Trong bi cnh toàn cu hoá và hi nhp kinh t quc t, s hu trí tu ngày càng khng nh tm quan trng trong
mi lnh vc ca nn kinh t quc dân. Vic xây dng và hoàn thin h thng bo h quyn SHTT, cng nh khuyn
khích, h tr phát trin tài sn trí tu ngày nay ang tr thành òi hi có tính toàn cu và tr thành mt ni dung
quan trng trong các hot ng kinh t - xã hi ca t nc. nh giá tài sn trí tu là mt trong nhng công vic có ý
ngha quan trng trong hot ng thng mi hoá tài sn trí tu t ó to iu kin hình thành và phát trin th trng
khoa hc công ngh.
Nm trong chui các hot ng h tr sáng to ti Vit Nam, trong ba ngày t 5-7/6/2013 ti Hà Ni và 1012/6/2013 ti TP. H Chí Minh ã din ra Hi tho quc gia v nh giá tài sn trí tu. ây là hot ng c thc hin trong
khuôn kh chng trình hp tác gia T chc s hu trí tu th gii WIPO và Cc S hu trí tu vi s tài tr ca Qu tín
thác Australia. Tham d các hi tho có trên 150 i biu n t các vin nghiên cu, trng i hc, c quan qun lý
nhà nc có liên quan trên khp c nc.
Phát biu khai mc Hi tho ti Hà Ni, Th trng B Khoa hc và Công ngh Trn Vn Tùng ã nhn mnh tm quan
trng ca vic thng mi hoá tài sn trí tu i vi hot ng sáng to, nhu cu thc t cn phi có nhng chính sách, quy
nh phù hp và kh thi i vi vic ánh giá kt qu nghiên cu ca các nhà khoa hc, to iu kin cho các n v, t chc
có th xác nh giá ca công ngh va m bo li ích ca nhà sáng to ng thi c các c quan qun lý chp nhn và
phù hp vi các tiêu chun k toán, kim toán.
Trong phn khai mc, bà Olga Spasic chuyên gia ca WIPO ã gii thiu WIPO vi t cách là c quan
chuyên môn ca Liên hp quc ang tin hành nhiu hot ng hp tác vi các quc gia h tr khai thác hiu qu
quyn s hu trí tu, c th nh hp tác trong thúc y chuyn giao công ngh và kt qu sáng to, tp trung vào các
doanh nghip va và nh vi mc ích giúp các i tng này tng cng nng lc cnh tranh và khai thác hiu qu
quyn s hu trí tu. Hi tho này c din ra nhm thc hin mc tiêu h tr hot ng chuyn giao công ngh.
Hi tho tp trung vào nhng ni dung c bn v nh giá tài sn trí tu nh nh giá trong giai on trc thng mi hoá
phc v mc ích xác nh giá tr tài sn ca trng i hc/vin nghiên cu cng nh quyt nh vic có np n ng ký bo h
hay không và nh giá trong giai on thng mi hoá nhm xác nh giá tài sn trí tu chuyn giao, góp vn,
thành lp doanh nghip khi ng… Hi tho c tin hành di s trình bày và hng dn tho lun ca các chuyên gia
có kinh nghim v nh giá tài sn trí tu trên th gii. Các i biu tham d hi tho c chia thành các nhóm và tích
cc, sôi ni thc hành theo nhng tình hung c th t ra trong bài ging cng nh nhng tình hung thc t ca i biu.
Kt thúc hi tho, các ging viên và i biu u ánh giá cao kt qu ca Hi tho vi hy vng t nhng kin thc thu nhn c
t Hi tho, các i biu tham d s là nhng ht nhân góp phn vào vic hoch nh chính sách pháp lut hoc trc tip
tham gia vào hot ng nh giá công ngh phc v cho mc tiêu phát trin kinh t xã hi./.
Các i biu tham d hi ngh
(Ngun: www.noip.gov.vn)

