Ngày 9/5, Cc S hu trí tu (B Khoa hc và Công ngh) ã t chc ta àm "Vai trò ca s hu trí tu vi phát trin kinh t - xã hi" có
s tham gia ca nhiu chuyên gia T chc S hu trí tu th gii (WIPO), i din các b ngành. Cuc ta àm t chc trong bi cnh
Chin lc s hu trí tu quc gia ca Vit Nam ang c xây dng và s trình Chính ph phê duyt vào tháng 6/2019.
B trng Khoa hc và Công ngh Chu Ngc Anh cho bit, xây dng d tho Chin lc, Ban son tho và T biên tp c thành lp vi
s tham gia ca các thành viên n t các b, ngành, t vn ca các chuyên gia WIPO... Tuy nhiên làm th nào gn kt ni
dung s hu trí tu vào các chính sách phát trin kinh t - xã hi khi Chin lc c ban hành trong bi cnh cuc cách mng công
nghip ln th t là vn mong nhn c t vn t chuyên gia.
Theo ó 5 câu hi tp trung làm rõ làm th nào Chin lc s hu trí tu quc gia là mt thành phn quan trng ca h thng i mi
sáng to quc gia, t ó thúc y sáng to ca mi t chc, cá nhân và doanh nghip trong xã hi; các gii pháp thúc y ng dng và
thng mi hóa tài sn trí tu i vi các trng i hc, nhóm khi nghip sáng to và các doanh nghip ng dng và khai thác tài sn
trí tu, công ngh trong sn xut, kinh doanh? Vic h tr chính sách và công c cho các doanh nghip tng bc có c chin lc s
hu trí tu ca riêng mình?...

B trng Chu Ngc Anh t câu hi vi chuyên gia.

Ông Andrew Ong, Ph trách Vn phòng khu vc châu Á Thái Bình Dng, WIPO cho rng, cn liên kt tt c các ngun lc,
thúc y s sáng to nng ng trong khu vc t nhân. Chú trng hn na n các vin/trng có nhng nghiên cu và công ngh phù
hp hn, gia tng s lng n ng ký ca ngi Vit Nam so vi nc ngoài. làm c, cn có h thng s hu trí tu c qun lý ng b (phi hp gia
chính ph, quc gia, khi hc thut, cá nhân, doanh nghip, vin/trng...). ây cng là iu mà Hàn Quc và Trung Quc ã làm
trong 5 nm qua.
Ông Andrew Ong cng gi ý Vit Nam cn xây dng i ng trung gian kt ni gia doanh nghip và các nhà nghiên cu. Các
vn phòng chuyn giao công ngh có th tr thành ni kt ni các mng li các ngun lc này ngày càng có nhiu sáng ch. "Ch
khi mt quc gia to ra c nhiu sáng ch thì các bên s t có nhu cu và kin thc bo v sn phm s hu trí tu ca h và ngi khác",
ông Andrew Ong nói.

Ông Andrew Ong phát biu ti ta àm.

Ông Scot Morris, chuyên gia t vn xây dng ca WIPO cho rng, s có thách thc khi kt ni ch th sáng to và doanh
nghip, nhng mt trong cách thc quan trng là Chin lc cn có các iu khon khen thng khuyn khích n v thi thc thi tt.
Ly ví d v h thng quyn tác gi c thc hin bi Cc Bn quyn tác gi ca B Vn hóa Thông tin bao gm các quyn tip cn, kt ni
các t chc...Tuy nhiên, các ch th sáng to ra các sn phm mi thì chính sách phi tht s hu ích mi khuyn khích doanh
nghip to ra các sn phm hu ích trong bi cnh công nghip s.
Thc t s lng sáng ch, nhãn hiu, kiu dáng công nghip, ging cây trng, các tác phm vn hc - ngh thut ca Vit Nam c to
ra và c bo h không ngng gia tng trong nhng nm qua, nhng s lng tài sn trí tu có giá tr cao, có kh nng cnh tranh quc
t ca Vit Nam không nhiu, ít sn phm có giá tr cao, ít sn phm có giá tr cnh tranh cao trong khu vc cng nh toàn cu.
Th trng B Khoa hc và Công ngh Phm Công Tc cho rng Chin lc s hu trí tu quc gia c xây dng và khi c ban hành s là
du n giúp kinh t phát trin, t ó mi ngành s xây dng chin lc cho riêng mình. Theo ó Chin lc phi có cách tip cn, mc
tiêu, nhim v, gii pháp và l trình trin khai phù hp, không tách ri vi l trình phát trin kinh t- xã hi. Cn phi nâng cao nng
lc và hiu qu ca hot ng xác lp, bo h và thc thi quyn s hu trí tu; quan tâm n nâng cao nhn thc ca xã hi v vai trò ca
quyn s hu trí tu, ý thc tôn trng và bo v quyn s hu trí tu. Tt c nhng yu t trên óng vai trò quan trng trong khuyn khích
nghiên cu, khuyn khích hot ng i mi sáng to.
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