Ngày 08/9/2014, ti Hà Ni, Cc S hu trí tu (SHTT) - B Khoa hc và Công ngh phi hp vi T chc S hu trí tu th gii (WIPO)
t chc Hi tho "SHTT và thng hiu sn phm dành cho Cm-pu-chia, Lào, My-an-ma và Vit Nam (CLMV)".
Tham d hi tho có Lãnh o Cc SHTT, các ging viên là chuyên gia cao cp n t WIPO và Vit Nam cùng các i din n t
Cm-pu-chia, Lào, My-an-ma và Vit Nam, các i din doanh nghip (DN)…

Mc ích ca hi tho nhm trao i thông tin, chia s và hc hi kinh nghim t nhng chuyên gia giu kinh nghim, các nc thành
công trong vic xây dng thng hiu nhm qung bá và phát trin các sn phm a phng.

Phát biu ti hi tho, ông Trn Hu Nam, Phó Cc trng Cc SHTT cho bit, SHTT ngày càng khng nh vai trò quan trng
trong s tng trng và phát trin kinh t ca mi doanh nghip, t chc và mi quc gia trên toàn th gii c bit là i vi nn kinh t tri
thc mà Vit Nam và các nc khác ang hng ti. Xây dng chin lc thng hiu nhm qung bá sn phm a phng ang thc s tr
thành mt trong nhng công c chin lc trong vic nâng cao uy tín, v th và kh nng cnh tranh ca các doanh nghip cng
nh ca các nn kinh t ca các quc gia trên toàn th gii.
Thc tin cho thy nhiu công ty doanh nghip trên toàn th gii ã rt thành công và tr nên ni ting nh qung bá các sn phm
a phng và xác nh các sn phm a phng xây dng chin lc thng hiu. i vi các DN, quyn SHTT óng mt vai trò rt quan
trng và trong xu hng hi nhp kinh t quc t hin nay, khi thng hiu ca mình c bo h và khai thác mt cách ti u s giúp các
DN tng cng sc mnh, nâng cao v th uy tín, kh nng cnh tranh th phn, doanh thu và li nhun.
Cng theo bà Francesca Toso, Chuyên gia cao cp, Ban Châu Phi và các d án c bit- WIPO, hi tho còn là din àn
báo cáo viên các nc trao i, bàn cách s dng công c SHTT nh th nào cho hiu qu xây dng thng hiu ca sn phm ca a
phng là mt chin lc quan trng to giá tr cho các sn phm mà trc kia cha nhn c s ghi nhn thích áng.
c bit, vic s dng thích hp quyn SHTT mà c th là ch dn a lý cng nh vic to ra giá tr sn phm và gia tng xut khu trong
thc t s phc v c lc cho mc tiêu phát trin kinh t xã hi ca t nc.
Vi nhn thc ó Vit Nam cng nh các nc ang phát trin khác cn thc hin các k hoch cn thit cho vic phát trin thng hiu ca
sn phm và nâng cao kh nng cnh tranh thông qua chin lc qung bá thng hiu, i tng liên quan cht ch n vic s dng và
khai thác SHTT.
Trong khuôn kh ca hi tho s din ra các tham lun vi ch : Vai trò ca SHTT trong vic gia tng giá tr sn phm ca a phng;
Xây dng Chin lc thng hiu nhm qung bá sn phm a phng: t kho sát n tip th thng hiu; Kinh nghim ca các Quc gia
trong vic s dng Chin lc thng hiu…
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