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Ngày 23/8, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) và Hiệp hội thúc đẩy sáng
chế Hàn Quốc (KIPA) đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong việc thực hiện thúc đẩy sáng tạo
khoa học công nghệ tại Việt Nam.

  

Phóng sự của VTV2 về Lễ ký kết hợp tác giữa KIPA và VIFOTEC

  

  

Theo thỏa thuận hợp tác, Quỹ VIFOTEC sẽ là đơn vị đầu mối của Việt Nam tham gia Triển lãm
quốc tế về sáng tạo khoa học công nghệ Seoul - Hàn Quốc (SIIF) diễn ra vào tháng 11 tới. Do
đó, các thủ tục đăng ký tham gia triển lãm quốc tế SIIF phải được thực hiện thông qua Vifotec.
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http://vtv.vn/video/nhip-song-cong-nghe-31-8-2017-243456.htm
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  KIPA sẽ hỗ trợ VIFOTEC trong việc quảng bá, hỗ trợ các tác giả của phía Việt Nam. VIFOTECsẽ hướng dẫn các tác giả đăng ký tham gia triển lãm, quảng bá các tài liệu về triển lãm như tờrơi, tập quảng cáo, áp phích. VIFOTEC nhận đơn đăng ký tham gia từ phía Việt Nam cũng nhưthành lập đoàn đi tham quan tại Seoul Hàn Quốc.  

  Tại buổi ký kết, Tọa đàm “Quản lý và hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ” cũng diễn ra với nhiều nộidung trao đổi sôi nổi.  Trong bài diễn thuyết “Quản lý và hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ” của mình, Chủ tịch Hiệp hộithúc đẩy sáng chế KIPA, TS. Lee Joon Seok cho rằng, quản lý sở hữu trí tuệ là thông qua đó đểtăng năng lực cạnh tranh và đảm bảo tăng trưởng dài hạn cho doanh nghiệp. Sở hữu trí tuệ làtài sản kinh doanh quan trọng nhất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong kỷ nguyên cáchmạng công nghiệp lần thứ 4. Phát triển công nghệ dựa trên nền tảng sở hữu trí tuệ và tích cựcsử dụng các tài sản sở hữu trí tuệ. Theo ông, trong thời gian tới Việt Nam cần mở rộng quy môgiao dịch, trao đổi sáng chế ra thị trường quốc tế.  
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  TS Lê Văn Tri, Công ty BIFI, là một trong những người có nhiều sáng chế đăng ký nhất ở ViệtNam hiện nay (21 sáng chế) chia sẻ: ở Việt Nam, có một sáng chế đã rất khó, nhưng việc đăngký bản quyền cho sáng chế đó cũng không kém phần khó khăn. Đặc biệt, định giá sáng chế ởViệt Nam là điều cực kỳ khó. Để mọi người quan tâm đến sáng chế của mình chỉ bằng cách tậptrung phát triển thương hiệu mà có sử dụng ứng dụng sáng chế đó.  

  Chiều cùng ngày, đại diện VIFOTEC và KIPA đi tham quan công ty BIFI của TS Lê Văn Tri tại814 Láng Hạ và xưởng sản xuất ở khu công nghiệp Nam Từ Liêm, là những địa điểm đang ápdụng những sáng chế vào sản xuất kinh doanh hiệu quả tiêu biểu của Việt Nam.  
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