Chng trình phát trin tài sn trí tu giai on 2016-2020 c Th tng Chính ph phê duyt theo Quyt nh
s 1062/Q-TTg ngày 14/6/2016.
Mt trong nhng mc tiêu ca Chng trình là ào to chuyên môn, nghip v v s hu trí tu cho khong 1000 cá
nhân, tp trung vào các vin nghiên cu, trng i hc và doanh nghip. Chng trình cng hng n mc tiêu nâng
cao nhn thc ca các t chc, cá nhân v tài sn trí tu trong hi nhp kinh t quc t ca Vit Nam; h tr khai thác,
áp dng vào thc tin cho ít nht 50 sáng ch/gii pháp hu ích ca Vit Nam; h tr bo h, qun lý và phát trin
quyn s hu trí tu cho ít nht 70 sn phm c thù ca a phng, sn phm làng ngh mang a danh; h tr ít nht 100
doanh nghip, t chc khoa hc và công ngh trong vic xây dng và trin khai mô hình qun lý và phát trin
tài sn trí tu; h tr ng ký bo h quyn s hu trí tu trong và ngoài nc i vi các sn phm quc gia c Th tng
Chính ph phê duyt.
t c mc tiêu trên, Chng trình s h tr thit k, xây dng b công c tra cu, các gói thông tin s hu trí tu
chuyên ngành và h tr các t chc, cá nhân tip cn, khai thác thông tin s hu trí tu; h tr xây dng và trin
khai mô hình qun lý và phát trin tài sn trí tu trong các doanh nghip và t chc khoa hc và công ngh: T
chc b phn chuyên môn v tài sn trí tu; xây dng và trin khai quy trình phát hin, thng kê, ánh giá, qun
lý tài sn trí tu.
Chng trình cng h tr ng ký bo h, qun lý và bo v tài sn trí tu. Theo ó, ng ký bo h trong và ngoài nc i vi
các sn phm, dch v, u tiên các i tng là kt qu nghiên cu khoa hc, sn phm ch lc, sn phm quc gia, kiu
dáng sn phm và ging cây trng mi; qun lý và phát trin tài sn trí tu i vi các sn phm c thù ca a phng
mang a danh ã c bo h ch dn a lý, nhãn hiu chng nhn, nhãn hiu tp th; t chc trin khai các bin pháp bo
v và nâng cao hiu qu hot ng thc thi quyn s hu trí tu.
ng thi, Chng trình s gii thiu, qung bá và trin khai các hot ng xúc tin thng mi khác cho các tài sn trí tu
ca Vit Nam trong và ngoài nc; h tr khai thác, nâng cao giá tr và kh nng cnh tranh ca các sn phm,
dch v c bo h quyn s hu trí tu; h tr thành lp và vn hành các doanh nghip, t chc khai thác, thng mi
hóa tài sn trí tu...
Toàn vn Quyt nh s 1062/Q-TTg ngày 14/6/2016 có th ti v ti ây.
(Ngun: Cc S hu trí tu)

