Số 211 – 09/2018
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
VÀ HỘI NHẬP
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT
NAM VÀ TỔNG CỤC SỞ HỮU
TRÍ TUỆ TRUNG QUỐC
TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC
SONG PHƯƠNG
Từ ngày 30-31/8/2018 vừa qua,
Cục trưởng Đinh Hữu Phí đã dẫn
đầu đoàn cán bộ của Cục Sở hữu
trí tuệ, lãnh đạo và đại diện các
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh
Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế và Bà
Rịa Vũng Tàu thăm và làm việc
với Tổng cục Sở hữu trí tuệ Trung
Quốc (CNIPA).

Phó Tổng cục trưởng Lưu Tuấn Thần tặng
quà lưu niệm Cục trưởng Đinh Hữu Phí

Trong khuôn khổ chuyến công
tác, sáng ngày 31/8/2018, Cục
trưởng Đinh Hữu Phí đã có buổi
gặp và thảo luận với ông Lưu
Tuấn Thần, Bí thư Đảng ủy, Phó
Tổng cục trưởng CNIPA về hợp
tác song phương giữa Cục Sở hữu
trí tuệ Việt Nam và Tổng cục Sở
hữu trí tuệ Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, ông Lưu Tuấn
Thần đã nhiệt liệt chào mừng đoàn
cán bộ lãnh đạo của Cục Sở hữu
trí tuệ Việt Nam sang thăm và làm
việc tại CNIPA. Ông Lưu bày tỏ
mong muốn tiếp tục duy trì mối
quan hệ hợp tác vốn rất tốt đẹp
giữa hai cơ quan sở hữu trí tuệ
quốc gia hai nước Việt – Trung.
Ông chia sẻ tầm quan trọng của sở
hữu trí tuệ trong các chính sách
phát triển kinh tế - xã hội của
Trung Quốc, và vui mừng cho biết
sự quan tâm lớn của lãnh đạo
Đảng và Nhà nước Trung Quốc
đối với lĩnh vực quan trọng này,
thể hiện trong thư của Chủ tịch
nước Tập Cận Bình gửi Hội nghị
cấp cao về hợp tác trong lĩnh vực
sở hữu trí tuệ dành cho cơ quan sở
hữu trí tuệ các nước Vành đai và
Con đường được tổ chức vào ngày
28/8/2018 tại Bắc Kinh, và buổi
tiếp các đại biểu chính thức của
Hội nghị của Thủ tướng Lý Khắc
Cường. Ông cho biết thêm những
thách thức đặt ra cho CNIPA
trước tốc độ tăng trưởng lớn của
lượng đơn đăng ký sở hữu công
nghiệp nộp vào CNIPA hàng năm
cũng như lượng bằng CNIPA cấp
ra. Đến nay, CNIPA đã cấp ra
tổng số khoảng 4 triệu bằng bảo
hộ độc quyền sáng chế và khoảng

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 1

Số 211 – 09/2018
20 triệu giấy chứng nhận đăng ký
nhãn hiệu.
Cục trưởng Đinh Hữu Phí gửi
lời cảm ơn vì sự đón tiếp thịnh
tình, chu đáo của CNIPA đã dành
cho đoàn cán bộ của Cục Sở hữu
trí tuệ Việt Nam và các cơ quan
liên quan của Việt Nam trong
chuyến công tác lần này. Cục
trưởng chúc mừng CNIPA đã phối
hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế
giới (WIPO) tổ chức thành công
Hội nghị cấp cao về hợp tác trong
lĩnh vực sở hữu trí tuệ dành cho
cơ quan sở hữu trí tuệ các nước
Vành đai và Con đường, và cho
rằng việc Cục Nhãn hiệu sáp nhập
với Tổng cục Sở hữu trí tuệ Trung
Quốc gần đây sẽ giúp cho CNIPA
nói riêng và hệ thống sở hữu trí
tuệ Trung Quốc nói chung ngày
càng lớn mạnh.
Cục trưởng ủng hộ mong muốn
tăng cường hơn nữa hợp tác giữa
hai cơ quan, cụ thể là trong lĩnh
vực nhãn hiệu, cho rằng việc hai
cơ quan hợp tác chặt chẽ sẽ hỗ trợ
hiệu quả hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp hai nước, theo
kịp với sự tăng trưởng của quan hệ
thương mại đầu tư giữa hai nước.
Đối với hoạt động xác lập quyền
sở hữu công nghiệp tại Việt Nam,
Cục trưởng cho biết đến nay Cục

đã tiếp nhận khoảng 490.000 đơn
đăng ký nhãn hiệu quốc gia và cấp
ra khoảng 293.000 giấy chứng
nhận đăng ký nhãn hiệu, tiếp nhận
hơn 61.000 đơn đăng ký sáng chế
và cấp ra gần 18.200 bằng độc
quyền sáng chế.
Cũng trong khuôn khổ chuyến
công tác, Đoàn cán bộ của Việt
Nam còn có các buổi trao đổi kinh
nghiệm với lãnh đạo các Ban liên
quan của CNIPA về xây dựng
Chiến lược Sở hữu trí tuệ quốc
gia, vận hành hệ thống quản lý
sáng chế và quản lý nhãn hiệu. Là
một cơ quan có bề dày kinh
nghiệm về các vấn đề này, các cán
bộ của CNIPA đã chia sẻ nhiều
thông tin hữu ích cho Đoàn, làm
cơ sở tham khảo tốt cho các công
tác liên quan của Việt Nam. Các
buổi trao đổi đã diễn ra trong
không khí cởi mở và thắm tình
hữu nghị./.
(Theo most.gov.vn)
HỘI THẢO “HỆ THỐNG
LAHAY VỀ ĐĂNG KÝ QUỐC
TẾ KIỂU DÁNG CÔNG
NGHIỆP”
Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới và
Cơ quan sáng chế Nhật Bản
(JPO) tổ chức Hội thảo “Hệ thống
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Lahay về đăng ký quốc tế kiểu
dáng công nghiệp” tại Hà Nội
ngày 05/9/2018 và tại thành phố
Hồ Chí Minh ngày 07/9/2018 vừa
qua.

Toàn cảnh hội thảo

Trong bối cảnh hội nhập kinh
tế và toàn cầu hóa hiện nay, thị
trường Việt Nam dần trở thành
điểm đến của nhiều doanh nghiệp,
nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời
các doanh nghiệp Việt Nam cũng
đã gia tăng tìm hiểu, tiếp cận thị
trường trong khu vực cũng như
trên thế giới. Do đó, việc đăng ký
bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
(SHCN), trong đó có kiểu dáng
công nghiệp (KDCN), trở thành
một nhu cầu cần thiết đối với các
doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Sự bảo vệ về mặt pháp lý đối với
các tài sản trí tuệ, ở đây là kiểu
dáng của sản phẩm, sẽ nâng cao
khả năng cạnh tranh của các sản
phẩm trên thị trường.
Tuy nhiên, hiện nay, các doanh
nghiệp, cá nhân Việt Nam muốn
bảo hộ KDCN của mình ở nước
ngoài chỉ có một hình thức duy

nhất là nộp đơn đăng ký trực tiếp
cho các cơ quan sở hữu trí tuệ
(SHTT) của từng quốc gia riêng rẽ
theo thủ tục của từng nước và
nhiều khoản chi phí phát sinh. Các
doanh nghiệp và cá nhân nước
ngoài cũng gặp các khó khăn
tương tự khi muốn bảo hộ quyền
của mình tại Việt Nam. Chính
những khó khăn về mặt thủ tục,
chi phí này khiến cho lượng đơn
đăng ký bảo hộ KDCN của người
nước ngoài tại Việt Nam cũng như
của người Việt Nam ra nước ngoài
chỉ ở mức hạn chế.
Thực tế đó đòi hỏi cơ quan
quản lý SHTT của nước ta phải
xây dựng các chính sách nhằm tạo
điều kiện thuận lợi cho doanh
nghiệp, cá nhân nước ngoài khi
đăng ký bảo hộ KDCN tại Việt
Nam, cũng như doanh nghiệp, cá
nhân Việt Nam đăng ký bảo hộ
KDCN tại nước ngoài. Một trong
những chính sách có thể kể đến là
việc tham gia điều ước quốc tế với
nội dung đơn giản hoá thủ tục xác
lập quyền SHTT, cụ thể là Thỏa
ước Lahay về đăng ký quốc tế
KDCN, hiện do Tổ chức Sở hữu
trí tuệ thế giới (WIPO) quản lý.
Hệ thống Lahay được xây dựng
nhằm tạo khả năng đăng ký bảo
hộ KDCN tại nhiều nước thông
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qua một đơn đăng ký duy nhất nộp
cho Văn phòng quốc tế của WIPO
với một loại tiền tệ duy nhất, đồng
thời giúp chủ sở hữu dễ dàng quản
lý đăng ký quốc tế KDCN của
mình như gia hạn hiệu lực, chuyển
giao quyền sở hữu, thay đổi tên,
địa chỉ của chủ sở hữu thông qua
một thủ tục đơn giản. Vì vậy,
người nộp đơn không cần phải
nộp các đơn quốc gia riêng biệt tại
mỗi nước cần bảo hộ, do đó tránh
được các thủ tục phức tạp và khác
nhau của mỗi nước.
Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ đã
nhấn mạnh tầm quan trọng và sự
cần thiết của việc Việt Nam gia
nhập Hệ thống Lahay cũng như lợi
ích đối với doanh nghiệp Việt
Nam. Các chuyên gia của Cục Sở
hữu trí tuệ trình bày về quá trình
chuẩn bị cho sự gia nhập Thỏa
ước Lahay của Việt Nam, sự
tương thích về pháp luật và những
vấn đề về các nguồn lực khác cần
quan tâm khi gia nhập Hệ thống
này. Tại Hội thảo, các đại biểu
tham dự đến từ các tổ chức đại
diện sở hữu công nghiệp, các
doanh nghiệp cũng đưa ra những
vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm
khi Việt Nam gia nhập Hệ thống
Lahay để các chuyên gia bình luận
và giải đáp.

Kết thúc Hội thảo Lãnh đạo
Cục, các chuyên gia và đại biểu
đánh giá cao các nội dung trình
bày và thảo luận tại Hội thảo và
mong muốn Việt Nam sớm chuẩn
bị đủ các điều kiện cần thiết để gia
nhập Hệ thống Lahay để tạo thuận
lợi cho các doanh nghiệp trong và
ngoài nước bảo hộ KDCN của
mình ở các nước khác nhau trong
xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.
(Theo most.gov.vn)
VIỆT NAM VÀ LÀO HỢP
TÁC CHẶT CHẼ VỀ KHOA
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Bộ KH&CN 2 nước Việt Nam
và Lào sẽ hợp tác chặt chẽ hơn
nữa trong các lĩnh vực: Sở hữu trí
tuệ, bảo hộ chỉ dẫn địa lý, tiêu
chuẩn đo lường chất lượng, đổi
mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Chu Ngọc
Anh và Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào
Boviengkham Vongdara ký biên bản cuộc họp

Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ
KH&CN Lào đã tổ chức Cuộc họp
đánh giá giữa kỳ tình hình hợp tác
giữa hai Bộ KH&CN Việt Nam và
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Bộ KH&CN Lào kể từ Khóa họp
lần thứ 4 Ủy ban hợp tác KH&CN
Việt Nam – Lào. Đây là hoạt động
thực hiện thỏa thuận và kế hoạch
hợp tác giữa hai Bộ KH&CN Việt
Nam và Lào được ký kết tại Khóa
họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác
KH&CN Việt Nam – Lào tổ chức
vào tháng 6/2017.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu
Ngọc Anh cho biết, kể từ Khóa
họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp hợp
tác KH&CN, đến nay hai bên đã
đạt được một số kết quả hợp tác
nổi bật. Cụ thể, hai bên luôn coi
trọng và đánh giá cao hoạt động
hợp tác nghiên cứu chung giữa hai
Bộ giúp nâng cao năng lực cho
các tổ chức KH&CN của Lào, kết
quả đạt được đã từng bước đào tạo
và xây dựng đội ngũ cán bộ để có
thể chủ động trong công tác
nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ.
Một nội dung mới cũng vừa
được triển khai đó là Diễn đàn kết
nối cung cầu công nghệ Việt Nam
– Lào, đây là hoạt động thu hút
được nhiều sự quan tâm của các
doanh nghiệp/viện/trường và đạt
kết quả ấn tượng, có hơn 300 đại
biểu từ Việt Nam và Lào tham dự,
11 hợp đồng chuyển giao công
nghệ được ký kết, hoạt động này

sẽ là tiền đề cho sự kết nối doanh
nghiệp giữa hai nước trong thời
gian tới.
Đối với sự hợp tác giữa hai Bộ
đến nay được nâng lên tầm mới,
đặc biệt, trong năm 2018, Việt
Nam đã bàn giao thành công công
trình dự án Trung tâm đào tạo cán
bộ quản lý KH&CN của Lào (nay
là Viện Quản lý KH&CN), biểu
tượng của mối quan hệ truyền
thống giữa hai Bộ. Hai Bộ cũng đã
thống nhất các nội dung hợp tác
về KH&CN giữa hai nước từ nay
đến Khóa họp lần thứ 5 Ủy ban
Hợp tác KH&CN Việt Nam –
Lào. Theo đó, hai bên tiếp tục duy
trì và tìm kiếm các cơ hội tăng
cường hoạt động trao đổi đoàn các
cấp để triển khai các Thỏa thuận
hợp tác được ký kết giữa các đơn
vị chức năng của hai Bộ KH&CN
Việt Nam và Lào. Đồng thời, sẽ
tiếp tục phối hợp tổ chức các khóa
đào tạo ngắn hạn tại Lào và Việt
Nam cho cán bộ quản lý KH&CN
của Lào về: Quản lý trong lĩnh
vực sở hữu trí tuệ, bảo hộ chỉ dẫn
địa lý, tiêu chuẩn đo lường chất
lượng, đổi mới sáng tạo, khởi
nghiệp.
Về các nhiệm vụ hợp tác
nghiên cứu chung, hai bên tiếp tục
phối hợp triển khai có hiệu quả
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các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ
giữa hai nước nhằm nâng cao
năng lực nghiên cứu cho cán bộ
của Lào và tăng cường trang thiết
bị cho các tổ chức nghiên cứu của
Lào theo Biên bản Khóa họp 4 đã
thông qua. Hai bên tiếp tục nghiên
cứu xây dựng, rà soát các văn bản
quy phạm pháp luật triển khai
lồng ghép trong các nhiệm vụ hợp
tác nghiên cứu chung với mục tiêu
hoàn thiện khung pháp lý và đề
xuất định hướng phát triển các
lĩnh vực KH&CN cho Bộ
KH&CN Lào xem xét lựa chọn.
Hai bên thống nhất Khóa họp
lần thứ 5 Ủy ban Hợp tác
KH&CN Việt Nam – Lào sẽ tổ
chức vào năm 2019 tại Cộng hòa
dân chủ nhân dân Lào./.
(Theo baochinhphu.vn)
CÁC LĨNH VỰC CỦA
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
CHUỖI HỘI THẢO “CÔNG
NGHỆ PHÙ HỢP VÀ SỞ HỮU
TRÍ TUỆ” TẠI HÀ NỘI, ĐÀ
NẴNG VÀ TP HỒ CHÍ MINH
Cục Sở hữu trí tuệ đã phối hợp
tổ chức thành công chuỗi hội thảo
"Công nghệ phù hợp và Sở hữu trí
tuệ" tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.

Hồ Chí Minh (Hà Nội: ngày
27/8/2018; Đà Nẵng: ngày
29/8/2018; TP Hồ Chí Minh: ngày
31/8/2018).
Được sự ủy quyền của Bộ
Khoa học và Công nghệ, Cục Sở
hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới
(WIPO), Tổng cục Sở hữu trí tuệ
Hàn Quốc (KIPO), Ban Khoa
giáo, Đài truyền hình Việt Nam
(VTV2) tổ chức “Cuộc thi Sáng
chế năm 2018” với chủ đề “Sáng
tạo công nghệ cho cuộc sống hàng
ngày” trên phạm vi toàn quốc.

Ông Taemin Eom, Chuyên gia cố vấn, Vụ
châu Á - Thái Bình Dương, WIPO, giới thiệu
về Cuộc thi Sáng chế 2018

Mục đích của Cuộc thi Sáng
chế 2018 nhằm khuyến khích các
hoạt động sáng tạo nhằm tạo ra
các công nghệ mới, có tính ứng
dụng rộng rãi, dễ dàng và tiết
kiệm chi phí để đáp ứng các nhu
cầu thiết thực của cuộc sống, góp
phần vào sự phát triển kinh tế - xã
hội của đất nước. Trong khuôn
khổ Cuộc thi Sáng chế 2018, Cục
Sở hữu trí tuệ phối hợp với WIPO
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và các cơ quan liên quan tổ chức
chuỗi Hội thảo về Công nghệ phù
hợp và Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội,
Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí
Minh để hướng dẫn cho các tổ
chức, cá nhân hiểu về mục tiêu, ý
nghĩa, điều kiện, thủ tục tham gia
Cuộc thi, biết khai thác, sử dụng
thông tin sáng chế để hoàn
thiện/tạo ra các giải pháp kỹ thuật
dự thi và giải đáp các vấn đề liên
quan đến Cuộc thi.
Phát biểu khai mạc chuỗi Hội
thảo, ông Phan Ngân Sơn - Phó
Cục trưởng Cục SHTT đã nêu rõ
mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi
Sáng chế 2018 và tin tưởng rằng
với sự thành công của hai Cuộc thi
Sáng chế năm 2013 và 2014, Cuộc
thi Sáng chế 2018 sẽ tiếp tục thu
hút sự tham gia dự thi của đông
đảo các tổ chức, cá nhân, nhà sáng
chế. Đây không chỉ là cơ hội để
nhà sáng chế thể hiện năng lực
sáng tạo của bản thân mà còn là
cơ hội để kết nối cơ hội kinh
doanh, thương mại hóa các giải
pháp kỹ thuật có giá trị với các
doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và
ngoài nước.
Ông Taemin Eom, Chuyên gia
cố vấn, Vụ châu Á - Thái Bình
Dương, WIPO, đã giới thiệu về
Cuộc thi Sáng chế 2018, kinh

nghiệm và các kết quả đạt được từ
các Cuộc thi trước đây. Cuộc thi
Sáng chế là sự kiện do WIPO,
KIPO và Cơ quan Sở hữu trí tuệ
của các quốc gia đang phát triển
phối hợp tổ chức. Kể từ năm
2011, đã có 15 cuộc thi được tổ
chức ở 12 quốc gia khác nhau, thu
hút hơn 1.500 giải pháp dự thi. Tại
Việt Nam, Cuộc thi Sáng chế
2013 và Cuộc thi Sáng chế 2014
đã thu hút được nhiều tổ chức, cá
nhân tham gia với nhiều giải pháp
có giá trị về kỹ thuật, tính ứng
dụng, có hiệu quả kinh tế cao.
Điển hình như giải pháp Máy thu
hoạch và đập lúa của ông Phạm
Hoàng Thắng (đạt giải Cuộc thi
Sáng chế 2013) và Giường đặc
biệt dành cho bệnh nhân của ông
Nguyễn Long Uy Bảo (đạt giải
Cuộc thi Sáng chế 2014).
Để giúp các tổ chức, doanh
nghiệp và nhà sáng chế hiểu rõ
hơn về công nghệ phù hợp, bà
Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng
phòng, Phòng thông tin, Cục
SHTT đã cung cấp thông tin về
thách thức cũng như cơ hội cho
việc phát triển và thương mại hóa
công nghệ phù hợp đối với Việt
Nam. Theo bà Hiền, công nghệ
phù hợp là công nghệ có hiệu quả
đối với nơi sử dụng công nghệ và
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thường liên quan đến kỹ năng
hoặc nguyên liệu sẵn có ở địa
phương, những công nghệ này
thường tiết kiệm năng lượng, thân
thiện với môi trường và chi phí
không cao. Hiện nay, việc phát
triển và thương mại hóa công
nghiệp phù hợp ở Việt Nam còn
nhiều hạn chế và thách thức. Một
trong số đó là nhu cầu sáng tạo và
quy trình sáng tạo còn tự phát,
chưa mang tính hệ thống. Việc
nghiên cứu tài liệu, tra cứu thông
tin sáng chế có thể bị nhà sáng chế
bỏ qua, dẫn tới xảy ra nghiên cứu
trùng lặp do thiếu thông tin. Chính
vì vậy, cần có nhiều khóa đào tạo
nâng cao nhận thức về sở hữu trí
tuệ và đổi mới sáng tạo cho xã
hội. Đồng thời, cần phổ biến kỹ
năng khai thác thông tin sáng chế
cho các nhà nghiên cứu, nhà sáng
chế, sinh viên các trường đại học
và thúc đẩy kết nối cung cầu công
nghệ để tạo điều kiện cho việc
thương mại hóa công nghệ phù
hợp.
Nhằm làm rõ tầm quan trọng
của việc sử dụng thông tin sáng
chế trong quá trình nghiên cứu và
phát triển, ông Junho Shin,
Trưởng phòng tra cứu và thẩm
định sơ bộ quốc tế PCT 1, KIPO,
đã đem đến cho Hội thảo cái nhìn

tổng quan về thông tin sáng chế và
hướng dẫn cách thức tra cứu thông
tin sáng chế trên các cơ sở dữ liệu
của
nước
ngoài
như
PATENTSCOPE của WIPO,
ESPACENET của EPO, KIPRIS
của KIPO, PatFT của USPTO, JPlatPat của JPO và PSS của SIPO.
Đồng thời, ông Junho Shin đã nêu
rõ lợi ích của việc sử dụng báo cáo
toàn cảnh sáng chế, bản đồ sáng
chế trong quá trình nghiên cứu và
xây dựng chiến lược sản xuất,
kinh doanh của doanh nghiệp.
Với chủ đề “Sử dụng thông tin
sáng chế nhằm phát triển công
nghệ phù hợp và các câu chuyện
thành công”, ông Junho Shin đã
trình bày rất lôi cuốn về các câu
chuyện thành công nhờ phát triển
công nghệ phù hợp của KIPO, các
kinh nghiệm trong quá trình
thương mại hóa và phổ biến công
nghệ phù hợp. Theo đó, việc
thương mại hóa công nghệ phù
hợp cần được thực hiện một cách
bài bản, có kế hoạch và lộ trình để
đạt được mục tiêu đề ra. Ông cũng
nêu bật lợi ích của việc kết nối
cung cầu, tạo ra sự phát triển bền
vững cho các doanh nghiệp địa
phương.
Tại các phiên thảo luận, đại
biểu tham dự đã có những câu hỏi
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và thảo luận sôi nổi xoay quanh
vấn đề phát triển công nghệ phù
hợp tại Việt Nam, tính mới của
sáng chế cũng như tìm hiểu về các
quy định, biểu mẫu của Cuộc thi.
Các đại biểu cũng nhấn mạnh các
hoạt động truyền thông sẽ đóng
vai trò không nhỏ cho việc tuyên
truyền về Cuộc thi Sáng chế 2018,
qua đó nâng cao nhận thức về
công nghệ phù hợp và sở hữu trí
tuệ cho toàn xã hội.
Phát biểu bế mạc, ông Phan
Ngân Sơn, Phó Cục trưởng Cục
SHTT trân trọng cảm ơn Tổ chức
Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO),
Tổng Cục Sở hữu trí tuệ Hàn
Quốc (KIPO) và Ban Khoa giáo,
Đài truyền hình Việt Nam (VTV2)
đã tham gia phối hợp tổ chức
Cuộc thi cũng như chuỗi Hội thảo
này. Hy vọng rằng, Cuộc thi sẽ
góp phần thúc đẩy sự phát triển
khoa học và công nghệ cũng như
hoạt động sở hữu trí tuệ tại Việt
Nam.
(Theo most.gov.vn)
GỠ RỐI XUNG ĐỘT GIỮA
QUYỀN SỬ DỤNG TÊN MIỀN
VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Các vụ việc liên quan tới tranh
chấp, xung đột về quyền sử dụng
tên miền hiện đang có chiều

hướng gia tăng. Thực trạng này
xảy ra do người sử dụng chưa
thực sự nắm được các quy định về
việc đăng ký, sử dụng tên miền và
cách giải quyết phù hợp khi có sự
“đụng độ” giữa quyền sử dụng
tên miền và quyền sở hữu trí tuệ.
Trung bình mỗi năm, Trung
tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
hướng dẫn xử lý 20 - 30 trường
hợp khiếu nại liên quan đến tranh
chấp tên miền “.VN”. Riêng trong
06 tháng đầu năm 2018, số lượng
vụ việc tranh chấp tên miền “.VN”
đã lên tới 13 vụ.

Các vụ việc tranh chấp quyền
sử dụng tên miền của các thương
hiệu lớn làm tốn không ít giấy
mực báo chí phải kể đến vụ việc
của
tên
miền
samsungmobile.com.vn, ebay.vn,
thebodyshop.com.vn, toyotavn.vn,
camry.vn, bambooairway.vn… và
gần đây nhất là trường hợp của tên
miền e-sacombank.com.vn. Tên
miền e-sacombank.com.vn hiện
tại đã được đăng ký bởi chủ thể
khác, đang được sử dụng để đăng
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tải và cập nhật thường xuyên các
nội dung liên quan đến các tin tức,
hoạt động của Ngân hàng TMCP
Sài
Gòn
Thương
Tín
(Sacombank). Hiện tại, Ngân hàng
TMCP Sài Gòn Thương Tín đã có
công văn gửi VNNIC đề nghị
hướng dẫn cách thức giải quyết
tranh chấp về đăng ký, sử dụng
tên miền e-sacombank.com.vn.
Nhìn chung, các doanh nghiệp
thường gặp rắc rối không mong
muốn khi tên nhãn hiệu của mình
đã bị một chủ thể khác đăng ký sử
dụng trước đó, gây nhầm lẫn với
nhãn hiệu của doanh nghiệp.
Nguyên nhân căn bản của vấn đề
này là do các doanh nghiệp/ chủ
thể vẫn chưa nắm rõ được các quy
định liên quan đến việc đăng ký
và sử dụng tên miền quốc gia
“.VN”; dẫn đến quan niệm sai lầm
rằng nếu tên thương mại, thương
hiệu, sản phẩm được bảo hộ về sở
hữu trí tuệ thì đương nhiên được
“bảo hộ” đối với tên miền trên
Internet.
Pháp luật Việt Nam đã quy
định, nguyên tắc đăng ký sử dụng
tên miền quốc gia “.VN” là bình
đẳng, không phân biệt đối xử,
đăng ký trước, được quyền sử
dụng trước. Do đó, việc đăng ký
sử dụng tên miền “.VN” là độc lập

và không chịu sự điều chỉnh của
các quy định về sở hữu trí tuệ. Khi
xảy ra xung đột phát sinh giữa tên
miền Internet và quyền sở hữu trí
tuệ, doanh nghiệp cần phân biệt và
lựa chọn cách thức giải quyết triệt
để và phù hợp.
Áp dụng theo thông lệ quốc tế
cũng như quy định tại Việt Nam,
hình thức giải quyết khi có phát
sinh xung đột, tranh trấp về quyền
sử dụng tên miền có thể được thực
hiện thông qua thương lượng, hoà
giải; thông qua trọng trài và khởi
kiện tại toà án. Trường hợp kết
quả giải quyết tranh chấp tên miền
cho phép nguyên đơn đăng ký sử
dụng thì nguyên đơn sẽ được ưu
tiên đăng ký sử dụng tên miền.
Trong trường hợp nội dung trang
thông tin điện tử đi kèm theo tên
miền có xâm phạm đến quyền sở
hữu trí tuệ, thì cơ quan chức năng
có thể tiến hành xử phạt vi phạm
hành chính về sở hữu công nghiệp
để chấm dứt các hành vi vi phạm
của chủ thể tên miền. Tuy nhiên
đây là xử lý vi phạm hành chính
để chấm dứt hành vi vi phạm,
không đảm bảo quyền ưu tiên cấp
lại tên miền cho chủ thể quyền sở
hữu công nghiệp.
Tuy chủ thể đăng ký và sử
dụng tên miền quốc gia “.VN”
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được pháp luật Việt Nam đảm bảo
quyền, việc tranh chấp xảy ra là
điều không mong muốn, có thể
gây nhầm lẫn và tổn thất nghiêm
trọng đến hình ảnh, lợi ích của
doanh nghiệp. Vì vậy, bên cạnh
việc nắm rõ các quy định pháp
luật về giải quyết tranh chấp xung
đột về quyền sử dụng tên miền,
các doanh nghiệp cần nhận thức
đúng đắn và đẩy đủ về việc chủ
động bảo vệ tên miền thương hiệu
trên môi trường mạng.
Giải pháp tối ưu cho vấn đề
này là doanh nghiệp nên chủ động
đăng ký, sử dụng tên miền liên
quan đến hoạt động kinh doanh,
tên thương mại, nhãn hiệu, sản
phẩm, dịch vụ, chỉ dẫn địa lý,…
của mình với cơ quan quản lý tên
miền. Đồng thời cũng cần rát soát
và đăng ký bao vây tên miền
quanh tên nhãn hiệu của doanh
nghiệp.
(Theo baomoi.com)
BỒI DƯỠNG CHUYÊN SÂU
VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHO
LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ SỞ
KH&CN
70 học viên bao gồm lãnh đạo
và cán bộ của 34 Sở Khoa học và
Công nghệ (KH&CN) các tỉnh
thành phố tham gia lớp bồi dưỡng

chuyên môn nghiệp vụ sở hữu
công nghiệp do Cục SHTT tổ chức
ngày 11-14/9/2018, tại Hà Nội.
Lớp tập huấn SHCN nhằm
nâng cao năng lực cho cán bộ
quản lý sở hữu công nghiệp
(SHCN), đặc biệt là cán bộ
chuyên trách của các Sở KH&CN
trong cả nước. Ông Đinh Hữu Phí,
Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho
biết, lớp tập huấn chuyên sâu được
thiết kế theo hướng đi sâu vào
thực hành và trao đổi kinh nghiệm
thực tiễn với các bài tập xử lý tình
huống trên cơ sở hồ sơ đơn thực tế
để các cán bộ có thể vận dụng trực
tiếp vào công việc hằng ngày của
mình nhằm thực hiện tốt công tác
quản lý và thực thi tại địa phương.
Trong thời gian qua, công tác
sở hữu công nghiệp có những
bước phát triển quan trọng, thể
hiện ở số lượng đơn đăng ký sở
hữu công nghiệp không ngừng gia
tăng, sự hiểu biết của công chúng
về sở hữu công nghiệp ngày một
nâng cao và hoạt động thực thi,
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ - một
vấn đề có tính chất quyết định
trong hệ thống sở hữu trí tuệ của
chúng ta, đang ngày càng được
các cơ quan có trách nhiệm, các
chủ thể quyền quan tâm cũng đã
đạt được những kết quả khả quan.
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Tính đến ngày 31/6/2018, Cục
Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 49.186
đơn các loại, trong đó: 29.594 đơn
đăng ký xác lập quyền SHCN
(tăng 9,37% so với cùng kỳ năm
2017), bao gồm: 2.846 đơn sáng
chế; 220 đơn giải pháp hữu ích;
1.341 đơn kiểu dáng công nghiệp;
21.551 đơn đăng ký nhãn hiệu;
3.628 đơn đăng ký nhãn hiệu quốc
tế chỉ định Việt Nam; 03 đơn chỉ
dẫn địa lý; 5 đơn thiết kế bố trí
mạch tích hợp và 23.153 đơn
khác, trong đó có 100 đơn đăng ký
quốc tế có nguồn gốc Việt Nam (6
đơn sáng chế, 94 đơn nhãn hiệu).
Cục SHTT cũng đang đặt ra
những nhiệm vụ cấp bách đã và
đang tập trung giải quyết như:
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về
SHTT; Ban hành Chiến lược
SHTT Quốc gia, đưa ra những
định hướng tổng thể và chiến lược
cho mọi hoạt động của hệ thống
SHTT Việt nam; Đặc biệt chú
trọng vào cải cách hệ thống quản
lý SHTT, nâng cao năng lực của
các hệ thống xác lập quyền, đáp
ứng yêu cầu của người nộp đơn,
doanh nghiệp và xã hội…đưa
SHTT trở thành một công cụ đặc
lực cho đổi mới sáng tạo và phát
triển KT-XH.
Với mục đích thường xuyên

nâng cao năng lực quản lý, thực
thi hoạt động SHCN của các cán
bộ trong cả hệ thống, Cục Sở hữu
trí tuệ thường xuyên định kỳ tổ
chức các lớp tập huấn dành cho
cán bộ các Sở KH&CN. Tháng 8
vừa qua lớp tập huấn kiến thức cơ
bản về sở hữu trí tuệ dành cho cán
bộ chuyên trách của các địa
phương đã được tổ chức với sự
tham gia của 60 cán bộ đến từ 27
tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Hội thảo tập trung vào các
chuyên đề: Đánh giá tính phân
biệt của Nhãn hiệu, những vấn đề
cần lưu ý; Tra cứu thông tin và
soạn thảo bản mô tả Sáng chế;
Đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn
hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý.
(Theo dantri.com)
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO –
PHÁT MINH SÁNG CHẾ
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO
 Thiết bị đo sóng não để hiểu
tâm trạng con người
Một nhóm chuyên gia thần
kinh học vừa đề xuất phương pháp
đọc tâm trạng nhờ phân tích sóng
não. Đây cũng là lần đầu tiên
khoa học đi vào làm rõ mối liên hệ
giữa sóng não với các trạng thái
tình cảm của con người – công

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 12

Số 211 – 09/2018
việc hứa hẹn sẽ đem lại nhiều ứng
dụng thiết thực, nhất là trong việc
điều trị chứng rối loạn tâm trạng.
Các nhà khoa học đã làm việc
với 7 tình nguyện viên – những
người có não bộ được cấy ghép
điện cực để hỗ trợ việc điều trị
chứng động kinh. Trong một vài
ngày, nhóm nghiên cứu đã thu
thập dữ liệu về tín hiệu thần kinh
phát đi từ não bộ người bệnh, bên
cạnh việc cho họ hoàn thành bảng
câu hỏi liên quan đến tâm trạng.

Có thể đọc được tâm trạng nhờ phân tích
các tín hiệu sóng não.

Sau khi nhận thấy sóng não
chắc chắn đã có một mối liên hệ
nhất định đối với những trạng thái
tình cảm khác nhau ở từng bệnh
nhân, nhóm đã phát triển một
phần mềm nhằm để tìm kiếm mối
tương quan đó, dựa trên kết quả
trả lời bảng câu hỏi tương ứng.
Cuối cùng, các nhà khoa học có
thể suy ra tâm trạng của người
bệnh bằng cách phân tích những
tín hiệu thần kinh riêng lẻ.
Hiển nhiên, nghiên cứu trên
mới chỉ bao gồm một số ít người

bệnh (có não bộ được gắn thêm
các thiết bị cảm biến nhạy) và
được thực hiện trong khoảng thời
gian tương đối ngắn. Bên cạnh đó,
các nhà khoa học cũng vẫn chưa
thể xác định nguyên nhân chính
xác, tại sao một số dạng sóng não
lại quyết định những trạng thái
cảm xúc cụ thể. Tuy nhiên, nhóm
tin rằng công việc mà họ đang làm
rất có khả năng sẽ mở đường cho
những phương án điều trị dựa trên
kích thích sâu ở não bộ (kỹ thuật
trong đó não bộ được cấy ghép
thêm một thiết bị có khả năng tạo
ra những kích thích), nhất là đối
với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng
chế hay trầm cảm nặng, kéo dài.
(Theo Futurism)
 Phương pháp mới biến nhựa
phế thải thành nhiên liệu hydro
Theo tạp chí Energy &
Environmental Science, các nhà
hóa học Anh đã có thể biến đổi
nhựa phế thải thành hydro và các
chất hữu ích khác. Phản ứng được
các nhà khoa học phát triển được
tiến hành dưới tác động của ánh
sáng Mặt trời và kết quả là hydro
có thể được sử dụng làm nhiên
liệu.
Nhà nghiên cứu Moritz Künel
ở Đại học Swansea (Anh) giải
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thích rằng các nhà khoa học muốn
tận dụng cả loại phế liệu từ trước
đến nay không thể tái chế, đồng
thời không gây thất thoát năng
lượng. Các nhà hóa học đã phát
triển một quá trình gọi là
photoreforming cần thiết để đưa
một chất xúc tác đặc biệt lên trên
một vật thể nhựa và nhúng nó vào
một dung dịch kiềm. Dưới tác
động của ánh sáng, hydro được
giải phóng khỏi dung dịch và nhựa
bị oxy hóa thành các phân tử hữu
cơ nhỏ.

nhà hóa học đang làm việc để áp
dụng phương pháp trên quy mô
lớn và điều chỉnh để ứng dụng cho
các loại chất thải khác.
(Theo khoahocphattrien.vn)
 Bào chế được viên nang để
đưa động cơ siêu nhỏ vào dạ dày
Theo tạp chí ACS Nano, các
nhà nghiên cứu Mỹ đã học được
cách tạo ra các viên nang chứa
động cơ nhỏ xíu - các hạt tự
chuyển động có thể giải phóng
một loại thuốc hoặc các chất khác
khi người bệnh nuốt vào dạ dày.
Cấu tạo của viên thuốc giúp đơn
giản hóa việc đưa các động cơ
nhỏ vào dạ dày và bảo vệ chúng.

Một trong những ưu điểm chính của phương
pháp mới là xử lý được cả nhựa dính bụi bẩn

Một trong những ưu điểm
chính của phương pháp mới là xử
lý được cả nhựa dính bụi bẩn,
trong khi các phương pháp tái chế
nhựa hiện tại đòi hỏi độ tinh khiết
cao của vật liệu khi nhựa chứa dư
lượng thực phẩm hoặc dầu thì
không thể hoạt động hiệu quả.
Các tác giả đã chứng minh lợi
thế này bằng ví dụ một chai nhựa
bẩn. Hiệu quả có thể so sánh với
kết quả tái chế như đối với
polymer tinh khiết. Hiện tại, các

Sơ đồ giải phóng động cơ siêu nhỏ khỏi viên
nang trong dạ dày

Từ trước đến nay có nhiều
nhóm nghiên cứu phát triển các
động cơ nhỏ xíu để sử dụng trong
cơ thể con người. Thông thường,
đó là những vi hạt, chủ yếu làm
bằng kẽm hoặc magiê, mà khi
nuốt vào dạ dày thì phản ứng với
axit hydrochloric và di chuyển khi
hydro được giải phóng.
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Các động cơ siêu nhỏ như vậy
đã bắt đầu được thử nghiệm ở
chuột để cung cấp các loại thuốc,
chứ không phải là các chất đánh
dấu. Một trong những vấn đề chưa
được giải quyết của các động cơ
đó là cách thức đưa chúng vào cơ
thể. Thông thường, trong các thử
nghiệm trên chuột hoặc các đối
tượng khác, các động cơ siêu nhỏ
được tiêm vào cơ thể.
Nhóm nghiên cứu do Joseph
Wang thuộc Đại học California tại
San Diego đứng đầu, đã phát triển
các động cơ siêu nhỏ trong nhiều
năm. Họ đã học được cách tạo ra
các viên nang có chứa động cơ
siêu nhỏ, đơn giản hóa việc đưa
chúng đến dạ dày. Các động cơ
siêu nhỏ đó là các hạt hình cầu
nhiều lớp có kích thước khoảng 20
micromet. Hầu hết đó là các hạt có
lõi magiê và ở trên đó có một lớp
titanium dioxide và một loại chất
chứa thuốc. Các thử nghiệm trong
phòng thí nghiệm và trên chuột
cho thấy rằng cấu tạo viên nang
không gây trở ngại cho việc giải
phóng các động cơ vi mô và phân
phối đồng đều chất đánh dấu
huỳnh quang trong dạ dày, một
việc làm cần thiết trong chẩn đoán
và điều trị bệnh.
Trước đó, cuối năm ngoái, Cục

quản lý thực phẩm và dược phẩm
Mỹ (FDA) lần đầu tiên đã phê
duyệt việc sử dụng viên thuốc
điện tử. Đây là viên thuốc chứa
một bộ cảm biến giúp gửi dữ liệu
về kết quả dùng thuốc đến điện
thoại thông minh của bệnh nhân
và cũng có thể tới bác sĩ điều trị
và người thân bệnh nhân.
(Theo motthegioi)
 Các nhà nghiên cứu phát
triển các loại thuốc tiềm năng để
hạn chế cơn thèm thuốc lá
Một nhóm các nhà nghiên cứu
thuộc trường Đại học bang
Washington (Hoa Kỳ) đã nghiên
cứu và phát triển hơn mười loại
thuốc thử nghiệm có tác dụng
kiềm chế mong muốn hút thuốc lá
của người nghiện thuốc bằng cách
làm chậm quá trình phân hủy
thuốc trong cơ thể.

Nhóm nghiên cứu hy vọng các
hợp chất này có thể góp phần giúp
một bộ phận những người thường
xuyên có thói quen hút thuốc lá
nếu không thể bỏ hoàn toàn thì

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 15

Số 211 – 09/2018
cũng giảm thiểu lượng tiêu thụ
thuốc lá. Trước đó, vào giữa
những năm 90, các nhà nghiên
cứu Canada đã chứng minh rằng
những người có ít bản sao của một
gen cho enzyme có khuynh hướng
hút thuốc ít hơn và ít có khả năng
nghiện hút thuốc hơn. Nicotin giải
phóng các chất dẫn truyền thần
kinh như dopamine và serotonin hai loại hóa chất được sản sinh
trong cơ thể.Tuy nhiên, khi nicotin
được chuyển hóa, người hút sẽ trải
qua các triệu chứng vật vã vì thiếu
thuốc như: ngứa ran ở bàn tay và
bàn chân, đổ mồ hôi, lo âu và khó
chịu.
Cho đến nay, các nhà nghiên
cứu đã tiến hành thử nghiệm các
loại thuốc nhằm đảm bảo rằng
chúng không làm gián đoạn hoạt
động của các enzyme chính khác
chịu trách nhiệm chuyển hóa các
chất khác trong cơ thể. Quá trình
thử nghiệm thu gọn số lượng
thuốc tiềm năng xuống còn 18
loại.
(Theo nasati)
 Liệu pháp sử dụng enzym để
tăng cường hệ thống miễn dịch
trong điều trị ung thư
Các nhà nghiên cứu tại Đại
học Texas ở Austin (UT), Hoa Kỳ

đã phát triển một phương pháp
mới để điều trị ung thư bằng cách
sử dụng liệu pháp enzyme.

Enzyme, có tên gọi PEGKYNase, không trực tiếp tiêu diệt
các tế bào ung thư mà thay vào đó,
nó sẽ giúp hệ miễn dịch tự tiêu
diệt các tế bào không mong muốn.
PEG-KYNase được thiết kế để
làm suy giảm Kynurenine - chất
chuyển hóa được sản sinh ra bởi
lượng lớn các khối u, hoạt động
như một rào cản cho các tế bào
miễn dịch. Một hệ thống miễn
dịch khỏe mạnh, đầy đủ chức năng
có khả năng ngăn chặn sự lây lan
của các tế bào ung thư và tự loại
bỏ các khối u. Tuy nhiên, việc
khối u phát triển theo nhiều cách
nhằm ngăn chặn hoạt động của hệ
thống miễn dịch dẫn đến sự phát
triển và di căn của các tế bào ung
thư.
Enzyme được sử dụng phổ
biến trong nhiều phương pháp
điều trị cụ thể trước đây trong điều
trị ung thư như bệnh bạch cầu.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các
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nhà khoa học thiết kế một loại
thuốc có khả năng đảm nhận vai
trò của một chất ức chế các thụ thể
bề mặt (checkpoint) của hệ thống
miễn dịch. Các nhà nghiên cứu tin
rằng phương pháp tiếp cận này có
thể được áp dụng hiệu quả trong
điều trị nhiều bệnh ung thư khác
nhau.
Nhóm nghiên cứu, dẫn đầu bởi
Stone và giáo sư George Georgiou
thuộc Trường Kỹ thuật Cockrell,
đã phát triển liệu pháp enzyme
cho phép khả năng kích thích hệ
miễn dịch bị ức chế bất thường
bởi các tế bào ung thư, giải phóng
sức mạnh của cơ thể để chống lại
căn bệnh này.
(Theo nasati)
PHÁT MINH SÁNG CHẾ
 Máy gọt khoai mì của 'lão
nông điên'
Ông Nguyễn Linh (tổ 9, thị
trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh
Gia Lai), đã cho ra đời máy gọt
khoai mì giúp ích lớn cho hoạt
động sản xuất của nông dân.
Năm 2005, ông Linh bắt tay
vào tìm tòi, sáng chế với nhiều
khó khăn. Sau 3 tháng, chiếc máy
gọt khoai mì đầu tiên ra đời,
nhưng không may do sai xót, máy
nổ tung ngay trên rẫy. Không nản

trí, ông tiếp tục nghiên cứu khắc
phục lỗi. Cứ thế, sau nhiều tháng
ngày vất vả, chiếc máy thứ ba ra
đời nhưng vẫn không thành công.

Ông Linh giới thiệu máy gọt khoai mì
cho khác hàng

Ông tiếp tục tháo ra làm chiếc
thứ tư. Lần này máy thành công,
song hiệu quả chưa đạt mong đợi,
ông lại lần nữa tháo máy. 4 năm
sau, chiếc máy thứ 5 ra đời. Máy
đạt công suất tối đa lên đến 40-45
tấn/ngày, bằng 150 nhân công làm
việc.
Máy có thể sử dụng cho bà con
nông dân, cũng có thể sử dụng
trong nhà máy. Đặc biệt, khi sử
dụng máy sẽ tập trung lượng vỏ
lớn, có thể làm biogas, phân vi
sinh xử lý được vấn đề môi
trường. Không chỉ gọt được khoai
mì, máy cũng có thể gọt các loại
củ dạng dài có kích thước tương
đương. Hiện nay giá của một
chiếc máy dao động từ 70 - 75
triệu đồng.
Năm 2014, ông Linh đoạt Giải
Nhất tháng trong cuộc thi Nhà
sáng chế Việt năm 2014 do kênh
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VTV2 tổ chức và Bộ KHCN bảo
trợ. Năm 2015, ông cũng được
Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng
nhận danh hiệu Cúp vàng.
(Theo vtc.vn)

 "Nhà khoa học" chân đất
sáng chế ra máy đào, xới đa
năng và máy hái cà phê
Nông dân Đỗ Đức Quang (tổ 7,
phường Trà Bá, TP.Pleiku, Gia
Lai) đã có gần 50 năm mày mò,
nghiên cứu sáng chế ra những
chiếc máy nông nghiệp độc đáo,
hỗ trợ nông dân tăng năng suất
cây trồng.

Nhận thấy nhu cầu của người
nông dân rất cần các loại máy móc
SX, năm 2008 tôi đã nghiên cứu
và sáng chế ra máy đào, xới đa
năng. Chiếc máy này không chỉ có
chức năng đào hố cà phê, xới rãnh
tạo bồn mà còn có thể bón phân,
ép xanh… giúp bà con nâng cao
hiệu quả SX”, ông Đỗ Đức Quang
cho biết. Đặc biệt, chức năng đào
rãnh đạt hiệu quả gấp 5 lần so với
đào thủ công, trong khi chi phí

xăng không đáng kể (chỉ khoảng 5
lít xăng có thể đào cho 500 cây).
Ngoài dùng cho gia đình tôi còn
cho anh em trong thôn mượn về
làm, máy dùng tiện lợi, hiệu quả
cao nên ai cũng thích”. Thành
công từ chiếc máy đào xới đa
năng, năm 2011 ông Quang tiếp
tục nghiên cứu, sáng chế ra sản
phẩm thứ hai là máy hái cà phê.
Điểm ưu việt của chiếc máy
này theo ông Khánh là cành sau
thu hoạch vẫn phát triển rất tốt vì
vậy đã có hơn chục gia đình trong
thôn tin tưởng, mua về sử dụng.
Như được thừa hưởng gen “di
truyền” sáng chế từ cha, Sang đã
cùng cha nghiên cứu, cải tiến,
nâng cấp chiếc máy đào, xới thêm
nhiều chức năng hơn.
Đánh giá về những sáng chế
của ông Đỗ Đức Quang, Giám đốc
Sở KH-CN Gia Lai - Lưu Trung
Nghĩa cho rằng, đây là những sáng
chế rất hữu dụng đã được các nhà
chuyên môn đánh giá cao; là giải
pháp cơ giới hóa nông nghiệp rất
tiện ích và thiết thực cho nhà
nông. Thời gian tới, Sở sẽ hướng
cho cơ sở thành lập doanh nghiệp
và hỗ trợ đăng ký bảo hộ sản
phẩm, đăng ký kiểu dáng công
nghiệp.
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 Anh nông dân trẻ sáng chế
nhiều thiết bị máy móc nông
nghiệp
Đến Doanh nghiệp tư nhân cơ
khí nông nghiệp Thành Đạt khi
Phi Anh Đệ – chủ doanh nghiệp
cùng một số công nhân đang tất
bật lắp đặt chiếc máy trồng mía
theo đơn đặt hàng của hai doanh
nghiệp ở Gia Lai và Khánh Hòa.
Cạnh đó là những chiếc máy hàn,
tiện, khoan, phay, mài, dập… kim
loại.

Năm 2000 Đệ vào TP Hồ Chí
Minh học nghề cơ khí với mong
muốn đổi mới đời sống kinh tế.
Hơn một năm sau, anh trở về Sơn
Nguyên mở tiệm cơ khí nhỏ để
sửa chữa nông cụ thô sơ. Sau
nhiều ngày đêm nghiên cứu, Đệ
không chỉ thay đổi kiểu dáng mà
còn lắp đặt thêm một số chi tiết.
Khi thực nghiệm trên đồng đất
hiệu quả, lưỡi cày “ăn” sâu và xới
đất từng luống rất đều, nhiều nông
dân ở huyện Sơn Hòa tìm đến
tiệm cơ khí của Đệ để mua nông
cụ này với giá 420.000 đồng.
Niềm vui đã thôi thúc Đệ tư duy

sáng chế một số máy móc nông
nghiệp khiến cho nhiều người cảm
phục. Với diện tích đó, ít nhất phải
thuê 50 công cuốc cỏ, bón phân
thủ công và 5 công phun thuốc cỏ
bằng bình xịt mang trên lưng.
Thêm một bất ngờ nữa vào đầu
tháng 10-2017, anh Đệ sáng chế
thành công máy thu hoạch mía có
công suất mỗi giờ 60 tấn thay cho
20 công lao động mỗi ngày. Ưu
điểm nổi bật là máy cắt mía tận
gốc, vận hành theo dây chuyền tự
động khép kín từ công đoạn cắt,
cuốn, băm cây mía thành đoạn
ngắn rồi chuyển nguyên liệu sang
xe tải vận hành kế bên.
Đặc biệt linh kiện kỹ thuật của
máy dễ sửa chữa, thay thế với chi
phí thấp, không như những chiếc
máy nhập ngoại có cùng công
năng. Đến nay đã có nhiều doanh
nghiệp, cá nhân ở Phú Yên,
Khánh Hòa, Gia Lai, Bình Định…
mua nhiều sản phẩm cơ khí nông
nghiệp thương hiệu Thành Đạt để
phục vụ sản xuất hiệu quả trên
những cánh đồng chuyên canh cây
mía.
Những chiếc máy do Phi Anh
Đệ sáng chế đã góp phần đẩy
mạnh cơ giới hóa nông nghiệp,
nâng cao hiệu quả kinh tế trong
sản xuất. Năm 2017, Phi Anh Đệ
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là một trong 63 người được Trung
ương Hội nông dân Việt Nam
công nhận “Nông dân Việt Nam
xuất sắc”.
(Theo vtc.vn)
 “Vua sáng chế” của nông dân
miền núi Bình Định
Anh Lê Văn Thành (40 tuổi, trú
thôn Hòa Hiệp, xã Bình Tường,
huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đã
có những sáng chế nỗi bật giúp
ích cho bà con nông dân miền núi
Bình Định.

Những sáng chế của anh Thành được bà con
miền núi Tây Sơn tin tưởng sử dụng

Mất cả tháng chỉ để mày mò,
nghiên cứu nguyên lý hoạt động
của máy cày. Rồi phải “tháo tung”
các loại máy móc khác để tìm. Sau
khi “đứa con đầu lòng” hoàn
thiện, anh nhanh chóng gọi điện
thoại cho người bạn trưởng thôn
để đưa máy về dùng thử. Chỉ sau 2
giờ, cỗ máy đã cày xong đám
ruộng sình lầy mà trước đó dân
bản phải mất nhiều ngày mới làm
xong. “Thấy máy hoạt động
“ngon” trưởng thôn gom tiền chạy

đến nhà và ngỏ lời mua cho bằng
được cỗ máy này. Bạn tôi còn
khoe người dân trong thôn rất vui
mừng. Về sau, tôi sáng chế thêm 7
cỗ máy khác thích ứng với tất cả
các loại địa hình, nhưng chủ yếu
phục vụ người miền núi”- anh
Thành tươi cười nói.
Sau gần 1 tháng “quên ăn bỏ
ngủ”, cuối cùng anh Thành đã
biến chiếc máy bơm nước cũ kỹ
trở thành một máy bơm hiện đại.
Máy chạy bằng xăng, phù hợp để
sử dụng ở các vùng đồi núi nên
được người dân đón nhận nhiệt
tình. Từ đó, anh Thành được bà
con nông dân miền núi Tây Sơn
tin yêu, quý trọng.
Liên tiếp năm 2014, 2016,
2017, được sự giới thiệu của Hội
Nông dân huyện Tây Sơn, anh Lê
Văn Thành gửi những công trình
sáng chế của mình đến nhiều cuộc
thi trong và ngoài tỉnh. Số bằng
khen anh được tặng về thành tích
ứng dụng sáng chế có hiệu quả
trong sản xuất nông nghiệp ngày
một nhiều lên. Tuy nhiên, “vua
sáng chế” máy móc nông nghiệp
vẫn tiếc nuối: “Dân bản khen các
loại máy của tôi sáng chế có giá cả
phù hợp, đem lại hiệu quả trong
sản xuất nông nghiệp rất cao.
Nhưng tôi không đủ sức để làm,
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cũng không có vốn lớn đầu tư mua
nguyên vật liệu và mở rộng nhà
xưởng nên đành phải từ chối nhiều
đơn hàng”.
Cũng theo ông Trung, trong
thời gian sắp tới, lãnh đạo huyện
sẽ tạo điều kiện để anh Thành mở
rộng quy mô nhà xưởng, liên kết
trong việc nghiên cứu sáng chế và
áp dụng vào sản xuất để mang lại
nhiều công trình hữu ích hơn nữa.
Đồng thời, thúc đẩy nền nông
nghiệp của địa phương đi lên.
(Theo dantri.com.vn)
 Thợ sửa xe sáng chế máy se
chỉ xơ dừa 8 trục tại Bến Tre
Anh Lê Văn Liêm, xã Tân Hội,
huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre.
Lập nghiệp bằng bộ đồ nghề sửa
xe đạp và trở thành kỹ sư “miệt
vườn” với sáng chế máy se chỉ xơ
dừa 8 trục và máy se thừng không
nối độc nhất ở xứ dừa.

Anh Lê Văn liêm với sáng chế máy se chỉ sơ
dừa 8 trục và máy xe thừng không nối

Năm 21 tuổi, sau khi hoàn
thành nghĩa vụ quân sự, anh Liêm
trở về quê Tân Hội học nghề và

mở cửa hàng sửa xe máy, đồng
thời học thêm nghề hàn tiện để
sửa các loại dụng cụ thô sơ của
người dân.
Theo anh Liêm, máy se chỉ xơ
dừa 8 trục giúp tăng năng suất lao
động cho nghề se chỉ lên 24 lần so
với cách làm thủ công truyền
thống. Thị trường tiêu thụ máy se
chỉ tự động của anh Liêm không
chỉ ở Bến Tre mà còn ở các tỉnh
lân cận như Trà Vinh, Vĩnh Long.
Đến nay anh đã bán ra thị trường
hơn 400 máy. Sau khi chế tạo máy
thành công, anh Liêm mở tiệm để
sản xuất máy cung cấp ra thị
trường. Tiếng lành đồn xa về anh
kỹ sư “miệt vườn,” nhiều gia đình
ở địa phương tìm đến anh Liêm để
gửi con học nghề.
Hơn 10 năm qua, anh Liêm đã
dạy nghề miễn phí gần 50 học trò.
Các em được thầy Liêm đào tạo
“3 trong 1” gồm thợ hàn, thợ
nguội và thợ tiện. Tuy không có
bằng cấp nhưng sau khi được học
nghề các thanh niên đã có các cơ
sở sản xuất, công ty tư nhân thuê.
Bên cạnh đó anh đã dạy nghề
miễn phí cho 6 thanh niên nghèo
đi xuất khẩu lao động tại Nhật
Bản. Không những dạy nghề miễn
phí cho thanh niên, đối với những
gia đình neo đơn, có hoàn cảnh
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khó khăn, anh Liêm cũng sẵn sàng
hướng dẫn nghề cấp tốc đủ kỹ
năng rồi ứng trước tiền cho mượn
để về nhà sản xuất các phụ tùng
trong bộ phận máy bán lại cho
anh.
Việc xưởng cơ khí của anh
Liêm chuyển đổi lên công ty hoạt
động trong lĩnh vực khoa học
công nghệ sẽ góp phần hun đúc tin
thần khởi nghiệp của thanh niên.
Xã cùng với các ngành chức năng
tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn
giúp doanh nghiệp của anh Liêm
phát triển bền vững./.
(Theo khoahocvaphattrien.vn)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC
HIỆN THU PHÍ HẢI QUAN
KIỂM TRA GIÁM SÁT ĐỐI
VỚI HÀNG HÓA XUẤT
KHẨU, NHẬP KHẨU CÓ YÊU
CẦU BẢO HỘ QUYỀN SỞ
HỮU TRÍ TUỆ
Thực
hiện
Thông
tư
số 274/2016/TT-BTC ngày
14/11/2016 của Bộ Tài chính quy
định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí hải quan
và lệ phí hàng hóa, phương tiện
quá cảnh, Tổng cục Hải quan

thông báo về việc tổ chức thu phí
hải quan kiểm tra, giám sát đối với
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có
yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí
tuệ (sau đây gọi tắt là phí hải quan
kiểm tra, giám sát) như sau:
1. Đối tượng nộp phí:
Chủ sở hữu quyền hoặc người
được chủ sở hữu quyền ủy quyền
nộp đơn đề nghị kiểm tra, giám sát
hải quan đối với hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo
hộ quyền sở hữu trí tuệ.
2. Thời điểm nộp phí:
- Phí hải quan kiểm tra, giám
sát được nộp vào tài khoản kho
bạc của cơ quan hải quan trước
khi nộp Đơn đề nghị kiểm tra,
giám sát theo quy định tại Điều 6
Thông
tư
số 13/2015/TTBTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài
chính.
- Việc nộp phí hải quan kiểm
tra, giám sát thực hiện bắt đầu từ
thời điểm của thông báo này.
3. Biểu mức thu phí:
Phí hải quan kiểm tra, giám sát
thực hiện theo Biểu mức thu phí
hải quan, lệ phí hàng hóa, phương
tiện quá cảnh ban hành kèm theo
Thông
tư
số 274/2016/TTBTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài
chính là 200.000 đồng/ 01 đơn.
Phí hải quan kiểm tra, giám sát
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đã nộp không được hoàn trả trong
trường hợp đơn đề nghị kiểm tra,
giám sát bị từ chối theo quy định.
4. Địa điểm thu phí:
Chủ sở hữu quyền hoặc người
được chủ sở hữu quyền ủy quyền
nộp đơn đề nghị kiểm tra, giám sát
để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
nộp phí vào tài khoản được thông
báo dưới đây:
Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội Cục Hải quan thành phố Hà Nội
Mã quan hệ ngân sách:
2995093
Tài khoản thu phí và lệ phí hải
quan: 3511
Kho bạc nhà nước Thanh Xuân
- Mã KB 0022
5. Lưu ý:
Khi nộp hồ sơ đề nghị kiểm
tra, giám sát hải quan, người nộp
đơn phải nộp kèm chứng từ nộp
phí (bản phô tô) có xác nhận của
người nộp đơn.
Tổng cục Hải quan thông báo
để các tổ chức, cá nhân có liên
quan biết và thực hiện./.
(Theo thuvienphapluat.vn)
TIN HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CHUNG

 Đăng ký quyền sở hữu trí

tuệ cho bao bì sản phẩm
Để đăng ký quyền sở hữu trí
tuệ có thể bảo hộ rất nhiều thông
tin trên nhãn mác và bao bì sản
phẩm cần phải định gắn nhãn
mác, bao bì chúng ta cần phải lưu
ý những điều sau đối với nhãn
mác sản phẩm.
Chữ, từ ngữ, tên, khẩu hiệu,
hình vẽ, biểu tượng, hình chụp,
hoặc sự kết hợp của tất cả các yếu
tố này thể hiện trên nhãn mác, bao
bì đều được bảo hộ như một nhãn
hiệu thương mại nếu nhãn hiệu
này có khả năng nhận biết và phân
biệt nguồn gốc của các sản phẩm
hoặc dịch vụ.
Các công ty có thể sử dụng
nhãn hiệu tập thể trên bao bì để
cùng kinh doanh sản phẩm và
quảng bá hình ảnh sản phẩm trên
thị trường, hoặc có thể sử dụng
nhãn hiệu chứng nhận để đảm bảo
sản phẩm của họ phù hợp với tiêu
chuẩn đặt ra. Ngoài ra, nhãn hiệu
thương mại riêng của công ty cũng
có thể được thể hiện cùng với
nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu
chứng nhận trên nhãn mác hoặc
bao bì của sản phẩm.
Một số sản phẩm có nguồn gốc
địa lý đặc biệt cũng cần phải dán
nhãn mác, đóng gói và quảng cáo
theo các chỉ dẫn địa lý. Các chỉ
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dẫn này cho biết thông tin về chất
lượng, danh tiếng, các đặc tính
liên quan đến nguồn gốc xuất xứ
của sản phẩm. Tất cả các chỉ dẫn
như vậy đều có quyền được bảo
hộ một cách chính đáng.
Đối với một số sản phẩm cá
biệt như rượu và cồn, các nhà xuất
khẩu cần phải hết sức lưu ý đến
việc không sử dụng các thuật ngữ
trên nhãn mác, bao bì đã được bảo
hộ như một chỉ dẫn địa lý (ví dụ
như
Tequila,
Champagne,
Chianti,….). Tuy nhiên trong
trường hợp các doanh nghiệp
được trao quyền sử dụng thuật
ngữ làm chỉ dẫn địa lý, thì sản
phẩm của họ cần phải có chứng
nhận của các bên có liên quan đến
sản phẩm.
Trong một vài trường hợp,
nhãn mác có thể bao gồm cả tranh
ảnh, hình vẽ, các tác phẩm nghệ
thuật hoặc các ứng dụng nghệ
thuật. Tất cả các yếu tố này đều
được bảo hộ khi đăng ký quyền sở
hữu trí tuệ cho bao bì.
Thông thường, bao bì thương
mại bảo hộ toàn bộ hình ảnh của
sản phẩm, bên cạnh đó còn có thể
bảo hộ các yếu tố khác như phối
hợp màu sắc, kết cấu, kích cỡ,
kiểu dáng, hình dạng, cách bố trí
từ ngữ, hình hoạ và cách trang trí

trên sản phẩm hoặc bao bì của sản
phẩm.
Đối với trường hợp trên bao bì
thể hiện các đặc điểm, chức năng
mang tính đổi mới, thì có thể được
bảo hộ bởi bằng sáng chế hoặc các
hình thức tiện ích khác.
Ngày càng có nhiều vụ việc
sao chép ý tưởng bao bì xảy ra gây
tổn hại cho doanh nghiệp. Thế nên
Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho
bao bì hiện nay là vô cùng quan
trọng.
(Theo sohuutritue.net.vn)
 3 Bộ phối hợp xây dựng và
quản lý chỉ dẫn địa lý
Sáng ngày 08/08 vừa qua, Bộ
Khoa học và công nghệ
(KH&CN), Bộ Nông nghiệp và
phát triển nông thôn (NN&PTNT)
và Bộ Công thương (CT) đã ký kết
Quy chế phối hợp về xây dựng và
quản lý chỉ dẫn địa lý (CDĐL).

Đại diện lãnh đạo 3 Bộ ký kế quy
chế phối hợp.

Hiện nay có 68 CDĐL được
bảo hộ tại Việt Nam, trong đó có
62 CDĐL của Việt Nam, hầu hết
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trong số đó là các sản phẩm thô;
trong khi đó CDĐL của Việt Nam
muốn đăng ký ở nước ngoài rất
khó khăn, đặc biệt là ở các thị
trường lớn như Bắc Mỹ, Tây Âu,
Nhật Bản. Thứ trưởng Bộ
KH&CN Phạm Công Tạc cho
biết, trong quá trình làm công tác
quản lý về CDĐL, lãnh đạo các
Bộ nhận thấy rằng các văn bản
pháp quy của Việt Nam như Luật
Sở hữu trí tuệ, quy định, thông tư
khá đầy đủ nhưng để có được
CDĐL trong và ngoài nước là quá
trình rất “cam go”.
Do vậy cần phải có sự phối
hợp từ nơi sản xuất chế biến - Bộ
NN&PTNN tới đưa ra thị trường Bộ CT cùng với sự tham gia của
Bộ KH&CN về sở hữu trí tuệ.
Năm 2010, cơ quan phát triển
Pháp tại Việt Nam đã thực hiện
nghiên cứu đánh giá việc triển
khai thực thi CDĐL ở Việt Nam,
trong đó chỉ rõ sự cần thiết phải
nâng cao hiệu quả quản lý CDĐL
và sự phối hợp giữa các cơ quan
liên quan, trên cơ sở đó đề ra định
hướng xây dựng và phát triển
CDĐL ở Việt Nam. Căn cứ vào
báo cáo đánh giá khi đó, Bộ Kế
hoạch đầu tư, Bộ KH&CN đề xuất
với Chính phủ cho phép đề xuất
với Chính phủ Pháp hỗ trợ Việt

Nam xây dựng cơ chế phối hợp
giữa bộ KH&CN, bộ NN&PTNT
và bộ CT.
Được sự hỗ trợ của các chuyên
gia Pháp và các chuyên gia ở ba
Bộ, Cục sở hữu trí tuệ, Bộ
KH&CN đã chủ trì dự án xây
dựng quy chế phối hợp này với
mục tiêu bảo đảm sự phối hợp
chặt chẽ và hiệu quả giữa ba Bộ
trong công tác xây dựng và quản
lý CDĐL; tăng cường quản lý của
Nhà nước về CDĐL; nâng cao
nhận thức của nhà sản xuất và
người tiêu dùng với các sản phẩm
mang CDĐ.
CDĐL có ảnh hưởng rất lớn tới
sức cạnh tranh của sản phẩm, bởi
khác với nhãn hiệu, ngoài tác
dụng phân biệt, CDĐL còn bao
hàm cả yếu tố chất lượng trong đó.
Tuy nhiên việc sử dụng CDĐL
vẫn chưa đạt hiệu quả cao, một
nguyên nhân chủ yếu là do đa số
CDĐL của Việt Nam là nông sản
nên nhà sản xuất - chủ yếu là nông
dân, hợp tác xã vẫn chưa có nhận
thức đầy đủ về vấn đề này.
(Theo khoahocphatrien.vn)
 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Hà
Giang” cho sản phẩm chè Shan
tuyết
Cục Sở hữu trí tuệ ban hành
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Quyết định số 2835/QĐ-SHTT cấp
Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn
địa lý số 00069 cho sản phẩm chè
Shan tuyết “Hà Giang”. Sở Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn
tỉnh Hà Giang là Tổ chức quản lý
chỉ dẫn địa lý này.

Hà Giang là tỉnh nằm ở cực
Bắc của Việt Nam, có diện tích
đất trồng chè lớn thứ ba cả nước
sau tỉnh Lâm Đồng và Thái
Nguyên. Hà Giang được biết đến
với những điểm du lịch nổi tiếng,
lễ hội văn hóa độc đáo và giống
chè đặc sản Shan tuyết. Cây chè
Shan tuyết ở đây mọc thành rừng,
có nhiều cây chè cổ thụ vài trăm
tuổi, không cần chăm sóc, bón
phân và phun thuốc. Những búp
chè Shan tuyết Hà Giang rất mập,
căng tràn nhựa sống, bề mặt phủ
lớp lông sáng bạc. Sinh trưởng và
phát triển dọc theo dãy núi Tây
Côn Lĩnh, quanh năm sương phủ,
nơi sinh sống của cộng đồng
người Dao và người H’Mông, vì
vậy, cây chè Shan tuyết gắn bó
chặt chẽ với sự tồn tại và phát

triển của người dân địa phương.
Quần thể 220 cây chè Shan
tuyết cổ thụ tiêu biểu cho vùng
chè Cao Bồ, Hà Giang đã được
công nhận là các cây Di sản Việt
Nam có ý nghĩa rất lớn trong việc
bảo vệ nguồn gen của giống chè
vùng cao nổi tiếng thơm ngon.
Người dân địa phương ở Hà Giang
cho rằng, chè ngon vì có sương
mù, chè ngậm sương mù thành
tuyết nên gọi là chè tuyết, việc chế
biến chè Shan tuyết hội tụ đủ tinh
túy của đất, nước và hơi ấm của
bếp lửa nên khi uống không chỉ
thấy hương thơm mà còn giúp
người thưởng thức tỉnh táo, tươi
mát, sảng khoái và khỏe khoắn
hơn.
Chè Shan tuyết Hà Giang có
các đặc điểm về hình thái và chất
lượng nổi bật, có thể dễ dàng nhận
biết chè Shan tuyết Hà Giang
đồng đều về màu sắc và kích
thước, búp chè xoăn chặt, non,
thô, bạc cánh (có tuyết), cánh chè
to, tròn. Khi pha chè, nước chè
sánh, màu xanh vàng bắt mắt, mùi
thơm tự nhiên, vị chát dịu và có vị
ngọt hậu dễ chịu, đặc trưng cho
sản phẩm, hài hòa giữa vị và mùi
thơm. Chất lượng của chè Shan
tuyết Hà Giang được thể hiện ở
các chỉ tiêu sinh hóa, cụ thể: hàm
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lượng tro tổng số từ 4,87% đến
6,49%, hàm lượng tanin từ
27,22% đến 38,88%, hàm lượng
cafein từ 2,30% đến 4,19%, hàm
lượng tro tổng số từ 58,31% đến
66,52%, hàm lượng chất chiết
trong nước từ 38,32% đến
47,79%.
Nhờ điều kiện tự nhiên thuận
lợi, nhờ kinh nghiệm truyền thống
của người dân địa phương mà chè
Shan tuyết Hà Giang đạt tiêu chí
là chè “Sạch”, nguyên liệu sạch từ
cây chè Shan tuyết sống hoàn toàn
tự nhiên, chế biến sạch không sử
dụng bất kỳ hóa chất hay phụ gia
nào khác; và “Ngon”, luôn có
hương thơm dịu nhẹ tự nhiên do bí
quyết lấy hương, màu nước xanh
trong, vị đậm đà ngọt hậu kéo dài.
Khu vực địa lý trồng và chế
biến chè Shan tuyết Hà Giang bao
gồm: các xã Tân Thành, Tân Lập,
Tiên Kiều, Đức Xuân thuộc huyện
Bắc Quang; Tiên Nguyên, Xuân
Minh, Tân Trịnh, Tân Bắc, Tân
Nam, Yên Bình, Bản Rịa, Yên
Thành thuộc huyện Quang Bình;
Nà Chì, Quảng Nguyên, Khuôn
Lùng, Cốc Rế, Chế Là, Thu Tà,
Bản Ngò, Nấm Dẩn, Tả Nhìu, Nàn
Xỉn, Ngán Chiên thuộc huyện Xín
Mần; Túng Sán, Nậm Khòa,
Thông Nguyên, Nam Sơn, Nậm

Ty, Hồ Thầu, Nậm Dịch, Bản
Luốc, Tả Sử Choóng, Bản Péo,
Bản Nhùng thuộc huyện Hoàng
Su Phì; Cao Bồ, Thượng Sơn./.
(Theo baochinhphu.vn)
 Hà tĩnh xác lập quyền sở hữu
trí tuệ cho hơn 800 thương hiệu
Sau gần 3 năm triển khai Đề
án Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ
tỉnh Hà Tĩnh, Sở KH&CN đã hỗ
trợ đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng
công nghiệp cho 822 đơn đăng ký
tại Cục Sở hữu trí tuệ, cao gấp 3
lần so với thời gian trước đó.

Thương hiệu “Cam Thượng Lộc” của vùng
Trà Sơn, huyện Can Lộc đã được
bảo hộ độc quyền.

Với nỗ lực của người dân và
trợ lực từ đề án, đến nay, sản
phẩm bưởi Phúc Trạch đã được
khẳng định là thương hiệu quốc
gia. Hiện, Sở cùng địa phương đã
xây dựng được hệ thống chuỗi liên
kết từ sản xuất đến tiêu thụ mà
nòng cốt là Hội Sản xuất và kinh
doanh Bưởi Phúc Trạch và Doanh
nghiệp tư nhân Tân Thanh Phong
chịu trách nhiệm tiêu thụ, phát
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triển thị trường.
Nhờ đó, giá trị sản phẩm tăng
khoảng 20% và giữ ổn định trong
những năm gần đây. Hơn thế,
thông qua thương hiệu sản phẩm,
hình ảnh quê hương Hà Tĩnh được
quảng bá rộng rãi trên cả nước.
Mặc dù mới triển khai, nhưng đến
nay, sản phẩm “Cam Thượng
Lộc” của vùng trà sơn huyện Can
Lộc đã được bảo hộ độc quyền về
thương hiệu. Nhờ được quản lý,
khai thác, phát triển và quảng bá
rộng rãi, giá trị sản phẩm cam
Thượng Lộc tăng khoảng 15% so
với trước đó, thương hiệu được
khẳng định và thị trường tiêu thụ
ngày càng phát triển.

Giá trị nhung hươu Hương Sơn đã được
nâng lên, thị trường ngày càng phát triển.

Chỉ dẫn địa lý nhung hươu
Hương Sơn hiện đang trong quá
trình triển khai, dự án đã hoàn
thành nội dung điều tra thực trạng
sản xuất, kinh doanh nhung hươu,
xây dựng bản đồ vùng chỉ dẫn địa
lý; thiết kế logo và xây dựng bản
mô tả về tính đặc thù của sản
phẩm… Song, bước đầu đã cho

thấy giá bán sản phẩm tăng và thị
trường ngày càng phát triển.
Bên cạnh một số thương hiệu
lớn kể trên, hiện tại, Sở KH&CN
đang triển khai các dự án tạo lập
nhãn hiệu chứng nhận cho những
sản phẩm nổi tiếng của Hà Tĩnh
như: Cam Khe Mây, kẹo cu đơ Hà
Tĩnh, nước mắm Kỳ Anh, Mộc
Thái Yên… Đồng thời, làm việc
với các địa phương để thống nhất
các danh mục sản phẩm hỗ trợ xây
dựng thương hiệu, quản lý và phát
triển tài sản trí tuệ cho các sản
phẩm lợi thế, nhằm tạo cơ sở để
xây dựng sản phẩm OCOP cho
các địa phương.
Giám đốc Sở KH&CN Đỗ
Khoa Văn cho biết: Nhờ có đề án,
nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã,
hộ sản xuất, kinh doanh đã xác lập
bảo hộ độc quyền về nhãn hiệu và
bao bì, khả năng tiếp cận thị
trường, cạnh tranh của sản phẩm,
dịch vụ được nâng cao, góp phần
khắc phục điểm yếu trong khâu
bao bì, nhãn mác của các sản
phẩm Hà Tĩnh. Ngược lại, người
tiêu dùng cũng được hưởng lợi khi
có ngày càng nhiều sản phẩm
được bảo hộ, các sản phẩm được
nâng cao chất lượng.
Việc ứng dụng và chuyển giao
các kết quả nghiên cứu khoa học
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công nghệ, sáng chế và giải pháp
hữu ích từng bước được đẩy
mạnh, góp phần nâng cao chất
lượng sản phẩm, tạo ra sản phẩm
mới và phát triển bền vững.
Hoạt động sáng tạo, phát huy
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp lý
hóa sản xuất từng bước đi vào nề
nếp. Đề án cũng đã mở ra một
hướng đi phù hợp, giải quyết được
phần nào vướng mắc về phương
thức tổ chức hoạt động sở hữu trí
tuệ tại các địa bàn nông thôn,
vùng sâu, vùng xa, tại các doanh
nghiệp vừa và nhỏ thời gian trước
đó.
(Theo baohatinh.vn)
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP
 Doanh nghiệp còn thờ ơ với
bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
Tại hội thảo Giới thiệu hệ
thống Lahay về đăng ký quốc tế
kiểu dáng công nghiệp và công tác
chuẩn bị các điều kiện để Việt
Nam gia nhập hệ thống này do
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học
và Công nghệ) tổ chức tại
TP.HCM ngày 7/9/2018 vừa qua.
Ông Lê Xuân Thu, phụ trách
Bộ phận nhãn hiệu – kiểu dáng,
Văn phòng Luật sư Phạm và Liên
danh cho hay, từ năm 1988 đến
năm 2017, số lượng đơn nộp tại

Việt Nam là 29.492 đơn/17.830
bằng độc quyền kiểu dáng công
nghiệp. Trong đó, đơn kiểu dáng
của DN đăng ký trong nước đa
phần là những sản phẩm đơn giản,
như: nhãn hàng hóa, bao gói, chai
lọ và hộp đựng. Phân tích các
nguyên nhân thờ ơ đăng ký bảo hộ
sản phẩm của DN, ông Lê Xuân
Thu cho rằng, thứ nhất do DN
chưa chú ý đến việc bảo hộ kiểu
dáng. Thứ hai, tuổi thọ của kiểu
dáng ngắn trong khi thời gian nộp
đơn đến lúc được cấp chứng nhận
kéo dài. Thứ ba, việc thiết kế và
phát triển sản phẩm trong các DN
chưa được chú trọng do đa phần là
DN vừa và nhỏ, sản phẩm chưa có
tính cạnh tranh.
Thay vì tự thiết kế sản phẩm,
đăng ký bảo hộ kiểu dáng rất
nhiều DN chỉ quan tâm đến việc
tra cứu, sao chép kiểu dáng có
trước (không được bảo hộ của
người khác). Thứ tư, việc xử lý vi
phạm quyền kiểu dáng chủ yếu
dừng ở mức xử phạt vi phạm hành
chính, không đủ sức răn đe.
Tương tự, việc đăng ký kiểu
dáng công nghiệp trong nước,
đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở
thị trường nước ngoài không được
DN xem trọng, mặc dù kim ngạch
xuất khẩu của Việt Nam ngày
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càng tăng cao. Theo thống kê, số
lượng đơn đăng ký kiểu dáng công
nghiệp của doanh nghiệp Việt
Nam ở nước ngoài chiếm tỷ lệ rất
ít. Điển hình tại Hoa Kỳ có 10
kiểu dáng được đăng ký, Liên
minh châu Âu 166 kiểu dáng,...
chủ yếu là xe cộ, máy móc, thiết
bị điện và điện tử, chai lọ, chén
bát… “Năm 2017 trong 53% đăng
ký quốc tế chỉ có 1 kiểu dáng,
14% đăng ký quốc tế có 2 kiểu
dáng, 33% đăng ký quốc tế có 3
kiểu dáng công nghiệp trở lên”,
đại diện Cục Sở hữu trí tuệ cho
biết.
Theo các chuyên gia, để
khuyến khích hoạt động sáng tạo
nhằm tạo ra sản phẩm mang tính
cạnh tranh cao cũng như đăng ký
kiểu dáng công nghiệp hướng đến
xây dựng, phát triển tài sản vô
hình và hữu hình, Việt Nam không
ngừng hoàn thiện khung pháp lý,
cải cách hành chính. Nhằm hỗ trợ
DN đăng ký bảo hộ, đại diện Cục
Sở hữu trí tuệ cho biết, đơn vị này
tiếp tục tạo thuận lợi cho DN đăng
ký bảo hộ trong và ngoài nước
thông qua đàm phán, gia nhập các
điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ.
Thực hiện tư vấn, hỗ trợ, cung cấp
thông tin cũng như giải quyết
tranh chấp phát sinh.

Theo ông Lê Ngọc Lâm, thực
tế đang đòi hỏi cơ quan quản lý sở
hữu trí tuệ xây dựng các chính
sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho DN, cá nhân nước ngoài khi
đăng ký bảo hộ tại Việt Nam,
cũng như DN, cá nhân Việt Nam
đăng ký bảo hộ tại nước ngoài.
Một trong những chính sách có
thể kể đến là việc tham gia điều
ước quốc tế với nội dung đơn giản
hoá thủ tục xác lập quyền sở hữu
trí tuệ. Điển hình là Thỏa ước La
Hay về đăng ký quốc tế đối với
kiểu dáng công nghiệp, do Tổ
chức Sở hữu trí tuệ thế giới
(WIPO) quản lý.
(Theo baohaiquan.vn)
 Doanh nghiệp Mỹ tăng cường
đầu tư vào Việt Nam
Ngày 10-9, phát biểu tại Hội
nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Việt
Nam 2018 diễn ra ở Hà Nội, ông
Gilbert Kaplan, Thứ trưởng đặc
trách Thương mại quốc tế Bộ
Thương mại Mỹ, cho biết với 93
triệu người tiêu dùng, trong đó
tầng lớp trung lưu phát triển
mạnh nhất trong khu vực, Việt
Nam là điểm đến của nhiều doanh
nghiệp (DN) Mỹ.
Quan hệ thương mại giữa hai
nước phát triển mạnh mẽ, hàng
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hóa và thương mại của Mỹ sang
Việt Nam tăng 200% trong thập
kỷ qua. Hai năm qua, Việt Nam đã
cử những đoàn đầu tư lớn nhất
Đông Nam Á tới hội nghị đầu tư
tại Washington DC.

Toàn cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ Việt Nam 2018 sáng 10-9

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng
Thương mại Mỹ, trong năm 2017,
thâm hụt thương mại của Mỹ với
Việt Nam đã đứng thứ 5 trong
thâm hụt thương mại giữa Mỹ với
các nước. Do đó, trước mắt, cần
giải quyết những vấn đề cản trở
phát triển thị trường của các DN
Mỹ. Phía Mỹ hoan nghênh Chính
phủ Việt Nam đã có cam kết tăng
trưởng xuất khẩu của Mỹ tới Việt
Nam.
Để tăng cường hơn nữa quan
hệ kinh tế với Việt Nam, Bộ
Thương mại Mỹ đã thành lập
nhóm công nghiệp thương mại
Việt Nam, gồm 4 lĩnh vực chính:
hàng không, năng lượng, y tế,
thành phố thông minh và thương
mại số. Trong đó, nhóm công tác
về năng lượng đã góp phần hình

thành và phát triển quan hệ năng
lượng giữa hai bên. Nhu cầu năng
lượng của Việt Nam lớn, dự kiến
tăng 10%-12%/năm đến năm
2020. Các DN Mỹ đã hợp tác chặt
chẽ với Chính phủ Việt Nam để
phát triển hợp tác trong lĩnh vực
này. Phát biểu tại hội nghị, Phó
Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề
nghị DN hai nước đề xuất giải
pháp mới nhằm góp phần duy trì
đà tăng trưởng tích cực của quan
hệ hợp tác kinh tế song phương
giữa hai nước.
Khẳng định nền kinh tế Việt
Nam và Mỹ ngày càng gia tăng
tính bổ trợ cho nhau, Phó Thủ
tướng nêu rõ Việt Nam có các mặt
hàng thế mạnh xuất khẩu sang Mỹ
như thủy sản, hạt điều, dệt may,
giày dép. Còn Mỹ cung cấp cho
Việt Nam những sản phẩm công
nghệ cao, trong đó phải kể đến
nhiều hợp đồng và thỏa thuận mua
máy bay và động cơ máy bay với
giá trị hàng tỉ USD đã và đang
được đàm phán giữa DN 2 nước;
hay việc các DN Mỹ nhập khẩu
trang thiết bị từ Mỹ phục vụ các
dự án tại Việt Nam.
Sáng cùng ngày, đại diện một
số DN lớn của Mỹ đang đầu tư tại
Việt Nam như Amazon, Cisco,
Citibank, Coca-Cola, Google,
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Metlife, Pfizer và Agoda đã có
cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trịnh
Đình Dũng. Tại cuộc gặp, đại diện
các DN khẳng định tin tưởng vào
triển vọng phát triển của Việt
Nam.
(Theo nguoilaodong.com.vn)
 Lâm Đồng: Công bố 17 cơ sở
kinh doanh nông sản Trung
Quốc
Trước tình trạng một số mặt
hàng nông sản của Trung Quốc
được các thương nhân nhập về
Lâm Đồng rồi thay đổi mẫu mã,
xuất bán với mác hàng Đà Lạt,
gây nhầm lẫn, thiệt hại cho người
tiêu dùng và nông dân địa
phương, Sở Công thương tỉnh
Lâm Đồng vừa có đợt tổng kiểm
tra hoạt động kinh doanh nông
sản tại TP Đà Lạt, huyện Đơn
Dương và Đức Trọng.

Nhận diện nông sản Đà Lạt và
nông sản Trung Quốc

Qua đợt kiểm tra, các cơ quan
chức năng đã công khai 17 cơ sở
kinh doanh các mặt hàng nông sản
Trung Quốc, chủ yếu là khoai tây,

hành tây, cà rốt, tỏi… Trong đó,
TP Đà Lạt có 6 cơ sở, đều tập
trung trong chợ đầu mối nông sản
Đà Lạt, gồm: cơ sở của bà Lê Thị
Nhung, Nguyễn Thị Vân, Đỗ Thị
Mỹ, Trần Thị Thùy Trang, Đoàn
Thị Chè và bà Vũ Kim Tùng.
Tại huyện Đức Trọng có 7 cơ
sở kinh doanh các mặt hàng nông
sản Trung Quốc, gồm: quầy rau
Tèo Ly, cơ sở Hoa Lợi (đường
Phan Huy Chú, thị trấn Liên
Nghĩa); cơ sở Thảo Nam (đường
Trần Nguyên Hãn, thị trấn Liên
Nghĩa); cơ sở Hanh Vân (đường
Lạc Long Quân, thị trấn Liên
Nghĩa); vựa rau Liên Cẩu (đường
Nguyễn Biểu, thị trấn Liên
Nghĩa); cơ sở Toàn Luyện (đường
Trần Hưng Đạo, thị trấn Liên
Nghĩa); và bà Nguyễn Thị Tạo
(chợ Liên Nghĩa).
Huyện Đơn Dương có 4 cơ sở
kinh doanh nông sản Trung Quốc,
gồm: vựa rau Chúc Em (thị trấn
Thạnh Mỹ); cơ sở Huy Uyên (thị
trấn Thạnh Mỹ); vựa rau gia đình
ông Nguyễn Anh Tuấn và vựa rau
gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc
Thảo (xã Lạc Lâm).
Trong quá trình kiểm tra, đoàn
đã lấy 7 mẫu ngẫu nhiên, gồm 5
mẫu khoai tây và 2 mẫu hành tây
Trung Quốc; kết quả kiểm tra đều
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đạt tiêu chuẩn về chất lượng an
toàn thực phẩm. Tuy nhiên, cơ
quan chức năng lại phát hiện
nhiều vi phạm về nhãn mác, sản
phẩm không rõ ràng về nguồn
gốc, khối lượng sản phẩm không
khớp trên hóa đơn, chứng từ…
Đoàn kiểm tra cũng đã lập biên
bản xử phạt vi phạm hành chính
nhiều trường hợp về các hành vi
trên.

Khoai tây Trung Quốc được trộn
với đất Đà Lạt

Gần đây, vì lợi nhuận, nhiều
chủ vựa tại các huyện Lạc Dương,
Đơn Dương, Đức Trọng… ở Lâm
Đồng đã ồ ạt nhập nông sản Trung
Quốc với giá rất rẻ, chất lượng
không được quản lý. Sau đó, bằng
nhiều chiêu trò, họ đánh tráo
thành nông sản Đà Lạt rồi đưa ra
thị trường. Theo Sở Công thương,
các mặt hàng nông sản của Trung
Quốc rất khó phân biệt với sản
phẩm nông sản được trồng tại
Lâm Đồng. Chính vì vậy, người
tiêu dùng khó phân biệt đâu là
hàng chính hiệu, đâu là hàng giả
nhãn mác. Đây là hành vi kinh

doanh không lành mạnh, ảnh
hưởng đến uy tín, chất lượng và
thương hiệu nông sản Đà Lạt.
Cũng theo Sở Công thương,
nông sản Trung Quốc có giá rất rẻ
so với nông sản Đà Lạt. Giá nhập
hành tây Trung Quốc khoảng
2.700 đồng/kg, khoai tây từ 1.900
- 3.700 đồng/kg, tỏi là 13.000
đồng/kg. Sau khi đưa về Lâm
Đồng, các cơ sở này xuất đi tiêu
thụ với giá sỉ cao ít nhất gấp 2 lần
giá gốc. Thị trường lớn nhất là TP
HCM, các tỉnh miền Trung, đồng
bằng sông Cửu Long và
Campuchia.
Để ngăn chặn hàng Trung
Quốc đội lốt nông sản Đà Lạt,
tháng 6/2018, UBND tỉnh đã phê
duyệt đề án thí điểm nhận diện sản
phẩm khoai tây Đà Lạt. Trong thời
gian tới, Sở Công thương sẽ phối
hợp với UBND các huyện, thành
phố tiếp tục rà soát, kiểm tra các
cơ sở kinh doanh nông sản Trung
Quốc; đồng thời, tổ chức tuyên
truyền, vận động các cơ sở kinh
doanh lành mạnh, bảo vệ thương
hiệu nông sản địa phương.
Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó
Chủ tịch UBND TP Đà Lạt (tỉnh
Lâm Đồng) cho biết, ngày 15-9
tới, các tiểu thương kinh doanh tại
chợ Nông sản Đà Lạt chỉ được
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kinh doanh các mặt hàng xuất xứ
tại Đà Lạt. Nghiêm cấm mọi hành
vi lưu trữ, kinh doanh hàng hóa
nông sản có xuất xứ ngoài địa
phương để mạo danh nông sản Đà
Lạt.
Theo ông Sơn, Đà Lạt sẽ
nghiêm cấm các hành vi gọt rửa,
sơ chế khoai tây, cà rốt... hoặc tiếp
tay cho các đơn vị khác có hành vi
lừa dối người tiêu dùng. Đồng
thời, lắp đặt 4 camera tại khu vực
chợ Đà Lạt để giám sát các hoạt
động vận chuyển, kinh doanh các
loại nông sản; không được đem
đất vào chợ Nông sản Đà Lạt với
bất kỳ mục đích gì.
Những việc làm này là nhằm
kiện toàn quản lý hoạt động chợ
nông sản Đà Lạt trước thông tin
hàng Trung Quốc mạo danh sản
phẩm của Đà Lạt thời gian qua.
(Theo sohuutritue.net.vn)
 Doanh nghiệp lao đao vì hàng
nhái 'đánh' tận vào hệ thống
phân phối
Hàng giả, hàng vi phạm sở hữu
trí tuệ đang là vấn nạn thách thức
đối với xã hội, thực tế cho thấy,
không chỉ quyền lợi của người tiêu
dùng bị xâm phạm mà bản thân
các doanh nghiệp làm ăn chân
chính cũng bị ảnh hưởng nghiêm

trọng.
Qua nhiều vụ việc được các cơ
quan chức năng phát hiện cho
thấy, hàng giả, hàng vi phạm sở
hữu trí tuệ đã len lỏi khắp nơi, từ
các quầy hàng tạp hóa trên các
phiên chợ vùng sâu, vùng xa thậm
chí trà trộn vào cả những hội chợ
triển lãm để đánh lừa người tiêu
dùng.

Dây chuyền sản xuất sản phẩm khăn ăn và
giấy vệ sinh của Công ty Tiến Hiếu

Một trong số những doanh
nghiệp đã từng gánh chịu hậu quả
nặng nề từ nạn hàng giả hàng nhái
là bánh Pía Sầu Riêng của một
doanh nghiệp có trụ sở tại Sóc
Trăng, Công ty của ông đã phải
tốn rất nhiều thời gian và chi phí
để bảo vệ được thương hiệu.
Nguyên nhân là sản phẩm của
Công ty đã bị một số doanh
nghiệp nhái lại mẫu mã và bao bì
rồi tung ra thị trường, ảnh hưởng
đến khách hàng và cả uy tín của
doanh nghiệp. Một vụ việc gần
đây nhất, theo đơn kiến nghị của
Công ty Trách nhiệm hữu hạn
Tiến Hiếu (trụ sở tại số 9 Cầu Gỗ,
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quận Hoàn Kiếm Hà Nội) gửi các
cơ quan chức năng, sản phẩm
khăn ăn và giấy vệ sinh của Công
ty đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp
bảo hộ nhãn hiệu Sở hữu trí tuệ từ
năm 2009 nhưng lại bị một doanh
nghiệp khác có dấu hiệu xâm
phạm Sở hữu trí tuệ một cách
nghiêm trọng
Khi phát hiện ra sự việc như
vậy, bà Định cho biết, Công ty
Tiến Hiếu đã làm đơn gửi đến cơ
quan chức năng để sớm vào cuộc
nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của doanh nghiệp cũng như
ngăn chặn những hành vi kinh
doanh bất chính. Đánh giá của Bộ
Công Thương cũng cho thấy, hoạt
động buôn lậu, gian lận thương
mại và kinh doanh phi pháp ngày
càng diễn biến phức tạp và tinh vi,
thậm chí có sự cấu kết giữa các
đối tượng trong và ngoài nước để
sản xuất hàng giả gây thiệt hại cho
sản xuất trong nước.
Qua vụ việc trên, theo ông
Truyền đã có sự lách luật hay còn
gọi là cố ý vi phạm. Dẫn chứng
các quy định từ luật sở hữu trí tuệ,
vị luật sư này khẳng định, rõ ràng
người đăng ký sau đang có dấu
hiệu lừa dối người tiêu dùng, bởi
tất cả hình ảnh, cách bố trí như
thiết kế sau này đã làm cho người

tiêu dùng bị ngộ nhận sản phẩm
này đã được đăng ký từ trước đó.
(Theo baohaiquan.vn)
 Đồ chơi Trung Quốc tuồn về
Việt Nam dịp Trung thu 2018
Ngày 10/9/2018, đội Quản lý
thị trường (QLTT) số 2 - chi cục
QLTT tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ lô
hàng 500 đồ chơi trẻ em có xuất
xứ từ Trung Quốc không có hóa
đơn chứng từ hợp pháp được chở
trên xe khách mang BKS 29B 500.71.

Lực lượng thanh tra kiểm tra hàng vi phạm
bất hợp pháp

Được biết, do nhu cầu tiêu thụ
đồ chơi dịp Trung thu tăng cao, lợi
dụng việc chuyển khách, chủ xe
đã nhập mua các mặt hàng đồ chơi
tại khu vực Tân Thanh, huyện Văn
Lãng sau đó vận chuyển về
tỉnh Bắc Giang tiêu thụ. Quá trình
kiểm tra cho thấy, toàn bộ hàng
hóa là đồ chơi trẻ em do Trung
Quốc sản xuất, không có hóa đơn,
chứng từ chứng minh nguồn gốc
nhập khẩu hợp pháp. Xác minh
đối tượng vận chuyển số lượng
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lớn hàng hoá gồm đèn ngôi sao vỏ
nhựa chạy bằng pin, số lượng 100
cái; bộ đồ chơi rút gỗ loại ghép 54
thanh/bộ, số lượng 120 bộ; 260
đôi đũa đồ chơi trẻ em bằng nhựa
được cất giấu trong sáu thùng các
tông găm cắm trong cốp xe ô tô.
Đội QLTT số 2 đã tiến hành
lập biên bản vi phạm hành chính
và ra quyết định xử phạt ông Phan
Viết Phú – Bắc Giang về hành vi
vi phạm hành chính: Kinh
doanh hàng hóa nhập lậu, tịch
thu toàn bộ hàng hóa vi phạm để
xử lý theo quy định của pháp luật.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng
phát hiện gần 800 sản phẩm đồ
chơi các loại, trong đó có nhiều đồ
chơi Trung thu. Tất cả số hàng
hóa trên vỏ bao bì ghi chữ nước
ngoài, không có hóa đơn, chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ,
tổng trị giá gần 50 triệu đồng.
Vào hhồi 12h15 phút, ngày
13/9/2018, Đội Quản lý thị trường
số 4 đã phối hợp với Đội kiểm
soát giao thông số 1, Phòng Cảnh
sát giao thông, Công an tỉnh Lạng
Sơn tiến hành kiểm tra xe ô tô chở
khách loại 29 chỗ ngồi biển kiểm
soát 18B 015.28 do ông Nguyễn
Ngọc Tân, địa chỉ: số nhà
18/45/418, xã Lộc Hòa, thành phố
Nam Định, tỉnh Nam Định điều

khiển phương tiện.
Tại thời điểm kiểm tra xe ô tô
18B - 015.28 vận chuyển 11 thùng
hàng hóa là đồ chơi trẻ em do
Trung Quốc sản xuất, không có
hóa đơn, chứng từ chứng minh
nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp
gồm: Vỉ đồ chơi trái cây bằng
nhựa, số lượng 47 vỉ; Túi đồ chơi
con thú, côn trùng bằng nhựa loại
8 đến 12 con/túi, số lượng 944 túi.
Ngay sau đó, Đội Quản lý thị
trường số 4, lập biên bản vi phạm
hành chính và ra Quyết định xử
phạt ông Nguyễn Ngọc Tân về
hành vi vi phạm hành chính: Kinh
doanh hàng hóa nhập lậu số tiền 5
triệu đồng, tịch thu số tang vật vi
phạm trị giá 25 triệu đồng để xử lý
theo quy định của pháp luật.
Trước đó ngày 26/8, Đội Kiểm
soát liên hợp số 1 cũng đã bắt giữ
và lập biên bản vi phạm hành
chính đối với ông Hoàng Văn Hỷ
(trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng
Ninh) về hành vi vận chuyển 885
chiếc đèn lồng trung thu trẻ em
các loại mới 100% có nguồn gốc
nhập lậu từ Trung Quốc không có
hóa đơn, giấy tờ chứng minh
nguồn gốc hợp pháp của lô hàng,
toàn bộ tang vật thu giữ có trị giá
ước tính khoảng 36 triệu đồng.
(Tổng hợp)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 36

