Vào nm 2000, các quc gia thành viên ca T chc S hu trí tu th gii (WIPO) ã ch nh ngày 26 tháng 4 Ngày mà Công c thit lp t chc S hu trí tu th gii có hiu lc vào nm 1970 - là Ngày S hu Trí tu Th gii vi
mc ích "nâng cao nhn thc v cách mà bng sáng ch, quyn tác gi, thng hiu và thit k tác ng n cuc sng
hàng ngày" và " biu dng tính sáng to, s óng góp ca nhng ngi sáng to và nhng ngi i mi vào vic phát
trin các xã hi trên toàn cu".
Theo ó, mi nm vào ngày 26 tháng 4, WIPO li a ra mt ch hng n vic tìm hiu v vai trò ca quyn s hu trí
tu trong vic khuyn khích i mi và sáng to. Ch ca World IP Day nm nay là: Thay i quyn lc: Ph n
trong i mi và sáng to[1].

Chin dch k nim Ngày s hu trí tu th gii nm nay tôn vinh tài nng, s khéo léo, ham hc hi và s can m ca
ph n - nhng ngi bng lao ng sáng to ca mình ang thay i th gii và nh hình tng lai chung ca chúng ta.
Mi ngày, nh ph n mà nhng sáng ch mi l và nhng sáng to nâng cao cht lng cuc sng ã xut hin làm bin
i cuc sng ca chúng ta và nâng cao tm hiu bit ca con ngi trong các lnh vc t vt lý thiên vn n công ngh
nano, t y hc n trí tu nhân to và công ngh robot.
Và trong lnh vc sáng to, dù trong ngành in nh, phim hot hình, âm nhc, thi trang, thit k, iêu khc,
khiêu v, vn hc, ngh thut hay các lnh vc khác, ph n ang tái hin vn hoá, thách thc các gii hn ca ngh
thut và hình thc biu hin sáng to, a chúng ta vào th gii ca nhng tri nghim và hiu bit mi.
Nhng óng góp y cm hng và quan trng ca vô vàn ph n trên khp th gii ang to ra thay i trong th gii ca
chúng ta. Thái "có th làm c" ca ph n là ngun cm hng cho tt c chúng ta. Và nhng thành tu áng ghi
nhn ca h là di sn vô giá cho các em gái hôm nay n vi khát vng tr thành các nhà sáng ch và ch th
sáng to trong tng lai.

Hn bao gi ht, ngi ph n ang m nhn vai trò lãnh o và có ting nói quyt nh trong gii khoa hc, công ngh,
kinh doanh và ngh thut. ây là thông tin tt p. Vi s chung tay ca ph n và nam gii, chúng ta s cng c tim
nng ca nhân loi và nâng cao nng lc ca chúng ta làm phong phú nn vn hóa chung và to ra các gii
pháp hiu qu xóa ói, gim nghèo, nâng cao sc kho toàn cu và bo v môi trng.
ã n lúc chúng ta cùng suy ngm làm sao càng ngày càng có nhiu ph n và các em gái trên khp th gii
tham gia vào hot ng i mi và sáng to, cng nh ti sao iu ó li quan trng nh vy.
Ch k nim Ngày S hu trí tu th gii nm nay là c hi nêu bt cách thc mà h thng s hu trí tu có th h tr nhng
ph n có t cht i mi và sáng to (và thc ra là tt c mi ngi) trong n lc tìm kim nhm a nhng ý tng mi l ca h
ra th trng.
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