Hi tho có s tham d ca i din S Du Lch, S Vn hóa và Th thao, S Nông nghip và Phát trin nông thôn, S
Công thng, Cc Qun lý th trng thành ph và i din UBND các qun, huyn, các trng i hc và doanh nghip,
làng ngh trên a bàn thành ph.

Hi tho trc tuyn“Tham vn ý kin hoàn thin án phát trin tài sn trí tu trên a bàn thành ph à Nng n nm 2030”

Vi mc ích tham vn ý kin ca các chuyên gia trong lnh vc SHTT, các c quan ban ngành có liên quan,
các trng i hc, các doanh nghip và hip hi doanh nghip, các nhà sáng ch, các cá nhân có hot ng
trong lnh vc SHTT hoàn thin án. Ti bui hi tho, Bà Trn Th Thùy Dng – Phó TP Qun lý công ngh, S
KH&CN ã phân tích thc trng v hot ng SHTT ti à Nng.
Theo ó, tính n ngày 31-12-2020, thành ph à Nng có 3.891 vn bng c cp (gm 3.712 nhãn hiu; 56
sáng ch và gii pháp hu ích; 123 kiu dáng công nghip). S lng n ng ký và vn bng nhng nm gn ây gia
tng hn so vi thi gian trc cho thy ã có s quan tâm ca xã hi và cng ng doanh nghip i vi lnh vc s hu trí
tu.
Trong ó, giai on 2016-2020, S KH&CN ã h tr ng ký bo h quyn s hu công nghip cho 27 nhãn hiu tp
th, nhãn hiu chng nhn cho 27 sn phm c trng ca a phng mang a danh. Ngoài ra, h tr xác lp quyn s
hu trí tu cho các sn phm ca doanh nghip.
i vi các sn phm c trng, S phi hp vi các a phng tin hành kho sát, chn la sn phm, ch th s hu h tr t
khâu xây dng h s ng ký, tra cu thông tin, xây dng quy ch s dng, bn vùng sn xut, thuyt minh v tính
cht, cht lng c trng ca sn phm mang nhãn hiu, h tr các chi phí trong quá trình xác lp quyn (nh chi phí
t vn, l phí np n ng ký và chi phí theo dõi n...). ng thi, theo dõi quá trình x lý n cho n khi sn phm c cp
vn bng và h tr các ni dung qun lý, phát trin nhãn hiu sau khi xác lp quyn.
Dù ã có các bin pháp y mnh phát trin tài sn trí tu và ã t c nhng kt qu tích cc song iu ó vn cha tng
xng vi tim nng, th mnh, vai trò, v trí ca thành ph. Nm 2020, à Nng ng th 6/63 tnh, thành ph trong c
nc v s lng n ng ký, tuy nhiên khong cách còn khá xa so vi Thành ph H Chí Minh và Hà Ni (ch bng
4% s lng n); các vn bng sáng ch, gii pháp hu ích còn rt ít, chim a s là nhãn hiu thông thng.

Nm 2020, à Nng ng th 6/63 tnh, thành ph trong c nc v s lng n ng ký

Nhn thc rõ nhng hn ch ó, S KH&CN ã tham mu UBND thành ph xây dng chng trình phát trin tài sn
trí tu tp trung ngun lc thúc y các hot ng s hu trí tu. n nay, UBND thành ph phê duyt cng chi tit xây
dng án phát trin tài sn trí tu trên a bàn thành ph à Nng n nm 2030 ti Quyt nh s 1126/Q-UBND ngày
5-4-2021.
Bà Lê Th Thc - Trng phòng QLCN, S KH&CN cho bit, án Phát trin tài sn trí tu trên a bàn thành ph
à Nng n nm 2030 kèm theo chng trình c th, làm c s t chc trin khai thc hin nhm nâng cao hiu qu hot
ng bo h, qun lý, khai thác và phát trin tài sn trí tu cho các sn phm, dch v ch lc, c thù ca a phng và
doanh nghip; ánh giá c thc trng v phát trin tài sn trí tu và các iu kin v nhân lc, t chc h tr phát trin tài
sn trí tu trên a bàn thành ph; Xác nh c mc tiêu cn t c, ni dung chng trình phát trin tài sn trí tu, a s
hu trí tu thành công c quan trng nâng cao nng lc cnh tranh, to môi trng khuyn khích i mi sáng to và
thúc y phát trin kinh t xã hi ca thành ph, phát trin doanh nghip; xut gii pháp phát trin tài sn trí tu
trên a bàn thành ph à Nng n nm 2030.
Trong ó, án xây dng 4 chng trình chính gm: Nâng cao nhn thc, cht lng ngun nhân lc v s hu trí tu;
tp trung vào ni dung h tr 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 Chng trình Mi xã mt sn phm - OCOP, sn phm thng mi mang tính c
trng, sn phm công nghip nông thôn tiêu biu, sn phm lu nim, sn phm ca các hp tác xã, làng ngh, sn
phm thuc lnh vc mi nhn ca thành ph, sn phm ca doanh nghip khoa hc và công ngh, doanh nghip

khi nghip i mi sáng to nhm gia tng s lng và cht lng tài sn trí tu ca các t chc, cá nhân; gia tng giá tr
các sn phm ca a phng và ci thin các ch s v s hu trí tu trên a bàn thành ph.
Ti hi tho, các chuyên gia và i din các n v ã óng góp mt s ý kin nh: cn y mnh h tr các hot ng nghiên
cu khoa hc, h tr doanh nghip i mi công ngh, doanh nghip khi nghip i mi sáng to tng cng to ra, phát
trin, khai thác và thng mi hóa tài sn trí tu.
ng thi, khuyn khích, thúc y các hot ng to ra và xác lp tài sn trí tu; nâng cao hiu qu qun lý, khai thác
và phát trin tài sn trí tu; thúc y, tng cng hiu qu thc thi và chng xâm phm quyn s hu trí tu nhm y mnh
trin khai các bin pháp bo v và nâng cao hiu qu hot ng thc thi quyn s hu trí tu; công nhn quyn, li ích
hp pháp ca các ch th ã c pháp lut tha nhn.

Bà V Th Bích Hu - PG S KH&CN Ch trì ti Hi tho trc tuyn

Vi các chng trình c th ang c xây dng, trong thi gian ti, thành ph s y mnh các hot ng h tr phát trin tài
sn trí tu tt c 4 khâu tr ct là sáng to, xác lp, khai thác và bo v, thc thi quyn s hu trí tu.
ây là các hot ng nhm trin khai có hiu qu Quyt nh s 2205/Q-TTg ngày 24-12-2020 ca Th tng Chính
ph phê duyt Chng trình phát trin tài sn trí tu n nm 2030 vi quan im i mi cn bn cách tip cn, góp phn a
s hu trí tu thc s tr thành công c quan trng thúc y i mi sáng to, nâng cao nng lc cnh tranh, phát trin
kinh t, vn hóa, xã hi ca thành ph.
Xuân Bình

