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SỞ HỮU TRÍ TUỆ
VÀ HỘI NHẬP
NHẬT BẢN HỖ TRỢ VIỆT
NAM TRIỂN KHAI CÁC
HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ
TUỆ
Chiều ngày 11/5/2018 vừa qua,
tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Sở
hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí đã tiếp
và làm việc với ông Kunihiko
SHIMANO, Phó Tổng Cục trưởng
Cơ quan Sáng chế Nhật Bản
(JPO) để thảo luận các biện pháp
triển khai và đẩy mạnh hợp tác về
sở hữu trí tuệ (SHTT) giữa hai
nước.
Cục trưởng Đinh Hữu Phí chúc
mừng JPO đã tổ chức thành công
Diễn đàn SHTT cấp cao vào tháng
2/2018 tại Tokyo, tại đó lãnh đạo
hơn 60 Cơ quan SHTTđã có dịp
trao đổi về những cơ hội và thách
thức của các Cơ quan SHTT, cũng
như thảo luận về các chính sách
nhằm sử dụng hiệu quả SHTT
trong hoạt động đổi mới, sáng tạo
trên thế giới.
Điểm lại quan hệ hợp tác song
phương, Cục trưởng vui mừng cho
biết, trong thời gian qua, các đơn
vị chức năng của hai Cơ quan đã
rất tích cực trong việc triển khai

Thỏa thuận hợp tác được Lãnh
đạo hai Cơ quan ký kết vào tháng
2/2018, tại Tokyo, đặc biệt là hai
Cơ quan đã thành lập Nhóm công
tác để trao đổi, đề xuất giải pháp
cho các vấn đề PPH, đào tạo thẩm
định viên và quản lý chất lượng
thẩm định trong lĩnh vực sáng chế.
Liên quan đến Chương trình
hợp tác thử nghiệm thẩm định
nhanh đơn sáng chế (PPH), ông
Phí cho biết, chỉ trong vòng 2
ngày (02-03/4/2018), Cục SHTT
đã nhận đủ 100 yêu cầu PPH từ
các doanh nghiệp Nhật Bản. Điều
này cho thấy PPH là kênh hữu ích
để các doanh nghiệp Nhật Bản thụ
hưởng quy trình xử lý đơn sáng
chế nhanh tại Việt Nam. Hiện tại,
Nhóm công tác đang chuẩn bị Báo
cáo đánh giá kết quả triển khai
Chương trình PPH, bao gồm các
nội dung liên quan đến tỷ lệ đơn
được cấp bằng, tỷ lệ cấp bằng
ngay từ thông báo lần đầu, thời
gian trung bình ra thông báo lần
đầu từ khi nộp yêu cầu PPH, thời
gian trung bình ra thông báo kết
quả thẩm định nội dung từ khi nộp
yêu cầu PPH… Nhân dịp này, Cục
trưởng Đinh Hữu Phí cho biết,
Cục SHTT mong muốn JPO hỗ
trợ Cục một dự án nhằm nâng cao
năng lực toàn diện năng lực xử lý
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đơn SHCN, qua đó, quá trình xử
lý đơn sẽ được rút ngắn và chất
lượng văn bằng bảo hộ được nâng
cao.

Cục trưởng Đinh Hữu Phí tặng quà lưu niệm
Phó Tổng Cục trưởng Kunihiko Shimano.

Phát biểu tại buổi làm việc,
Phó Tổng Cục trưởng Kunihiko
Shimano đánh giá cao nỗ lực của
Cục SHTT trong việc triển khai
Thỏa thuận hợp tác giữa hai Cơ
quan, đặc biệt là việc cử cán bộ
tham gia Nhóm công tác chung.
Ông cũng cảm ơn Cục đã triển
khai có hiệu quả Chương trình
hợp tác PPH giữa hai Cơ quan, và
vui mừng khi được biết chỉ trong
vòng 2 ngày, đã có 100 yêu cầu
thẩm định đơn sáng chế theo PPH
được các doanh nghiệp Nhật Bản
nộp. Ông cũng thừa nhận đây là
một kênh rất hữu ích để các doanh
nghiệp Nhật Bản thụ hưởng quy
trình xử lý đơn sáng chế nhanh
của Cục SHTT.
Ông Kunihiko Shimano khẳng
định, JPO sẽ luôn đồng hành, hỗ
trợ Cục SHTT Việt Nam trong

trong quá trình phát triển để đáp
ứng tốt hơn nhu cầu bảo hộ SHCN
của xã hội, của cộng đồng doanh
nghiệp, trong đó có các doanh
nghiệp Nhật Bản, đồng thời cam
kết sẽ kiến nghị Chính phủ Nhật
Bản hỗ trợ cho Cục SHTT một dự
án nâng cao năng lực toàn diện
cho Cục trong thời gian tới./.
(Theo most.gov.vn)
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
HÀN QUỐC NÂNG CAO
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
TẠI VIỆT NAM
Nhằm tăng cường hợp tác
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
(SHTT) giữa hai nước Việt Nam
và Hàn Quốc, đồng thời trao đổi
về các giải pháp phòng chống
hàng giả hàng nhái, ngày 10/5
vừa qua, tại TPHCM, Cục Quản
lý thị trường (Bộ Công Thương)
phối hợp với Cơ quan Xúc tiến
Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc
(Kotra) tổ chức Hội thảo “Nâng
cao nhận thức về quyền sở hữu trí
tuệ”.
Bà Jaeheon Lee, đại diện
Trung tâm Nghiên cứu SHTT Hàn
Quốc (KISTA) cho biết, hiện nay,
ngày càng nhiều doanh nghiệp
(DN) Hàn Quốc, nhất là các doanh
nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) bị
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vi phạm về SHTT, làm nhái hàng
hóa, tập trung chủ yếu ở các sản
phẩm như: Mỹ phẩm, dược phẩm
và các hàng hóa tiêu dùng... Bên
cạnh đó, theo kết quả khảo sát đối
với các DNNVV của Hàn Quốc
đang hoạt động tại Việt Nam cho
thấy, chỉ khoảng 38% số DN của
Hàn Quốc đăng ký và quan tâm về
SHTT.

Toàn cảnh hội nghị

Theo các chuyên gia, hiện nay,
hệ thống cơ sở pháp lý về SHTT ở
Việt Nam bao gồm Luật SHTT,
Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng
dân sự; Luật Cạnh tranh… Tuy
nhiên, các chế tài xử lý vi phạm
hành chính lại được Chính phủ
quy định ở các văn bản dưới Luật,
ở cấp Nghị định. Chính vì vậy,
nhiều khi DN phát hiện sản phẩm
của mình bị vi phạm SHTT hay
làm giả, DN ko biết gửi đến cơ
quan nào vì chồng chéo, điều này
gây khó cho cả DN lẫn người thực
thi vì không biết trách nhiệm
chính thuộc về ai.
Từ các thực trạng nêu trên, ông
Võ Xuân Bính, Phó Trưởng phòng

Quản lý thị trường - Cục Quản lý
thị trường (Bộ Công Thương)
khuyến nghị các DN Hàn Quốc
cần tăng cường công tác nghiên
cứu, khảo sát thực trạng của hàng
giả, hàng xâm phạm quyền SHTT
để hiểu rõ hơn về các hành vi của
thị trường; tăng cường hợp tác
công - tư trong việc chia sẻ, nhận
diện hàng thật - hàng giả.
Về phía cơ quan quản lý, phải
tăng cường công tác đào tạo, nâng
cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ của lực lượng thực thi trong
công tác chống hàng giả, hợp tác
chặt chẽ với các công ty nước
ngoài tại Việt Nam để nâng cao
khả năng nhận diện hàng giả.
Ông Trần Hùng, Phó Cục
trưởng Cục Quản lý thị trường
(QLTT) nhấn mạnh: Thực thi
quyền SHTT có ý nghĩa ngày càng
quan trọng trong sự phát triển kinh
tế - xã hội của một quốc gia, đặc
biệt trong quá trình hội nhập kinh
tế quốc tế. Là một quốc gia đang
phát triển, Việt Nam luôn coi
trọng việc bảo hộ, thực thi quyền
sở hữu trí tuệ và đã đạt được nhiều
kết quả quan trọng. Tuy nhiên,
công tác chống hàng giả, thực thi
quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn nhiều
khó khăn, phức tạp. Theo ông
Hùng, việc vi phạm SHTT, hàng
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nhái, hàng giả chính là đang phá
hoại nền kinh tế, làm xấu môi
trường đầu tư.
Chính vì vậy, lực lượng QLTT
Việt Nam cam kết xử lý nghiêm
những DN vi phạm, tạo môi
trường thuận lợi cho các nhà đầu
tư Hàn Quốc.
(Theo baochinhphu.vn)
CÁC LĨNH VỰC CỦA
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
THÚC ĐẨY NGHIÊN CỨU,
TRIỂN KHAI TRÍ TUỆ NHÂN
TẠO TẠI VIỆT NAM
Hội nghị Trí tuệ nhân tạo
AI4LIFE 2018 đã diễn ra trong 3
ngày (Từ 9-11/5), đã có trên 450
người tham dự với 40 diễn giả
giàu kinh nghiệm về trí tuệ nhân
tạo đến từ các doanh nghiệp, tập
đoàn, các trường, viện, trung tâm
nghiên cứu trong nước và quốc tế,
trong đó trên 60% đến từ doanh
nghiệp.
Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học
và Công nghệ (KH&CN) Bùi Thế
Duy, Hội nghị đã thể hiện định
hướng mới trong triển khai về
KH&CN Việt Nam với định
hướng mới doanh nghiệp là trung
tâm, các trường đại học – viện
nghiên cứu – nhà nước tạo điều

kiện tập trung nghiên cứu, triển
khai thành sản phẩm cho doanh
nghiệp đưa vào cuộc sống.
Trí tuệ nhân tạo (tiếng Anh là
Artificial Intelligence - AI) là trí
tuệ do con người tạo nên cho máy
móc với mục tiêu giúp chúng có
các khả năng của trí tuệ và trí
thông minh của con người. Ngày
nay, AI đang hiện diện tại nhiều
nơi trên thế giới với những ứng
dụng trải khắp trong nhiều lĩnh
vực của đời sống xã hội. Nó hỗ trợ
cải thiện đáng kể hiệu quả công
việc, tiết kiệm sức lao động và
giúp con người đưa ra những
quyết định đúng đắn hơn. Nhiều
chuyên gia nhận định rằng đây sẽ
là cơ hội tiềm năng cho các quốc
gia và doanh nghiệp phát triển.
Ở Việt Nam, nhiều nhóm
nghiên cứu về AI đã đạt được
những thành tựu nhất định trong
quá trình nghiên cứu, tiêu biểu có
thể kể đến các ứng dụng như dịch
máy tự động, nhận dạng đối tượng
qua camera... Bên cạnh đó, xét
trên phương diện quản lý, AI cũng
đang có những ảnh hưởng nhất
định tới các khía cạnh từ kinh
doanh sản xuất tới y tế, giáo dục,
giao thông vận tải, nông nghiệp,...
GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Phó
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà
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Nội (ĐHQGHN) cho biết, hiện
nay, ĐHQGHN đang có nhóm
nghiên cứu thực hiện đề tài xây
dựng mô hình đại học thích ứng
với công nghiệp 4.0. Nhóm nghiên
cứu đã khảo sát các trường tại
Malaysia, trong đó chương trình
đào tạo liên quan đến AI chiếm
54%. Tại Việt Nam với 140
chương trình đào tạo về công nghệ
thông tin có 57 chương trình liên
quan đến AI. Điều đó cho thấy
lĩnh vực AI nhận được sự quan
tâm của cộng đồng nhà khoa học
trong nước và quốc tế. Trong xu
hướng 4.0 và sự phát động đổi
mới sáng tạo KH&CN của Bộ
KH&CN thì mô hình đại học sẽ đi
theo hướng đổi mới sáng tạo là tất
yếu.

Thiết bị dịch từ tiếng thành chữ, từ chữ
thành tiếng của VAIS.

Làn sóng AI đang nâng tầm
cuộc sống con người với nhiều
giải pháp công nghệ mang tính đột
phá. Chúng giúp giải phóng sức
lao động để con người có thể khai
thác những tiềm năng mới sáng
tạo và thú vị hơn. Tại Hội nghị

AI4LIFE 2018 lần đầu tiên được
tổ chức tại Việt Nam, đã có rất
nhiều sản phẩm ứng dụng công
nghệ AI được đưa đến triển lãm
tại hội nghị (AI tech show).
Những sản phẩm này gây ấn
tượng đặc biệt với nhiều người bởi
sự độc đáo và những ưu việt bất
ngờ như thiết bị dịch từ tiếngthành-chữ, từ chữ-thành-tiếng của
VAIS; Công nghệ nhận diện và
định danh con người tới từ công ty
VP9; ứng dụng đặt giao hàng đồ
ăn, đồ uống; trợ lý ảo; Module xử
lý ảnh aVision, công nghệ "nhìn
bằng trí tuệ nhân tạo - AI Vision";
nhận dạng biển số xe hay ứng
dụng đọc được chữ viết tay để
hướng dẫn giải toán, ứng dụng tra
cứu mọi thông tin về các cây
thuốc nam dùng để chữa bệnh cực
nhanh chóng và chính xác mà
không cần tới hiệu thuốc nam;
thiết bị đo sóng điện não
đồ BrainWear;....
Theo các chuyên gia, ứng dụng
AI trong lĩnh vực nông nghiệp
cũng khá phong phú, có thể kể tới
khai thác hiệu quả dữ liệu vệ tinh,
tự động hóa sản xuất sử dụng công
nghệ nơ ron mờ, máy bay không
người lái sử dụng công nghệ điều
khiển mờ, học máy và phân loại
chất lượng sản phẩm sử dụng kỹ
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thuật học sâu. Có nhiều công ty đã
triển khai cung cấp dữ liệu vệ tinh
cho các ngành nông nghiệp.
Để ứng dụng AI, theo TS. Trần
Việt Hùng cần có 3 yếu tố chính,
đó là dữ liệu; khả năng tính toán,
xử lý dữ liệu và cuối cùng là nhân
lực. “AI phụ thuộc vào rất nhiều
các giải thuật được thiết kế bởi
con người và đào tạo các hệ thống
trí tuệ nhân tạo do con người. Đó
là 3 yếu tố có thể làm ra được sản
phẩm liên quan đến trí tuệ nhân
tạo thành công”, TS Hùng nhấn
mạnh.
Phát biểu tại Lễ Khai mạc hội
thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi
Thế Duy cho biết, Đề án “Phát
triển Hệ tri thức Việt số hóa” được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
tại Quyết định 677 ngày
18/5/2017 hướng tới mục tiêu xây
dựng một Hệ tri thức tổng hợp
trong mọi lĩnh vực, góp phần thúc
đẩy, tạo điều kiện để mọi người
dân học tập suốt đời, làm chủ tri
thức, tăng cường nghiên cứu sáng
tạo, ứng dụng tiến bộ KH&CN,
thúc đẩy phát triển đất nước. Thủ
tướng Chính phủ mới đây cũng đã
ban hành Quyết định thành lập
Ban chỉ đạo Đề án “Phát triển Hệ
tri thức Việt số hóa” gồm 16 thành
viên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

làm Trưởng Ban và 3 Phó Trưởng
ban gồm: Bộ trưởng Bộ KH&CN
Chu Ngọc Anh; Tổng giám đốc
Tập đoàn Viettel Nguyễn Mạnh
Hùng; Bí thư thứ nhất Trung ương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê
Quốc Phong. “Điều này tạo nên
một nền tảng để tất cả các Bộ,
ngành, địa phương, viện, trường,
doanh nghiệp... cùng chia sẻ dữ
liệu, xây dựng nền tảng tri thức,
đem lại sự phát triển cho các
doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu
về trí tuệ nhân tạo, đồng thời cũng
là một cách tập hợp nguồn dữ liệu
hiệu quả trong thời đại Cách mạng
công nghiệp 4.0”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy: Hội
nghị đã thể hiện định hướng mới – lấy
doanh nghiệp là trung tâm.

Theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy,
Hội nghị có ý nghĩa lớn khi được
đặt trong bối cảnh 5 năm gần đây
chúng ta có ngày KH&CN Việt
Nam 18/5 và cùng thời điểm, tại
Bình Định cũng đang diễn ra
chương trình “Gặp gỡ Việt Nam”
năm 2018 – sự kiện quy tụ được
đông đảo nhà khoa học trong các
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lĩnh vực khác nhau ở nước ngoài.
Thứ trưởng khẳng định, Bộ
KH&CN luôn đồng hành cùng các
doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu
trong việc hỗ trợ, thúc đẩy tìm các
giải pháp hướng đến ứng dụng
công nghệ nói chung và AI nói
riêng trong bối cảnh cuộc Cách
mạng công nghiệp 4.0, trực tiếp
phục vụ phát triển sản xuất và
phát triển kinh tế xã hội, đổi mới
mô hình tăng trưởng, lấy KH&CN
thực sự làm động lực phát triển
kinh tế - xã hội theo chủ trương
của Đảng, Chính phủ.
Thứ trưởng đánh giá cao ý
tưởng tổ chức hội nghị nhằm tạo
cơ hội kết nối, thu hút nhiều người
Việt Nam đang làm việc trên toàn
thế giới quay về nước đóng góp
cho việc tư vấn chính sách để phát
triển AI cũng như những góp ý
nhằm hạn chế rủi ro trong việc
ứng dụng AI trong thực tế. Mặt
khác, việc tổ chức hội nghị cũng
tạo ra cơ hội trong việc định
hướng tái đào tạo ra nguồn nhân
lực mới.
(Tổng hợp)
TĂNG
CƯỜNG
CHỐNG
HÀNG GIẢ, THỰC THI
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Là một quốc gia đang phát

triển, Việt Nam luôn coi trọng việc
bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí
tuệ (SHTT) và đã đạt được nhiều
kết quả quan trọng. Tuy nhiên,
công tác chống hàng giả, thực thi
quyền SHTT vẫn gặp nhiều khó
khăn, diễn biến phức tạp, nhất là
ở các địa bàn trọng điểm như TP
Hồ Chí Minh.

Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh
kiểm tra tại chợ Bến Thành (quận 1)

Để trấn áp hàng hóa giả mạo,
Bộ trưởng Công thương đã ban
hành Quyết định số 334/QĐ-BCT
ngày 24-1-2018 về đấu tranh
phòng, chống các hành vi vi phạm
trong sản xuất, kinh doanh hàng
hóa giả mạo xuất xứ tại các địa
bàn trọng điểm đến hết năm 2020.
Thực hiện chủ trương này, Chi
cục Quản lý thị trường (QLTT) TP
Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân
kiểm tra hàng giả, hàng nhái, hàng
kém chất lượng trên địa bàn thành
phố. Mới đây, tại chợ Bến Thành
(quận 1), Chi cục QLTT thành
phố chia thành năm đội đồng loạt
kiểm tra 20 điểm kinh doanh có
dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả
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mạo nhãn hiệu các loại. Qua đó,
phát hiện, tạm giữ 3.284 sản phẩm
như: đồng hồ, phụ kiện điện thoại,
mắt kính, bóp ví... có dấu hiệu
hàng giả, hàng lậu.
Trong đó, có 1.380 sản phẩm,
hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các
nhãn hiệu đang được bảo hộ tại
Việt
Nam
như:
Omega,
Montblanc, Longines, Chanel,
Rolex… và 1.904 sản phẩm hàng
lậu. Tại thời điểm kiểm tra, các
điểm kinh doanh này không xuất
trình được các loại giấy tờ chứng
minh nguồn gốc xuất xứ. Chi cục
QLTT thành phố đã tiến hành lập
biên bản, niêm phong các loại
hàng hóa vi phạm để phối hợp các
cơ quan chức năng tiến hành điều
tra.
Chi cục phó Chi cục QLTT
thành phố Nguyễn Văn Bách cho
biết: Chi cục QLTT thành phố
thường xuyên kiểm tra và hầu như
tuần nào cũng phát hiện các hành
vi kinh doanh, chứa trữ hàng giả.
Tuy nhiên, mức xử phạt đối với
hành vi kinh doanh giả mạo nhãn
hiệu hàng hóa hiện nay vẫn thấp,
chưa đủ sức răn đe cho nên vì lợi
nhuận, họ vẫn bất chấp để trở lại
kinh doanh hàng giả, hàng lậu.
Tại hội thảo “Nâng cao nhận
thức về quyền sở hữu trí tuệ” do

Cục QLTT (Bộ Công thương)
phối hợp Cơ quan Xúc tiến
thương mại và Đầu tư Hàn Quốc
(KOTRA) vừa diễn ra tại TP Hồ
Chí Minh, ông Yoon Jooyoung,
Tổng Giám đốc KOTRA, Trưởng
thương vụ trực thuộc Tổng lãnh sự
quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí
Minh nhận định: “Số liệu đăng ký
bảo hộ quyền SHTT tại Việt Nam
cho thấy, sự nỗ lực và quan tâm
bảo vệ quyền SHTT của các cá
nhân và doanh nghiệp ngày càng
gia tăng. Tuy nhiên, trên thực tế
vẫn còn hàng giả lưu thông trên
thị trường và nhiều vụ việc xâm
phạm quyền SHTT đã và đang xảy
ra”.
Từ thực trạng hàng giả, hàng
nhái, hàng lậu, hàng kém chất
lượng... đang diễn ra khá phức tạp
không chỉ riêng ở TP Hồ Chí
Minh mà còn trên khắp cả nước,
các chuyên gia đưa ra khuyến nghị
về cơ chế chính sách nhằm nâng
cao hiệu quả thực thi quyền SHTT
tại Việt Nam là cần đẩy mạnh
công tác nghiên cứu, khảo sát thực
trạng và xu hướng của hàng giả,
hàng xâm phạm quyền SHTT để
hiểu rõ hơn về các hành vi của thị
trường; nâng cao vai trò và trách
nhiệm của lực lượng QLTT và các
lực lượng chức năng; tăng cường
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mối quan hệ hợp tác giữa các cơ
quan thực thi quyền SHTT tại Việt
Nam; quan tâm hơn nữa công tác
đào tạo, nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ của lực lượng thực
thi chống hàng giả; hợp tác chặt
chẽ các công ty nước ngoài tại
Việt Nam để nâng cao khả năng
nhận diện hàng giả; xây dựng kế
hoạch chiến lược trung hạn và dài
hạn để đào tạo các lực lượng chức
năng...
(Theo baonhandan.vn)
NGUY CƠ MẤT QUYỀN SỞ
HỮU TRÍ TUỆ
Thời gian qua, một số doanh
nghiệp Việt Nam bị mất quyền
được bảo hộ đối với sản phẩm.
Việc lấy lại các tài sản trí tuệ rất
khó khăn, tốn thời gian, tiền bạc,
thậm chí doanh nghiệp có thể phải
ngừng hoạt động sản xuất, kinh
doanh.
Tài sản trí tuệ đang dần trở
thành tài sản quan trọng của các tổ
chức, cá nhân và nền kinh tế quốc
dân bởi tài sản trí tuệ góp phần
quyết định gia tăng giá trị, khả
năng cạnh tranh của sản phẩm. Tài
sản trí tuệ có thể được thể hiện
dưới các dạng như: quyền đối với
tác phẩm, sáng chế, kiểu dáng
công nghiệp, nhãn hiệu, tên

thương mại, bí mật kinh doanh…
Hiện nay, đã có nhiều doanh
nghiệp Việt Nam ý thức được vai
trò của tài sản trí tuệ, thực hiện
đăng ký bảo hộ sáng chế, nhãn
hiệu, kiểu dáng công nghiệp tại thị
trường trong nước, nhưng tại thị
trường nước ngoài còn rất ít doanh
nghiệp Việt Nam thực hiện việc
đăng ký. Chính vì vậy đã xảy ra
nhiều trường hợp một số tài sản trí
tuệ của doanh nghiệp Việt Nam bị
mất tại nước ngoài do có cá nhân,
tổ chức khác đăng ký trước, như:
Cà-phê Trung Nguyên, cà-phê
Buôn Mê Thuột, kẹo dừa Bến Tre,
nước mắm Phú Quốc, võng xếp
Duy Lợi…
Từ thực tế nêu trên, nhiều
chuyên gia về sở hữu trí tuệ
(SHTT) cho rằng, khi doanh
nghiệp có ý định đưa sản phẩm ra
thị trường nước ngoài, cần có kế
hoạch bảo hộ quyền SHTT, tránh
những rủi ro có thể xảy ra. Việc
đăng ký bảo hộ quyền SHTT ở thị
trường nào cũng cần tính toán kỹ
vì đăng ký thực hiện ở nước nào
thì có hiệu lực ở nước đó. Thông
thường, việc đăng ký bảo hộ
quyền SHTT được thực hiện qua
ba cách: quốc gia, khu vực và
quốc tế. Doanh nghiệp muốn đăng
ký bảo hộ quyền SHTT có thể nộp
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đơn đăng ký tại cơ quan SHTT
quốc gia nơi muốn bảo hộ, cơ
quan SHTT khu vực hoặc sử dụng
hệ thống đăng ký toàn cầu do Tổ
chức SHTT thế giới (WIPO) thiết
lập.
Cục trưởng Cục SHTT (Bộ
Khoa học và Công nghệ) Ðinh
Hữu Phí cho biết, hiện nay, Việt
Nam là thành viên của Hiệp ước
Hợp tác về sáng chế (PCT) và
Thỏa ước và Nghị định thư
Madrid về đăng ký quốc tế nhãn
hiệu, do đó doanh nghiệp Việt
Nam có thể tìm kiếm sự bảo hộ
sáng chế ở 152 nước thành viên và
bảo hộ nhãn hiệu ở 101 nước
thành viên của PCT. Cục SHTT
cũng đang hoàn thiện hồ sơ để
trình cơ quan có thẩm quyền phê
chuẩn việc gia nhập Thỏa ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng
công nghiệp. Khi đó doanh nghiệp
Việt Nam có cơ hội đăng ký bảo
hộ kiểu dáng công nghiệp ở 68
nước trên thế giới. Việc nộp đơn
qua các hệ thống đăng ký của
WIPO sẽ giúp doanh nghiệp cắt
giảm nhiều thời gian, chi phí và
mang lại lợi ích.
Để tạo thuận lợi cho các doanh
nghiệp đăng ký bảo hộ tài sản trí
tuệ của Việt Nam ở nước ngoài,
hiện nay, Cục SHTT đang nỗ lực

hoàn thiện khung pháp lý trong
nước; đẩy mạnh đàm phán, ký kết
một số thỏa thuận hợp tác giữa cơ
quan quản lý Nhà nước về sở hữu
công nghiệp của Việt Nam và
nước ngoài; cung cấp thông tin về
thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại một
số nước thông qua việc tổ chức
các hội thảo hướng dẫn thủ tục
xác lập quyền tại Hoa Kỳ, Nhật
Bản, Liên minh châu Âu, Tháilan; tổ chức các hoạt động tuyên
truyền về tầm quan trọng của việc
đăng ký và bảo hộ quyền SHTT
tại nước ngoài; đưa các vụ việc bị
mất quyền SHTT điển hình để
cảnh báo các doanh nghiệp, tổ
chức của Việt Nam chủ động có
kế hoạch đăng ký bảo hộ quyền
SHTT tại nước ngoài.
Bên cạnh sự nỗ lực, hỗ trợ từ
phía các cơ quan quản lý của Nhà
nước, các doanh nghiệp Việt Nam
cần ý thức hơn sự cần thiết của
việc đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ
ở nước ngoài. Đồng thời, việc
đăng ký bảo hộ quyền SHTT sẽ
nâng cao khả năng thâm nhập thị
trường, nhất là các thị trường xuất
khẩu mục tiêu, thúc đẩy hoạt động
sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp trong bối cảnh toàn cầu
hóa hiện nay.
(Theo baonhandan.vn)
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Ý TƯỞNG SÁNG TẠO –
PHÁT MINH SÁNG CHẾ
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO
 Enzyme giúp chống lão hóa
và ung thư
Các nhà nghiên cứu tại Phòng
thí nghiệm UC hiện đã xác định
được cấu trúc telomerase, loại
enzyme được biết đến giữ vai trò
chủ chốt gây lão hóa và ung thư.
Đột phá này có thể cung cấp
thông tin về loại thuốc nhắm đích
thế hệ mới.

Sự suy giảm thể chất do lão
hóa chủ yếu là do telomere trong
cơ thể của con người. Những
chuỗi ADN ngắn này tạo thành
các nắp bảo vệ trên đầu mỗi
chromosome, đảm bảo không có
thông tin quan trọng nào bị mất đi
khi các tế bào phân chia. Tuy
nhiên, chúng không đảm nhiệm
được vai trò này mãi mãi, cuối
cùng khiến cho ADN quan trọng
bị hỏng. Hậu quả là da của người
dần dần bị nhăn nheo, quá trình
trao đổi chất diễn ra chậm hơn,

các cơ quan yếu hơn và nguy cơ
mắc bệnh cao hơn.
Để tìm hiểu, các nhà khoa học
đã nghiên cứu chi tiết loại enzyme
phức tạp này để xác định cấu trúc
của nó. Enzyme đó được tạo thành
từ xương sống ARN gồm sáu loại
protein, tất cả đều di chuyển xung
quanh trong khi chúng bổ sung
telomere. Nhưng thật khó để xác
định số lượng protein hoạt động
và cách chúng thực hiện chức
năng đó. Vì vậy, nhóm nghiên cứu
đã tách telomerase, tinh lọc và
kiểm tra bằng kính hiển vi điện tử
cryo hiện đại. Công cụ này sử
dụng chùm điện tử như một nguồn
sáng để nghiên cứu mẫu được làm
lạnh sâu.
Theo nhóm nghiên cứu, những
hình ảnh có độ phân giải cao cùng
với tri thức hiện có về chuỗi gen
telomerase, đủ để cho các nhà
khoa học bắt đầu suy nghĩ về các
mục tiêu thuốc tiềm năng liên
quan đến enzyme. Ví dụ, việc tìm
cách tăng cường hoạt động của
telomerase có thể ngăn chặn
những tác động tiêu cực của quá
trình lão hóa trong thời gian dài,
trong khi việc kìm hãm chức năng
của nó sẽ có tác dụng chống ung
thư, cụ thể là cản trở telomerase
làm cho các tế bào ung thư trở nên
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"bất tử".
Bước tiếp theo nhóm nghiên
cứu sẽ tăng độ phân giải của hình
ảnh lên khoảng 3 hoặc 4
Ångstrom. Nghiên cứu đã được
công bố trên tạp chí Nature.
(Theo nasati)
 Sợi cơ các bon nhân tạo có
thể nâng vật nặng gấp 12.600
lần trọng lượng của chính nó
Các giáo sư tại bang Illinois
vừa mới công bố nghiên cứu về
việc thiết kế các sợi cơ nhân tạo
siêu mạnh, các sợi cơ nhân tạo
này được làm từ sợi các bon được gia cố bằng cao su si-lô-xan,
và có hình dạng cuộn.

Các giáo sư tại bang Illinois
vừa mới công bố nghiên cứu về
việc thiết kế các sợi cơ nhân tạo
siêu mạnh, các sợi cơ nhân tạo này
được làm từ sợi các bon - được gia
cố bằng cao su si-lô-xan, và có
hình dạng cuộn. Những sợi cơ này
có những tính chất vật lý nổi bật
như là có khả năng nâng vật nặng
gấp 12.600 lần trọng lượng của

chính sợi cơ, hoặc có thể tạo ra tới
60 MPa ứng suất cơ học (đại
lượng biểu thị nội lực phát sinh
trong vật thể biến dạng do tác
dụng của các nguyên nhân bên
ngoài như tải trọng, sự thay đổi
nhiệt độ), hay là cung cấp độ bền
kéo (là đặc tính chịu được lực kéo
đứt vật liệu) cao hơn 25% và trong
một số công việc cụ thể có thể lên
tới 758 J/kg. Những giá trị này cao
gấp 18 lần so với các cơ bắp tự
nhiên của cơ thể chúng ta.
Các sợi cơ nhân tạo giá rẻ và
trọng lượng nhẹ có thể ứng dụng
rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, như
rô bốt, dụng cụ chỉnh hình, chân
tay giả, hay các thiết bị phụ trợ,
Lamuta nói. Mô hình toán học mà
chúng tôi đề xuất là một công cụ
thiết kế hữu ích để điều chỉnh hiệu
suất của các cơ cuộn nhân tạo tùy
vào những ứng dụng thực tế khác
nhau. Hơn nữa, mô hình cung cấp
một sự hiểu biết rõ ràng về tất cả
các tham số mang vai trò quan
trọng trong cơ chế hoạt động, và
điều này khuyến khích nghiên cứu
trong tương lai hướng tới sự phát
triển các kiểu cơ mới được gia cố
bằng sợi với các đặc tính nâng
cao.
Nhóm nghiên cứu đặt mục tiêu
dùng sợi carbon - một vật liệu
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nhẹ, mạnh, và đã được thương mại
hóa, để sản xuất cơ nhân tạo. Để
sử dụng sợi carbon, chúng tôi phải
hiểu cơ chế co giãn của cơ được
cuộn lại. Khi chúng tôi hiểu rõ cơ
chế, chúng tôi đã học cách biến
đổi các sợi carbon thành các sợi
cơ cực mạnh. Chúng tôi chỉ đơn
giản là đổ đầy sợi carbon với loại
cao su silicone phù hợp, và hiệu
suất của chúng thật ấn tượng,
chính xác những gì chúng tôi đã
nhắm tới, Tawfick nói. Nghiên
cứu này chứng minh rằng sự co
giãn của cơ được gây ra bởi sự gia
tăng bán kính của sợi cơ do giãn
nở nhiệt hoặc hấp thu dung môi từ
việc đổ đầy silicon. Các cơ co
giãn khi cao su silicone tại vị trí
ấy đẩy các sợi ra xung quanh
nhưng trong phạm vi được kéo,
bằng cách cấp thêm điện áp, nhiệt,
hoặc sức căng từ dung môi. Áp
lực bên trong được tạo ra từ cao su
silicon lên các sợi làm cho đường
kính kéo giãn tăng lên và mở ra
gây ra sự co giãn dọc theo chiều
dài sợi dây.
Trong việc thực nghiệm các
đặc tính, điện áp một chiều được
cấp cho các đầu của các cuộn dây
để tạo ra nhiệt lên vật liệu
composite và lần lượt gây ra sự
kéo giãn. Đầu trên của cuộn dây

đã được cố định, trong khi một vật
nặng được gắn vào cuối dây để tạo
sức căng. Độ bền kéo được ghi lại
bởi máy quay phim và phân tích
từng khung hình. Hoạt động kéo
căng cũng được thử nghiệm thông
qua sức căng của hexan lỏng được
chuyển đến cơ cuộn.
(Theo vista.gov.vn)
 Nghiên cứu dùng sợi tơ tằm
để sử dụng trong các ca phẫu
thuật sọ
Một số người nghĩ rằng vải tơ
tằm có thể được sử dụng như một
lá chắn để bảo vệ não bộ, nhưng
các nhà nghiên cứu Trung Quốc
đã biến vật liệu may mềm này
thành vít để ổn định xương sọ
trong phẫu thuật não.

Các nhà nghiên cứu tại một
phòng thí nghiệm ở Thượng Hải
đã chiết xuất các protein tơ từ kén
tằm Bombyx mori và biến chúng
thành các thiết bị cố định như ốc
vít và các sọc nối. Sau nhiều năm
thử nghiệm trên động vật, bao
gồm cả động vật gặm nhấm và
thỏ, các nhà nghiên cứu đã cải
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thiện các tính chất, bao gồm cả độ
cứng và độ dẻo dai. Các thiết bị
mới do các nhà nghiên cứu phát
triển cũng bao gồm một bộ chip
có thể được đưa vào bên trong đầu
và giải phóng thuốc. Với sự phân
hủy protein tơ trong não, thuốc
bên trong sẽ được giải phóng để
điều trị viêm và chữa lành các mô
bị thương.
Lụa cũng rẻ hơn nhiều so với
kim loại. Mao cho biết, một tấm
chăn lụa có thể được làm thành
hàng ngàn con ốc lụa, giảm chi
phí y tế. Các thiết bị lụa dự kiến sẽ
được thử nghiệm lâm sàng trong
vòng 3-5 năm.
(Theo vista.gov.vn)
 Máy in da 3D di động chữa
lành vết thương sâu
Các nhà nghiên cứu tại trường
Đại học Toronto đã chế tạo được
máy in da 3D di động có khả năng
lắng đọng các lớp mô da để bao
phủ và chữa lành vết thương sâu.
Nhóm nghiên cứu tin rằng đây là
thiết bị đầu tiên tái tạo mô trong
khoảng hai phút. Nghiên cứu đã
được công bố trên tạp chí Lab on
a Chip.
Đối với những bệnh nhân có
vết thương da sâu, cả ba lớp da lớp biểu bì, lớp trung bì và lớp hạ

bì - có thể bị tổn hại nặng nề.
Phương pháp điều trị được ưa
chuộng hiện nay được gọi là ghép
da tách lớp, trong đó, da hiến tặng
khỏe mạnh được ghép trên bề mặt
lớp biểu bì và một phần của lớp
trung bì.

Kỹ thuật ghép da này được áp
dụng trên vết thương rộng đòi hỏi
da hiến tặng phải đủ khỏe mạnh
để di chuyển qua cả ba lớp da và
da hiếm khi được ghép toàn bộ.
Do một phần vị trí tổn thương
chưa được ghép, dẫn đến vết
thương lành không tốt. Dù có
nhiều chất thay thế da được biến
đổi mô, nhưng chúng vẫn chưa
được sử dụng rộng rãi trong thử
nghiệm lâm sàng.
Máy in da cầm tay giống như
dụng cụ cắt băng keo của bút xóa,
ngoại trừ cuộn băng được thay thế
bằng một thiết bị nhỏ tạo thành
lớp mô. Các sọc dọc của "mực
sinh học", được cấu thành từ vật
liệu sinh học bao gồm collagen,
protein phong phú nhất trong lớp
trung bình và fibrin, protein có
liên quan đến khả năng chữa lành
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vết thương, chạy dọc bên trong
mỗi lớp mô. Máy in da có triển
vọng được điều chỉnh cho từng
bệnh nhân và theo đặc điểm của
vết thương.
Các nhà nghiên cứu dự kiến sẽ
bổ sung thêm tính năng cho máy
in, như mở rộng diện tích bao phủ
vết thương và phối hợp với nhóm
nghiên cứu tại Bệnh viện
Sunnybrook để thực hiện nhiều
nghiên cứu trên cơ thể. Nhóm
nghiên cứu hy vọng trong tương
lai có thể thực hiện các thử
nghiệm lâm sàng trên người và
cuối cùng sẽ cải tiến hoạt động
chăm sóc vết thương do bỏng.
(Theo nasati)
 Các nhà khoa học Trung
Quốc tìm thấy mô hình nguyên
tử của vỏ capsid của một loại
virus rất phức tạp
Các nhà khoa học Trung Quốc
đã xây dựng lại mô hình nguyên tử
của virus herpes simplex, một
trong những virus phức tạp nhất
về mặt di truyền và cấu trúc, giúp
mở rộng sự hiểu biết về cơ chế lắp
ráp của capsid - vỏ protein, lớp vỏ
protein bên ngoài của virus.
Capsid là vỏ protein được cấu
tạo bởi các đơn vị hình thái gọi là
capsome. Capsome lại được cấu

tạo từ 5 hoặc 6 đơn vị cấu trúc gọi
là protome. Protome có thể là
monome (chỉ có một phân tử
protein) hoặc polyme (có nhiều
phân tử protein)- Pentame
(penton) có 5 protome nằm trên
các đỉnh của khối đa diện, còn
hexame (hexon) tạo thành các
cạnh và bề mặt hình tam giác. Capsid có khả năng chịu nhiệt, pH
và các yếu tố ngoại cảnh nên có
chức năng bảo vệ lõi acid nucleic Trên mặt capsid chứa các thụ thể
đặc hiệu, hay là các gai
glicoprotein, giúp cho virus bám
vào các thụ thể trên bề mặt tế bào.

Các nhà nghiên cứu phát hiện
ra rằng có bốn chất phù hợp chính
của protein capsid VP5, thể hiện
sự khác biệt nổi bật về cấu hình và
phương thức lắp ráp để hình thành
các mạng lưới phân tử rộng lớn.
Những khác biệt đó giải thích sự
ổn định của capsid. Họ đã tìm thấy
rằng một triplex phù hợp giữa
hexamers và pentamers ở vị trí
gần gấp ba lần để dính các capsid
với nhau, và sáu bản sao của

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 15

Số 207 – 05/2018
protein capsid nhỏ VP26 tạo thành
một vòng trên đỉnh để ổn định
capsid.
Các đơn vị lắp ráp cơ bản này
sau đó được nhóm thành các cấu
trúc bậc cao hơn phù hợp với đối
xứng hai lần và hướng các trung
gian lắp ráp mới thành hình học
chính xác.
(Theo nasati)
PHÁT MINH SÁNG CHẾ
 Sáng chế cánh tay robot cho
người khuyết tật của học sinh
"trường làng"
Sáng chế cánh tay robot cho
người khuyết tật sử dụng cảm biến
EMG (cảm biến cơ) đã được đánh
giá cao và giúp 2 em học sinh
Nguyễn Thanh Bình và Lê Văn
Cường đến từ Trường THPT Phù
Cừ, tỉnh Hưng Yên. ở Hưng Yên
giành giải Nhất Cuộc thi Khoa
học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh
trung học năm học 2017 – 2018

Chia sẻ về ý tưởng xây dựng
đề tài, học sinh Nguyễn Thanh
Bình cho biết: Theo con số của Bộ

LĐTB&XH, tính đến tháng
6/2015, Việt Nam có khoảng 7
triệu người khuyết tật, chiếm 7,8%
dân số, trong đó, rất nhiều người
khuyết tật cánh tay, gây khó khăn
trong cuộc sống. Mặt khác, giá
thành sản phẩm trên thế giới quá
cao, không phù hợp với thu nhập
của người Việt.
Vì vậy, các bạn học sinh đã
hình thành ý tưởng thiết kế, chế
tạo một cánh tay hỗ trợ người
khuyết tật cánh tay do tai nạn trên
nguyên tắc điều khiển cánh tay
bằng tín hiệu cơ do chính cánh tay
bị mất tạo ra thông qua cảm biến
EMG. Qua thử nghiệm thực tế, sử
dụng bằng cảm biến EMG cộng
thêm cảm biến gia tốc có thể đem
lại cảm giác thực cho người dùng
mà không phụ thuộc bất cứ bộ
phận nào khác.
Với công nghệ 3D, bàn tay
được thiết kế để có thể thực hiện
được các chuyển động xoay trái,
xoay phải đồng thời kết hợp cùng
các ngón tay để cầm nắm các vật.
Sản phẩm còn có các động cơ
trong khoang chứa hoạt động sẽ
góp phần điều khiển hoạt động
của các ngón tay và cả bàn tay
thực hiện các thao tác linh hoạt
như một bàn tay thật.
Cảm biến EMG có nhiệm vụ
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nhận tín hiệu điện từ cơ tay của
người khuyết tật, gửi tín hiệu đến
bộ vi xử lý thông qua giao tiếp
Bluetooth để điều khiển hoạt động
của các động cơ. Chính sản phẩm
này cũng đã giúp Bình và Cường
đạt giải Nhất Cuộc thi Khoa học
kỹ thuật năm 2018 khu vực phía
Bắc.
(Theo vista.gov.vn)
 Thiết bị đo mực nước tự động
chính xác từng milimét
Kiểm soát lượng nước về của
hồ thủy điện luôn là vấn đề nóng
không chỉ với nhà quản lý, vận
hành hồ mà còn là vấn đề chung
của cộng đồng. Vậy làm thế nào
để biết được mực nước trong hồ
chứa tăng hay giảm từng phút và
chính xác đến từng milimét là câu
hỏi luôn khiến ông Phạm Phong Tổng Giám đốc Công ty CP Sông
Ba (Đà Nẵng) trăn trở.
Khi tìm hiểu, ông nhận thấy
các thiết bị đo mực nước hồ hiện
nay chủ yếu sử dụng phương pháp
đo bằng cảm biến quang hoặc siêu
âm chưa qua xử lý giảm chấn nên
kết qua đo sai lệch tương đối lớn
có thể từ vài centimet đến hàng
chục centimet. “1centimét trên Hồ
Krông H’năng là 130.000 m3
nước, 1 minimét là 13.000 m3

nước. Nếu đo sai 1centimét là sai
130.000 m3 nước. Đó là khối
lượng nước khổng lồ và lúc đó
chúng ta rất mơ hồ trong việc xả
lũ bởi 1 minimét trong vòng 60
giây đã có thể quyết định đó là lũ”
- Tổng Giám đốc Công ty CP
Sông Ba nói.

Thiết bị đo mực nước tại Nhà máy thủy điện
Khe Diên, Quảng Nam.

Xuất phát từ thực tế đó, ông
Phong đã đầu tư nghiên cứu, chế
tạo thành công thiết bị đo mực
nước hồ có bộ giảm chấn đạt độ
chính xác đến centimét để phục vụ
công tác vận hành xả lũ tại các hồ
chứa. Thiết bị đã được Cục Sở
hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền
giải pháp hữu ích số 1407 năm
2016. Hiện nay đã nâng cấp lên
đạt độ chính xác đến milimét và
được đưa vào lắp đặt vận hành tại
các Nhà máy thủy điện Krông
H’năng, Khe Diên, Đrây H’linh,
Đăkmi 4 và một số hồ khác.
Thiết bị hoạt động dựa trên
nguyên lý cân bằng lực đẩy
Acsimet. Điểm sáng tạo của thiết
bị là đã thiết kế thêm phần giảm
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chấn trong ống đo giúp cho dao
động của phao chỉ còn dưới 1
milimét. Theo thiết kế, phao được
nối với đối trọng thông qua đĩa
quay để biến chuyển động tịnh
tiến của phao thành chuyển động
quay của đĩa quay và hiển thị mực
nước đo được trên bảng điện tử.
Từ những số liệu chuẩn xác, các
đơn vị quản lý hồ đập sẽ có cơ sở
tiến hành phân tích, đánh giá và
xây dựng phương án vận hành xả
lũ hợp lý nhằm đảm bảo xả lũ
không còn đột ngột, không gây tác
hại cho đồng bào hạ dụ, chính
quyền địa phương yên tâm mỗi
khi hồ xả lũ, chủ hồ chủ động xả
lũ đúng quy trình, tích được nước
đầy hồ sau mỗi trận lũ.
Từ năm 2014 khi đưa thiết bị
đo mực nước tự động vào sử
dụng, Công ty CP Sông Ba đã vận
hành hồ đảm bảo thời gian thông
báo trước cho người dân vùng hạ
du trước từ 4-6 giờ, vận hành cắt
được đỉnh lũ, không để xảy ra lũ
nhân tạo, không xảy ra thiệt hại
cho vùng hạ du và làm cho người
dân, chính quyền địa phương luôn
được yên tâm mỗi khi hồ thủy
điện Krông H’năng xả lũ.
Dù thiết bị đo của ông đã mang
lại hiệu quả cao như vậy nhưng
theo ông Phong, nếu chỉ dừng lại

tại đây thì chưa đạt, Công ty CP
Sông Ba đang tiếp tục nghiên cứu
vận hành liên hồ cho từng dòng
sông, các sông trong cùng một
vùng miền thì việc trị thủy cho
con sông, cho cụm sông mỗi khi
lũ về bất chấp tần suất bao nhiêu
mới thật sự hoàn thiện và ý nghĩa.
(Theo khoahocphattrien.vn)
 Sáng chế ra hệ thống chống
trộm vườn cây trái
Anh Đặng Văn Lợi (TX Long
Khánh, Đồng Nai), là người đã
sáng chế ra hệ thống báo động
chống trộm giúp bảo vệ vườn cây
rất hữu ích.

Anh Lợi với những thiết bị chống trộm
chuẩn bị lắp đặt

Tuy nghề chính là giáo viên
dạy thể dục nhưng ngay từ nhỏ
anh Lợi đã sống gắn bó với vườn
rẫy và sẵn có niềm đam mê nghiên
cứu, anh bắt đầu tìm hiểu thêm
thông tin trên mạng, dùng những
vật dụng có sẵn đã qua sử dụng để
tái chế thành hệ thống báo động
chống trộm. Theo anh Lợi, thời
gian gần đây thường xảy ra tình
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trạng cứ đến mùa thu hoạch nông
sản thì lại bị kẻ xấu hoành hành
suốt ngày đêm, phá hoại và trộm
trái cây. Các nhà vườn thường hay
bị mất trộm trái cây vào ban đêm,
nhất là sầu riêng, mít, bưởi... vì
giá những loại quả này khá cao.
Có nhà vườn đã bị mất trộm cả tạ
trái cây trong một đêm, thậm chí
chúng còn phá hoại vườn cây trái.
Ưu điểm của hệ thống báo
động chống trộm là đáp ứng được
yêu cầu của bà con nông dân, rất
dễ làm và dễ lắp đặt, không gây
nguy hiểm cho người sử dụng và
đối tượng trộm cắp; hạn chế được
báo động giả như các thiết bị báo
động hồng ngoại; đáp ứng theo ý
của nhà vườn. Đặc biệt, chi phí
thấp, chỉ cần tận dụng các thiết bị
có sẵn trong vườn rẫy như ống
nhựa, dây điện thoại và một số
thiết bị rất dễ mua trên thị trường.
Tuy nhiên, bộ sản phẩm sáng
chế của anh không với mục đích
kinh doanh thương mại mà anh chỉ
mong muốn giúp được nhiều
người ứng dụng hiệu quả vào
vườn rẫy. Anh sẵn sàng hướng
dẫn giúp nhà vườn nào có nhu cầu
về cách tự thiết kế bộ sản phẩm và
lắp đặt vào vườn cây để chống
trộm.
Sau khi hoàn thành hệ thống

chống trộm, anh Lợi đã tự tin
mạnh dạn đem sản phẩm đi tham
gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh
Đồng Nai năm 2017, đã đạt giải
cao. Đây cũng là phần thưởng
xứng đáng để thầy giáo trẻ mê
sáng chế nông cụ này tiếp tục
niềm đam mê nghiên cứu giúp ích
cho chính gia đình mình và xã
hội.
(Theo nong nghiep.vn)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI
TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN
PHÁP THI HÀNH LUẬT SỞ
HỮU TRÍ TUỆ 2005 VÀ LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ
ĐIỀU LUẬT CỦA LUẬT SỞ
HỮU TRÍ TUỆ 2009 VỀ
QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN
LIÊN QUAN (Tiếp theo)
Ngày 23 tháng 02 năm 2018,
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Chính phủ ban hành Nghị định
quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật sở hữu
trí tuệ năm 2005 và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của
Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về
quyền tác giả, quyền liên quan
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gồm những điều sau:
Chương IV
ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC
GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
Điều 34. Thủ tục đăng ký
quyền tác giả, quyền liên quan
1. Tác giả, chủ sở hữu quyền
tác giả, chủ sở hữu quyền liên
quan trực tiếp hoặc ủy quyền cho
tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ
hồ sơ đăng ký quyền tác giả,
quyền liên quan tại Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch (Cục Bản
quyền tác giả hoặc Văn phòng đại
diện của Cục Bản quyền tác giả tại
thành phố Hồ Chí Minh, thành
phố Đà Nẵng). Hồ sơ có thể gửi
qua đường bưu điện.
2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài
có tác phẩm, chương trình biểu
diễn, bản ghi âm, ghi hình,
chương trình phát sóng được bảo
hộ quyền tác giả, quyền liên quan
theo quy định tại khoản 2 Điều 13
và Điều 17 của Luật sở hữu trí
tuệ trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ
chức tư vấn, dịch vụ quyền tác
giả, quyền liên quan nộp 01 bộ hồ
sơ đăng ký quyền tác giả, quyền
liên quan tại Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch (Cục Bản quyền
tác giả hoặc Văn phòng đại diện
của Cục Bản quyền tác giả tại
thành phố Hồ Chí Minh, thành

phố Đà Nẵng).
Điều 35. Cấp, cấp lại, đổi, hủy
bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng
ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận
đăng ký quyền liên quan
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch (Cục Bản quyền tác giả) có
thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, hủy
bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng
ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận
đăng ký quyền liên quan theo quy
định tại khoản 1 và 2 Điều 51 của
Luật sở hữu trí tuệ,
2. Giấy chứng nhận đăng ký
quyền tác giả, Giấy chứng nhận
đăng ký quyền liên quan được cấp
theo quy định tại Điều 49 và Điều
50 của Luật sở hữu trí tuệ.
3. Giấy chứng nhận đăng ký
quyền tác giả, Giấy chứng nhận
đăng ký quyền liên quan được cấp
lại trong trường hợp Giấy chứng
nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy
chứng nhận đăng ký quyền liên
quan bị mất hoặc rách nát.
4. Giấy chứng nhận đăng ký
quyền tác giả, Giấy chứng nhận
đăng ký quyền liên quan được cấp
đổi trong trường hợp thay đổi chủ
sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu
quyền liên quan hoặc thay đổi
thông tin về tác giả, chủ sở hữu
quyền tác giả, chủ sở hữu quyền
liên quan, tác phẩm, cuộc biểu
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diễn, bản ghi âm, ghi hình,
chương trình phát sóng.
5. Giấy chứng nhận đăng ký
quyền tác giả, Giấy chứng nhận
đăng ký quyền liên quan bị hủy bỏ
hiệu lực trong các trường hợp quy
định tại khoản 2 và khoản 3 Điều
55 của Luật sở hữu trí tuệ.
6. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch quy định các mẫu Tờ khai
đăng ký quyền tác giả, Tờ khai
đăng ký quyền liên quan, Giấy
chứng nhận đăng ký quyền tác giả,
Giấy chứng nhận đăng ký quyền
liên quan theo quy định tại điểm a
khoản 2 Điều 50 và khoản 4 Điều
51 của Luật sở hữu trí tuệ.
Điều 36. Hồ sơ cấp, cấp lại, đổi
Giấy chứng nhận đăng ký quyền
tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký
quyền liên quan
1. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận
đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng
nhận đăng ký quyền liên quan quy
định tại Điều 50 của Luật sở hữu
trí tuệ.
2. Tác giả, chủ sở hữu quyền
tác giả, chủ sở hữu quyền liên
quan có nhu cầu cấp lại Giấy
chứng nhận đăng ký quyền tác giả,
Giấy chứng nhận đăng ký quyền
liên quan nộp Tờ khai đăng ký
quyền tác giả hoặc Tờ khai đăng
ký quyền liên quan (theo mẫu), 02

bản sao tác phẩm hoặc 02 bản sao
cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi
hình, chương trình phát sóng.
3. Tác giả, chủ sở hữu quyền
tác giả, chủ sở hữu quyền liên
quan có nhu cầu cấp đổi Giấy
chứng nhận đăng ký quyền tác giả,
Giấy chứng nhận đăng ký quyền
liên quan nộp Tờ khai đăng ký
quyền tác giả hoặc Tờ khai đăng
ký quyền liên quan (theo mẫu); 02
bản sao tác phẩm hoặc 02 bản sao
cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi
hình, chương trình phát sóng; tài
liệu chứng minh sự thay đổi và
nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký
quyền tác giả hoặc Giấy chứng
nhận đăng ký quyền liên quan đã
cấp.
Điều 37. Thời hạn cấp, cấp lại,
đổi Giấy chứng nhận đăng ký
quyền tác giả, Giấy chứng nhận
đăng ký quyền liên quan
1. Thời hạn cấp Giấy chứng
nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy
chứng nhận đăng ký quyền liên
quan quy định tại Điều 52 của
Luật sở hữu trí tuệ.
2. Trong thời hạn bảy ngày làm
việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp
lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch (Cục Bản quyền tác giả) có
trách nhiệm cấp lại Giấy chứng
nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy
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chứng nhận đăng ký quyền liên
quan.
3. Trong thời hạn mười hai
ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ
sơ hợp lệ Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch (Cục Bản quyền tác giả)
có trách nhiệm cấp đổi Giấy
chứng nhận đăng ký quyền tác giả,
Giấy chứng nhận đăng ký quyền
liên quan.
4. Trường hợp từ chối cấp lại,
đổi Giấy chứng nhận đăng ký
quyền tác giả, Giấy chứng nhận
đăng ký quyền liên quan, Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản
quyền tác giả) phải thông báo
bằng văn bản cho người nộp đơn.
Điều 38. Bản sao tác phẩm
đăng ký quyền tác giả, bản sao
bản định hình đối tượng đăng ký
quyền liên quan
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch (Cục Bản quyền tác giả) có
trách nhiệm lưu giữ 01 bản sao tác
phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc
01 bản sao bản định hình đối
tượng đăng ký quyền liên quan;
01 bản sao tác phẩm đăng ký
quyền tác giả hoặc 01 bản sao bản
định hình đối tượng đăng ký
quyền liên quan được đóng dấu
ghi số Giấy chứng nhận đăng ký
quyền tác giả, Giấy chứng nhận
đăng ký quyền liên quan gửi trả lại

cho tổ chức, cá nhân được cấp quy
định tại điểm b khoản 2 Điều 50
của Luật sở hữu trí tuệ.
2. Bản sao tác phẩm đăng ký
quyền tác giả theo quy định
tại điểm b khoản 2 Điều 50 của
Luật sở hữu trí tuệ được thay thế
bằng ảnh chụp không gian ba
chiều đối với những tác phẩm có
đặc thù riêng như tranh, tượng,
tượng đài, phù điêu, tranh hoành
tráng gắn với công trình kiến trúc;
tác phẩm có kích thước quá lớn,
cồng kềnh.
Điều 39. Hủy bỏ hiệu lực Giấy
chứng nhận đăng ký quyền tác giả,
Giấy chứng nhận đăng ký quyền
liên quan
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch (Cục Bản quyền tác giả) có
thẩm quyền hủy bỏ hiệu lực Giấy
chứng nhận đăng ký quyền tác giả,
Giấy chứng nhận đăng ký quyền
liên quan trong các trường hợp
quy định tại khoản 2 và khoản 3
Điều 55 của Luật sở hữu trí tuệ.
2. Trong thời hạn mười lăm
ngày làm việc, kể từ khi nhận
được một trong các giấy tờ dưới
đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch (Cục Bản quyền tác giả) ra
quyết định hủy bỏ hiệu lực Giấy
chứng nhận đăng ký quyền tác giả,
Giấy chứng nhận đăng ký quyền
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liên quan:
a) Bản án, Quyết định có hiệu
lực của Tòa án hoặc Quyết định
của cơ quan có thẩm quyền xử lý
hành vi xâm phạm quy định
tại Điều 200 của Luật sở hữu trí
tuệ về việc hủy bỏ hiệu lực Giấy
chứng nhận đăng ký quyền tác giả,
Giấy chứng nhận đăng ký quyền
liên quan.
b) Văn bản của tổ chức, cá
nhân đã được cấp Giấy chứng
nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy
chứng nhận đăng ký quyền liên
quan gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch (Cục Bản quyền tác giả)
đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy
chứng nhận đăng ký quyền tác giả,
Giấy chứng nhận đăng ký quyền
liên quan đã được cấp.
Điều 40. Phí đăng ký quyền tác
giả, quyền liên quan
Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ
nộp phí khi tiến hành thủ tục đăng
ký quyền tác giả, quyền liên quan
theo quy định của pháp luật.
Điều 41. Hiệu lực Giấy chứng
nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy
chứng nhận đăng ký quyền liên
quan
Các loại Giấy chứng nhận đăng
ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận
đăng ký quyền liên quan do Hãng
Bảo hộ quyền tác giả Việt Nam,

Cơ quan Bảo hộ quyền tác giả
Việt Nam, Cục Bản quyền tác giả
Văn học - Nghệ thuật, Cục Bản
quyền tác giả cấp vẫn tiếp tục
được duy trì hiệu lực.
Chương V
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP
THỂ, TỔ CHỨC TƯ VẤN, DỊCH
VỤ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN
LIÊN QUAN
Điều 42. Tổ chức đại diện tập
thể quyền tác giả, quyền liên quan
Tổ chức đại diện tập thể quyền
tác giả, quyền liên quan theo quy
định tại khoản 1 Điều 56 của Luật
sở hữu trí tuệ thực hiện đúng
phạm vi, chức năng hoạt động và
hợp đồng ủy quyền giữa chủ sở
hữu quyền tác giả, chủ sở hữu
quyền liên quan và tổ chức đại
diện tập thể quyền tác giả, quyền
liên quan về việc quản lý một
quyền hoặc một nhóm quyền cụ
thể.
Điều 43. Biểu mức tiền nhuận
bút, thù lao, quyền lợi vật chất
1. Tổ chức đại diện tập thể
quyền tác giả, quyền liên quan xây
dựng Biểu mức tiền nhuận bút, thù
lao, quyền lợi vật chất quy định
tại khoản 3 Điều 20, khoản 4 Điều
29 của Luật sở hữu trí tuệ và
quyền lợi vật chất quy định
tại khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều
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31 của Luật sở hữu trí tuệ.
2. Tổ chức, cá nhân khai thác,
sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi
hình, chương trình phát sóng theo
quy định tại khoản 1 Điều 26,
khoản 1 và khoản 2 Điều 33 của
Luật sở hữu trí tuệ có nghĩa vụ
liên lạc trực tiếp với chủ sở hữu
quyền tác giả, chủ sở hữu quyền
liên quan hoặc tổ chức đại diện tập
thể quyền tác giả, quyền liên quan
về việc khai thác, sử dụng. Trường
hợp không liên lạc trực tiếp được
với chủ sở hữu quyền tác giả, chủ
sở hữu quyền liên quan thì tổ
chức, cá nhân khai thác, sử dụng
tác phẩm, bản ghi âm ghi hình,
chương trình phát sóng phải thông
báo trên phương tiện thông tin đại
chúng.
3. Tổ chức, cá nhân khai thác,
sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn,
bản ghi âm, ghi hình, chương trình
phát sóng và tổ chức đại diện tập
thể quyền tác giả, quyền liên quan
có trách nhiệm thoả thuận về mức
tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi
vật chất và phương thức thanh
toán.
4. Nhuận bút, thù lao, quyền
lợi vật chất được xác định theo các
nguyên tắc sau:
a) Việc trả tiền nhuận bút, thù
lao, quyền lợi vật chất phải bảo

đảm lợi ích của người sáng tạo, tổ
chức, cá nhân khai thác, sử dụng
và công chúng hưởng thụ, phù
hợp với điều kiện kinh tế - xã hội
của đất nước.
b) Mức tiền nhuận bút, thù lao,
quyền lợi vật chất được xác định
căn cứ vào thể loại, hình thức,
chất lượng, số lượng hoặc tần suất
khai thác, sử dụng.
c) Các đồng chủ sở hữu quyền
tác giả, đồng chủ sở hữu quyền
liên quan thỏa thuận về tỷ lệ phân
chia tiền nhuận bút, thù lao theo
mức độ sáng tạo, phù hợp với hình
thức khai thác, sử dụng.
d) Mức tiền nhuận bút, thù lao,
quyền lợi vật chất được xác định
trong hợp đồng bằng văn bản theo
quy định pháp luật.
Điều 44. Thu, phân chia tiền
nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật
chất
1. Việc thu, phân chia tiền
nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật
chất thực hiện theo quy định tại
Điều lệ hoạt động của tổ chức đại
diện tập thể quyền tác giả, quyền
liên quan và văn bản ủy quyền của
chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở
hữu quyền liên quan có thỏa thuận
về mức hoặc tỷ lệ phần trăm,
phương thức và thời gian phân
chia tiền nhuận bút, thù lao, quyền
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lợi vật chất.
2. Việc thu, phân chia tiền
nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật
chất của các tổ chức đại diện tập
thể quyền tác giả, quyền liên quan
thực hiện theo nguyên tắc công
khai, minh bạch đối với tác phẩm,
cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi
hình, chương trình phát sóng được
khai thác, sử dụng theo quy định
của pháp luật.
3. Trong trường hợp tác phẩm,
bản ghi âm, ghi hình, chương trình
phát sóng có liên quan đến quyền
và lợi ích của nhiều tổ chức đại
diện tập thể được ủy quyền đại
diện cho một quyền, nhóm quyền
cụ thể, các tổ chức có thể thỏa
thuận để một tổ chức thay mặt
đàm phán cấp phép sử dụng, thu
và phân chia tiền theo Điều lệ và
văn bản ủy quyền.
4. Việc thu, phân chia tiền
nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật
chất từ các tổ chức tương ứng của
nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế
thực hiện theo quy định về quản lý
ngoại hối.
Điều 45. Khai thác, sử dụng
bản ghi âm, ghi hình
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng
trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi
âm, ghi hình theo quy định
tại khoản 1 và khoản 2 Điều 33

của Luật sở hữu trí tuệ phải trả
tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi
vật chất cho chủ sở hữu quyền tác
giả, chủ sở hữu quyền liên quan.
2. Các tổ chức đại diện tập thể
quyền tác giả, quyền liên quan có
thể thỏa thuận, thống nhất, ủy
quyền đàm phán, thu tiền nhuận
bút, thù lao, quyền lợi vật chất
theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ
phân chia tiền nhuận bút, thù lao,
quyền lợi vật chất thu được do các
tổ chức này tự thỏa thuận.
3. Tổ chức đại diện tập thể
quyền tác giả, quyền liên quan ủy
quyền có trách nhiệm xây dựng
danh mục hội viên, tác phẩm, bản
ghi âm, ghi hình, chương trình
phát sóng của hội viên và chịu
trách nhiệm khi ký hợp đồng ủy
quyền cho tổ chức đại diện tập thể
quyền tác giả, quyền liên quan
nhận ủy quyền đại diện đàm phán
thỏa thuận, thu tiền nhuận bút, thù
lao, quyền lợi vật chất.
4. Tổ chức đại diện tập thể
quyền tác giả, quyền liên quan
nhận ủy quyền chỉ có trách nhiệm
đàm phán thỏa thuận thu tiền
nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật
chất theo danh mục hội viên, tác
phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm,
ghi hình, chương trình phát sóng
được quy định tại hợp đồng ủy
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quyền.
Điều 46. Thông tin quản lý
quyền tác giả, quyền liên quan
Tổ chức đại diện tập thể quyền
tác giả, quyền liên quan thông tin
công khai trên trang thông tin điện
tử của tổ chức mình về các nội
dung:
1. Tên tác giả, chủ sở hữu
quyền tác giả, chủ sở hữu quyền
liên quan.
2. Đối với cá nhân: Ngày,
tháng, năm sinh; năm chết (nếu
có).
Đối với tổ chức: Ngày, tháng,
năm thành lập; năm giải thể (nếu
có).
3. Tên tác phẩm, tên đối tượng
quyền liên quan (cuộc biểu diễn;
bản ghi âm, ghi hình; chương trình
phát sóng).
4. Nội dung tác phẩm; nội
dung cuộc biểu diễn; nội dung bản
ghi âm, ghi hình; nội dung chương
trình phát sóng.
5. Phạm vi ủy quyền; hiệu lực
hợp đồng ủy quyền.
6. Hoạt động cấp phép, thu và
phân chia tiền nhuận bút, thù lao,
quyền lợi vật chất.
7. Hoạt động của các tổ chức
đại diện tập thể quyền tác giả,
quyền liên quan.
8. Các thông tin liên quan

khác.
Điều 47. Thực hiện chế độ báo
cáo
1. Tổ chức đại diện tập thể
quyền tác giả, quyền liên quan
thực hiện chế độ báo cáo với Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ
Nội vụ, Bộ Tài chính và cơ quan
chủ quản về việc sửa đổi, bổ sung
Điều lệ, quy chế hoạt động; cơ chế
quản lý tài chính; thay đổi nhân sự
lãnh đạo; tham gia các tổ chức
quốc tế; các hoạt động đối ngoại
khác; biểu giá, phương thức thanh
toán nhuận bút, thù lao, quyền lợi
vật chất; chương trình kế hoạch
dài hạn và hàng năm; tình hình
hoạt động, ký hợp đồng ủy quyền,
hợp đồng cấp phép sử dụng; hoạt
động thu, mức thu, phương thức
phân phối, cách thức thực hiện
việc phân chia tiền nhuận bút, thù
lao, quyền lợi vật chất; các hoạt
động liên quan khác.
Trường hợp sửa đổi, bổ sung
Điều lệ phải báo cáo cấp có thẩm
quyền phê duyệt trước khi thực
hiện.
2. Tổ chức đại diện tập thể
quyền tác giả, quyền liên quan xây
dựng trang thông tin điện tử, kết
nối với cơ quan quản lý nhà nước
về quyền tác giả, quyền liên quan
và các tổ chức đại diện tập thể
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quyền tác giả, quyền liên quan.
3. Tổ chức đại diện tập thể
quyền tác giả, quyền liên quan có
hệ thống cơ sở dữ liệu quyền tác
giả, quyền liên quan của tổ chức
mình, kết nối với hệ thống cơ sở
dữ liệu quốc gia về quyền tác giả,
quyền liên quan.
Điều 48. Tổ chức tư vấn, dịch
vụ quyền tác giả, quyền liên quan
Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền
tác giả, quyền liên quan quy định
tại khoản 1 Điều 57 của Luật sở
hữu trí tuệ bao gồm:
1. Doanh nghiệp được thành
lập và hoạt động theo pháp luật về
doanh nghiệp.
2. Hợp tác xã và liên hiệp hợp
tác xã được thành lập và hoạt
động theo pháp luật về hợp tác xã.
3. Đơn vị sự nghiệp.
4. Các tổ chức hành nghề luật
sư được thành lập và hoạt động
theo pháp luật về luật sư, trừ chi
nhánh của tổ chức hành nghề luật
sư nước ngoài, công ty luật trách
nhiệm hữu hạn một trăm phần
trăm vốn nước ngoài, công ty luật
trách nhiệm hữu hạn dưới hình
thức liên doanh giữa tổ chức hành
nghề luật sư Việt Nam và tổ chức
hành nghề luật sư nước ngoài…
(Còn nữa)
(Theo thuvienphapluat.vn)

TIN HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CHUNG
 Đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ trong bảo quản, chế biến
rau, củ, quả
Ngày 17-5 vừa qua, Sở Khoa
học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu đã tổ chức hội thảo
“Giải pháp ứng dụng công nghệ
trong bảo quản, chế biến rau, củ,
quả - kết nối DN, HTX với nhà
khoa học”.

Ông Mai Thanh Quang – GĐ Sở KH&CN
phát biểu khai mạc

Tại hội thảo đại diện các sở,
ngành, địa phương, các chuyên gia
đến từ các Viện nghiên cứu rau
quả, Viện Khoa học Kỹ thuật
miền Nam (Bộ NN-PTNT) và gần
100 DN, HXT sản xuất rau, củ,
quả trên địa bàn tỉnh đã tập trung
thảo luận, bàn các giải pháp đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ trong
bảo quản, chế biến rau, củ, quả để
nâng cao chất lượng, giảm hao hụt
trong bảo quan, chế biến.
Cũng tại hội thảo, một số công
nghệ mới đã được giới thiệu như:
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Công nghệ tiền xử lý thúc chín
sớm trái cây bằng hóa chất an
toàn; phương pháp bảo quản thực
phẩm bằng kho lạnh kết hợp với
điện trường; công nghệ xử lý bằng
áp suất cao (HPP) trong chế biến
thực phẩm; công nghệ màng bao
gói khí quyển biến đổi (MAP) kết
hợp công nghệ làm lạnh trong bảo
quản một số loại trái cây… Hiện
nay, BR-VT có 109.361ha diện
tích gieo trồng hàng năm, trong đó
diện tích trồng rau là 7.686ha; cây
ăn quả là 8.325ha; diện tích trồng
lúa chiếm 25.573ha; còn lại là các
loại cây tiêu, điều, cà phê, ca cao.
Hội thảo cũng là dịp để nhà
Khoa học, doanh nghiệp, hợp tác
xã, hộ sản xuất kinh doanh gặp gỡ,
chia sẻ kinh nghiệm, kết nối để
kịp thời giải quyết khó khăn,
vướng mắc trong bảo quản, chế
biến rau, củ, quả tại địa phương
nhằm đáp ứng được các yêu cầu
khắt khe của thị trường.
(Theo baobaria.com.vn)
 Bắc Giang: 4 nhãn hiệu nông
sản được bảo hộ ở nước ngoài
Ngày 15/5/2018 vừa qua, Sở
Khoa học và Công nghệ Bắc
Giang đã tổ chức lễ công bố trao
văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong
nước và nước ngoài một số sản
phẩm nông sản tỉnh Bắc Giang .

Thứ trưởng Trần Văn Tùng trao văn bằng
bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài cho
vải thiều Lục Ngạn

Ông Nguyễn Đức Kiên - Giám
đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Bắc Giang - cho biết, hiện Bắc
Giang có tổng cộng 683 nông sản
được cấp văn bằng bảo hộ trong
và ngoài nước, trong đó có 1 chỉ
dẫn địa lý cho vải thiều Lục Ngạn;
4 nhãn hiệu chứng nhận cho Gà
đồi Yên Thế, Bưởi Hiệp Hòa,
Miến dong Sơn Động và Chè Yên
Thế; 41 nhãn hiệu tập thể; và 637
nhãn hiệu thông thường.
Đặc biệt, ngoài việc được bảo
hộ trong nước, 4 sản phẩm nông
sản của Bắc Giang đã được bảo hộ
ở nước ngoài bao gồm: vải thiều
Lục Ngạn được bảo hộ tại 8 quốc
gia (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật
Bản, Lào, Campuchia, Mỹ,
Australia, Singapore); mỳ Chũ
được bảo hộ tại 5 quốc gia (Nhật
Bản, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan,
Campuchia); mỳ Kế được bảo hộ
tại 5 quốc gia (Nhật Bản, Hàn
Quốc, Trung Quốc, Lào, Thái
Lan); gà đồi Yên Thế được bảo hộ
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tại 3 quốc gia (Lào, Trung Quốc,
Singapore).
Phát biểu tại lễ công bố, Thứ
trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ Trần Văn Tùng đề nghị Sở
Khoa học và Công nghệ Bắc
Giang hướng dẫn các doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất liên kết áp
dụng nguyên tắc sản xuất theo
chuỗi để bảo đảm đáp ứng được
tất cả các khâu, từ con giống, quy
trình canh tác, thu hoạch, bảo
quản, chế biến, xây dựng thương
hiệu đến đưa ra thị trường.
Hội thảo đã trao đổi, giải đáp
các vấn đề như nâng cao công
nghệ bảo quản mỳ, tăng cường
kiểm tra về xâm phạm sở hữu trí
tuệ, áp dụng chăn nuôi gà bằng
thức ăn có nguồn gốc thảo mộc
nhằm góp phần nâng cao chất
lượng và sức cạnh tranh cho các
sản phẩm nông sản chủ lực của
tỉnh Bắc Giang trong thời gian sắp
tới.
(Theo khoahocphattrien.vn)
 Khai mạc Diễn đàn Công
nghệ nông nghiệp và thủy sản
Mekong 2018
Sự kiện đã khai mạc sáng 25/5
vừa qua, tại TP Cần Thơ với
những hoạt động ấn tượng như
trình diễn máy bay không người
lái phun thuốc trừ sâu, giới thiệu

những giống lúa mới thích hợp
cho vùng ĐBSCL, giới thiệu công
nghệ IoT trong nông nghiệp.

Ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch
UBND TP Cần Thơ

Tham dự lễ khai mạc Diễn đàn
Công nghệ nông nghiệp và thủy
sản Mekong 2018 có Thứ trưởng
Bộ KH&CN Trần Văn Tùng, ông
Đào Anh Dũng – Phó Chủ tịch
UBND TP Cần Thơ và hơn 500
đại biểu đến từ các sở, ngành,
trường đại học, viện nghiên cứu,
doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Diễn đàn Công nghệ nông
nghiệp và thủy Sản Mekong 2018
là hoạt động nằm trong khuôn khổ
các chương trình kết nối cung –
cầu công nghệ do Cục Ứng dụng
và Phát triển công nghệ (Bộ
KH&CN) phối hợp với Sở
KH&CN TP Cần Thơ, Trường
Đại học Cửu Long và Hiệp hội
Thông tin công nghiệp Châu Á AIPA tổ chức trong một ngày.
Các hoạt động chính tại đây
bao gồm trao đổi và thảo luận về
xu hướng công nghệ, ứng dụng
công nghệ thông minh phục vụ
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sản xuất nông nghiệp và thủy sản
bền vững tại Đồng bằng sông Cửu
Long thích ứng với biến đổi khí
hậu, sản xuất nông nghiệp trong
thời đại cách mạng công nghiệp
và tự động hóa, kinh nghiệm từ
các doanh nghiệp trong nước và
quốc tế về đổi mới sáng tạo trong
sản xuất nông nghiệp và thủy sản.
Theo ông Đào Anh Dũng,
Đồng bằng sông Cửu Long nói
chung và TP Cần Thơ nói riêng là
vùng trọng điểm sản xuất nông
nghiệp của cả nước với 50% sản
lượng lúa, 65% sản lượng nuôi
trồng thủy sản, 70% các loại trái
cây, đóng góp 95% lượng gạo và
60% lượng cá xuất khẩu. Tuy
nhiên, đây cũng là vùng đất đang
phải đối mặt với nhiều thách thức
do biến đổi khí hậu và nước biển
dâng diễn ra nhanh hơn so với dự
báo, gây nên hiện tượng thời tiết
cực đoan, ảnh hưởng đến sản xuất
và đời sống của người dân. Do
vậy việc phát triển bền vững vùng
Đồng bằng sông Cửu Long cần
gắn với việc chuyển tư duy sản
xuất nông nghiệp đảm bảo an ninh
lương thực sang sản xuất nông
nghiệp hàng hóa, đa dạng, quy mô
lớn, hiện đại, gắn với thị trường
tiêu thụ.
Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho

biết, trong thời gian vừa qua, nhờ
đầu tư nghiên cứu, ứng dụng
KH&CN trong các lĩnh vực sản
xuất nông nghiệp tại các địa
phương vùng Đồng bằng sông
Cửu Long, các viện nghiên cứu,
doanh nghiệp đã tạo ra nhiều
giống cây trồng, giống vật nuôi có
giá trị kinh tế cao và các quy trình
công nghệ sản xuất tiên tiến, phù
hợp với đặc điểm của vùng. Từ
đó, từng bước phát triển những
sản phẩm chủ lực có lợi thế, cạnh
tranh cao trên thị trường, đem lại
hiệu quả kinh tế lớn góp phần phát
triển bền vững nền kinh tế - xã hội
của địa phương.

Cắt băng khai mạc Diễn đàn

Bên cạnh các hội thảo, triển
lãm, Diễn đàn còn tổ chức nhiều
hoạt động khác như: tọa đàm xúc
tiến đầu tư - thương mại, chuyển
giao công nghệ, kết nối giao
thương giữa doanh nghiệp Việt
Nam và các doanh nghiệp quốc tế,
tư vấn kỹ thuật.
(Theo khoahocphattrien.vn)
Việt Nam thí điểm tự động
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hóa xử lý đơn đăng ký sáng chế
Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa
học và Công nghệ vừa ký Bản ghi
nhớ hợp tác chiến lược nhằm tăng
cường quản trị sở hữu trí tuệ với
Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc.
Bản ghi nhớ tập trung các lĩnh
vực xác lập quyền sở hữu trí tuệ
của Việt Nam, nâng cao chất
lượng thẩm định đơn đăng ký sáng
chế và hệ thống tự động hóa quản
trị đơn đăng ký sở hữu công
nghiệp. Cụ thể, Việt Nam và Hàn
Quốc sẽ hợp tác xử lý nhanh đơn
đăng ký sáng chế. Chương trình
thí điểm sẽ thực hiện với các đơn
nộp từ 1/6/2019. Thời hạn thí
điểm là hai năm.
Lâu nay, thời hạn thẩm định
nội dung đăng ký sáng chế là 42
tháng kể từ ngày nộp đơn. Với
đăng ký sáng chế có yêu cầu
cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu
ích thì thời hạn thẩm định là 36
tháng. Theo thỏa thuận này, các
đơn đăng ký sáng chế có xuất xứ
Hàn Quốc nộp vào Cục Sở hữu trí
tuệ Việt Nam, nếu thỏa mãn các
điều kiện sẽ được đẩy nhanh quá
trình thẩm định. Đơn đăng ký sáng
chế có xuất xứ Việt Nam nộp vào
Hàn Quốc cũng được hưởng cơ
chế tương tự. Việc rút ngắn trình
tự thủ tục bao nhiêu thời gian sẽ

tiếp tục được hai bên bàn thảo
trước khi áp dụng.
Đây là xu thế ngày càng phổ
biến giữa các cơ quan sở hữu trí
tuệ quốc gia trên thế giới, nhằm
giảm thiểu nguồn lực cho công tác
thẩm định và đẩy nhanh quá trình
thẩm định đơn, đáp ứng đòi hỏi
chính đáng của người nộp đơn.
(Theo vnexpress.net)
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP
 Xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm hàng giả, hàng nhái, xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ
Với nỗ lực của các ngành chức
năng, từ đầu năm đến nay, số vụ
vi phạm hàng giả, hàng nhái, xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa
bàn tỉnh đã giảm so với cùng kỳ
năm 2017. Tuy nhiên, tình trạng vi
phạm vẫn xảy ra ở hầu khắp các
địa phương với nhiều thủ đoạn
tinh vi, gây bức xúc dư luận xã
hội, tác động tiêu cực đến sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp
trong tỉnh.
Chỉ trong 5 tháng đầu năm
2018, Chi cục Quản lý thị trường
tỉnh đã phát hiện và xử lý 10 vụ
buôn bán hàng giả, hàng nhái,
tổng số tiền phạt gần 43 triệu
đồng, giá trị hàng hóa buộc tiêu
hủy trên 50 triệu đồng. Hàng giả,
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hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ
đang lưu thông trên địa bàn tỉnh
chủ yếu tập trung ở nhóm các mặt
hàng như: Vật liệu xây dựng, phụ
tùng xe máy, bóng điện, máy tính,
máy sấy tóc, mì chính, bột giặt,
dầu gội, đệm everon, máy lọc
nước, mỹ phẩm… Trong đó, số vụ
vi phạm các quy định về nhãn
hiệu và quyền sở hữu trí tuệ chiếm
phần lớn.

Nguyên nhân chủ yếu được
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh lý
giải là do để xác định hàng giả,
kém chất lượng hay không phải
phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Riêng
khâu kiểm định, đối chứng và
giám định kết luận hàng giả cũng
đã mất rất nhiều thời gian, đòi hỏi
sự tham gia của nhiều tổ chức, các
chuyên gia và bản thân doanh
nghiệp có hàng bị xâm phạm.
Trong khi đó, một số văn bản
quy phạm pháp luật về bảo hộ
quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả còn
chồng chéo, trùng lặp khiến cơ
quan thực thi lúng túng trong việc
xử lý hành vi vi phạm. Đáng nói là

mức phạt hành chính cao nhất đối
với hành vi xâm phạm quyền sở
hữu trí tuệ chỉ ở mức 500 triệu
đồng vẫn chưa đủ răn đe bởi lợi
nhuận sản xuất, kinh doanh hàng
giả, xâm phạm quyền sỡ hữu trí
tuệ đem lại quá lớn nên không ít
đối tượng sẵn sàng nộp phạt rồi
chỉ một thời gian ngắn sau đó lại
tiếp tục thực hiện hành vi xâm
phạm. Để tăng cường hiệu quả xử
lý hàng giả, vi phạm sở hữu trí
tuệ, Chi cục Quản lý thị trường
tỉnh đã và đang chủ động phối hợp
với các cơ quan chuyên môn, địa
phương triển khai nhiều giải pháp
nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra,
kiểm soát thị trường, đấu tranh
chống các hành vi vi phạm trong
hoạt động buôn lậu, hàng giả và
gian lận thương mại; xử lý nghiêm
các vi phạm hành chính trong lĩnh
vực này.
Đồng thời, tham mưu các cấp,
ngành tiếp tục sửa đổi, bổ sung
thêm chế tài xử lý vi phạm về
hàng giả, sở hữu trí tuệ đủ mạnh
để tăng tính răn đe; tuyên truyền,
hướng dẫn pháp luật, giúp người
dân hiểu, cùng các cơ quan chức
năng phát hiện, đấu tranh ngăn
chặn hành vi buôn bán hàng giả,
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
(Theo vinhphuc.gov.vn)
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 Tiêu hủy gần 3 tấn thuốc bảo
vệ thực vật lậu từ Trung Quốc
Ngày 16/5 vừa qua, tại Lạng
Sơn, Ban Chỉ đạo 389 Lạng Sơn
đã phối hợp với Cục Bảo vệ thực
vật (Bộ NN&PTNT) tổ chức đưa 3
tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu
từ Trung Quốc được các lực
lượng trong tỉnh bắt giữ trong thời
gian qua đi tiêu hủy.

Thuốc bảo vệ thực vật sẽ được đưa
vào lò nung

Đại diện Chi cục Quản lý thị
trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, số
thuốc được đem đi tiêu hủy lần
này có khối lượng gần 3 tấn. Số
tang vật này đều nhập lậu từ
Trung Quốc, gồm nhiều loại như:
Thuốc kích chín hoa quả, kích
thích sinh trưởng, thuốc trừ sâu
Endosulfan, thuốc diệt chuột,
thuốc diệt ốc và trừ cỏ... được bắt
giữ trong 529 vụ với trên 183.579
đơn vị sản phẩm do các lực lượng
chống buôn lậu, gian lận thương
mại của tỉnh Lạng Sơn bắt giữ
trong thời gian vừa qua. Trong
đó, lực lượng Quản lý thị trường
tỉnh Lạng Sơn đã xử lý được 105

vụ với số tiền phạt trên 239 triệu
đồng.
Theo Cục Bảo vệ thực vật, toàn
bộ số thuốc trên không nằm trong
danh mục được phép lưu hành, sử
dụng tại Việt Nam, trong đó có
các nhóm thuốc trừ cỏ, trừ ốc,
thuốc trừ cỏ có độc trong nhóm 1.
Do đó, toàn bộ kho thuốc bảo vệ
thực vật nhập lậu này được vận
chuyển bằng xe chuyên chở chất
thải nguy hại để đưa về một lò
nung xi măng ở tỉnh Hải Dương
tiêu hủy. Các thùng thuốc sẽ được
đưa vào lò nung ở nhiệt độ cao để
tiêu hủy hoàn toàn. Trong suốt
quá trình này, Cục Bảo vệ thực vật
cử cán bộ giám sát chặt chẽ.
Chi cục Quản lý thị trường
Lạng Sơn đánh giá, buôn lậu
thuốc bảo vệ thực vật ở địa bàn
biên giới diễn ra với nhiều thủ
đoạn tinh vi. Các đối tượng
thường xé lẻ các lô hàng, thuê
người vận chuyển qua các đường
mòn, rồi chở bằng xe đạp để tuồn
sâu vào trong nội địa. Sau đó,
thuốc được bán lẻ lén lút trong các
chợ nhỏ nên rất khó để phát hiện
và xử lý.
Được biết, Chi cục Quản lý thị
trường tỉnh Lạng Sơn cũng vừa
tiến hành tiêu hủy trên 200 chiếc
quần bò giả nhãn hiệu Levi’s;
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hàng trăm sản phẩm quần áo là
hàng hóa giả mạo nhãn hiệu
Versace, Gucci; trên 1.000 lọ sơn
móng tay nhập lậu và nhiều hàng
hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi
tiếng đang được bảo hộ tại Việt
Nam được các đơn vị thuộc Chi
cục bắt giữ trong tháng 4/2018.
(Theo sohuutritue.net.vn)
 Nhiều sản phẩm của Hàn
Quốc bị làm giả tại thị trường
Việt Nam
Hội thảo "Nâng cao nhận thức
về quyền sở hữu trí tuệ" do Cục
Quản lý thị trường, Bộ Công
Thương phối hợp với Cơ quan
Xúc tiến Thương mại và Đầu tư
Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức ngày
10/5 vừa qua tại TP.Hồ Chí Minh.
Theo thông tin các DN cho biết
tại hội thảo, với hơn 90 triệu dân
Việt Nam trở thành thị trường tiêu
dùng tiềm năng. Do vậy, nhiều sản
phẩm nước ngoài lên kế hoạch
xâm nhập thị trường này. Tuy
nhiên, khi vào thị trường Việt
Nam DN nước ngoài gặp phải
không ít khó khăn vì tình trạng
hàng giả, hàng kém chất lượng.
Phần lớn các sản phẩm bị làm giả
là bánh kẹo, dược phẩm, mỹ
phẩm, hàng thời trang,…

Doanh nghiệp hướng dẫn người tiêu dùng
phân biệt hàng thật, hàng giả.

Tuy nhiên, tại thị trường Việt
Nam sản phẩm Choco – Pie bị làm
giả rất nhiều dưới các hình thức
như dùng thiết kế bao bì giống hệt
nhưng với tên gọi khác, ví dụ,
bánh Choco – Pie thành Choco
Pai, hộp bánh 12 cái nhưng làm
còn 8 cái. Thậm chí, có DN làm
giả kiểu dáng Choco – Pie Hàn
Quốc rồi cho xuất khẩu sang các
nước Trung Đông, châu Á,… và
kiện ngược lại Orion Group. Để
ngăn chặn tình trạng hàng nhái
nêu trên phía công ty Hàn Quốc
phải thực hiện lấy ý kiến người
tiêu dùng chứng minh với cơ quan
chức năng.
Ông Kwanyoung Kim, Cục
Quản lý thị trường Hàn Quốc cho
biết, rất nhiều người mua hàng
nhái qua kênh bán lẻ hiện đại,
truyền thống và cả kênh thương
mại điện tử. Điều đáng chú ý là
nhiều người trong số họ biết là
hàng giả nhưng vẫn mua. Có lẽ vì
tâm lý chuộng hàng ngoại. Đây

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 34

Số 207 – 05/2018
cũng là một trong những nguyên
nhân quan trọng làm hàng giả phát
tán trên diện rộng.
Theo các diễn giả, hiện nay hệ
thống cơ sở pháp lý về Sở hữu trí
tuệ ở Việt Nam bao gồm: Luật Sở
hữu trí tuệ, Bộ Luật dân sự, Bộ
Luật tố tụng dân sự; Luật Cạnh
tranh, các chế tài xử lý vi phạm
hành chính được Chính phủ quy
định ở các văn bản dưới Luật, ở
cấp Nghị định… Do có nhiều quy
định, nhiều cơ quan thực thi nên
khi DN phát hiện sản phẩm bị vi
phạm sở hữu trí tuệ lại không biết
gửi đến cơ quan nào vì chồng
chéo.
Về phía Bộ Công Thương, ông
Trần Hùng, Phó cục trưởng Cục
Quản lý thị trường (Bộ Công
Thương) khẳng định, việc kinh
doanh hàng giả gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến quyền lợi người
tiêu dùng và làm xấu hình ảnh
Việt Nam trong mắt bạn bè quốc
tế. Do vậy, cần tăng cường kiểm
tra liên tục và xử lý nghiêm, tránh
tình trạng bắt cóc bỏ đĩa. Sắp tới,
Cục Quản lí thị trường sẽ kiến
nghị phân công trách nhiệm rõ
ràng của từng đơn vị để đảm bảo
hiệu quả cho công tác kiểm tra,
kiểm soát hàng giả.
(Theo baohaiquan.vn)

 Tiếp tục triển khai chương
trình phòng chống xâm phạm
quyền sở hữu trí tuệ
Để đáp ứng yêu cầu gia tăng
về bảo hộ và thực thi quyền sở
hữu trí tuệ (SHTT) trong các hiệp
định thương mại tự do mà Việt
Nam tham gia, Bộ Khoa học và
Công nghệ cho rằng, cần phải tiếp
tục triển khai Chương trình phối
hợp hành động phòng chống xâm
phạm quyền SHTT giai đoạn
2018-2022 (Chương trình 168 giai
đoạn 3).

Biên phòng Hữu Nghị (Lạng Sơn) phối hợp
kiểm tra hàng vi phạm SHTT

Theo Bộ Khoa học và Công
Nghệ, Chương trình 168 giai đoạn
2012-2015 (giai đoạn 2) với sự
tham gia phối hợp của 9 bộ, ngành
(Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ
Văn hóa, thể thao và du lịch; Bộ
NN&PTNT; Bộ Tài chính; Bộ
Công Thương; Bộ Công an; Bộ
Thông tin và Truyền thông; Tòa
án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm
soát nhân dân tối cao) đã đạt được
những kết quả tích cực trong công
tác phối hợp phòng chống xâm
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phạm quyền SHTT tại Việt Nam.
Theo thống kê của Bộ Khoa
học và Công nghệ, các lực lượng
chức năng của các bộ, ngành đã
chủ trì và phối hợp với các bộ,
ngành liên quan tiến hành thanh
tra, kiểm tra và tiếp nhận 25.966
vụ việc có dấu hiệu xâm phạm
quyền SHTT, sản xuất, buôn bán
hàng giả, đã xử lý vi phạm hành
chính 25.543 vụ việc, trong đó
cảnh cáo 68 vụ việc; phạt tiền
23.197 vụ việc với tổng số tiền xử
phạt vi phạm hành chính gần 97 tỷ
đồng; đã khởi tố 381 vụ với 553 bị
can; xử lý 55 vụ (12 vụ án hình
sự).
Có thể thấy hoạt động thanh
tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi
phạm về SHTT đã được triển khai
rộng khắp trên các lĩnh vực quản
lý của các bộ, ngành. Qua đó góp
phần tích cực trong việc ngăn
chặn và xử lý các hành vi vi phạm
pháp luật về SHTT, bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của chủ thể
quyền, người tiêu dùng, góp phần
làm lành mạnh hoá môi trường
kinh doanh và thu hút các nguồn
đầu tư vào các hoạt động sáng tạo.
Trong đó, hoạt động tuyên
truyền phổ biến pháp luật chưa
được thực hiện đồng bộ, chưa thật
sự đáp ứng được yêu cầu nâng cao

nhận thức cho cộng đồng doanh
nghiệp trong việc tự bảo vệ quyền
SHTT của mình và tôn trọng
quyền SHTT của các tổ chức, cá
nhân khác. Đồng thời, công tác
thanh tra, kiểm tra, phối hợp xử lý
xâm phạm quyền SHTT giữa các
cơ quan quản lý, cơ quan thực thi
còn chưa kịp thời, chưa có hiệu
quả.
Xuất phát từ chủ trương chung
của Đảng và Nhà nước trong việc
nâng cao hiệu quả thực thi quyền
SHTT trong bối cảnh hội nhập và
thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ
tướng thường trực Trương Hòa
Bình tại công vă số 7660/VPCPV.I ngày 21/7/2017 của Văn
phòng Chính phủ, các bộ, ngành là
thành viên Chương trình 168 giai
đoạn 2 tiếp tục ký kết Chương
trình 168 giai đoạn 3 trong năm
2018.
Theo đó, là đơn vị đầu mối của
Chương trình 168, Thanh tra Bộ
Khoa học và Công nghệ cho biết,
đơn vị đang phối hợp với các bộ,
ngành xây dựng dự thảo Chương
trình 168 giai đoạn 3 nhằm nâng
cao hiệu quả hoạt động phối hợp
phòng chống xâm phạm quyền
SHTT.
(Theo baohaiquan.vn)
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