Nhm khuyn khích các hot ng sáng ch, sáng to ra nhng công ngh có tính ng dng rng rãi, d dàng và
không tn nhiu chi phí, góp phn vào s phát trin ca cng ng a phng và cng nh s phát trin ca t nc. B
Khoa hc và Công ngh cùng các c quan nh T chc S hu trí tu th gii (WIPO), các S Khoa hc và Công
ngh thành ph Hà Ni, H Chí Minh, à Nng và Tp chí S hu trí tu và Sáng to ã ng t chc Cuc thi Sáng ch
nm 2014.
Theo Th l Cuc thi, tt c các kt qu sáng to là i tng bo h sáng ch (gi tt là gii pháp k thut) thuc mi lnh vc
k thut có thi im to ra ln u tiên c ng dng ti Vit Nam sau ngày 31/12/2008 và cha tham gia Cuc thi
Sáng ch nm 2013 u c ng ký tham gia. Gii thng ca Cuc thi gm 1 gii nht tr giá 100 triu ng; 01 gii nhì tr
giá 50 triu ng; 01gii ba tr giá 30 triu ng và 12 gii khuyn khích tr giá 10 triu ng.
Bên cnh ó Ban T chc Cuc thi Sáng ch toàn quc nm 2014 còn trao gii thng cho các doanh nghip ch
ng s dng h thng s hu trí tu vào hot ng sn xut và kinh doanh vi danh hiu tôn vinh "Doanh nghip sáng
to" khi doanh nghip áp ng mt trong các tiêu chí nh: Có bin pháp qun lý và khuyn khích hot ng sáng
to trong doanh nghip; Tích cc s dng thông tin sáng ch nhm h tr hot ng nghiên cu và trin khai; Có
các tài sn s hu trí tu c bo h nh sáng ch, nhãn hiu, kiu dáng công nghip và các i tng s hu trí tu
khác…
Ti thành ph à Nng, Ban T chc Cuc thi ã c thành lp vi s tham gia ca Lãnh o S Khoa hc và Công ngh,
Liên hip các hi Khoa hc và K thut, Vn phòng i din Cc S hu trí tu ti à Nng… n v thng trc Cuc thi là
Phòng Qun lý S hu trí tu và hp tác Khoa hc và Công ngh - S Khoa hc và Công ngh. Ban T chc có
nhim v tuyn chn gii thiu các gii pháp tham d Cuc thi toàn quc nm 2014, t chc tuyên truyn, gii thiu,
kho sát các n v tim nng và hng dn ng ký d thi.
Thành ph à Nng c ánh giá là mt trong nhng n v có nhiu gii pháp k thut thuc các lnh vc nh in, in t, c
khí, ch to… c gii thng Vifotec và các Cuc thi sáng to khoa hc k thut toàn quc, nhng gii pháp này có
tính ng dng cao, em li hiu qu kinh t cho n v, doanh nghip.
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