KHAI THÁC SÁNG CHẾ
TRONG THU HÁI, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN MÍT TẠI VIỆT NAM
TS. Nguyễn Hữu Xuyên
Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ, Bộ KH&CN
Hà Nội, 10/2021

NỘI DUNG

1

Các cơ sở dữ liệu sáng chế có tiềm năng
khai thác ở trong và ngoài nước

2

Các sáng chế có liên quan tới thu hái, bảo
quản và chế biến mít

3

Gợi ý giải pháp khai thác sáng chế trong
thu hái, bảo quản và chế biến Mít Việt Nam

KHỞI ĐỘNG

Nếu không áp dụng,
công nghệ cao vào
bảo quản, giá trị trái
cây sẽ giảm từ 30%
đến 50% ?????

Nguồn: GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit – Đức, 2007)

Ví dụ: Chuỗi giá trị nông sản

KHỞI ĐỘNG

KHỞI ĐỘNG (tiếp)

Nguồn: Cục SHTT (2021)

KHỞI ĐỘNG (tiếp)

- Samsung với 76.638 bằng sáng chế,
- IBM với 37.304 bằng sáng chế,
- Canon với 35.724 bằng sáng chế,

So sánh với một số tập
đoàn. Đây là con số
khiêm tốn, ví dụ tính
đến năm 2020:

-

Canon với 35.724 bằng sáng chế,

-

GE với 30.010 bằng sáng chế,

-

Microsoft với 29.824 bằng sáng chế,

-

Panasonic với 27,298 bằng sáng chế

-

Siemens với 25,320 bằng sáng chế

-

Intel với 24,628 bằng sáng chế

-

LG với 23,043 bằng sáng chế

Nguồn: IFI CLAIMS
Patent Service (2020).

KHỞI ĐỘNG (tiếp)

1. CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁNG CHẾ CÓ TIỀM NĂNG KHAI THÁC
Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Tra cứu sáng chế của NOIP, VIPRI (VN)
http://ipplatform.vipri.gov.vn/database/sang-che
http://digipat.noip.gov.vn/

http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchPAT.php

Có thể tìm kiếm thông tin về các đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế, giải
pháp hữu ích, đã công bố và các sáng chế, giải pháp hữu ích đã được
cấp văn bằng, đang được bảo hộ tại Việt Nam

1. CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁNG CHẾ CÓ TIỀM NĂNG KHAI THÁC
Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
Tra cứu SC tại Cơ sơ dữ liệu của Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO):
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage
Tra cứu Sáng chế tại Cơ sở dữ liệu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO)

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

Tra cứu full-text của hơn 3,1
triệu đơn PCT được công bố từ
1978 đến nay
- Mô tả SC được công bố bằng
tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây
Ban Nha, Nga, Nhật Bản.
- Mô tả sáng chế dạng PDF và
dạng text.
- Báo cáo tình trạng đơn PCT từ
1998.

1. CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁNG CHẾ CÓ TIỀM NĂNG KHAI THÁC
Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Tra cứu SC tại Cơ sở dữ liệu của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO)

https://www.uspto.gov/patent
Tra cứu SC tại Cơ sở dữ liệu của Cơ quan Sáng chế Châu Âu (EPO)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cơ sở dữ liệu này bao gồm khoảng 60 triệu sáng chế của
85 nước từ năm 1836 đến nay.
Sử dụng phân loại sáng chế quốc tế (IPC) & Phân loại
sáng chế của EPO (ECLA) là phân loại IPC được chi tiết
hóa.
Có 30,5 triệu sáng chế có tên tiếng Anh.
Có 29,5 triệu sáng chế có phân loại ECLA.
Có 19,5 triệu sáng chế có tóm tắt tiếng Anh.
Dữ liệu sáng chế của EPO & WIPO được cập nhật hàng
tuần, dữ liệu sáng chế của các nước khác được cập nhật
hàng tháng.

1. CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁNG CHẾ CÓ TIỀM NĂNG KHAI THÁC
Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Hướng dẫn tra cứu thông tin sáng chế:Tai lieu huong dan tra cuu thông tin
sang che.pdf
Hướng dẫn tra cứu sáng chế online: Tai lieu huong dan tra cuu sang che
online.pdf

1. CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁNG CHẾ CÓ TIỀM NĂNG KHAI THÁC
Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Xem thêm: Số lượng đơn đăng ký SHCN và văn bằng bảo hộ cấp ra hàng năm:

http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/vn?proxyUrl=/noip/cms_vn.nsf/(agntDisplayCo
ntent)?OpenAgent&UNID=D41E4F1A15CEBEBE4725768900100254
Xem thêm: Danh sách đại diện sở hữu công nghiệp:
http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/vn?proxyUrl=/noip/cms_vn.nsf/(agntDisplayCo
ntent)?OpenAgent&UNID=56F2CD842E583DF04725764F003D53CC

Xem thêm: Công báo sở hữu công nghiệp
http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/vn?proxyUrl=/noip/cms_vn.nsf/(agntDisplayCo
ntent)?OpenAgent&UNID=A81F046B465AFF18472583AC0023CF3C

2. CÁC SÁNG CHẾ LIÊN QUAN TỚI THU HÁI, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN MÍT
Sơ lược về SC, GPHI tại VN

Số lượng đơn đăng ký sáng chế từ năm 2010 đến 2020
của chủ đơn Việt Nam và nước ngoài
Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ (2021

2. CÁC SÁNG CHẾ LIÊN QUAN TỚI THU HÁI, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN MÍT
Sơ lược về SC, GPHI tại VN

Số lượng bằng độc quyền sáng chế đã cấp từ năm 2010 đến 2020
của chủ đơn Việt Nam và nước ngoài
Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ (2021)

2. CÁC SÁNG CHẾ LIÊN QUAN TỚI THU HÁI, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN MÍT
Sơ lược về SC, GPHI tại VN

Số lượng đơn đăng ký giải pháp hữu ích từ năm 2010 đến 2020
của chủ đơn Việt Nam và nước ngoài
Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ (2021)

2. CÁC SÁNG CHẾ LIÊN QUAN TỚI THU HÁI, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN MÍT
Sơ lược về SC, GPHI tại VN

Số lượng bằng độc quyền giải pháp hữu ích đã cấp từ năm 2010 đến 2020
của chủ đơn Việt Nam và nước ngoài
Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ (2021)

2. CÁC SÁNG CHẾ LIÊN QUAN TỚI THU HÁI, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN MÍT
HĐ chuyển giao SC, GPHI tại VN

Năm

2015
2015
2017
2018
2019
2020

Số lượng đơn đăng ký hợp đồng

Số lượng hợp đồng chuyển giao

chuyển giao quyền sử dụng/sở

quyền sử dụng/sở hữu theo đối

hữu theo đối tượng

tượng đã được đăng ký

Quyền sử dụng

Quyền sở hữu

(SC/GPHI)

(các bên ký kết) (SC/GPHI)

1 (1)
10 (13)
3 (3)
3 (3)
7 (11)
8 (16)

55 (123)
74 (126)
63 (119)
74 (177)
99 (222)
60 (80)

Quyền sử dụng

3 (8)
6 (6)
3 (6)
5 (5)
3 (4)
8 (13)

Quyền sở hữu

(các bên ký kết)

45 (97)
53 (95)
71 (224)
47 (77)
103 (214)
48 (112)

(Số trong ngoặc đơn là số lượng đối tượng sở hữu công nghiệp được chuyển giao quyền sử dụng/quyển
sở hữu), Nguồn: Tổng hợp từ NOIP

2. CÁC SÁNG CHẾ LIÊN QUAN TỚI THU HÁI, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN MÍT

VD: Tra cứu SC với từ khóa “Với “jackfruit”
▪ https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf: có 450 sáng chế
liên quan

▪ https://patents.google.com/: có 4170 sáng chế liên quan

Số lượng đơn người nộp đơn của chủ đơn VN tại NOIP trong lĩnh vực
Nông nghiệp, lâm nghiệp, nghề chăn nuôi, săn bắn, đặt bẫy, đánh cá
(lớp A01) giai đoạn 2010-2020 có 742 đơn đăng ký SC, GPHI

2. CÁC SÁNG CHẾ LIÊN QUAN TỚI THU HÁI, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN MÍT

Tra cứu tại:
- http://iplib.ipvietnam.gov.vn ;
- http://wipopublish.ipvietnam.gov.vn/wopublish-search/public/home?2
- http://ipplatform.vipri.gov.vn/

- Với từ khóa “Sấy nông sản”: có 40 đơn/bằng sáng chế , GPHI có liên quan
- Với từ khóa “Bảo quản nông sản”: có 23 đơn/bằng sáng chế , GPHI có liên quan
- Với từ khóa “Thu hái nông sản:: có 01 đơn/bằng sáng chế , GPHI có liên quan

Với từ khóa “Mít”:
Có 2 đơn đăng ký, sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp liên quan. Trong đó có
01 đã bị từ chối cấp bằng

2. CÁC SÁNG CHẾ LIÊN QUAN TỚI THU HÁI, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN MÍT
VD Một số SC, GPHI đã đăng ký tại NOIP

Sáng chế (được chấp nhận đơn): đề cập đến quy trình sấy mít bằng phương pháp sấy chân
không. Quy trình này bao gồm các bước: - Chuẩn bị nguyên liệu, ủ chín bằng bạt cùng với
khí đá; - Sơ chế loại bỏ hạt, lấy phần cơm mít cho đi thanh trùng từ 2 đến 3 phút và phải giữ
cho múi mít có màu tự nhiên, đạt độ chín vừa, không tróc lớp vỏ lụa; - Cấp trữ đông bằng
phương pháp cấp đông chậm ở nhiệt độ ít nhất là - 18oC trong ít nhất là 8 giờ; - Sấy mít chân
không trong lò sấy chân không; và Thành phẩm: phân loại mít sấy được nhằm loại bỏ những
sản phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng và phân hạng sản phẩm. Sản phẩm mít sấy tạo ra
vẫn giữ nguyên được màu sắc, mùi vị đặc trưng và thành phần dinh dưỡng của mít.

2. CÁC SÁNG CHẾ LIÊN QUAN TỚI THU HÁI, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN MÍT
VD Một số SC, GPHI đã đăng ký tại NOIP

Sáng chế đề cập đến hỗn hợp có tác dụng ức chế tổng hợp melanin chứa (% theo khối
lượng) 0,1% - 99,9% chiết suất từ cây mít và 0,1% - 99,9% chất chống oxy hoá. Sáng
chế cũng đề cập đến dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chứa hỗn hợp này.

2. CÁC SÁNG CHẾ LIÊN QUAN TỚI THU HÁI, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN MÍT
VD Một số SC, GPHI đã đăng ký tại NOIP

Sáng chế (được chấp nhận đơn) đề xuất phương pháp bảo quản nông sản sử dụng
côngtenơ lạnh (kho lạnh di động) bao gồm các bước: phân loại các loại nông sản cần bảo
quản, làm sạch sơ bộ nông sản cần bảo quản; xếp nông sản đã làm sạch sơ bộ vào dụng cụ
đựng dưới dạng các khay đục lỗ hoặc xếp lên các khung, dàn thoáng khí; phun bụi tro
trắng khô (thành phần chủ yếu là K2CO3) lên trên tất cả các nông sản cần bảo quản; kho
côngtenơ lạnh có các phương tiện để điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm thích hợp với loại nông
sản cần bảo quản, được thông khí bằng quạt thông gió và được kiểm soát diệt khuẩn luồng
khí vào kho bằng tia cực tím. Ưu điểm của giải pháp này là chi phí đầu tư thấp, có khả
năng cung cấp dịch vụ nhanh và cơ động, tránh được việc tự phát dùng chất cấm để bảo
quản, và đảm bảo cung cấp thực phẩm sạch cho người tiêu dùng.

2. CÁC SÁNG CHẾ LIÊN QUAN TỚI THU HÁI, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN MÍT
VD Một số SC, GPHI đã đăng ký tại NOIP

(Hoàng Thịnh , Nguyễn Trọng Thể , Đắclắc

VD1: Thiết bị và phương pháp sấy (đã được cấp bằng)
Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp sấy nông sản kết hợp giữa sấy cưỡng bức và
đối lưu tự nhiên dựa trên nguyên lý đảo trộn giữa các khoang sấy nhằm phân lớp nông sản
có độ ẩm thấp hơn nằm bên dưới và lớp nông sản có độ ẩm cao nằm bên trên. Trong đó
lớp nông sản bên dưới được đưa ra ngoài để bốc hơi tự nhiên và lớp nông sản bên trên
được đưa vào thay thế vị trí lớp nông sản bên dưới, đồng thời cung cấp thêm một lượng
nông sản mới vào các khoang sấy để tiếp tục quá trình sấy.

2. CÁC SÁNG CHẾ LIÊN QUAN TỚI THU HÁI, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN MÍT
VD Một số SC, GPHI đã đăng ký tại NOIP

Đã
được
chấp
nhận
đơng

Sáng chế đề cập đến máy sấy hút chân không đa năng bao gồm máy hút chân không nối
với vật chứa sản phẩm qua ống nối hút chân không; vật chứa sản phẩm có cửa đóng mở
để đóng hoặc mở vật chứa sản phẩm và vật chứa sản phẩm này được làm bằng vật liệu có
khả năng bức xạ nhiệt tốt; ống nối hút chân không có màng lọc khí. Khi vận hành máy
sấy hút chân không đa năng được đặt ở nơi có ánh sáng mặt trời vừa đủ và khi đó kết hợp
với ánh sáng mặt trời để gia nhiệt cùng với việc hút chân không, nên độ ẩm có trong thực
phẩm, nông sản vừa thu hoạch được sấy khô nhanh chóng nhưng vẫn giữ được hương vị
nguyên gốc.

2. CÁC SÁNG CHẾ LIÊN QUAN TỚI THU HÁI, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN MÍT
VD Một số SC, GPHI đã đăng ký tại NOIP

Công ty TNHH Tùng Lâm, Hà Nội

Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị cấp nhiệt điều khiển tự động để làm khô/sấy chè, cà
phê và các nông sản khác. Thiết bị này bao gồm lò (1) làm nóng chất tích nhiệt; buồng trao
đổi nhiệt (2) có các dàn tản nhiệt (2A); khoang sấy chứa nông sản cần sấy; hệ thống ống
dẫn nối với lò (1) thông qua máy bơm để chủ động dẫn chất tích nhiệt đã được làm nóng tới
dàn tản nhiệt của buồng trao đổi nhiệt và hồi lưu chất tích nhiệt trở về lò; đường ống không
khí nóng nối với buồng trao đổi nhiệt thông qua quạt gió để đưa không khí nóng từ buồng
trao đổi nhiệt vào khoang sấy; hệ thống điều khiển nối với lò để điều chỉnh lượng gió cấp
vào lò và/hoặc lưu lượng chất tích nhiệt cấp vào buồng trao đổi nhiệt, nhờ đó điều chỉnh
được nhiệt độ của khoang sấy theo yêu cầu.

3. GIỢI Ý GIẢI PHÁP KHAI THÁC SÁNG CHẾ LIÊN QUAN TỚI THU HÁI, BẢO
QUẢN VÀ CHẾ BIẾN MÍT
• Gia tăng sáng chế, sáng kiến thông qua thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát
triển công nghệ trong thu hái, bảo quả, chế biến nông sản (trong đó có mít)
Nguyễn Lâm Viên - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vinamit đã
tiêu tốn đến hơn 100 tỷ đồng để nghiên cứu công nghệ sấy đông khô.
Từ năm 2019, ông Nguyễn Lâm Viên đã có 5 đơn sáng chế Mỹ đã công bố
cho công nghệ sấy đông khô và các sản phẩm sử dụng công nghệ này, trong
đó có 4 Bằng sáng chế Mỹ đã được cấp (US10966439
B2, US10921058 B2, US10451346 B1, US10676797 B1). Những giải pháp
công nghệ trong các sáng chế để giúp nông sản giữ được “cái sự sống”. Bên
cạnh đó, ông cũng nộp một số đơn sáng chế/giải pháp hữu ích cho giải pháp
liên quan đến chế biến nông sản.
Nguồn: Noip, 2021

▪ Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất đa dạng hóa các sản phẩm từ nguồn
nguyên liệu Mít thông qua áp dụng sáng chế, sáng kiến, giải pháp hữu ích

3. GIỢI Ý GIẢI PHÁP KHAI THÁC SÁNG CHẾ LIÊN QUAN TỚI THU HÁI, BẢO
QUẢN VÀ CHẾ BIẾN MÍT

▪ Thúc đẩy nghiên cứu, triển khai các công nghệ chế biến các sản phẩm thực
phẩm từ thịt quả mít như: Chế biến mít xẻ múi đóng khay/hộp/túi, mít sấy
giòn, mít sấy dẻo, bột mít hòa tan.
▪ Hỗ trợ khai thác sáng chế để hoàn thiện công nghệ sấy vi sóng (sóng siêu
cao tần) trong chế biến và bảo quản nông sản, trong đó có mít.
▪ Hỗ trợ tìm kiếm, áp dụng sáng chế để hoàn thiện công nghệ, quy trình chế
biến mít sấy dẻo. Sau đó phổ biến, nhân rộng và chuyển giao cho địa phương
▪ Áp dụng sáng chế để hoàn thiện quy trình, công nghệ sản xuất phân bón vi
sinh từ phụ phẩm quả mít.

▪ Khai thác sáng chế phục vụ chế biến các sản phẩm thực phẩm từ phụ phẩm ăn
được của mít như: chế biến sản phẩm mít non đóng hộp, muối chua, nước
uống lên men từ xơ mít, bột hạt mít.
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