
hiệu tập th ể
Lễ công bố nhãn hiệu tập thể
thanh trà Huế - Hươ ng Vân đã diễn
ra cùng với các hoạt động như trao
logo và dán nhãn trực tiếp tại vườn
hộ dân thành viên. Đây được xe m là
cơ hội góp phần thúc đẩy quảng bá
thương hiệu, đặc sản Huế tới các
vùng, miền trên cả nước .

Sản phẩm thanh trà Huế - Hương Vân được
công bố nhãn hi ệu tậ p thể

Những năm qua, thanh trà Huế đã
có thươ ng hiệu, đã trở thành món trái
cây quý để làm quà tặng của người
dân xứ Huế, món hàng đặc sả n để
phục vụ khách du lịch, đồng thời là
món ăn biểu trưng của văn hoá ẩm

thực c ố đô Huế...
Bưởi thanh trà là một trong những
cây ăn quả đặc sả n đã nổi tiếng, là
cây có múi c ó chất lượng ngon đã tồn
tại và phát triển từ lâu đời và được
trồng ở một số địa phươ ng trong tỉnh
Thừa Thiên Huế.
Đặc biệt, thanh trà Huế được
trồng nhiều nhất ở Hương Vân, ma ng
lại giá trị kinh tế ca o, giúp nhiều gia
đình làm vườn có thêm thu nhập.
Với giá trị và tiềm năng phát triển
của câ y thanh trà, Hươ ng Vân đã
đăng ký tham gia nhãn hiệu tập thể
thanh trà Huế. Mới đây, Lễ công bố
thương hiệu tha nh trà Huế - Hươ ng
Vân đã được diễn ra tại phường
Hươ ng Vân, thị xã Hươ ng Trà (Thừa
Thiên Huế).
Bên cạnh sự kiện chính, các hoạt
động khác như trao logo, dán nhãn
trực tiếp tại vườn hộ thành viên cũng
đã được diễn ra trong buổi lễ công
bố.
Tại buổi lễ, ông Hồ Thắng - Phó
giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết: Việc
xây dựng và phát triển thươ ng hiệu
thanh trà Huế được xác định là chủ
trương chung của tỉnh.
Được biết, hiện tại diện tích trồng
cây thanh trà trê n địa bàn tỉnh khoảng
1.000 ha và có khả năng mở rộng đến
1.400 ha. Người dân nơi đây vẫn
đang cố gắng gìn giữ đặc sả n quê
hươ ng. Với việc đăng ký tham gia
nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thanh
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trà Huế, người dân địa phương hy
vọng đây là cơ hội để giúp đặc sả n
quê hương được đưa tới cá c vùng
miền cả nước , góp phần thúc đẩy
quảng bá thương hiệu đồng thời giúp
nâng cao nhận diện thươ ng hiệu
thanh trà Huế.
(Theo sohuutritue.net.v n)

SHTT với Doanh nghiệp
 Tập hu ấn Xây dựng và ph át
triển th ương hiệu doanh ng hiệp
dựa trên tài s ản trí tuệ
Ngày 22/9/2017, tại thành phố
Vũng Tàu, Sở Khoa học và Công
nghệ tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng
và phát triển thương hiệu doanh
nghiệp dựa trên tài sản trí tuệ”. Báo
cáo viên là ông Trần Giang Khuê –
phó trưởng văn phòng, phụ trách Văn
phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại
thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự tập huấn có hơn 100 học
viên là đại diện sở Khoa học và Công
nghệ các tỉnh Đồng Nai và Vĩnh
Long, đại diện các sở ban ngành tỉnh,
UBND, phòng kinh tế & hạ tầng các
huyện thành phố, doanh nghiệp, hợp
tác xã trên địa bàn tỉnh.
Tập huấn nhằn cung cấp cho các
tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp

những kiế n thức về xây dựng, bảo vệ
và tối đa hóa lợi ích kinh tế từ các tài
sản trí tuệ của doanh nghiệ p trong bối
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Tại buổi tập huấn, ông Trần
Giang Khuê đã trình bày 02 chuyên
đề liên quan đến tài sản trí tuệ là
“T hương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ
đối với doanh nghiệp trong quá trình
hội nhập quốc tế” và “Quản trị tài sản
trí tuệ trong doanh nghiệp”.
Theo ông Trần Giang Khuê, tài
sản trí tuệ thuộc loại tài sản vô hình,
được hình thành và phát triển trong
quá trình hoạt động của doanh
nghiệp. Việc nhận biết, bảo vệ, khai
thác và phát triển tốt tài sản trí tuệ sẽ
góp phần đảm bảo quyền hợp pháp
cho doanh nghiệp, ngăn chặn và
chống cá c hành vi trái phép, trá nh rủi
ro, bảo đảm tính thống nhất trong
quản trị doanh nghiệp, phù hợp với
chiến lược thươ ng hiệu, sả n xuất kinh
doanh của doanh nghiệp. Đồng thời,
nâng ca o sức cạ nh tranh, gia tăng giá
trị, nâng cao uy tín, danh tiếng, chất
lượng và thị trường cho doanh
nghiệp.
Tham dự tập huấn, các học viên
còn được giả i đáp vướng mắc trong
vấn đề quản trị tài sản trí tuệ của
chính doanh nghiệp như tạo lập tài
sản trí tuệ, nhận diện tài sản trí tuệ và
xác lập quyền đối với các tài sản đó
như thế nào… trong bối cảnh kinh tế
thị trường hiện nay.
(Theo sokhcn.baria-vungtau.gov.vn)
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 Chống hàng giả, gian lận thương
mại: Khó vì doan h nghiệp thiếu
hợp tác
Theo đánh giá của Ban Chỉ Đạo
389, tại một số tỉnh, lực lượng chức
năng hiện nay đang gặp nhiều khó
khăn trong công tác chống hàng giả,
gian lận thương mại do doanh nghiệp
thiếu hợp tác.
Có nhiều doanh nghiệp (chủ sở
hữu thươ ng hiệu) còn e ngại, ít chủ
động hợp tác để thu hồi và xử lý các
sản phẩm bị làm giả, làm nhái vì sợ
ảnh hưởng đến thươ ng hiệu, giảm
doanh thu. Bên cạnh đó, đối với vụ
việc vi phạm mức độ nhỏ khi các cơ
quan chức năng đề nghị doanh nghiệp
(chủ sở hữu thươ ng hiệu) phối hợp
xác minh, làm rõ hàng hoá tạm giữ
thì một số doanh nghiệ p còn thiếu
hợp tác, dẫn đến việc xử lý bị quá
hạn, khó xử lý.
Trong khi đó, lực lượng chống
buôn lậu hiện nay còn mỏng, một số
lực lượng chống buôn lậu năng lực
không đồng đều, chưa được đào tạo
chuyên môn chuyên sâ u về lĩnh vực
chống hàng giả. Về phươ ng tiện,
công cụ trang bị c ho lực lượng chống
buôn lậu còn hạn chế, chưa đáp ứng
yêu cầu trong tình hình mới.
Theo BCĐ 389 tỉnh Đồng Nai,
sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng
kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí
tuệ vẫn xảy ra với những phươ ng
thức thủ đoạn ngày cà ng tinh vi chủ
yếu ở các địa bàn Thành phố Biên

Hoà, huyện Trảng Bom, huyện Nhơn
Trạc h. Hàng hóa làm giả các đối
tượng thường sả n xuất theo từng đơn
hàng, làm xong đến đâu vận chuyển
đi tiê u thụ hết đến đó, không để tồn ở
cơ sở sả n xuất và thường hoạt động ở
địa bàn ít dân cư , sản xuất vào ban
đêm hoặc ngày nghỉ nhằm tránh sự
kiểm soát của các lực lượng chức
năng.

C ơ quan chức năng Gia Lai kiểm tra một
cửa hàng kin h doanh mũ bảo hi ểm.

Các mặt hàng thường được các
đối tượng sản xuất, kinh doanh giả là
những mặ t hàng có thươ ng hiệu nổi
tiếng và được tiêu thụ nhiều trên thị
trường như: Giày, dép, quần áo hiệu
Nike, Adidas; rượu Vodka, bột ngọt
Ajinlmoto, bột giặt omo, giấy vệ sinh
Sà i Gòn, phụ tùng nhãn hiệu
Honda… đặc biệt việc sả n xuất, kinh
doanh phân bón giả, thực phẩm giả
đang là mối lo ngại c ho người dân và
gây nhiều khó khăn cho lực lượng
chức năng trong công tác quản lý.
Công tác đấu tranh chống hàng
gian, hàng giả, vi phạm SHTT rất
gian nan, tuy vậy cá c lực lượng chức
năng đã đấu tranh quyết liệ t từng
bước đẩy lùi vi phạm. Chỉ tính trong
quý III năm 2017, lực lượng chức
năng phát hiện, xử lý 74 vụ hàng giả,
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vi phạm SHTT; Tịch thu nhiều hàng
hoá gồm rượu Vodka, mỹ phẩm,
quần áo, giày dép giả nhãn hiệu
Adidas, Nike; phụ tùng xe máy, tem
nhãn giả nhãn hiệu Honda; bột ngọt
Ajinomoto, bột giặt, phân bón, giấy
vệ sinh và cá c hàng hóa vi phạm
khác .
Còn theo BCĐ 389 tỉnh Bình
Dươ ng, thời gian qua, lực lượng chức
năng đã phát hiện một số mặ t hàng
giả mạ o nhãn hiệu, xâm phạm SHTT
được phát hiện: bột ngọt, rượu
Vodka, bia Sa igon, mỹ phẩm, phụ
tùng xe má y. Ngoài ra, một số mặ t
hàng quần áo, giày dép, túi xách, mắt
kính có dấu hiệ u giả cá c nhãn hiệu
nổi tiếng, bày bán công khai trên thị
trường cùng nhiều hàng hóa nhập
khẩu nhái các thươ ng hiệu nổi tiế ng,
được vận chuyển trên các toa tàu, tập
kết tại ga Sóng Thần nhưng khó xử lý
vì không có chủ sở hữu nhãn hiệu tại
Việt Nam hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu
không tích cực hợp tác.
Tháng 07/2017, Chi cục Quản lý
thị trường phối hợp PC46 Công an
tỉnh đã phát hiện một Công ty sả n
xuất mỹ phẩm giả mạ o nhãn hàng
hóa của một c ông ty khác , Chi c ục đã
trình UBND tỉnh ban hành Quyết
định xử phạt vi phạm hành chính 100
triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ mỹ
phẩm vi phạm trị giá 28 triệu đồng,
đình chỉ hoạt động sả n xuất c ủa Công
ty 03 tháng.
Trong thời gian tới, BCĐ 389 các

địa phươ ng tiếp tục đẩy mạ nh công
tác tuyên truyền để người dân nhận
thức rõ tác hại c ủa hàng lậu, hàng giả,
hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm,…
Tă ng cư ờng công tác kiểm tra,
kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý
nghiêm các đối tượng buôn lậu, vận
chuyển hàng lậu, hàng cấm; s ản xuất,
kinh doanh hàng giả, hàng kém chất
lượng, hàng hết hạn sử dụng; kiểm tra
nhãn mác, xuất xứ các mặ t hàng có
nhu cầu ca o trong dịp tết như: pháo
nổ, thuốc lá, rượu, bia, bánh kẹo, thực
phẩm, gia súc, gia cầ m…
Các Sở, ban, ngành có chức năng
địa phươ ng tiếp tục chỉ đạo các đơn
vị trực thuộc tăng cường công tác
nắm tình hình tại địa bàn quản lý,
lĩnh vực phụ trác h, tổ chức kiểm tra
kiểm soát việc chấp hành pháp luật
trong hoạt động sả n xuất, kinh doanh
của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn
tỉnh.
Tập trung kiểm tra các lĩnh vực,
mặt hàng: vật tư nông nghiệp, vệ sinh
an toàn thực phẩm, lĩnh vực giá tại
các chợ; hàng lậu, hàng giả, hàng
kém chất lượng, dược phẩm, mỹ
phẩm, thực phẩm chức năng, xăng
dầu, gas và các mặt hàng thiết yếu
khác . Kiên quyết xử lý nghiêm các
đối tượng vi phạm pháp luật.
(Theo vietq.vn)
 Bắt giữ 96 hộp bánh trun g th u
Trung Quốc tại Lào Cai
Theo đó, CA tỉnh Lào Cai phát
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hiện đối tượng Oanh, số chứng minh
nhân dân 063178823 cấp ngày
18/02/2011 tại Công an tỉnh Lào Cai
đang có hành vi vận chuyể n 96 hộp
bánh Trung Thu có mang nhãn mác
Trung Quốc, Trị giá ước tính khoảng
24 triệu đồng.
Thông tin từ Đội Kiểm soát Hải
quan của Cục Hải quan Lào Cai cho
biết: ngày 6/9/2017, Đội Kiểm soát
Hải quan chủ trì, phối hợp với Phòng
PC 46- Công an tỉnh Lào Cai và
Phòng PC 49- CA tỉnh Lào Cai bắt
giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép
96 hộp bánh trung thu có ma ng nhãn
mác Trung Quốc không có chứng từ
hợp pháp chứng minh được nguồn
gốc.

Bắt gi ữ 96 hộp bánh Tr ung thu
Trung Quốc tại Lào Cai

Cụ thể chiều qua, ngày 6/9, tại
khu vực đường Nguyễn Trung Trực
thuộc Tổ 5 Phường Cốc Lế u – thành
phố Lào Cai , Tổ công tác Đội Kiểm
soát Hải quan chủ trì, phối hợp với
Phòng PC 46 – CA tỉnh Lào Cai và
Phòng PC 49 – CA tỉnh Lào Cai phát
hiện đối tượng Oanh, số chứng minh
nhân dân 063178823 cấp ngày
18/02/2011 tại Công an tỉnh Lào Cai
đang có hành vi vận chuyển 96 hộp

bánh Trung Thu có ma ng nhãn mác
Trung Quốc, Trị giá ước tính khoảng
24 triệu đồng, không có chứng từ hợp
pháp chứng minh được nguồn gốc
của lô hàng.
Trước đó vào tháng 9/2016 Hải
quan Là o Cai cũng đã phát hiện và
thu giữ một số lượng lớn hàng vận
chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam
không rõ nguồn gốc bao gồm: 80 kg
xúc xích, 70 kg chả cá , 110 kg gà ca y
do Trung Quốc sản xuất. Trị giá toàn
bộ lô hàng ước tính 15,6 triệu đồng.
Ở một diễn biến liên quan, cũng
trong ngày 6/9 Đội 389 tỉnh Lạ ng
Sơn phối hợp với đội quản lý thị
trường (QLTT ) số 1 – thuộc Chi cục
QLT T tỉnh tổ chức bắt giữ thành
công 3 xe ô tô chở gần 20 tấn hàng
nhập lậ u.
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe
không xuất trình được hóa đơn chứng
từ, tờ khai nhập khẩu nào chứng minh
nguồn gốc hợp pháp cho các lô hàng
đang vận chuyển trên xe. Lực lượng
chức năng đã lập biên bản yêu cầu
đưa về trụ sở Đội QLT T số 1 để tiến
hành làm thủ tục kiểm tra.
Tại trụ sở Đội QLTT số 1, số
hàng trên 3 xe ô tô được kiểm kê bao
gồm các loại thuốc bắc , các mặ t hàng
văn phòng phẩm, đồ sắ t, má y in nhãn
bằng tia Laze , hàng hóa liê n quan đến
chuyên ngành y tế..., tất cả đều là
hàng hóa được sản xuất ngoài Việt
Nam với hàng trăm mặt hàng các loại
có tổng trọng lượng khoảng gần 20
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tấn hàng.
(Theo sohuutritue.net.v n)
 TP. H C M: Dán tem truy xu ất
ngu ồn gốc trứng, thịt gia cầm
Sở Công thươ ng TP. HCM vừa
tiến hành khảo sát một số doanh
nghiệp chăn nuôi và xử lý trứng gia
cầm để dán tem truy xuất nguồn gốc
nhằm chuẩn bị cung cấp trứng gia
cầm cho thị trường thành phố theo đề
án “Truy xuất nguồn gốc thịt gia
cầm, trứng gia cầm”.

Sản phẩm trứng gi a cầm được dán tem tr uy
xuất nguồn gốc của C ông ty Ba Huân.

Theo đó, Sở Công thương TP.
HCM đã tiến hành thí điểm việc truy
xuất nguồn gốc trứng gia cầ m ở hai
doanh nghiệp (DN) là Công ty Ba
Huân và Công ty Vĩnh Thành Đạt
cùng nhiều điểm bán lẻ ở siêu thị, cửa
hàng tiện lợi để người tiêu dùng dễ
nhận biết, sử dụng… Việc dán tem
truy xuất sẽ không làm thay đổi giá
bán của sả n phẩm .
Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó
Giám đốc Sở Công thươ ng TP.
HCM cho biết, hiện nay thị
trường TP. HCM tiêu thụ từ 1,9 đến 2
triệu quả trứng gia cầm /ngày. Đề án
truy xuất được ứng dụng công nghệ
QR Code, vòng seal bảo vệ... để quản

lý tất cả thông tin, dữ liệu liên quan
đến sả n phẩm thịt gia cầ m, trứng gia
cầm từ lúc được sinh ra, chăn nuôi…
đến lúc thành phẩm đóng gói và được
chuyển đến tay người tiêu dùng.
Theo Sở Công Thươ ng TP. HCM,
hiện nay, đã có 28 trang trại chăn
nuôi gà giống; 355 trang trại gà thịt;
65 trang trại gà đẻ trứng (sả n lượng
78.322.980 quả/tháng); 13 cơ sở giết
mổ, đóng gói thịt gia cầm (sả n lượng
179.000 con gia cầm /ngày); 7 cơ sở
xử lý đóng gói trứng gia cầ m (sả n
lượng 2.260.000 quả/ngày) đăng ký
tham gia đề án truy xuất nguồn gốc
thịt và trứng gia cầ m.
Một số đơn vị lớn như Bel gà, CP
Việt Nam, Emivest, CJ, Ja pFa, Sa n
Hà, 3F Việt, Long Bình, Sa gri, Bình
Minh, Vĩnh Thành Ðạt, Adec o, Ba
Huân, Dư Hoài, Bảo Long, HTX
Chăn nuôi gà Ðất Việt, Tiến Hiệp,
Tâ n Mỹ Châu, Mạnh Thắng, Phạm
Tôn, An Long… đã đăng ký tham gia
đề án và ca m kết đủ lượng hàng để
cung cấp cho thị trường.
Trê n địa bàn TP. HCM hiện có
hơn 1.750 điểm bán thịt và trứng gia
cầm đã đăng ký tham gia đề án truy
xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm
và ca m kết kinh doanh đúng với quy
định mà hai bê n đã thỏa thuận.
(Theo vietq.vn)

 Gia tăn g vi phạm s ở hữu trí tu ệ
trong lĩnh vực xe máy
Tình trạng vi phạm quyề n sở hữu
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trí tuệ (SHTT) trong lĩnh vực xe máy
đang diễn ra khá đa dạng và phức
tạp.
Điều này không chỉ ảnh hưởng
đến quyền lợi người tiêu dùng mà
còn có tác động tiêu cực đến quyết
định đẩy mạ nh đầu tư của các DN.

Xe đạp, xe máy đi ện nhái kiểu dáng công
nghi ệp xe đạp nhãn hi ệu Pega .

Tại hội thảo quốc tế với chủ đề
“S HTT và các vấn đề trong việc thực
thi quyền SHTT tại Việt Nam” vừa
diễn ra, Phó Cục trưởng Cục Quản lý
thị trường (Bộ Công Thươ ng)
Nguyễn Trọng Tín cho biết, trong
năm 2016, có khoảng 2.530 vụ việc
xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh
vực SHTT bao gồm hàng giả, hàng
nhái và tịch thu gần 97.194 sả n phẩm
vi phạm. Tính đến hết tháng 6/2017,
số vụ vi phạm xử lý đã lên 2.721 vụ
với giá trị hàng hóa khoảng 21,82 tỷ
đồng, tiền phạt nộp về ngân sách Nhà
nước là 16,8 tỷ đồng.
Trong đó có 9.730 phụ tùng xe
má y giả cá c loại bị xử lý, phần lớn là
nhập lậu (9.192 phụ tùng), số còn lại
là phụ tùng gắn nhãn hiệu giả sả n
xuất trong nước . Đối với mặ t hàng xe
đạp, xe má y điệ n, 6 tháng đầu năm
2017, các lực lượng chức năng đã
kiểm tra xử lý 733 vụ, tổng giá trị

hàng hóa vi phạm là hơn 2 tỷ đồng,
số tiến xử phạt là gần 1,2 tỷ đồng.
Luật sư Lê Xuân Lộc (Công ty
Luật T&G) cho biết, hiện trên thị
trường còn lưu hành rất nhiều xe điện
lắp ráp trong nước hay nhập khẩu từ
Trung Quốc, có kiểu dáng vi phạm
kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký
bảo hộ của các hãng sản xuất xe má y
lớn ở Việt Nam như Honda,
Yama ma , Piaggio, đặc biệt là kiểu
dáng xe Ves pa của Piaggio. “Năm
2015, tập đoàn Piaggio thông qua
Công ty Piaggio Việt Nam đã khiếu
nại thành công Công ty sản xuất xe
má y điện DK về hành vi sản xuất xe
điện có kiểu dáng giống xe Ves pa của
Piaggio.
Hiện nay, nhiều nước đã có các
biện pháp siết chặt quản lý bảo hộ
quyền SHTT khá hiệu quả. Đơn cử,
theo chia sẻ kinh nghiệm của đại diện
Hiệp hội cá c nhà sản xuất xe má y Đài
Loan, tổ chức Cảnh sá t về quyền
SHTT Đài Loan giữ vai trò quan
trọng khi luôn tiếp nhận các thông tin
về việc vi phạm 24/24 giờ để điều tra
và thực hiện các biện pháp nghiêm
minh khi bắt giữ hàng hóa hoặc đối
tượng vi phạm hoặc có dấu hiệu vi
phạm.
Ngoài ra, hoạt động đào tạo tuyên
truyền cũng được đẩy mạnh thông
qua việc thiết lập các trang điện tử để
truyền thông về việc sử dụng các phụ
tùng chính hãng.
(Theo kinhtedothi.vn)
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