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Đó là số liệu báo cáo tổng kết tại cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình phát triển tài sản trí tuệ
tỉnh Vĩnh Long (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo Chương trình) được tổ chức vừa qua tại Sở
KH&CN với sự tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình (theo Quyết định số
2546/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo
Chương trình giai đoạn 2016 - 2020).

Tại đây, các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình được nghe Báo cáo kết quả triển khai thực
hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2017 và kế hoạch năm 2018; xem xét danh
sách và nội dung hỗ trợ đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp; góp ý dự thảo Quy chế phối
hợp thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 nhằm đảm bảo thực hiện tốt nội dung và mục
tiêu của Chương trình đã được phê duyệt (theo Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày
24/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình giai đoạn 2016 - 2020).

Theo đó, năm 2017, Chương trình đã hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn 45 hồ sơ đăng ký xác lập quyền
sở hữu công nghiệp; phát triển tài sản trí tuệ 3 công ty và 1 hợp tác xã… Tính đến tháng
10/2017, Vĩnh Long có 1.020 văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ (trong đó: 906 nhãn
hiệu; 104 kiểu dáng công nghiệp; 2 sáng chế và 7 giải pháp hữu ích; 1 chứng nhận chỉ dẫn địa
lý sản phẩm bưởi Năm Roi Bình Minh)…

Năm 2018, tiếp tục thực hiện các nội dung: đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính
sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ; hỗ trợ xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản
trí tuệ của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đặc biệt chú trọng
công tác tuyên truyền, rà soát nhu cầu doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp có tiềm năng,
tăng cường hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn và thiết kế (logo, bao bì, tem, nhãn, kiểu dáng…).
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Thực hiện tốt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long sẽ góp phần nâng cao nhận
thức cho các đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh và cộng đồng về tầm quan trọng của sở hữu
trí tuệ, hình thành ý thức đăng ký xác lập quyền, bảo vệ tài sản trí tuệ nhằm nâng cao chất
lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, phù hợp với xu thuế hội nhập ngày càng
sâu rộng của nền kinh tế.

(Sở KH&CN Vĩnh Long)
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