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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện Chiến lược phát triển sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Thực hiện Công văn số 5124/UBND -KHCN ngày 09/11/2020 của UBND
tỉnh Quảng Trị; Công văn số 3293/BKHCN-SHTT ngày 30/10/2020 của Bộ
Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược sở hữu
trí tuệ đến năm 2030, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị báo cáo kết quả
thực hiện, cụ thể như sau:
I. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược
Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Chiến lược
được triển khai thường xuyên và đầy đủ, đẩy mạnh nội dung tuyên truyền đa
dạng phong phú bằng các hình thức tổ chức các lớp tập huấn, tổ chức Hội thảo
và tuyên truyền trên Đài PTTH tỉnh và Báo Quảng Trị.…. qua đó đã giúp cấp,
các ngành, các địa phương và xã hội nắm bắt được các quan điểm, mục tiêu,
nhiệm vụ của Chiến lược.
Hội nghị tập huấn hướng dẫn đăng ký và xác lập quyền sở hữu công
nghiệp; Hội nghị bảo hộ và thực thi quyền Sở hữu công nghiệp; Hội nghị bảo hộ
quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc sản địa phương; Hội nghị hướng
dẫn các thủ tục hồ sơ đăng ký xác lập nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công
nghiệp do Sở KH&CN chủ trì, phối hợp diễn ra thường xuyên với nhiều đối
tượng trên địa bàn tham gia.
Công tác tham mưu ban hành văn bản trong lĩnh vực SHTT được quan
tâm. Đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý, cơ chế,
chính sách tạo điều kiện cho hoạt động SHTT: Công văn số 13/SKHCNQLCN_SHTT ngày 08/01/2020 về việc triển khai thực hiện Chiến lược Sở hữu
trí tuệ đến năm 2030; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh
về tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị... Qua đó giúp cho hoạt động SHTT của tỉnh ngày càng phát triển và
đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
Bên cạnh đó, việc triển khai Chiến lược được lồng ghép với việc thực hiện
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính
sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025 được ban hành với mục tiêu tiếp tục đẩy
mạnh việc ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao
năng lực của các tổ chức, cá nhân trong việc ứng dụng công nghệ mới, công
nghệ cao, tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động
sản xuất kinh doanh; từng bước tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh
nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, làm cho khoa học và công
nghệ là động lực quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

II. Tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược năm 2020
Hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh có bước chuyển biến
tích cực, đáp ứng được yêu cầu mới của thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội và hội
nhập. Nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân
về sở hữu trí tuệ được nâng lên. Công tác xây dựng, ban hành văn bản quản lý
theo hướng cụ thể, phù hợp, bám sát các chủ trương, chính sách, quy định của
Trung ương và thực tiễn hoạt động tại địa phương. Việc tuyên truyền thường
xuyên với nhiều hình thức đa dạng có tác dụng nâng cao hiểu biết và nhận thức,
thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường, đem lại giá trị kinh tế cho địa phương
như xây dựng chuyên mục KH&CN trong đó tập trung lĩnh vực SHTT phát trên
Đài truyền hình tỉnh; xây dựng CSDL nhãn hiệu hàng hóa, sổ tay hướng dẫn xác
quyền về sở hữu trí tuệ; tổ chức nhiều đợt tập huấn, hội thảo về sở hữu trí tuệ
trên địa bàn tỉnh.
Hoạt động thực thi quyền SHTT bước đầu có sự phối hợp giữa các cơ
quan hành chính nhà nước, các cơ quan tư pháp trong việc bảo vệ quyền SHTT.
Công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT đã
từng bước được tăng cường. Đồng thời, đã tích cực và chủ động phát hiện,
phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về SHTT; Nâng cao hiệu quả công tác
điều tra các vụ án hình sự về SHTT. Nhìn chung trong những năm gần đây, hoạt
động sản xuất hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT trên địa bàn tỉnh vẫn còn
xảy ra, nhưng với hình thức, quy mô nhỏ lẻ, phạm vi hẹp.
Các hoạt động hỗ trợ để tạo lập, phát triển TSTT trên địa bàn tỉnh đã được
triển khai, tập trung hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân kinh
doanh tạo dựng và bước đầu khai thác các chỉ dẫn thương mại cho sản phẩm,
dịch vụ của mình; Hỗ trợ đăng ký bảo hộ các nhãn hiệu hàng hóa; tuyên truyền,
tập huấn, tư vấn và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện để xác
lập, bảo hộ quyền SHTT cho các sản phẩm, hàng hóa.
Tập huấn kiến thức về SHTT, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá
nhân về TSTT: từ năm 2019-2020, tổ chức được 07 lớp tập huấn nâng cao kiến
thức về SHTT cho gần 300 lượt cán bộ các phòng ban thuộc UBND các huyện,
thành phố, chủ nhiệm các hợp tác xã (HTX) và Nhân dân trên địa bàn tham dự.
Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT trên các phương tiện
thông tin đại chúng.
Hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển TSTT cho các sản phẩm đặc sản, sản
phẩm chủ lực của địa phương. Đăng ký bảo hộ TSTT cho các sản phẩm đặc sản,
sản phẩm chủ lực của địa phương, đến nay đã có 09 sản phẩm đặc sản địa
phương: Gạo Gio Quang, Gạo sạch Cam An, Bún Sòng, Gà Cùa Cam Lộ, Hồ
tiêu Vĩnh Linh, Mướp đắng Lại An, Lạc Chiến Khu Ba Lòng, Dưa hấu Long
Quang, Nón lá Bố Liêu được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ; 11 hồ sơ đăng ký
bảo hộ quyền SHTT đã nộp đơn và chờ xem xét theo quy định.
Hỗ trợ quản lý, phát triển TSTT đối với các nhãn hiệu đã được bảo hộ: đã
triển khai được 03 dự án quản lý và phát triển NHTT đã được bảo hộ gồm
Chuối Hướng Hóa, Gạo Hải Lăng, Nước mắm Mỹ Thủy; Nước mắm Cửa Việt
và Rượu men lá Ba Nang.

Trong thời gian qua, một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã từng bước
khai thác, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ về SHTT, như: tra cứu thông tin về các
tình trạng bảo hộ văn bằng SHTT; sử dụng các dịch vụ tư vấn về đăng ký bảo hộ
quyền SHTT đối với nhãn hiệu hàng hóa...
Hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển TSTT: việc triển khai các nhiệm
vụ hỗ trợ trợ khai thác thương mại và phát triển TSTT chủ yếu tập trung vào
trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các hội nghị, hội thảo. Các sản
phẩm được bảo hộ và trong quá trình xác lập quyền SHTT đều được hỗ trợ thiết
kế bao bì, nhãn mác, hỗ trợ xây dựng cơ chế quản lý NHTT, xây dựng các tài
liệu kỹ thuật sản xuất nhằm duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa
được bảo hộ nhãn hiệu. Hỗ trợ tham gia các hội chợ, các triển lãm, trưng bày
nhằm quảng bá sản phẩm và từng bước xác lập các kênh tiêu thụ, kết nối thương
mại.
III. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chiến lược
Về cơ chế, chính sách: Tỉnh Quảng Trị đã bước đầu có một số cơ chế,
chính sách đặc thù về hỗ trợ, phát triển TSTT, tuy nhiên, hiệu quả khuyến khích
đông đảo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký bảo hộ SHTT, hỗ trợ phát
triển, khai thác TSTT cho các sản phẩm chủ yếu, sản phẩm đặc sản, làng nghề
vẫn chưa thực sự mạnh mẽ. Ngoài ra, cơ chế thúc đẩy khai thác TSTT được tạo
ra từ hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và phát triển công nghệ có sử
dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh chưa thực sự đủ mạnh.
Trong công tác quản lý nhà nước về SHTT: các cơ quan có chức năng
quản lý nhà nước về SHTT (Sở KHCN, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hiện nay thực hiện chức năng nhiệm vụ
một cách độc lập, chưa có sự phối hợp liên ngành. Việc hỗ trợ khai thác hiệu
quả dịch vụ công trực tuyến, số hóa dữ liệu về SHTT; tăng cường đầu tư, phát
triển hạ tầng, ứng dụng các công nghệ mới trong hoạt động xác lập, khai thác và
bảo vệ quyền SHTT chưa được quan tâm thực hiện, chưa có cơ sở dữ liệu về
SHTT của tỉnh, chưa khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu của quốc gia về SHTT,
chưa có sự kết nối đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước về SHTT tại địa
phương.
Trong hoạt động thực thi quyền SHTT: công tác kiểm soát hàng hóa xuất
nhập khẩu liên quan đến SHTT còn những bất cập, vẫn còn có hàng hóa nhập
khẩu vi phạm quyền SHTT vào nội địa; hành vi xâm phạm quyền SHTT trong
môi trường kỹ thuật số chưa được phát hiện và xử lý; các tranh chấp về SHTT
chưa được giải quyết bằng hình thức hòa giải; các doanh nghiệp, tổ chức, cá
nhân chưa thực sự chủ động tự bảo vệ quyền SHTT của mình; chưa có đội ngũ
giám định viên SHTT trên địa bàn tỉnh.
Trong công tác phát triển các hoạt động hỗ trợ về SHTT: trên địa bàn tỉnh
chưa có các tổ chức cung cấp dịch vụ về SHTT, do vậy các tổ chức, cá nhân trên
địa bàn tỉnh chưa có điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ
về SHTT (các tổ chức cung cấp dịch vụ chủ yếu ở các thành phố lớn, như Hà
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh...). Các hiệp hội ngành nghề, các hợp tác xã trên
địa bàn tỉnh hoạt động chưa thực sự hiệu quả trong việc khai thác, phát triển các
TSTT đã được bảo hộ.

Về nguồn nhân lực cho hoạt động SHTT: năng lực của đội ngũ quản lý
nhà nước chưa đồng đều, chưa theo kịp sự phát triển của KHCN (nhân tố quan
trọng dẫn đến sự thay đổi nhanh chóng trong việc bảo hộ các sáng chế, giải pháp
hữu ích, giống cây trồng mới...)
Về văn hóa SHTT trong xã hội: việc vi phạm quyền SHTT vẫn diễn ra khá
phổ biến, người tiêu dùng vẫn ưu tiên lựa chọn các sản phẩm là hàng vi phạm
quyền SHTT do giá cả cạnh tranh, gây khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức,
cá nhân có sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT trong phát triển sản phẩm, về lâu
dài gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói
riêng và cả nước nói chung. Đặc biệt hiện nay chưa có các chương trình giáo
dục phù hợp nhằm hình thành văn hóa SHTT trong xã hội.
Trong hợp tác và hội nhập quốc tế về SHTT: Tỉnh chưa có sự hỗ trợ hữu
hiệu cho việc thúc đẩy, bảo hộ, quảng bá quyền SHTT ở nước ngoài, do vậy
tiềm ẩn nhiều rủi ro do vi phạm quyền SHTT ở nước ngoài đối với các sản phẩm
của các doanh nghiệp của tỉnh.
Nguyên nhân:
Hình thức, quy mô sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đa số là nhỏ lẻ,
sản phẩm tiêu thụ chủ yếu là sản phẩm thô nên các hoạt động về đăng ký, phát
triển quyền SHTT chưa được quan tâm.
Thủ tục đăng ký bảo hộ các đối tượng SHTT theo quy định còn phức tạp
và mất nhiều thời gian.
IV. Đề xuất, kiến nghị
- Rút ngắn thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký xác lập quyền SHCN
nhằm giải quyết nhu cầu chính đáng của tổ chức/ cá nhân trong hoạt động sản
xuất, kinh doanh; phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong giai
đoạn hiện nay;
- Hướng dẫn đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp hành chính trong việc
xử lý xâm phạm quyền SHTT để công tác thực thi quyền được thực hiện có hiệu
lực và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục hỗ
trợ cho địa phương trong việc đào tạo cán bộ chuyên sâu về sở hữu trí tuệ nhằm
đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương./.
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