
Khuyến khích khai thác tài sản trí tuệ 

để biến tri thức thành của cải, vật chất 
(Chinhphu.vn) - Bên cạnh hoạt động xác lập, bảo hộ tài sản trí tuệ, cần tăng cường triển khai 

các chính sách khuyến khích khai thác tài sản trí tuệ. Đây là một trong những giải pháp đột phá 

để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, biến tri thức thành của cải, vật chất, phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước. 

 

Hội nghị Sở hữu trí tuệ năm 2023 - Ảnh: VGP/Hoàng Giang 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh như trên tại Hội nghị Sở hữu trí tuệ năm 

2023 do Bộ KH&CN phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào ngày 9/3. 

Đưa Luật Sở hữu trí tuệ sớm đi vào cuộc sống 

Hội nghị năm nay được tổ chức trong bối cảnh Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở 

hữu trí tuệ vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 6/2022. Luật Thanh tra năm 2022 

cũng đặt ra các vấn đề về cơ cấu tổ chức, chức năng, hoạt động của thanh tra sở hữu trí tuệ. 

Ngoài ra, TAND Tối cao đang xây dựng đề nghị xây dựng Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Tổ chức TAND để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10/2023, thông qua tại 

kỳ họp tháng 5/2024, trong đó có nội dung thành lập tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ ở 

TAND Cấp cao Hà Nội. 
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Bối cảnh thực tiễn trên đặt ra nhiều yêu cầu hơn với chất lượng ngày càng cao hơn đối với 

hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong năm 2023 và các năm tiếp theo. 

"Hiện nay, Luật Sở hữu trí tuệ đã được sửa đổi, bổ sung với nhiều nội dung được đánh giá là 

có tính đột phá. Nhiệm vụ trước mắt là khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn để luật 

sớm đi vào cuộc sống", Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh. Đồng thời Cục 

Sở hữu trí tuệ, các cơ quan liên quan, Sở KH&CN các địa phương rà soát các pháp luật liên 

quan đến hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, nhất là pháp luật về đầu tư, tài chính... 

Bên cạnh hoạt động xác lập, bảo hộ tài sản trí tuệ, theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, cần tăng 

cường hơn nữa việc triển khai các chính sách nhằm khuyến khích hoạt động khai thác tài sản 

trí tuệ. 

"Đây chắc chắn là một trong các giải pháp đột phá để Bộ KH&CN thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước về đổi mới sáng tạo, cũng như tạo các điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, 

viện, trường thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo, biến tri thức thành của cải, vật chất, phục 

vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho 

hay. 

Đây cũng là nội dung ngành KH&CN, Bộ KH&CN rất kỳ vọng vào sự vào cuộc mạnh mẽ của 

các doanh nghiệp, các viện, trường với tinh thần "doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi 

mới sáng tạo quốc gia; viện, trường là các chủ thể nghiên cứu mạnh". 

Ngoài ra, cần tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sở hữu trí tuệ, coi 

đây là một trong những giải pháp đột phá nhằm giải quyết dứt điểm tổn động trong hoạt động 

xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian tới. 

Về vấn đề hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đánh giá thời gian 

qua, Cục Sở hữu trí tuệ đã triển khai tốt hoạt động hợp tác quốc tế, cả song phương và đa 

phương, để tận dụng được nhiều nguồn lực quốc tế cho hoạt động của Cục. 

Thời gian tới, Cục Sở hữu trí tuệ cần tiếp tục chủ động, tích cực tham gia đàm phán các nội 

dung về sở hữu trí tuệ trong các hiệp định thương mại; bảo đảm thực thi nghiêm túc các điều 

ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tăng cường hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ các địa 

phương đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ ở các địa phương. 



 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tham quan một số 

gian hàng trong khuôn khổ Hội nghị Sở hữu trí tuệ năm 2023 - Ảnh: VGP/Hoàng Giang 

Bảo hộ các sản phẩm chủ lực ra nước ngoài 

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ ở các địa 

phương, doanh nghiệp, viện, trường; những vấn đề đặt ra cho hoạt động quản lý nhà nước về 

sở hữu trí tuệ ở địa phương khi có luật sở hữu trí tuệ sửa đổi; phương hướng tiếp tục triển khai 

Chiến lược Sở hữu trí tuệ trong thời gian tới… 

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay tỉnh Thừa Thiên 

Huế rất chú trọng đẩy mạnh phát triển tài sản trí tuệ gắn với phát triển thị trường KH&CN; tập 

trung phát triển KH&CN theo cơ chế thị trường, lấy doanh nghiệp làm trọng tâm.... 

Đến nay, toàn tỉnh có 2.041 đơn đăng ký nhãn hiệu, đã được cấp 1.196 giấy chứng nhận nhãn 

hiệu; trong 107 đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã được cấp 82 văn bằng bảo hộ độc 

quyền; trong 80 đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích đã được cấp 18 văn bằng bảo hộ 

độc quyền. 

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 2 chỉ dẫn địa lý (tinh dầu tràm Huế, nón lá Huế), 5 nhãn hiệu 

chứng nhận (bún bò Huế, thủ công mỹ nghệ Huế, Festival nghề truyền thống, nông sản Nam 

Đông, Giải thưởng Cố Đô về khoa học công nghệ) và 49 nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm 

tôm chua Huế, bún Vân Cù, gạo đỏ Quảng Điền, làng nghề nước mắm An Dương, dệt dèng A 
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Lưới, cam Nam Đông, gạo Phú Hồ, cây ném Điền Hương... Hiện tại đang làm thủ tục bảo hộ 2 

chỉ dẫn địa lý và nhiều nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể khác. 

Tỉnh cũng đã ban hành các văn bản nhằm thúc đẩy hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ như: Quy 

định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển 

tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 - 2030, đến nay đã hỗ trợ cho 

trên 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua các hoạt động bảo hộ thương hiệu sản 

phẩm, gải pháp hữu ích, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hóa; UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa 

Thiên Huế giai đoạn 2021-2025…. 

Trong thời gian tới, Thừa Thiên Huế mong muốn Bộ KH&CN hỗ trợ tỉnh trong việc đăng ký 

bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm chủ lực ra nước ngoài. 

Theo ông Trần Lê Hồng, Phó Cục Sở hữu trí tuệ, trong thời gian qua, hoạt động sở hữu trí tuệ 

ngày càng gắn kết với hoạt động chung của Chính phủ, Bộ KH&CN, các bộ, ngành và địa 

phương.  

Năm 2022, lượng đơn nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ tăng cao (7,1%), trong đó đơn đăng ký xác 

lập quyền sở hữu công nghiệp tăng 3,3% so với năm 2021; lượng văn bằng bảo hộ cấp ra tăng 

8,3% so với năm 2021. Kết quả giải quyết đơn đơn khiếu nại và đơn đề nghị chấm dứt, huỷ bỏ 

hiệu lực văn bằng bảo hộ tăng 18%; số lượng đơn liên quan đến văn bằng bảo hộ tăng 18%, 

kết quả xử lý các loại đơn sau cấp văn bằng bảo hộ tăng 4% so với năm 2021. 

Ở cấp địa phương, các Sở KH&CN luôn là một địa chỉ tin cậy để người nộp đơn, doanh 

nghiệp đề nghị giúp đỡ, tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ về các thủ tục xác lập quyền sở hữu công 

nghiệp.  

Năm 2022, đã có gần 4.000 lượt cá nhân, tổ chức được các Sở KH&CN tư vấn, hướng dẫn về 

sở hữu công nghiệp trong đó có 3.505 lượt về nhãn hiệu, 135 lượt về kiểu dáng công nghiệp, 

100 lượt về sáng chế và hàng trăm lượt về các đối tượng khác. 

Trong năm 2022, đã có 38 tỉnh, thành phố ban hành 57 văn bản thể hiện các cơ chế, chính sách 

phát triển tài sản trí tuệ dưới các hình thức khác nhau, 132 nhiệm vụ được các địa phương triển 

khai thực hiện với 118 sản phẩm đặc thù địa phương được hỗ trợ bảo hộ, quản lý quyền sở hữu 



công nghiệp (21 chỉ dẫn địa lý, 52 nhãn hiệu chứng nhận và 45 nhãn hiệu tập thể), 268 doanh 

nghiệp và 320 tổ chức tập thể được hỗ trợ, gần 19.000 lượt người được tập huấn, đào tạo về sở 

hữu trí tuệ. 

Tuy nhiên, kết quả hoạt động nói chung vẫn không đồng đều và tại nhiều địa phương hoạt 

động này chưa phát huy tác dụng tương xứng với vị trí, vai trò của cơ quan lãnh đạo, điều 

hành hoạt động sở hữu trí tuệ. 

Nhiều địa phương, nhất là ở những nơi mà hoạt động thị trường còn kém sôi động, hoạt động 

sở hữu trí tuệ còn đơn giản, vai trò quản lý nhà nước mờ nhạt, bị động, vẫn còn tình trạng 

trông chờ hoặc giẫm chân lên nhau giữa các cơ quan quản lý có liên quan. Năng lực, kiến thức 

chuyên môn về sở hữu trí tuệ của các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở các địa phương 

còn bất cập, tình trạng lúng túng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, trông 

chờ, lệ thuộc vào ý kiến của cơ quan chuyên môn ở Trung ương còn phổ biến. 

Đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, khuyến khích, 

nâng cao hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ..., ông Trần Lê Hồng cho rằng, các Sở KH&CN cần 

phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành ở địa phương trong việc tham mưu, tổ chức triển khai 

chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ, hướng dẫn, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 

thực hiện các hoạt động sở hữu trí tuệ của mình, từ việc đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ 

cho đến khai thác, sử dụng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.  

Từ đó góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện và hiệu quả hệ thống sở hữu trí tuệ của 

Việt Nam, thúc đẩy hơn nữa hoạt động đổi mới sáng tạo, làm giàu tài sản trí tuệ - một nguồn 

tài nguyên tạo nên nội lực quốc gia phục vụ trực tiếp cho sự phát triển bền vững. 

Hoàng Giang 

  

  

Nguồn: Báo điện tử Chính phủ. 


