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SỞ H Ữ U T RÍ TUỆ
V À H ỘI N H Ậ P
VIỆT N A M - TR U N G QU Ố C:
Đ Ẩ Y M Ạ N H TR A O Đ ỔI H ỢP
TÁ C TR O N G LĨN H V Ự C SỞ
H Ữ U T RÍ TUỆ
Ngày 19/10/2017 vừa qua, tại
Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ
KH&CN) và Tổng cục Sở hữu trí tuệ
(SHTT) Trung Quốc đã ký Bản ghi
nhớ về hợp tác trong lĩnh vực SHTT.

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục SHTT
Việt Nam và ông Liao Tao, Phó Tổng Cục
trưởng Tổng cục SHTT Trung Quốc trao
đổi Bản ghi nhớ hợp tác về SHTT

Các lĩnh vực hợp tác giữa hai
Bên tập trung về hợp tác và phát triển
trong lĩnh vực SHTT , xây dựng chiến
lược SHTT quốc gia, xây dựng và
triển khai pháp luật và chính sách về
SHTT và các vấn đề SHTT hai bên
cùng quan tâm; tăng cường chia sẻ
kinh nghiệm và hợp tác trong thẩm
định và cấp quyền SHTT ; đào tạo và
phát triển nguồn nhân lực; tra o đổi
thông tin và kinh nghiệm trong phát
triển ứng dụng công nghệ thông tin;
nâng ca o nhận thức công chúng về
SHTT…

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng
Cục SHTT Việt Nam cho biết, thời
gian qua, Cục SHTT đã xây dựng hệ
thống pháp luật SHTT cơ bản đã đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã
hội và hội nhập quốc tế. Các hoạt
động bảo hộ, thực thi quyền và khai
thác quyền SHTT được đẩy mạnh,
việc tuyên truyền góp phần nâng ca o
nhận thức của công chúng về SHTT
ngày càng được chú trọng. Hợp tác
quốc tế song phương và đa phươ ng
được quan tâm, hiện Cục cũng cũng
có quan hệ hợp tác với các cơ quan
SHTT lớn trên thế giớ i.
Tuy nhiên, ông Đinh Hữu Phí
cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh
những thuận lợi, lĩnh vực SHTT vẫn
còn một s ố tồn tại, bất cập trong công
tác xác lập quyền và xử lý đơn hiện
nay vẫn chưa đáp ứng được về mặ t
thời gian đối với người nộp đơn. Bên
cạnh đó, hệ thống công nghệ thông
tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc
xác lập quyền còn tồn tại bấ t cậ p.
Thông qua Bản ghi nhớ, ông
Đinh Hữu Phí c ũng mong muốn Tổng
Cục SHTT Trung Quốc hỗ trợ Cục
SHTT Việt Nam chia sẻ kinh nghiệp
xây dựng Chiến lược SHTT quốc gia
và các hoạt động nhằm nâng ca o
nhận thức xã hội và công chúng về
SHTT. Đây là hai nhiệm vụ có tính
chất cấ p bác h và lâu dài đối với Cục
SHTT nói riêng và đối với hệ thống
SHTT tại Việt Nam nói c hung, khẳng
định vai trò của hệ thống SHTT là
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một động lực phát triển kinh tế xã
hội, từng bước đáp ứng yêu cầu về
hội nhập quốc tế.
Ông Liao Ta o, Phó Tổng cục
trưởng Tổng cục SHTT Trung Quốc
khẳng định sa u khi Bản ghi nhớ được
ký kết, hai Cơ quan có thể triển khai
ngay cá c hoạt động cụ thể để đi vào
thực chất. Phía Trung Quốc sẽ hỗ trợ
Việt Nam cũng như chia sẻ kinh
nghiệm về xây dựng Chiến lược
SHTT. Bên cạnh đó, ông Liao Ta o
cũng mong muốn tìm hiểu thêm hoạt
động nâng cao nhận thức công chúng
về SHTT của Việt Na m.
(Theo most.gov.vn)
BẢ O HỘ SỞ H Ữ U TRÍ T UỆ BƯ Ớ C ĐI TẤT YẾ U TR O N G
C U Ộ C CH ƠI TO À N C Ầ U
Các DN Việt đang từng bước
vươn ra thị trường khu vực và quốc
tế, vì vậy, việc bảo hộ quyền sở hữu
trí tuệ ở nước ngoài ngày càng được
chú tr ọng.
Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp
(DN) Việt Nam có quy mô vừa và
nhỏ, vì vậy, việc tìm kiếm giải pháp
bảo hộ hiệu quả, đồng thời phù hợp
với năng lực tài chính đang là vướ ng
mắc của không ít doanh nghiệ p. Vấn
đề trên được đưa ra thảo luận tại "Hội
thảo bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở
nước ngoài cho doanh nghiệ p Việt
Nam" do Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam
phối hợp với Phòng thươ ng mại và
công nghiệp Việt Nam và các đơn vị

khác tổ chức vừa diễ n ra tại Hà Nội.
Cuộc cách mạng 4.0 hiện nay
đòi hỏi s ản phẩm thương hiệu phải c ó
sự đầu tư về chất xám và hàm lượng
tri thức do đó tài sản trí tuệ là của
DN. Theo các chuyên gia để lựa chọn
một giải pháp phù hợp với quy mô và
khả năng tài chính của mình việc chủ
động lên kế hoạc h và tìm hiểu tiếp
cận thông tin đóng vai trò kiên quyết
đối với DN.
Theo thống kê gần nhất của
công ty nghiê n cứu thị trường Mỹ
năm 2107 đã có 11 DN Việt nam lọt
top 1 nghìn thươ ng hiệu Châu Á, với
nhiều Dn việc vươ n ra thị trường thế
giới không còn là kế hoạc h trên giấy
do đó bảo hộ tài sản trí tuệ của DN là
bước đi tất yếu trong cuộc chơi toàn
cầu.
(Theo vtv.vn)
C Á C LĨN H V Ự C C Ủ A
SỞ H Ữ U T RÍ TUỆ
VIỆT N A M T R Ú N G C Ử VỊ T RÍ
C H Ủ TỊ C H Đ ẠI H ỘI Đ Ồ N G
WIP O
Tại Phiên khai mạc Cuộc họp
lần thứ 57 Đại hội đồng WIPOV đã
diễn ra vào ngày 2/10 tại Genev a
(Thụy Sỹ), Đại sứ Dương Chí Dũng Trưởng Phái đoàn thường trực Việt
Nam đã được bầu làm Chủ tịch Đại
hội đồng WIPO năm nhiệ m kỳ 20182019.
Có thể nói sự kiện được bầu làm
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Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Sở
hữu trí tuệ thế giới (WIPO) là một
dấu mốc quan trọng trong hoạt động
đối ngoại đa phương của Việt Nam,
thể hiện uy tín của Việt Nam tại diễn
đàn đa phươ ng như WIPO, là kết quả
của việc thực hiện chủ trương chủ
động, tích cực hội nhập quốc tế của
Đảng và Nhà nước.

Đại sứ Dương Chí Dũng (thứ 2 từ trái qua
phải) trở thành Chủ tịch Đại hội đồng
WIPO nhiệm kỳ 2018-2019.

Trưởng Đoàn Việt Nam tham dự
Phiên họp Đại hội đồng năm nay Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công
Tạc cho biết, việc Đại s ứ Dươ ng Chí
Dũng của Việt Nam trúng cử vị trí
Chủ tịch Đại hội đồng WIPO nhiệm
kỳ 2018-2019 là một vinh dự cho
Việt Nam nói c hung và riêng cá nhân
Đại sứ Dươ ng Chí Dũng.
Hai năm tới, 2018-2019 là thời
gian có nhiều cơ hội cùng với không
ít thác h thức đối với WIPO và hệ
thống sở hữu trí tuệ thế giới, cụ thể là
sự phát triển nhanh chóng của khoa
học-công nghệ, của quá trình toàn
cầu hóa, và đặc biệt là cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ 4, sẽ có
tác động lớn đến hệ thống sở hữu trí
tuệ về quản lý và chính sách, trong đó

có việc xây dựng chuẩn mực quốc tế
để đáp ứng các nhu cầu, đòi hỏi mớ i
về bảo hộ, sở hữu trí tuệ...
Ngoài ra, trong 2 năm tới,
WIPO phải tập trung giải quyết các
vấn đề tồn tại như đàm phán xây
dựng các hiệp định quốc tế về bảo hộ
nguồn gen, tri thức truyền thống và
các hình thức biể u đạt văn hóa truyền
thống ; Hiệp ước bảo hộ các tổ chức
phát sóng, việc mở văn phòng đại
diện của WIPO tại các nước thành
viên... Chủ tịch Đại hội đồng WIPO
mới trúng cử nhấn mạ nh : “Những
thác h thức này đòi hỏi Chủ tịc h Đại
hội đồng WIPO phải nỗ lực cố gắng,
phát huy tinh thần đồng thuận, trí tuệ
tập thể của các quốc gia thành viê n,
của Tổng Giám đốc và Ban Thư ký
nhằm đưa ra các biện pháp phù hợp
và thiết thực để thúc đẩy và đạt kết
quả cụ thể đối với các công việc chưa
hoàn tất trong nhiệm kỳ trước , cũng
như đối với những công việc mớ i đặt
ra cho tổ chức trong hai năm tới. Sự
phối hợp chặt chẽ giữa Phái đoàn
Việt Nam tại Geneva với các Bộ,
ngành liên quan trong nước cũng rất
quan trọng để Đại sứ và Phái đoàn
hoàn thành tốt nhiệm kỳ Chủ tịch Đại
hội đồng WIPO của Việt Nam” .
Ra đời năm 1967, Tổ chức Sở
hữu trí tuệ thế giới (WIPO) là một
trong số 16 tổ chức chuyên môn của
Liên hợp quốc. Hiện nay WIPO có
191 thành viên và đặt trụ sở tại
Geneva, Thụy Sĩ, do Tiến sỹ Francis
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Gurry làm Tổng Giám đốc.
WIPO có nhiệm vụ thúc đẩy bảo
hộ sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn
thế giới thông qua sự hợp tác hiệu
quả với các quốc gia thành viên và
hợp tác với cá c tổ chức khác nhằm
xây dựng một hệ thống sở hữu trí tuệ
quốc tế câ n bằng, hiệu quả và dễ tiếp
cận, thúc đẩy đổi mớ i sá ng tạo và
đóng góp vào sự phát triể n kinh tế,
văn hóa và xă hội, cũng như giải
quyết các vấn đề toàn cầu như biến
đối khí hậu, an ninh lương thực , sức
khỏe cộng đồng...
Việc trúng cử Chủ tịch Đại hội
đồng WIPO sẽ tạo cơ hội cho Việt
Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác vốn đã
rất tốt đẹp với WIPO và các đối tác
quốc tế khác trong lĩnh vực sở hữu trí
tuệ, qua đó có thể học hỏi kinh
nghiệm cũng như tận dụng sự trợ
giúp từ phía bạn để góp phần nâng
cao năng lực của hệ thống sở hữu trí
tuệ quốc gia, tạo động lực cho hoạt
động khoa học - công nghệ, đổi m ới sá ng tạo.
Trong quá trình xây dựng và
phát triển mối quan hệ hợp tác với
WIPO, Phái đoàn Việt Nam tại
Geneva đă thiết lập mối quan hệ hợp
tác chặt chẽ và tin cậy với WIPO,
thực hiện chức năng đầu mối liên hệ
trực tiếp với WIPO để xử lý các vấn
đề chuyên môn theo yêu cầu và chỉ
đạo của các cơ quan chức năng một
cách kịp thời và hiệu quả nhằm bảo
vệ tối đa lợi ích quốc gia nói chung

và các doanh nghiệp Việt Nam nói
riêng.
(Tổng hợp)
K Ỷ NIỆ M 50 N Ă M T H À N H L ẬP
ASE A N TẠI WIPO: “S Ở H Ữ U
TRÍ TU Ệ, Đ ỔI M ỚI V À P H ÁT
TRIỂ N”
Ngày 02/10/2017 vừa qua, Bê n
lề Phiên họp lần thứ 57 Đại đội đồng
WIPO, các nước thành viên Hiệp hội
các quốc gia Đông Nam Á (ASEA N)
đã phối hợp tổ chức Sự kiện kỷ niệm
50 năm thành lập ASEA N với chủ đề
“Sở hữu trí tuệ, Đổi mới và Phát
triển”.

Các nghệ sỹ Việt Nam tham gia biểu diễn
tại Lễ kỷ niệm

Tham dự sự kiện có Chủ tịch
Đại hội đồng WIPO Dương Chí
Dũng, ông Francis Gurry – Tổng
Giám đốc WIPO, Đoàn Việt Nam do
Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công
Tạc làm trưởng đoàn.
Đoàn Việt Nam đã tích cực
tham gia vào việc tổ chức sự kiện này
thông qua việc phối hợp với các nước
ASEAN khác viết bài giới thiệu về
thành tựu bảo hộ quyền SHTT trong
khu vực, xây dựng video clip và hình
ảnh để trưng bày tại Triển lãm về sở

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 4

Số 200 – 10/2017
hữu trí tuệ - đổi mới - sá ng tạo, tham
gia biểu diễ n một số tiết mục văn
nghệ truyền thống dân tộc và giới
thiệu một số sả n phẩm ẩm thực nổi
tiếng của của Việt Nam như nem
cuốn, thanh long và c à phê.
Với mong muốn sử dụng Sở hữu
trí tuệ để đẩy mạ nh đổi mớ i s áng tạo,
nâng ca o năng lực cạnh tranh quốc
gia, góp phần phát triển kinh tế - xã
hội, Việt Nam đã phát triển hệ thống
pháp lý đầy đủ về sở hữu trí tuệ, phù
hợp với tiêu chuẩn quốc tế, để thiết
lập, tăng cường và sử dụng các quyền
sở hữu trí tuệ, từ đó tạo ra môi trường
cạnh tranh lành mạnh cho các doanh
nghiệp trong và ngoài nước , thúc đẩy
thương mại và đầu tư.
Trong những năm qua, Cục
SHTT Việt Nam đã có nhiều giải
pháp để nâng ca o tính hiệu quả của
hệ thống quyền sở hữu trí tuệ như vận
hành IPAS, vận hành hệ thống đăng
ký trực tuyến, áp dụng tiêu chuẩn
ISO trong giải quyết đơn, gia nhập hệ
thống Cơ chế thẩm định nhanh đơn
sá ng chế -PPH, củng cố nguồn nhân
lực, tăng cường đào tạo cho đội ngũ
cán bộ, nâng ca o ý thức cộng đồng về
sở hữu trí tuệ, thực hiện dự án nâng
cao năng lực công nghệ thông tin để
cập nhật dữ liệu và hiện đại hóa công
cụ tìm kiếm. Đặc biệt, để biế n quyền
sở hữu trí tuệ thành tài sả n doanh
nghiệp, Việt Nam đã thực thi
“Chươ ng trình quốc gia về phát triển
tài sản sở hữu trí tuệ” trong vòng 10

năm qua. Chính phủ Việt Nam cũng
đã phát động Dự án hỗ trợ hệ sinh
thái doanh nghiệp tới nă m 2025 nhằm
mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư
vào sở hữu trí tuệ, tìm kiếm và khai
thác sá ng chế để nâng ca o năng lực
cạnh tranh trên thị trường
(Theo most.gov.vn)
SỞ H Ữ U TRÍ TU Ệ - TẦ M
Q U A N G TR Ọ N G ĐỐI V ỚI
D O A N H N G HIỆP K HỞI N G HIỆP
Đây cũng là chủ đề của buổi hội
thảo được tổ chức sáng 14/10 tại
Vư ờn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng
nhằm giúp các startup và doanh
nghiêp nhỏ và vừa tháo gỡ vướng
mắc trong việc xác lập quyền sở hữu
trí tuệ thời đại công nghệ.
Hội thảo do Cục Sở hữu trí tuệ VPĐD tại Đà Nẵng và Vườn ươ m
doanh nghiệp tại Đà Nẵng phối hợp
tổ chức nhằm cung cấ p kiến thức,
hướng dẫn nội dung cơ bản về sở hữu
trí tuệ, tư vấn và hỗ trợ các doanh
nghiệp gỡ rối những khó khăn liên
quan đến xác lập quyền sở hữu trí tuệ
trong quá trình vận hành kinh doanh.
Ông Lê Đức Lâ m, Phó Cục
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ chia sẻ,
khởi nghiệp có nhiều cách, tài chính,
nhân lực hoặc kinh nghiệm. Tuy
nhiên, những yếu tố này chỉ mớ i là
khởi sự, chưa phải khởi nghiệp. Làm
khởi nghiệp phải có gì đó để tồn tại.
Nếu startup hoặc doanh nghiệp chỉ
dừng ở tài c hính hoặc nhân lực thì dễ
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mất má t. Cái tồn tại cần có là sở hữu
trí tuệ, nó vô hình nhưng có sức mạ nh
to lớn.

Ông Trần Vũ Nguyên – CEO Vườn ươm
doanh nghiệp Đà Nẵng

Nói về thực trạng thực hiện
quyền sở hữu trí tuệ của dự án khởi
nghiệp Đà Nẵng, bà Phạm Thùy Liên,
Trưởng phụ trác h trung tâm ươ m tạo
Vườn ươ m doanh nghiệp Đà Nẵng
cho biết, với gần 200 ý tưởng khởi
nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau,
Đà Nẵng đang dần trở thành mảnh
đất màu mỡ cho các ý tưởng khởi
nghiệp. Theo khảo sá t, trong gần 100
đơn đăng ký tham gia chương trình
ươ m tạo, 97% dự án chưa thực hiện
đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Nguyên
nhân chính là do hầu hết các dự án
chỉ ở mức ý tưởng, sả n phẩm chưa rõ
ràng.
Đặc biệ t, VPĐD Cục sở hữu trí
tuệ tại Đà Nẵng tư vấn chuyên sâ u
với từng đối tượng startup trẻ gặp khó
khăn trong vấn đề xác lập và quản trị
quyền Sở hữu trí tuệ trong dự án khởi
nghiệp; làm thế nào để bảo vệ và
ngăn chặn những rủi ro liên quan
trong quá trình phát triển dự án của
startup.
(Theo nguoitie udung.com.vn)

H ỘI TH Ả O VỀ B Ả O H Ộ Q U YỀ N
SỞ H Ữ U TRÍ T UỆ Ở N Ư Ớ C
N G O ÀI C H O DO A N H N G HIỆP
VIỆT N A M
Sáng ngày 24/10 vừa qua, Hội
thảo “Bảo hộ quyề n sở hữu trí tuệ ở
nước ngoài cho doanh nghiệp Việt
Nam” đã được diễn ra. Hội thảo kỳ
vọng sẽ mang lại cho các doanh
nghiệp sự hiểu biết về các quy định
bảo hộ Nhãn hiệu, Sáng chế và Kiểu
dáng công nghiệp, các dịch vụ của
WIPO.
Hội thảo kỳ vọng sẽ ma ng lại
cho các đại biểu tham dự những
thông tin về các quy định của pháp
luật quốc tế về nhãn hiệu, sáng c hế và
kiểu dáng công nghiệp; các dịch vụ
của WIPO dành cho cá c doanh
nghiệp Việt Nam; hỗ trợ doanh
nghiệp lựa chọn phương thức bảo vệ
quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả nhằm
duy trì và phát triển doanh nghiệp
ngày cà ng bền vững.
Thời gia n qua, Hội Sở hữu trí
tuệ Việt Nam đã nỗ lực hỗ trợ cá c hội
viên doanh nghiệp trong việc nắm rõ
hơn các kiến thức về sở hữu trí tuệ,
khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ và
bảo đảm quyền lợi đối với tài sản trí
tuệ của mình. Trong quá trình hội
nhập quốc tế, tài sản sở hữu trí tuệ có
vai trò ảnh hưởng lớn đến sự phát
triển của doanh nghiệ p. Thế nhưng
nhiều khi vai trò này chưa được
doanh nghiệp đánh giá đúng và đủ Doanh nghiệp cần nhận thức rằng,
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bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chính là
bảo hộ tài sản trí tuệ của mình, giúp
doanh nghiệp phát triển bền vững.
Trong xu thế hội nhập quốc tế,
các doanh nghiệp Việt Nam đã và
đang từng bước hòa nhập với s ự phát
triển kinh tế quốc tế, vì vậy, việc bảo
hộ quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài
của các doanh nghiệp Việt Nam cầ n
được chú trọng và nâng ca o triệt để.
Đứng trước bối cả nh đó, Hội Sở hữu
trí tuệ Việt Nam (VIPA) phối hợp với
Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới,
Phòng Thươ ng mại và Công nghiệp
Việt Nam (VCCI), Cục Sở hữu trí tuệ
(NOIP), Hiệp hội quốc tế về bảo hộ
quyền sở hữu trí tuệ (AIPPI) tổ chức
Hội thảo "Bảo hộ quyền sở hữu trí
tuệ ở nước ngoài cho doanh nghiệp
Việt Nam".
PGS.TS Mai Hà cho biết:
"Trong quá trình hội nhập quốc tế, tài
sản sở hữu trí tuệ có vai trò ảnh
hưởng rất lớn đối với sự phát triển
của doanh nghiệp, nhưng vai trò to
lớn này nhiều khi chưa được doanh
nghiệp đánh giá đúng và đủ. Doanh
nghiệp cầ n nhận thức được rằng bảo
hộ quyền sở hữu trí tuệ chính là bảo
hộ tài s ản trí tuệ của mình nhằm giúp
doanh nghiệp phát triển bền vững".
Hội thảo “Bảo hộ quyền sở hữu
trí tuệ ở nước ngoài cho doanh
nghiệp Việt Nam” gồm 6 chủ đề
chính được giới thiệu bởi các diễn giả
trong nước và quốc tế.
Chủ đề đầu tiên được phát biểu

bởi diễn giả Mr. Pe ter Willimott,
Se nior Program Officer, Singapore
Office, WIPO chính là giới thiệu về
Thế giới Sở hữu trí tuệ quốc tế IP.
Chủ đề 2 trong hội thảo là Bảo
hộ tài sản có giá trị - Là m thế nào
để bảo vệ thươ ng hiệu của bạn bằng
Hệ thống Madrid. Mr. Denis Croze,
WIPO chính là diễn giả của chủ đề
này.
Logo hoặc tên gọi là tài sản giá
trị nhất c ủa doanh nghiệp vì vậy diễn
giả đã giải thíc h cách mà các chủ
doanh nghiệp có thể bảo vệ thươ ng
hiệu, logo và tên sản phẩm của họ khi
mở rộng việc kinh doanh của họ ra
ngoài lãnh thổ Việt Nam bằng cách
sử dụng Hệ thống Madrid để Đăng ký
Nhãn hiệu Quốc tế của WIPO.

TS. Phạm Thị Thu Hằng,
Tổng Thư ký VCCI

Cùng với đó, bà Nguyễn Thị
Thu Hà, VIPA đã giới thiệu về Trình
tự & Thủ tục đăng ký Nhãn hiệu &
Sá ng chế ra nước ngoài thông qua hệ
thống đăng ký quốc tế.
Ở chủ đề 4, diễn giả Mr. Denis
Croze , WIPO đã giới thiệ u Hệ thống
Kiểu dáng công nghiệp Quốc tế Hague. Cụ thể, hệ thống này đã cung
cấp giải pháp kinh doanh thực tiễn
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cho việc đăng ký lên đến 100 kiểu
dáng trên 66 vùng lãnh thổ qua việc
nộp chỉ một đơ n quốc tế.
Tại hội thảo, các đại biểu cũng
đã trình bày cá c tham luận với các
chủ đề: Giới thiệu về Sở hữu trí tuệ
(IP); Bảo hộ tài sản có giá trị - làm
thế nào để bảo vệ thương hiệu của
bạn bằng hệ thống Madrid; Các lựa
chọn để bảo sá ng chế: Hiệp ước hợp
tác sá ng chế (PCT) và các bí mật
thương mại; Giới thiệu hệ thống kiểu
dáng công nghiệp quốc tế - Hague;
Các dịch vụ công cụ và sản phẩm
khác của WIPO; Giới thiệu về AIPPI.
(Tổng hợp)
C H Ư Ơ N G T RÌN H PH ÁT TRIỂ N
TÀI SẢ N TRÍ T UỆ GIAI Đ O Ạ N
2016-2020
Cục Sở hữu trí tuệ đã hoàn
thành việc xây dựng và trình ban
hành Quyết định phê duyệt Chươ ng
trình phát triển tài sản trí tuệ giai
đoạn 2016 - 2020. Chính vì vậy hoạt
động tổ chức triển khai chương trình
này tiếp tục được thực hiệ n khẩn
trươ ng.
Cụ thể, Cục đã tổ chức thu nhập
đề xuất từ các địa phương, đơn vị,
doanh nghiệp. Tổng số đơn vị tham
gia đề xuất là 148 đơn vị, trong đó có
48 địa phươ ng, 48 tập đoàn, công ty,
19 viện nghiên cứu, 9 hội và hiệp hội,
19 trường đại học, ca o đẳng và 5 đơn
vị khác. Tổng số dự án được đề xuất
là 279 dự án, trong đó có:

Dự án áp dụng sáng chế, giải
pháp hữu ích phục vụ việc quản lý và
phát triển tài sản trí tuệ: 52 dự án.
Dự án xây dựng và vận hành mô
hình quản lý tài sản trí tuệ trong
doanh nghiệp và tổ chức khoa hoc,
công nghệ: 31 dự án.
Dự án tập huấn và đào tạo về sở
hữu trí tuệ: 21 dự án.
Dự án xây dựng, quản lý và phát
triển chỉ dẫn địa lý: 43 dự án, nhãn
hiệu chứng nhận: 40 dự án, nhãn hiệu
tập thể: 39 dự á n.
Dự án bảo hộ, áp dụng và phát
triển giống cây trồng mớ i: 14 dự án.
Dự án tăng cường hiệu quả thực
thi về sở hữu trí tuệ: 5 dự án.
Dự án tuyên truyền, quảng bá,
hội thảo, xúc tiến thương mại: 14 dự
án.
Các loại dự án khác : 20 dự á n.

Hội thảo "Tăng cường khai thác tài sản trí tuệ
trong các trường đại học, vi ện nghi ên cứu
trong bối cảnh hội nhập quốc tế"

Từ việc đề xuất, đăng ký tham
gia Chương trình năm 2017 của các
đơn vị cho thấy đã có bước đột phá,
dịch chuyển lớn về quan điểm tiếp
cận đối với hoạt động bảo hộ, phát
triển tài sản trí tuệ so với giai đoạn
2011 - 2015: đa dạng về chủ thể tham
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gia đề xuất (Bộ, ngành, địa phương,
doanh nghiệp lớn, hiệp hội doanh
nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại
học); phong phú về loại dự án; đầy đủ
về lĩnh vực triển khai và toàn diện về
nội dung.
Kết quả đề xuất dự án, nhiệm vụ
thuộc Chương trình năm 2017 cho
thấy ngành khoa học và công nghệ
nói chung và sở hữu trí tuệ nói riêng
đang từng bước khẳng định vai trò và
vị thế quan trọng trong đời s ống kinh
tế, xã hội. Nhiều tập đoàn, doanh
nghiệp lớn đã chủ động liên hệ, gặp
gỡ, trao đổi với Cục Sở hữu trí tuệ để
đề xuất các nhiệm vụ, đặt hàng tư vấn
chuyên môn, hỗ trợ bảo hộ, quản trị
và phát triển tài s ản trí tuệ, ứng dụng
kết quả nghiên cứu khoa học và công
nghệ, sáng chế tìm kiếm các giải
pháp sử dụng hiệu quả công cụ sở
hữu trí tuệ để phát triển sả n xuất,
kinh doanh.
Đối với hoạt động quản lý các
dự án thuộc Chươ ng trình, Cục đã
thực hiện việc tổ chức kiểm tra và
cấp phát kinh phí kịp thời đối với các
dự án Trung ương quản lý; hướng
dẫn và tham gia hội đồng nghiệm thu
cơ sở kết quả thực hiện các dự án
Trung ươ ng ủy quyền cho địa phươ ng
quản lý (Lạng Sơn, Nam Định, Ninh
Bình, Hưng Yên...); đôn đốc, giám
sát việc thực hiện dự án của các đơn
vị được giao chủ trì; tổ chức nghiệm
thu 24 dự án; đã đôn đốc, hướng dẫn
các địa phươ ng tiến hành nghiệm thu

32 dự án Trung ươ ng ủy quyền cho
địa phươ ng quản lý; đã hoàn tất c ông
tác thanh quyết toán đối với 66 dự án
trong số 122 dự án cần thanh quyết
toán.
(Theo sohuutritue.vn)
Ý TƯ Ở N G SÁ NG T ẠO –
PH Á T MI N H SÁ N G C H Ế
Ý T Ư Ở N G SÁ N G T Ạ O
 Pin sạc nhanh mới của Tosh iba
kéo dài thời gian chạy cho xe điện
gấp ba lần
Một trọng tâm chính của các
nhà sản xuất xe điện là tối đa hoá
thời gian mà người dùng có thể chạy
được mỗi lần sạc điện, và vì thế công
nghệ pin mới đóng vai trò quan trọng
trong trong việc phát triển sản phẩm.

Toshiba giới thiệu pin sạc nhanh
mới có thể cho phép xe điện đi được
gấp 3 lần quãng đường như hiện tại
và được sạc đầy chỉ trong vài phút.
Toshiba đã thử nghiệm phiên
bản 50-Ah của pin mới và cho biết nó
cũng có độ an toàn tuyệt vời và chu
kỳ tuổi thọ dài, giữ được hơn 90%
công suất của nó sa u 5000 chu kỳ
sạc. Nếu kết hợp vào loại xe điện nhỏ
gọn, nó sẽ chạy được 320 km (186
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dặm) chỉ s au sá u phút sạc cực nhanh,
nghĩa là gần gấp ba lần so với phạm
vi c ủa pin lithium- ion tiêu chuẩn với
thời gia n sạc tươ ng tự.
Tiến sĩ Osa mu Hori, Giám đốc
Trung tâm nghiên cứu và phát triển
doanh nghiệp tại Tậ p đoàn Toshiba
cho biết họ rất hào hứng với tiềm
năng của cực dương oxide titanium
niobium mới và pin ion sạc siêu
nhanh thế hệ tiếp theo. Các nhà
nghiên cứu sẽ tiếp tục cả i thiện hiệu
suất của pin và nhằm đưa pin ion sạc
siêu nhanh thế hệ kế tiếp vào ứng
dụng thực tế trong năm tài chính
2019.
(Theo vista.gov.vn)
 Phu n sơn “s iêu bê tôn g” bảo vệ
các tòa nh à chốn g độn g đất
Các nhà nghiên cứu tại trường
Đại học British Columbia (UBC) đã
chế tạo loại vật liệu được gọi là hợp
chất xi măng mềm thân thiện sinh
thái (EDCC). Vật liệ u được thiết kế ở
quy mô phân tử để trở nên chắc chắn,
dẻo và dễ uốn tươ ng tự như thép.

Đây là loại bê tông gia cố sợi với
khả năng chống động đất sẽ được sử
dụng lần đầu tiên trên thực tế vào
mùa thu năm nay như một phần của

hoạt động cả i tạo trường tiểu học
Vancouver, Canada. Vật liệu EDCC
sẽ được phun lên tường dưới dạng
một lớp mỏng 10 mm để chống rung
tốt hơn. Thay vì bị gãy, vật liêu sẽ
uốn cong và tiếp tục chịu áp lực trong
trận động đất.
Các nhà nghiên cứu đã thử
nghiệm vật liệu thông qua cá c bài
kiểm tra mô phỏng động đất. Kết quả
cho thấy vật liệu có thể chịu được tác
động của trận động đất c ó cường độ 9
- 9,1 ritcher như trận động đất đã đổ
bộ vào thành phố Tohoku, Nhật Bản
vào năm 2011.
Vật liệu EDCC kết hợp xi mă ng
với các sợ i polymer, tro bụi than và
các chất phụ gia công nghiệp khác,
làm cho vật liệ u có độ bền ca o. Bằng
cách thay thế gần 70% xi măng bằng
tro bụi than, một phụ phẩm công
nghiệp, nhóm nghiên cứu có thể giảm
lượng xi mă ng được sử dụng. Đây là
yêu cầu cấ p thiết vì 1 tấn xi mă ng
được sả n xuất sẽ giải phóng gần 1 tấn
CO2 vào bầu khí quyển và ngành xi
mă ng gây ra gần 7% phát thải khí nhà
kính toàn cầu.
Nghiên cứu được nhận tài trợ từ
Trung tâm Nghiên cứu Xuất sắc
Canada - Ấn Độ đặt tại trường Đại
học British Columbia và trung tâm
IC-IMPACTS thúc đẩy hợp tác
nghiên cứu giữa Canada và Ấn Độ.
IC-IMPACTS sẽ cả i tiến vật liệu mớ i
để trang bị cho một trường học ở
Roorkee , khu vực địa chấn mạ nh ở
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miền bắc Ấn Độ.
Vật liệu mớ i cũng có thể được
sử dụng để xây những ngôi nhà kiên
cố hơn cho các cộng đồng, làm
đường ống, vỉa hè, giàn khoan trên
biển, các cấ u trúc chống nổ và sà n
công nghiệp.
(Theo vista.gov.vn)
 Phát hiện ra cơ chế mới kh áng
lại các loại thu ốc chống ung th ư
Các liệu pháp chống ung thư
nhắm mục tiêu ce tuximab và
panitumumab là những phương pháp
điều trị ung thư đại trực tràng tiên
tiến, đây là căn bệnh ung thư gây tử
vong đứng thứ hai ở Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, có nhiều bệnh nhân
có khối u đột biến gen làm cho họ đề
kháng lại với các kháng thể
monoclonal thụ thể yếu tố tăng
trưởng biểu mô (EGFR), hoặc các
bệnh ung thư phát triển đề kháng
trong quá trình điều trị. Do đó, các
nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu bản
chất của cơ chế kháng nguyên và các
đề kháng thu được nhắm vào các đột
biến gen, chẳng hạn như việc kích
thích cá c đột biến trong oncogene
KRAS.
Hiện các nhà điều tra nghiên cứu
Vanderbilt đã khám phá ra nguyên
nhân kháng cetuxima b không phải do
di truyền và những phát hiện này của
họ đã được công bố trên tạp chí
Nature Medicine mới đây đã đề xuất
một chiến lược giúp khắc phục sự

kháng thuốc này.
Các nhà nghiên cứu đã đánh giá
các tế bào này đối với cá c đột biến
gen liên quan đến kháng ce tuximab,
nhưng họ không tìm thấy bất kỳ điều
gì khác thường. Các nhà nghiên cứu
phát hiện thấy sự gia tăng biể u hiện
ARN không mã hóa dài có tên là gọi
là MIR100HG cũng làm cho hai
microRNA, miR-100 và miR-125b
cũng có biểu hiệ n tăng lên. Những
RNA không mã hóa dài và các
microRNA được sa o chép từ bộ gen
giống như các gen, tuy nhiên chúng
không mã hóa protein.
Đối với những bệnh nhân thích
hợp với cetuxima b (họ không kháng
thuốc bởi vì đã biết rõ cá c đột biến di
truyền), có thể đánh giá biểu hiện của
MIR100HG khi nó tăng ca o để ngăn
chặn tín hiệu Wnt, Coffey nói.
“Hiện nay không có loại thuốc
tốt nào để ngăn chặn tín hiệu Wnt,
nhưng có rất nhiều thử nghiệm được
tiến hành với hàng loạt các chất ức
chế tín hiệu Wnt khác nhau. Cuối
cùng, chúng ta có thể tưởng tượng
việc phối hợp cetuxima b với một loại
thuốc có thể ngăn chặn Wnt có thể
tăng cư ờng hoạt động của ce tuxima b
hoặc để ngăn ngừa sự xuất hiện của
kháng thuốc”, ông nói.
Coffey và các đồng nghiệp hiện
đang sử dụng hệ thống nuôi 3-D để
khám phá cơ chế kháng thuốc ở các
dòng tế bào ung thư ruột kết khác .
(Theo vista.gov.vn)
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 Sử dụng chai nhựa chiếu xạ để
chế tạo bê tông chắc chắn và th ân
th iện với môi trư ờng
Một nhóm sinh viên tại Viện
Công nghệ Massachusetts (MIT) đã
phát hiện ra kỹ thuật thông minh sử
dụng các chai nhựa chiế u xạ để tạo
ra một loại bê tông mới chắc hơn
20% bê tông thường.

Nhóm nghiên cứu bước đầu đã
khám phá ra phươ ng thức giảm phát
thải các bon từ ngành công nghiệp bê
tông, chiếm 4,5% phát thải CO2 do
con người tạo ra trên toàn cầu.
Hướng nghiên cứu của các tác giả là
tái chế khối lượng lớn nhựa đổ vào
bãi chôn rác mỗi năm và sử dụng để
cải thiện hoạt động sả n xuất bê tông.
Trước đây đã từng có một nghiên cứu
khác trộn nhựa vào xi mă ng nhưng
không thành công do nhựa làm suy
yếu bê tông.
Trong nghiê n cứu, cá c nhà khoa
học đã cho nhựa tiếp xúc với bức xạ
gamma để bê tông chắc hơn. Sa u đó,
nhựa bức xạ đã trở thành điểm kết nối
điện và trộn xi mă ng. Kết quả là bê
tông đã tăng 20% độ chắ c chắ n so với
bê tông được sản xuất không có nhựa
chiếu xạ. Dù nhựa chiế u xạ chỉ c hiếm
1,5% hỗn hợp bê tông, nhưng các nhà

nghiên cứu cho rằng trên quy mô
toàn cầu, điều này vẫn sẽ tác động
lớn đến phát thải ca cbon, cũng như
giảm chôn lấp nhựa và tạo ra sả n
phẩm bê tông chắc hơn.
Khả năng giảm toàn bộ phát
thải từ quá trình này vẫn đang bị hoài
nghi do nhóm nghiên cứu không đề
cập đến mức năng lượng (hoặc khí
thải cac bon) được sử dụng cho tái c hế
và chiếu xạ nhựa.
(Theo pcworld.com.vn)
 Cửa sổ năng lượng mặt trời ấm
lên trong điều kiện thời tiết lạnh
Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã
tìm được cách biến đổi cử a sổ bình
thường thành máy sưởi sử dụng năng
lượng mặt trờ i để tăng nhiệt độ của
cửa sổ thêm 15 độ F trong điều kiện
thời tiết lạnh. Các nhà khoa học hy
vọng bề mặt nhiệt mặt trờ i mới sẽ
giúp tiết kiệm đáng kể năng lượng
thông qua giảm chi phí sưởi ấm.
Nhóm nghiên cứu do Alexandre
Dmitriev tại trường Đại học
Gothenburg dẫn đầu, cùng với các
cộng sự đến từ một số trường đại học
ở Thụy Điển, Trung Quốc, Iran và
Hoa Kỳ, đã công bố nghiên cứu về bề
mặt nhiệt mặ t trời trên tạp chí Nano
Le tters số ra gần đây.
Theo Dmitriev, nhóm nghiên
cứu đã đưa ra một phương thức đơn
giản, rẻ tiền và hiệu quả để chuyển
đổi cử a sổ kính thông thường thành
mà n hình nhiệt hoạt động bằng năng
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lượng mặ t trờ i, sẽ làm thay đổi lớn
mức độ câ n bằng nhiệt c ủa các không
gian sống và làm việc , đặc biệt trong
bối cả nh cửa sổ kính được sử dụng
ngày cà ng nhiều trong kiến trúc hiện
đại.

Trong nghiê n cứu mới, các nhà
khoa học đã chứng minh, khi ánh
nắng mặ t trời tỏa sáng trên bề mặ t,
ánh sá ng được hấp thụ từ mặ t trước
(có ăng-ten) hiệu quả hơn mặt sa u (bề
mặt). Hướng hấp thụ ánh sá ng này
làm cho bề mặ t phù hợp để ứng dụng
cho cửa sổ, vì ánh nắng mặ t trời có
thể được hấp thụ hiệu quả nhất từ bên
ngoài.
Ngoài ra, các bề mặ t có độ
trong suốt c ao, có vẻ như không mà u
và gần như hoàn toàn bảo vệ quang
phổ màu của ánh nắng mặ t trời.
Trong tươ ng lai, các nhà khoa
học sẽ nghiên cứu để đạt được sự gia
tăng nhiệt độ thậm chí ở mức ca o hơn
bằng cách cho phép hấp thụ bức xạ
cực tím và hồng ngoại gần, cấ u thành
một phần lớn của bức xạ mặ t trời.
(Theo vista.gov.vn)
 Phòn g ngừa bệnh Alzhei mer
bằn g vắc-xi

Các nhà khoa học đã đưa ra một
loại văcx in đã hứa hẹn trong việc
điều trị bệnh vẩy nến và dị ứng mèo,
cũng như trong việc ngăn ngừa bệnh
Alzheimer . Nghiên cứu mới này là nỗ
lực hợp tác giữa các Trường Đại học
ở Anh và Thụy Sĩ, và những phát hiện
đã được công bố trên tạp chí Nature
Vacc ines mới đây.

Tiến sĩ John Foerster, bác sĩ da
liễu và là giảng viên cao cấp về lâm
sà ng tại Đại học Dundee, Sc otla nd,
Anh, cùng với Martin Bachmann,
giáo sư về vaccinology tại Viện
Je nner ở Oxford, U.K giám sá t
nghiên cứu này.
Tiến sĩ Foerster, Giáo sư
Bachmann, và nhóm nghiê n cứu của
họ đã thiết kế một loại vắc-xin mới
bằng cá ch kết hợp vắc -xin phòng uốn
ván hiện có với một protein được
tách từ một loại vi-rút có ảnh hưởng
đến nhiều loài thực vật. Protein của
virut này được lấy từ virut khảm lá
dưa chuột (CMV). Loại vi rút này có
tên gọi này là bởi vì nó lần đầu tiên
được tìm thấy trong dưa c huột.
Các nhà khoa học đã kết hợp
một thứ có tên gọi là ung thư uốn ván
vào các hạt CMV và thử nghiệm vắc
xin để xem kết quả trên các mô hình
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động vật bệnh vẩy nến, dị ứng và
bệnh Alzheime r. Một epitope nào đó
là một phần của một chất nền lạ trong trường hợp này là uốn ván - đã
gây ra phản ứng miễn dịch trong cơ
thể.
Tiến sĩ Foerster giải thíc h cơ chế
này, do nhóm nghiên cứu của ông
phát hiện, có thể ngăn ngừa bệnh mãn
tính hoặc dùng điều trị chúng sa u khi
bệnh đã phát triển. Đối với các bệnh
như bệnh vẩy nến hoặc chàm, thuốc
mới nhất và hiệu quả nhất trên thị
trường hiện này có tên gọi là "các
kháng thể" lại là những thuốc được
chúng ta sản xuất chống lại bệnh sốt
rét.
Nghiên cứu cho thấy kỹ thuật
này đã được thử nghiệm trên chuột,
và quan trọng hơn, công nghệ vắc-xin
mới của nhóm nghiên cứu cho thấy
nó có thể là một loại vắc -xin hiệu quả
hơn so với những loại hiện có dành
cho người lớn tuổi.
(Theo nasati)
PH Á T MI N H SÁ N G C H Ế
 Sinh viên chế tạo máy in 3D
phục vụ đời s ống
Mới đây, nhóm sinh viên trường
Đại học Công nghệ TP HCM đã
“Việt Nam hóa” chiếc máy in 3D–
một s ản phẩm đang rất thịnh hành tại
nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới.
Từ chiếc máy này, nhóm bạn đã tạo
ra nhiều sản phẩm hữu ích phục vụ
nhu cầu trong lĩnh vực y tế, giáo dục

và đời s ống hàng ngày.
Cách đây 2 năm, từ gợi ý của thầy
hướng dẫn đề tài khoa học, Nguyễn
Trung Tín, sinh viên khoa Cơ điện–
Điện tử, trường Đại học Công nghệ
TP. Hồ Chí Minh cùng nhóm bạn
quyết định sẽ tạo nên một chiếc má y
in 3D phục vụ nhu cầ u sử dụng của
người Việt Nam.

Nhóm chế tạo máy in 3D và
những sản phẩm hữu ích
Theo chia sẻ của nhóm, giá bán
má y in 3D nhập ngoại loại phổ thông,
kích thước nhỏ hiện nay thấp nhất
cũng gần 20 triệu. Trong khi đó, do
chủ động tìm tòi, thay đổi linh kiện
sản xuất tại Việt Nam, giá thành
chiếc má y in 3D hoàn chỉnh của
nhóm chỉ khoảng 8, 9 triệu đồng.
Khung xươ ng cá nh tay, khung xươ ng
cổ và bàn chân hay tay giả, chân giả
là những sả n phẩm đầu tiên nhóm
nghĩ đến để hỗ trợ bệnh nhân tại các
bệnh viện. Chọn chất liệ u in là nhựa
sinh học- một loại nhựa làm từ lúa
mỳ và ngô – nhóm mong muốn
hướng cộng đồng đến các sản phẩm
thân thiện với m ôi trường.
Không chỉ hỗ trợ cho lĩnh vực y
tế, nhóm còn in nhiều mô hình phục
vụ cho giáo dục như: trái tim 3D, mô
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hình các bộ phận cơ thể người hoặc
đơn giản là đồ dùng học tập. Ngoài
ra, nhóm còn in nhiều sả n phẩm trang
trí, lưu niệm , đồ gia dụng… nhằm
đáp ứng đa dạng nhu cầ u của người
tiêu dùng.
Tính ứng dụng và hiệu quả ca o là
những yếu tố giúp mô hình má y in
3D của nhóm sinh viên trường Đại
học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
giành được giải Khuyến khích tại
cuộc thi Vườn ươm công nghệ do Sở
Khoa học và Công nghệ Thành phố
tổ chức mớ i đây. Từ bước đệm này,
nhóm sẽ tiếp tục cả i tiế n công nghệ
cho má y in 3D để tạo thêm nhiều sả n
phẩm thiết thực hơn trong tươ ng lai.
Theo kế hoạch, bước đầu nhóm sẽ
sản xuất khoảng 10 má y in cung ứng
cho thị trường rồi tiếp thu ý kiến
phản hồi, chỉnh sửa , cả i tiến trước khi
tiến hành sản xuất đại trà. Hiện đã có
khoảng 10 doanh nghiệp tại TP. Hồ
Chí Minh ngỏ ý tìm hiểu quy trình
sản xuất mô hình má y in của nhóm để
lên kế hoạc h hợp tác.
(Theo vov.vn)
 Nghiên cứu chế tạo pin mặt trời
qua ng điện hóa sử dụng chất nhạy
qua ng và chấm lượng tử dựa trên
điện cực titan d ioxit
Việt Nam được xem là một quốc
gia có tiềm năng rất lớn về năng
lượng mặt trời, đặc biệt ở các vùng
miền trung và miền nam của đất
nước , với cường độ bức xạ mặt trờ i

trung bình khoảng 5 kWh/m2.
Năng lượng mặ t trời ở Việt Nam
có sẵn quanh năm, khá ổn định và
phân bố rộng rãi trên các vùng miền
khác nhau của đất nước. Đặc biệt, số
ngày nắng trung bình trên các tỉnh
của miền trung và miền nam là
khoảng 300 ngày/năm. Đây là nguồn
năng lượng sạc h và vô cùng dồi dào
đòi hỏi chúng ta phải tận dụng khai
thác . Tuy nhiên việc quan tâm nghiên
cứu trong lĩnh vực này ở Việt Nam
còn rất nhiều hạn chế.
Hiện chúng ta mới chỉ bắt đầu
quan tâm khai thác nguồn năng lượng
này dưới dạng chuyển đổi năng lượng
nhiệt. Việc sử dụng pin mặ t trời mớ i
chỉ dưới dạng nhập khẩu cá c tấm pin
quang điện (Photo-voltaic: PV) để lắp
ráp thành các panel sử dụng dưới
dạng quy mô nhỏ hay hộ gia đình.
Chính vì vậy hơn lúc nào hết chúng
ta cần phải tập trung nghiên cứu để
có thể khai thác và sử dụng một cách
hiệu quả nguồn năng lượng mặ t trờ i,
nguồn năng lượng sạ ch, tái tạo lại
được mà thiê n nhiên ban tặng cho
chúng ta. Để thực hiện nhiệm vụ này
thì rất cầ n phải đẩy mạnh triể n khai
việc nghiên cứu chế tạo các linh kiện
pin mặt trời.
Trê n cơ sở các nghiên cứu trước
đây của nhóm nghiên cứu được thực
hiện như nghiên cứu chế tạo màng
TiO2 cấu trúc nano sử dụng làm điện
cực thu điện tử cho pin mặt trời, hay
nghiên cứu chế tạo pin mặt trời
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hybrid trên cơ sở vật liệu TiO2 và
polyme dẫn v.v…, nhóm nghiên cứu
do PGS.TS Phạm Duy Long, Viện
Khoa học Vật liệu đã tiến hành
nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu chế
tạo pin mặ t trời quang điện hóa sử
dụng chất nhạy quang và chấm lượng
tử dựa trên điện cự c titan dioxit”
nhằm mục tiêu xây dựng hướng
nghiên cứu phát triển pin mặ t trời thế
hệ thứ 3 (pin mặ t trời nano) và hướng
tới việc làm chủ các công nghệ, chế
tạo được các loại pin mặ t trờ i DSSCs
(Dye Sensitized Solar Cells) và
QDSSCs (Quantum Dot se nsitized
Solar Cells). Đồng thời tìm kiếm các
giải pháp công nghệ nâng cao hiệu
suất, đặc biệt là với các pin mặ t trời
kích thước lớn để có thể tạo ra các
panel pin mặt trời hướng tới mục đích
ứng dụng vào thực tế.
Với mục tiêu trên đề tài tập trung
vào các nhiệm vụ chính như sa u:
- Tập trung nghiên cứu chế tạo pin
mặt trời DSSCs kích thước lớn
(10x10 cm2) để có thể tạo thành
thành nguồn điện nhằm thử nghiệm
khả năng ứng dụng pin mặ t trời thế
hệ mới. Nghiên cứu công nghệ chế
tạo các vật liệu nano TiO2, CdS hay
CdSe - và đặc biệt chú trọng vật liệu
nano TiO2 nhằm làm tăng diện tích
hoạt động bề mặ t của vật liệ u, một
trong các yếu tố quan trọng để cả i
thiện hiệu suất của pin mặ t trời.
Nghiên cứu chế tạo pin mặt trời
thế hệ mớ i - pin mặt trời cấ u trúc

nano nói chung và đặc biệt pin mặ t
trời DSSCs là hướng nghiên cứu rất
được quan tâm trên thế giớ i trong giai
đoạn hiệ n nay.
Nhóm nghiên cứu mong tiếp tục
nhận đươc sự quan tâm và hỗ trợ
nhiều hơn nữa từ phía Viện và Bộ
khoa học trong việc đầu tư và tạo
điều kiệ n thuận lợi để đẩy mạ nh hơn
nữa hướng nghiên cứu về lĩnh vực
này để góp phần thúc đẩy nhanh quá
trình ứng dụng cá c kết quả nghiên
cứu khoa học cơ bản vào phục vụ đời
sống.
(Theo vista.gov.vn)
 Nghiên cứu sản xuất cát nh ân
tạo th ay th ế cát tự n hiên
Ngày 20/10, Sở GTVT TP HCM
phối hợp vớ i Viện Khoa học và Công
nghệ GTVT tổ chức hội nghị giới
thiệu vật liệu, công nghệ mới trong
xây dựng công trình. Đề tài nghiên
cứu về công nghệ chế tạo cát nhân
tạo (cát xay) thay thế cát tự nhiên.

Cát tự nhi ên đang ngày càng cạn kiệt do do
tốc độ khai th ác nhanh hơn nhi ều so với tốc
độ bồi lắng

Cát xay là sản phẩm công
nghiệp được sả n xuất bằng cách
nghiền đá tự nhiên có cấu trúc đặc,

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 16

Số 200 – 10/2017
chắc đến các cỡ hạt đạt yêu cầu dùng
chế tạo bê tông (bê tông nhựa và bê
tông xi mă ng). Đặc biệt cá t xay rẻ
hơn cát tự nhiên 10 – 15%, đá gốc tại
miền Nam có thể sử dụng để sản xuất
cát xay. Các doanh nghiệp Việt Nam
có thể sả n xuất đủ phục vụ nhu cầ u
của ngành.
Ưu điểm của cá t xay có tỷ lệ
thành phần hạt ổn định; cát xay có độ
góc cạnh lớn hơn cá t tự nhiên; cá t
xay có lượng hạt dẹt ít hơn đá mạt,
cát xay có thể kiểm soát được lượng
tạp chất các tạp chất gây hại đối với
bê tông như lượng bùn, sét… Vì vậy,
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
kiến nghị cho phép ứng dụng rộng rãi
cát xay trong bê tông nhựa , bê tông xi
mă ng tại TP HCM; có chính sách hỗ
trợ các doanh nghiệ p đầu tư má y móc
thiết bị sả n xuất cá t xay theo công
nghệ ly tâm.
Đại diện Công ty Cổ phần vật
liệu xây dựng Sư Tử Biển cho rằng,
sở dĩ cá t nhân tạo sẽ dần thay thế cá t
sông, vì cá t tự nhiên ngày cà ng cạn
kiệt do tốc độ khai thác nhanh hơn
nhiều so với tốc độ bồi lắng, chất
lượng ngày cà ng giảm , giá luôn thay
đổi theo tình trạng khai thác. Do vậy,
cơ quan chức năng nên nghiêm cấm
ngay việc sử dụng cá t thiên nhiên
không đúng tiêu chuẩn, tăng tỷ lệ bắt
buộc cá t nhân tạo đúng tiêu chuẩn lên
trên 80% trong tất cả các lĩnh vực bê
tương tươ i, đúc sẵn, nhựa nóng.
Ông Bùi Xuân Cường, Giám

đốc Sở GTVT TP HCM đề nghị các
đơn vị nghiên cứu ứng dụng cá t nhân
tạo vào sử dụng trong các công trình
xây dựng hạ tầng giao thông sắ p tới.
Viện khoa học và Công nghệ GTVT
sẽ nghiên cứu cấp phối công trình cá t
nhân tạo sử dụng công trình giao
thông, các doanh nghiệp để xuất giá
cả hợp lý theo quy định.
(Theo baomoi.com)
 Hai học sinh Hà Tĩnh sán g chế
máy phân phối thức ăn cho th ủy
sản từ phế liệu
Hai cậu học trò Trần Văn
Phong và Bùi Long Nhật (học sinh
lớp 12A5, Trường THPT Cẩm Xuyên)
đã mày mò chế tạo thành công máy
phân phối thức ăn cho thủy sản, và
đạt giải nhì Cuộc thi Sáng tạo kỹ
thuật thanh thiếu niên, nhi đồng toàn
tỉnh lần thứ 8.

Phong và N hật đã nghi ên cứu, mày mò chế
tạo sản phẩm máy phân phối thức ăn cho th ủy
sản.

Bằng niềm đam mê, 2 cậu học
trò Trần Văn Phong và Bùi Long
Nhật (học sinh lớp 12A5, Trường
THPT Cẩm Xuyên) đã mà y mò chế
tạo thành công má y phân phối thức
ăn cho thủy sả n. Sả n phẩm này đã
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vượt qua hàng trăm "đối thủ" và đạt
giải nhì Cuộc thi Sá ng tạo kỹ thuật
thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh
lần thứ 8.
Phong và Nhật cho biết, tại nơi
các em sinh sống, có nhiều hộ nuôi
trồng thủy sả n. Từ đó, cá c em đã
quan sát, học hỏi quy trình, cá ch thức
chă m sóc tôm và các loại thủy sản,
rồi dần hình thành ý tưởng. Dựa trên
những gì đã quan sá t từ cuộc sống,
Phong đảm nhiệm việc thiết kế mô
hình, sản xuất và thử nghiệm. Trong
quá trình đó, Nhật là người đóng góp
ý tưởng, hỗ trợ và cải thiện để cho ra
đời một sả n phẩm sá ng tạo hoàn
chỉnh.
Về ý tưởng sá ng tạo chiếc má y
trên, 2 em cho biết, công dụng của
má y được sử dụng cho việc phân
phối thức ăn, thu gom rác thải trong
thủy sả n, quan sá t quá trình cho thủy
sản ăn bằng hệ thống ca me ra. Về cơ
chế hoạt động, chiếc má y không cố
định một c hỗ mà có thể di chuyển và
hoạt động bằng điều khiển từ xa.
Thầy giáo Nguyễn Trọng Sơn
(Trường THPT Cẩm Xuyên) - người
trực tiếp hướng dẫn các em , cho biết:
“Điểm mớ i của chiếc má y mà 2 em
sá ng chế đó là đưa vào vận hành bộ
điều khiển từ xa. Giúp cho đủ lượng
thức ăn cần thiết tùy vào vật nuôi,
điều này giúp tiết kiệm thức ăn,
không làm ứ đọng thức ăn dưới hồ,
tránh gây bệnh tật, đảm bảo thủy sả n
phát triển tốt. Sá ng chế này giúp tiết

kiệm chi phí và ma ng tính ứng dụng
cao”.
Trong thời gian tới, Phong và
Nhật s ẽ tiếp tục hoàn thiện chiếc má y
phân phối thức ăn cho thủy sản để có
thể áp dụng rộng rãi hơn trong đời
sống. Các em cũng cho biết đang ấp ủ
dự định thi vào Trường Đại học Bác h
khoa để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ
sá ng tạo KHKT.
(Theo khoahocphattrien.vn)

V Ă N B Ả N P H Á P LU Ậ T
Q U YẾ T ĐỊ N H: VỀ VIỆ C P HÊ
D U YỆ T Đ Ề Á N T Ă NG C Ư Ờ N G
N Ă N G LỰ C Q U Ả N LÝ V À TH Ự C
THI C Ó HIỆ U Q U Ả P H Á P L U ẬT
BẢ O H Ộ Q U YỀ N T Á C GI Ả,
Q U YỀ N LIÊN Q U A N Đ Ế N N Ă M
2020, ĐỊ N H H ƯỚ N G Đ Ế N N Ă M
2025
Ngày 20/1/2017, Theo đề nghị của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, Chính phủ đã ban hành
Chươ ng trình hành động thực hiện
Nghị quyế t số 33-NQ/TW ngày 9
tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần
thứ chín Ban Chấp hành Trung ươ ng
Đảng khóa XI về xây dựng và phát
triển văn hóa, con người Việt Nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vữ ng
đất nước với những điều sau:
Điều 1. Phê duyệt Đề án Tăng
cường năng lực quản lý và thực thi c ó
hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác
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giả, quyền liên quan đến năm 2020,
định hướng đến năm 2025 (sa u đây
gọi tắt là Đề án), với nội dung chính
như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Tạo chuyển biến, nâng cao hiệ u
lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý
và thực thi pháp luật về quyền tác
giả, quyền liên quan; thúc đẩy sá ng
tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật và
khoa học, cuộc biểu diễn, bản ghi â m,
ghi hình và chươ ng trình phát sóng có
giá trị phục vụ công chúng, đóng góp
vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã
hội và hội nhập quốc tế của đất nước .
2. Mục tiêu cụ thể
a) Đến năm 2020:
- Hệ thống các cơ quan quản lý và
thực thi pháp luật về quyền tác giả,
quyền liên quan từ Trung ươ ng đến
địa phương được củng cố, kiện toàn,
đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ;
trong đó tập trung vào các tỉnh, thành
phố trọng điểm hình thành cá c ngành
công nghiệp văn hóa.
- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
cấp độ 3 đối với hoạt động đăng ký
quyền tác giả, quyền liên quan.
- 70% cá n bộ quản lý và thực thi
pháp luật về quyền tác giả, quyền liên
quan từ trung ương đến địa phươ ng
được tham gia chươ ng trình tập huấn
nghiệp vụ.
- Khoảng 500 lượt người là các chủ
thể quyền tác giả, quyền liên quan
được tham dự các lớp tập huấn về

quyền tác giả, quyền liên quan mỗi
năm.
b) Phấn đấu đến năm 2025:
- 100% cá c tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ươ ng có cá n bộ kiêm
nhiệm hoặc chuyên trác h quản lý và
thực thi pháp luật về quyền tác giả,
quyền liên quan.
- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
cấp độ 4 đối với hoạt động đăng ký
quyền tác giả, quyền liên quan.
- 100% cá n bộ quản lý và thực thi
pháp luật về quyền tác giả, quyền liên
quan từ trung ương đến địa phươ ng
được tham gia chươ ng trình tập huấn
nghiệp vụ.
- Khoảng 700 lượt người là các chủ
thể quyền tác giả, quyền liên quan
tham dự các lớp tập huấn về quyền
tác giả, quyền liên quan mỗi nă m.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nghiên cứu, rà soát, đánh giá để
kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn
thiện các quy định của pháp luật về
quản lý và thực thi quyền tác giả,
quyền liên quan trong hệ thống pháp
luật hiện hành, bảo đảm phù hợp
thông lệ quốc tế.
2. Tă ng cư ờng năng lực quản lý và
thực thi
a) Biên soạn cẩ m nang tuyên
truyền, tài liệu hỏi đáp về quản lý và
thực thi pháp luật quyền tác giả,
quyền liên quan;
b) Đào tạo bồi dưỡng kiến thức ,
chuyên môn nghiệp vụ, trong đó tập
trung vào đội ngũ cá n bộ trực tiếp
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làm công tác quản lý và thực thi pháp
luật về quyền tác giả, quyền liên quan
từ trung ương đến địa phươ ng;
c) Bố trí nhân lực làm công tác
quản lý và thực thi pháp luật về
quyền tác giả, quyền liên quan tại địa
phương, trong đó Hà Nội và thành
phố Hồ Chí Minh có cá n bộ chuyên
trác h;
d) Hỗ trợ, tạo điề u kiện cho các tổ
chức đại diện tập thể quyền tác giả,
quyền liên quan trong hoạt động thực
thi pháp luật về quyền tác giả, quyền
liên quan, bảo đảm công khai, minh
bạc h, hướng tới hoạt động chuyên
nghiệp.
3. Tă ng cường ứng dụng công nghệ
thông tin và hợp tác quốc tế
a) Xây dựng Bộ cơ sở dữ liệu quốc
gia về tài sản quyền tác giả, quyền
liên quan theo thông lệ quốc tế; bộ
công cụ phần mề m quản lý và tra cứu
phát hiện vi phạm trên Internet.
b) Liên thông giữa cơ sở dữ liệu về
đăng ký quyền tác giả, quyền liên
quan với Hệ thống dữ liệ u của các cơ
quan thực thi, tạo thuận lợi trong
kiểm tra, phát hiện vi phạm pháp luật
về quyền tác giả, quyền liên quan.
c) Áp dụng dịch vụ hành chính
công trực tuyến đối với hoạt động
đăng ký quyền tác giả, quyền liên
quan đáp ứng yêu cầu cả i cách thủ
tục hành chính.
d) Đẩy mạ nh hợp tác quốc tế.
Tra nh thủ sự hỗ trợ của các quốc gia
và tổ chức quốc tế để tiến tới ký kết

các chươ ng trình hợp tác, hỗ trợ kỹ
thuật và tham gia toàn diện vào các
Điều ước quốc tế về quyền tác giả,
quyền liên quan.
4. Tuyên truyền, nâng ca o nhận
thức và ý thức chấp hành pháp luật
cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ
chức khai thác, sử dụng và công
chúng
a) Tích cực , thường xuyên tuyên
truyền, phổ biến pháp luật, nâng ca o
nhận thức cho các đối tượng liên
quan về các quyền lợi, trách nhiệm,
chế tài xử phạt đối với c ác hành vi vi
phạm pháp luật về quyền tác giả,
quyền liên quan.
b) Tổ chức các chương trình hoạt
động tươ ng tác ; huy động xã hội hóa
trong công tác truyền thông để nâng
cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp
luật về quyền tác giả, quyền liên qua.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ
ÁN
1. Kinh phí thực hiện Đề án gồm:
Ngân sách nhà nước, đóng góp của
các tổ chức , cá nhân trong và ngoài
nước và cá c nguồn huy động hợp
pháp khác.
2. Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà
nước được cấ p trong dự toán chi
thường xuyên hàng năm theo phân
cấp ngân sách hiệ n hành.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Chủ trì xây dựng kế hoạc h và
triển khai cá c nội dung thực hiện Đề
án; đôn đốc các Bộ, ngành liên quan
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và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương triển khai
thực hiện Đề á n được duyệt.
b) Rà soát, nghiê n cứu, đề xuất
hoặc kiế n nghị các cơ quan liên quan
đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung để
ban hành theo thẩm quyền hoặc trình
cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế,
chính sách về quản lý và thực thi
pháp luật quyền tác giả, quyền liên
quan.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
c) Biên soạn, phát hành cẩm nang
tuyên truyền, tài liệu hỏi đáp về quản
lý và thực thi pháp luật quyền tác giả,
quyền liên quan; Tổ chức tập huấn,
bồi dưỡng nâng ca o kiến thức, nghiệp
vụ về quản lý và thực thi pháp luật
quyền tác giả, quyền liên quan.
d) Xây dựng, vận hành Bộ cơ sở
dữ liệu quốc gia về tài sản quyền tác
giả, quyền liên quan; bộ công cụ phần
mềm quản lý và tra cứu phát hiện vi
phạm trên Internet; liên thông giữa cơ
sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả,
quyền liên quan với Hệ thống dữ liệu
của các cơ quan thực thi pháp luật
quyền tác giả, quyền liên quan.
đ) Triển khai dịch vụ hành chính
công trực tuyến đối với hoạt động
đăng ký quyền tác giả, quyền liên
quan.
e) Tổ chức kiểm tra, giám sá t và
định kỳ hằng năm báo cá o Thủ tướng
Chính phủ việc triể n khai thực hiện
Đề án…(Còn nữa)
(Theo thuvienphapluat.v n)

TIN H O ẠT Đ Ộ N G
H O ẠT ĐỘ N G C H U N G
 Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ:
Chỉ có một nhãn hiệu gạch men
Royal
Sau một thời gian gửi đơn tố
cáo vớ i các cơ quan chức năng về
việc sản phẩm gạch men ốp lát cao
cấp mang nhãn hiệu “Royal” đang bị
làm giả, mới đây, Viện Khoa học Sở
hữu trí tuệ đã có văn bản khẳng định,
những sản phẩm gạch men cũng
mang nhãn hiệu Royal sản xuất tại
Công ty CP Đầu tư Royal Việt Nam
có địa chỉ tại huyệ n Khoái Châu, tỉnh
Hưng Yên “là yế u tố xâm phạm bản
quyền...".
Cách đây không lâu, Công ty
TNHH Gạc h men Hoàng Gia (tỉnh
Đồng Nai) đã gửi đơn tố cá o với các
cơ quan chức năng về việc sản phẩm
gạc h men ốp lát ca o cấ p ma ng nhãn
hiệu Royal đang bị làm giả trên thị
trường.

Đội Quản lý thị trường số 19 thị xã Sơn Tâ y
(Hà Nội )

Đơn tố cá o được phát đi sa u khi
lực lượng chức năng phát hiện và thu
giữ một lượng lớn gạc h lát nền có
dấu hiệu xâm phạm nhãn hiệu Royal
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tại một số cửa hàng đóng tại thị trấn
Thườ ng Tín và Sơn Tâ y (Hà Nội).
Đáng chú ý là chủ các cửa hàng khi
bị kiểm tra, dù xuất trình được đầy đủ
hóa đơn, chứng từ mua bán nhưng
không biết gì về việc mình đang bán
gạc h nhái.
Theo thông tin thể hiện trên bao
bì sản phẩm mà Công ty Hoàng Gia
thu được , những sả n phẩm gạch me n
này mang nhãn hiệu Royal do Công
ty CP Đầu tư Royal Việt Nam sả n
xuất. Điều bất thường là sản phẩm
này cũng mang nhãn hiệu Royal như
sản phẩm gạch ốp lát của Công ty
TNHH Gạc h me n Hoàng Gia (Hoàng
Gia Group) ở tỉnh Đồng Nai.
Ngày 11/10/2017, Bộ trưởng Bộ
Khoa học và công nghệ đã ra quyết
định thành lập đoàn thanh tra bao
gồm: C46, Thanh tra Bộ khoa hoc
công nghệ (chủ trì), đại diện VPCP,
Tổng cục đo lường chất lượng, Ban
chỉ đạo 389 phối hợp và đến doanh
nghiệp vi phạm thanh tra .
Tuy nhiên, công cuộc “khẳng
định thươ ng hiệu” của Hoàng Gia
Group cà ng trở nên gian nan bởi sa u
khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng
Trươ ng Hòa Bình về việc chống hàng
giả, đối tượng đã tiến hành sử dụng
nhãn hiệu mớ i CROWN ROYAL,
nhưng nhãn hiệu này cũng là xâm
phạm nhãn hiệu Royal của Hoàng
Gia.
Việc chuyển sang sử dụng một
nhãn hiệu khác nhưng vẫn xâm phạm

nhãn hiệu Royal của Hoàng Gia,
Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ đã có
văn bản số 470/VSHTT-TVGĐ ngày
3/10/2017 khẳng định, những sả n
phẩm gạc h me n cũng ma ng nhãn hiệu
Royal s ản xuất tại Công ty CP Đầu tư
Royal Việt Nam có địa chỉ tại huyện
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên “là yếu
tố xâm phạm bản quyền, quy định tại
Điều 11 Nghị định 105/2006 sửa đổi
đối với nhãn hiệu Royal được bảo hộ
theo GCNĐKNH số 69802 của Công
ty TNHH Gạc h me n Hoàng Gia”.
Việc đối tượng sử dụng nhãn
hiệu CROWN ROYAL nhưng bên
trong sản phẩm vẫn in nhãn hiệu
Royal, chứng tỏ đối tượng này đang
cố tình tẩu tán các sản phẩm vi phạm .
Trước đó, Công ty TNHH Gạc h
me n Hoàng Gia đã tiến hành trưng
cầu kết quả giám định từ Phân viện
Khoa học hình sự tại TP.HCM. Kết
luận giám định số 161/DV/C54B
ngày 06/01/2017 của Phân viện đã
khẳng định: Sản phẩm gạc h me n và
bao bì ma ng nhãn hiệu Royal của
Công ty CP Đầu tư Royal Việt Nam
là hàng giả mạ o sả n phẩm gạc h me n
và bao bì ma ng nhãn hiệu Royal của
Công ty T NHH gạc h me n Hoàng Gia.
Mới đâ y, cơ quan chức năng còn
phát hiện ra Công ty CP Đầu tư
Royal Việt Nam làm giả dấu quy
chuẩn. Theo quy định của pháp luật,
từ ngày 1/1/2011 các sản phẩm vật
liệu xây dựng phải được Cơ quan có
thẩm quyền chứng nhận hợp quy mớ i

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 22

Số 200 – 10/2017
được phân phối ra thị trường. Do đó,
Công ty CP Đầu tư Royal Việt Nam
đã sử dụng dấu hiệu hợp quy giả in
trên bao bì sản phẩm của mình, phía
dưới bao bì có dấu hiệu hợp quy ký
hiệu VIBM (dấu hiệu của Viện Vật
liệu xây dựng).
Tuy nhiên, theo công văn phúc
đáp của Viện Vật liệu xây dựng
khẳng định, chưa hề cấ p Chứng nhận
hợp quy cho Công ty CP Đầu Tư
Royal Việt Nam. Như vậy, ngoài việc
nhái nhãn hiệu của Hoàng Gia, Công
ty này còn giả cả dấu hiệu của Viện
Vật Liệu Xây dựng.
Đến nay, cùng với kết luận của
Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ Việt
Nam, Hoàng Gia Group một lần nữa
khẳng định, về nhãn hàng gạch me n ở
Việt Nam, thươ ng hiệu Royal chỉ có
duy nhất một c hủ sở hữu hợp pháp.
(Theo reatimes.vn)
 Xây dựng chiến lược tài sản trí
tu ệ: Tập trung hỗ trợ cho các
doan h n ghiệp vừa và n hỏ
Đó là ý kiến của ông Nguyễ n Hữu
Cẩn – Phó Viện trưởng Viện khoa
học Sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Hội
thảo “Tăng cường phát triển tài sản
trí tuệ (TSTT) của Việt Nam” do Cục
SHTT tổ chức ngày 24/10 tại
TPHCM.
Hiện nay, hầu hết các doanh
nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp
vừa và nhỏ chưa có năng lực tổ chức,
quản trị TSTT. Vì vậy cầ n cơ chế,

hướng dẫn để các doanh nghiệ p này
thiết lập bộ phận để quản trị TSTT
trong doanh nghiệp. Tiến tới từng
bước xây dựng chiến lược khung
quản lý TSTT dành cho các doanh
nghiệp của Việt Nam.

Cá c di ễn giả của Hội thảo lắ ng nghe ý ki ến
góp ý của đại biểu

Cần tăng cường mối liên kết hoạt
động tạo dựng TSTT và nhu cầu của
ngành công nghiệp. Theo đó, người
tạo ra TSTT luôn luôn phải đặt trong
bối cảnh nhu cầu thực tế của thị
trường. Sự kiên kết này lỏng lẻo, bị
cắt đứt, người tạo ra TSTT cứ tạo ra
TSTT , nhưng thị trường không sử
dụng thì thực sự lãng phí nguồn lực
và TSTT không đóng góp cho hiệu
quả hoạt động sả n xuất kinh doanh.
Nếu không có hoạt động thươ ng mại
hóa hoặc thươ ng mại hóa không có
hiệu quả kết quả nghiên cứu thì sẽ
không có nguồn lực để đầu tư, sá ng
tạo và tạo lập, xác lập quyền SHTT –
ông Cẩn cho biết.
Tại hội thảo, nhiều ý kiế n của các
chuyên gia nước ngoài cũng cho
rằng, khi xây dựng Chiến lược TSTT
quốc gia cầ n có cá ch thức để tập
trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp
vừa và nhỏ. Vì loại hình doanh
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nghiệp này chưa biết các h xây dựng
và bảo vệ TSTT của mình. Tuy
nhiên, nên chọn loại hình TSTT cụ
thể để tập trung hỗ trợ trước mắt c ho
các doanh nghiệp vừa và nhỏ như:
đăng ký nhãn hiệu, quyền tác giả,
kiểu dáng công nghiệp...
Ông Lê Ngọc Lâ m – Phó Cục
trưởng Cục SHTT cho biết, Việt Nam
chưa có chiến lược SHTT vĩ mô
nhằm thúc đẩy việc tạo lập, đăng ký
xác lập và khai thác quyền SHTT.
Hiện nay, Chính phủ đã giao cho Bộ
Khoa học và Công nghệ chủ trì xây
dựng “Chiến lược SHTT quốc gia”.
Chiến lược dự kiến đặt ra mục tiêu cụ
thể đến năm 2030, gồm: đưa hệ thống
SHTT trở thành công cụ chủ lực thúc
đẩy hoạt động sáng tạo, nhằm tạo ra
TSTT , góp phần đáp ứng nhu cầ u đối
với sả n phẩm và sá ng tạo, đặc biệt là
công nghệ nội sinh để phát triển
ngành công nghiệp.
Các chuyên gia quốc tế trên cơ sở
nghiên cứu thực trạng của Việt Nam,
bằng kinh nghiệm của mình sẽ đưa ra
những tư vấn hữu ích để Việt Na m có
được một chiến lược SHTT phù hợp
với thực tiễn trong nước và xu thế hội
nhập.
(Theo khoahocphattrien.vn)
 Bưởi da xan h Bến Tre giảm giá
mạnh
Hiện, bưởi da xanh loại I (khoảng
1,3 kg/trái trở lên) giá 32.000
đồng/kg, trong khi bưởi da xanh loại
II, loại III lần lượt là 30.000 đồng/kg

và 28.000 đồng/kg. Vớ i mức giá này,
bưởi da xanh giảm hơn 15.000
đồng/kg so với hơn tuần trước.

Giá bưởi da xanh tại Bến Tre gi ảm mạnh sau
th ời gi an đứng ở mức cao

Ông Võ Thanh Quang, thị trấn
Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm
(Bến Tre) cho biết, giá bưởi khoảng
30.000 đồng/kg, chỉ là thấp hơn so
với các tháng trước đó, còn so với giá
thành sản xuất thì nông dân vẫn có lãi
lên đến gần 20.000 đồng/kg và
thường thị trường vào cận Tế t cổ
truyền giá bưởi da xanh sẽ tăng rất
cao.
Theo ông Lê Hải, chủ cơ sở thu
mua bưởi da xanh Lê Hải (huyện
Châu Thành, Bến Tre), giá bưởi da
xanh giảm mạ nh là do thời tiết mưa
bão bất thường nên tiêu thụ rất khó
khăn và quan trọng hơn, hiện tại các
thị trường tiêu thụ chính của bưởi da
xanh là Thành phố Hồ Chí Minh và
Hà Nội bị cạnh tranh rất lớn từ bưởi ở
các tỉnh, thành khác .
Các chủng loại bưởi khác cũng
được các địa phươ ng phát triển rất
nhanh, diện tích vùng nguyên liệu
lớn, hàng đẹp với số lượng nhiều nên
người tiêu dùng có xu hướng chuyển
sa ng dùng những loại bưởi này.
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Trong khi bưởi da xanh Bến Tre tuy
là đặc sả n, có tính đặc thù nhưng
phần lớn được trồng ma nh mún, nhỏ
lẻ, chất lượng không đồng đều, sản
lượng tăng giảm khó đoán”.
Theo Phó Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
Bến Tre , Phan Thị Thu Sươ ng, vài
năm gần đây, diện tích bưởi da xanh
của Bến Tre tăng mạnh. Đến nay,
toàn tỉnh có hơn 7.000 ha bưởi da
xanh, với sả n lượng khoảng 100 tấn
trái nă m.
Bưởi da xanh Bến Tre là có chất
lượng mang tính đặc trưng bản địa và
đang được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ
Khoa học và Công nghệ xem xét cấ p
Chỉ dẫn địa lý.
(Theo baomoi.com)
 Cà Mau: Cá khoai Cái Đôi Và m
được công nh ận Nhãn h iệu tập thể
Vừa qua, huyệ n Phú Tân phối hợp
với Sở KH&CN tỉnh Cà Mau tổ chức
lễ công bố Quyế t định của Cục Sở
hữu trí tuệ, công nhận Nhãn hiệu tập
thể cá khoai Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà
Mau.
Cá khoai Cái Đôi Vàm, huyện
Phú Tân, tỉnh Cà Mau được Cục Sở
hữu trí tuệ, thuộc Bộ KH&CN quyết
định chứng nhận nhãn hiệu tập thể
vào tháng 4/2017. Nhóm sản phẩm
được bảo hộ là cá khoai tươ i, cá
khoai khô và các sản phẩm chế biến
từ cá khoai Cái Đôi Vàm. Cá khoai
Cái Đôi Vàm được chế biến thành

nhiều đặc sả n ma ng đặc trưng riêng
của vùng đất ven biển Tâ y Nam của
tỉnh Cà Mau.
Đặc biệt, sả n phẩm cá khô khoai
đã trở thành thươ ng hiệu của làng
nghề Cái Đôi Vàm nổi tiếng gần xa
từ nhiề u năm nay. Nhắc đến cá khoai
là nhớ đến Cái Đôi Vàm . Cùng với
mật ong U Minh Hạ; cua Năm Căn;
tôm khô Rạch Gốc; cá bổi U Minh,
bồn bồn Cái Nước … cá khoai Cái
Đôi Vàm giờ đây đã thành thươ ng
hiệu thật sự, là cơ hội để thu hút đầu
tư, phát triển làng nghề, quảng bá sả n
phẩm rộng rãi hơn. Có 16 hộ dân tại
địa bàn thị trấn Cái Đôi Vàm được sử
dụng Nhãn hiệu tập thể cá khoai Cái
Đôi Vàm .

Trao chứng nhận nhãn hiệu tập th ể

Tại buổi lễ công nhận, huyện Phú
Quản lý điề u hành thươ ng hiệu cá
khoai Cái Đôi Vàm gồm các ngành,
hội thủy sả n và hộ sả n xuất, chế biến
cá khoai trên địa bàn thị trấn Cái Đôi
Vàm.
Được công nhận Nhãn hiệu tập
thể còn là điều kiện cho người dân
liên kết sả n xuất, nâng ca o hơn nữa
chất lượng sả n phẩm, đảm bảo giá cả
và cạnh tranh trê n thị trường. Đồng
thời, hướng tới sản xuất s ản phẩm đạt
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tiêu chuẩn xuất khẩu
(Theo khoahocphattrien.vn)

SHTT với Doanh nghiệp
 Đà Nẵng tăng cường bảo hộ
quy ền sở hữu trí tuệ với đặc sản
địa phương
Sở Khoa học và Công nghệ
(KH&CN) thành phố Đà Nẵng đã và
đang triển khai nhiều hoạt động
nhằm thúc đẩy hoạt động bảo hộ, bảo
vệ quyề n sở hữu trí tuệ của các tổ
chức, cá nhân tại địa phươ ng.
Ở Việt Nam, mỗi địa phươ ng đều
có những sả n phẩm đặc trưng riê ng.
Các đặc sả n của địa phương không
chỉ là niềm tự hào của người dân về
quê hương mình, mà nó còn là nét
đặc thù để chỉ nguồn gốc xuất xứ của
sản phẩm.
Những đặc sản này có giá trị rất
lớn về mặ t thươ ng mại có tác động
không nhỏ tới đời sống kinh tế của
địa phươ ng. Đồng thời, chúng cũng là
những thương hiệu ma ng tính cộng
đồng. Nó được nhận diện và xác nhận
khái niệm "địa phương" thông qua thị
trường và tồn tại qua nhiều thế hệ.

Đồng chí Lưu Đức Th anh - đại di ện Cục Sở
hữu trí tuệ

Ý thức rõ điều đó, Sở KH&CN

thành phố Đà Nẵng luôn chú trọng tới
việc hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí, thủ
tục đăng ký và giúp các cá nhân, tập
thể đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí
tuệ đối với các đặc sả n của địa
phương. Theo số liệu của Cục Sở hữu
trí tuệ, hiện nay Đà Nẵng đã có 16
đơn xin cấp quyền sở hữu trí tuệ.
Trong đó có 9 đơn đã được cấ p văn
bằng, 7 đơn còn lại đang trong quá
trình chờ cấ p văn bằng. Mặc dù Đà
Nẵng đã thu được những thành quả
tích cực trong hoạt động bảo hộ
quyền sở hữu trí tuệ với đặc sả n địa
phương, song công tác này vẫn còn
gặp nhiều khó khăn do những nguyên
nhân khác nhau.
Việc đăng ký, bảo vệ và phát triển
các đặc sả n địa phương không chỉ là
nhiệm vụ của các cơ quan quản lý,
mà còn là trác h nhiệm và quyền lợi
của mỗi người dân. Vì vậy, Sở
KH&CN Đà Nẵng đã phối hợp với
Cục Sở hữu trí tuệ cung cấ p kiến thức
và giải đáp những thắc mắc về vấn đề
này cho các cá nhân, tổ chức trên địa
bàn thành phố.
Đồng thời, Sở KH&CN thành phố
Đà Nẵng cũng đã xác định đây là
nhiệm vụ và trác h nhiệm của Sở
trong việc hỗ trợ cho các cá nhân, tổ
chức đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí
tuệ đối với đặc sản địa phươ ng cũng
như tất cả các vấn đề liên quan đến sở
hữu trí tuệ.
Về phần mình, các nhà sản xuất
và kinh doanh cần phải liên kết, tập
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trung sức mạnh, thống nhất cách làm
để từng bước xây dựng thương hiệu
cho đặc sả n địa phươ ng. Đây được
xem là yếu tố quan trọng trong việc
bảo vệ chất lượng và danh tiếng cho
các đặc sản.
(Theo khoahocphattrien.vn)
 Tiêu hủy hàng hóa trị giá gần 5
tỷ đồng
Ngày 22-10-2017, Chi cục
QLTT tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tiêu
hủy toàn bộ số hàng hóa không được
phép lư u thông trên thị trường.
Số hàng cần tiêu hủy đợt này có
tổng trị giá ước tính khoảng gần 5 tỷ
đồng gồm 140 mặ t hàng vi phạm
không được phép lưu thông trên thị
trường do Đội QLT T số 7 - thuộc Chi
cục QLTT tỉnh thu giữ từ đầu năm
2016 cho đến thời điểm hiện nay.

Các sản phẩm bị tiêu huỷ

Hàng trăm ngìn sản phẩm gồm
các mặt hàng lậu, hàng cấm, hàng
giả, hàng nhái, hàng hóa vi phạm sở
hữu trí tuệ không được phép lưu
thông trên thị trường, gồm: công cụ
hỗ trợ do Trung Quốc sả n xuất; đồ
chơi trẻ em, thuốc tây viên nén, bếp
từ; quần áo, túi xác h, giầy dép, pin dự
phòng, các mặt hàng hóa mỹ phẩm

như dầu gội, dầu xả, kem dưỡng v.v...
Sa u khi sử dụng các hình thức
đập vỡ, cắ t bỏ toàn bộ bao bì làm mất
tác dụng sử dụng của hàng hóa, Hội
đồng tiêu hủy đã tổ chức chôn lấp tại
bãi rác Tâ n La ng, huyện Văn Lãng,
tỉnh Lạ ng Sơn. Việc tiêu hủy được
tiến hành theo đúng qui định .
(Theo baomoi,com)
 Bắt giữ 96 hộp bánh trun g th u
Trung Quốc tại Lào Cai
Theo kết quả giám định của đội
QLTT chống hàng giả và xâm phạm
quyền sở hữu trí tuệ (Chi cục QLTT
Vĩnh Phúc) 296 sản phẩm nước giặt
đậm đặc (loại 3.500ml/can) Care for
6 in 1 xuất xứ Thái Lan đều là giả
mạo nhãn hiệu.
Mới đây, đội QLTT chống hàng
giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
(Chi cục QLT T Vĩnh Phúc) nhận
được Công văn số 128/2017/THTVN từ phía Công ty CP Đầu tư
Thươ ng mại XNK THT Việt Nam trả
lời về kết quả giám định nguồn gốc
hàng hóa nước giặt đậm đặc (loại
3.500ml/can) Carefor 6 in 1 xuất xứ
Thái La n. Theo đó, Công ty này
khẳng định toàn bộ 296 sản phẩm
nước giặt đậm đặc (loại 3.500ml/can)
của lô hàng hóa trên là giả mạo nhãn
hiệu.
Trước đó, ngày 15/9, đội QLT T
chống hàng giả và xâm phạm quyền
sở hữu trí tuệ (Chi cục QLTT Vĩnh
Phúc) phối hợp với Phòng Cảnh sá t
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kinh tế PC46 và Công an huyện Yên
Lạc (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cùng
đại diện Công ty CP Đầu tư Thươ ng
mại XNK THT Việt Nam tiến hành
kiểm tra hộ kinh của ông Nguyễn
Văn Thành, Thôn Lũng Hạ (Yên
Phương, Yên Thành), tại thời điểm
kiểm tra, lực lượng chức năng phát
hiện 296 ca n nước giặt đậm đặc (loại
3.500ml/can) Carefor 6 in 1 xuất xứ
Thái La n có dấu hiệu giả mạ o nhãn
hiệu. Toàn bộ lô hàng trên do bà Tạ
Thị Lan (SN 1976, địa chỉ thôn Nghĩa
Lập, Nghĩa Hưng, Vĩnh Tường) cung
cấp cho ông Thành.
Lực lượng chức năng đã tạm giữ
lô hàng trên và gửi mẫ u về Công ty
CP Đầu tư Thương mại XNK THT
Việt Nam (đơn vị phân phối độc
quyền sả n phẩm trên tại Việt Nam),
địa chỉ tại khu đô thị Gamuda
Gardens, phường Trần Phú (Hoàng
Mai, Hà Nội) để giám định nguồn
gốc hàng hóa.

L ực l ượng Quản l ý thị trường ki ểm tra lô
hàng vi phạm

Hiện vụ việc đang được lực lượng
chức năng tiếp tục xác minh mở rộng,
xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo
389 Quốc gia, trong Quý III năm

2017, lực lượng chức năng trên địa
bàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện, xử lý
3.627 vụ vi phạm (tă ng gần 12% so
với cùng kỳ năm 2016); thu ngân
sách nhà nước trên 76 tỷ 334 triệu
đồng; khởi tố 22 vụ/27 đối tượng.
Trong đó: Công an tỉnh xử lý 542
vụ vi phạm; phạt tiền 02 tỷ 785 triệu
đồng; bán hàng tịch thu 03 tỷ 300
triệu đồng; khởi tố 19 vụ/24 đối
tượng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng
phát hiện 20 vụ buôn bán, vận chuyển
trái phép hàng cấm, hàng lậu; phạt vi
phạm hành chính trên 183 triệu đồng;
khởi tố 03 vụ/03 đối tượng.
Cơ quan Hải quan phát hiện 49 vụ
vi phạm; thu ngân sá ch nhà nước từ
phạt hành chính và bán hàng tịch thu
trên 244 triệu đồng. Lực lượng Quản
lý thị trường phát hiện 99 vụ buôn
bán, vận chuyển trái phép hàng cấm,
hàng lậu; 2.144 vụ gia n lận thươ ng
mại; 70 vụ hàng giả; phạt tiền trên 02
tỷ 379 triệu đồng; bán hàng tịch thu
gần 481 triệu đồng.
Ngành Thuế phát hiện 520 trường
hợp vi phạm qua thanh tra, kiểm tra;
truy thu thuế 50 tỷ 290 triệu đồng;
phạt hành chính 14 tỷ 81 triệu
đồng. Chi c ục Kiểm lâm xử lý 157 vụ
buôn bán, vận chuyển trái phép lâm
sản; phạt vi phạm hành chính 01 tỷ
173 triệu đồng; bán hàng tịch thu trên
832 triệu đồng. Lự c lượng khác phát
hiện, xử lý 26 vụ vi phạm , thu ngân
sách nhà nước trên 586 triệu đồng.
(Theo sohuutritue.vn)
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