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UBND TINH KHANH HOA CQNG HOA XA H(>I CHU NGHiA VItT NAM SO KHOA HQC VA CONG NG~ Dc)c lap_ Ttr do - Hanh phuc 
S6 USfi/SKHCN-QLChN 

V/~ .tufen truye~, huong ung Ngay D6i 
men sang t~o va S& him tri tu~ the gicn 

Khanh Hoa, ngay A3 thang 4 niim 2022 

Kinh ! :ui: 
VIEN NGHIEN cuu .. . : , . 

NUOI TRONG THUY SAN ID 

,.., S6: .... ,j~·· ·· ·· ········· 
DEN Ngay~/~ 
Chuytn: ......... .... ...... .. .... ... .. ... .... .. . 
S6 va ky hi~u HS: ......... .. ..... ........ . 

- Ca~" So: Th?ng_ .tin va Truy€n thong, Cong thucmg, Nong n~h1~p va Phat tnen nong than, Van hoa va Th~ thao, Giao due va Dao t~o; · 
- UBND cac huyen, thi xa, thanh ph3; 
- Cac Vien, Truong I>~i hQc; 
- I>~i Phat thanh va TruySn hinh Khanh Hoa; 
- Cong thong tin dien tu tinh Khanh Hoa· 

' - _B_ao_KbanlLH0_a._ __ 

Ho~t dQng df>i m6i sang t~o (I>MST) va so huu tri tue (SHTT) c6 y nghia, vai tro quan tn;mg tr_ong phat tri€n khoa hQc va cong nghe ciing nhu kinh tS - xa h◊i giai do~n hien nay, nham xay d\fng xa hQi b€n vfrng va thuc d§y S\f phat tri~n mQi m~t cua con nguoi. Lien hgp qu6c (UN) da chQn ngay 21/4 hing nam la Ngay d6i m6i sang th€ gi6i va ngay 26/4 hing nam dugc Tf> chuc So huu tri tue th€ gi6i (WIPO) chQn la Ngay So hiiu tri tue th€ gi6i. 

Th\l'c hi~n dS nghi cua BQ Khoa hQc va Cong nghe t~i van ban s6 539/BKHCNTCCB ngay 16/03/2022; chi d~o cua UBND tinh ~i cong van s6 2859/UBND-KGVX ngay 31/3/2022 vS vi~c tf> chuc huong ung Ngay fl6i m6i sang t~o th€ gi6i va Ngay So huu tri tu~ thS gi6i nam 2022 v6i nhi~m V\l tuyen truySn rQng rai dSn tit ca cac tf> chuc, ca nhan, cac can bQ, cong chuc, vien chuc va nguoi lao d9ng, cong dan cua tinh Khanh Hoa vS Ngay I>6i m6i sang t~o va Ngay S6 hiiu tri tue nam 2022, S6 Khoa hQc va Cong ngh~ kinh gui dSn Quy CCY quan, dan vi chu dS huong ung, khiu hieu tuyen ' truyen: 

- Chu dS huong ung Ngay D6i m6i sang t~o thS gi6i va Ngay Sa huu tri tue thS gi6i nam 2022 o Vi~t Nam la: "Sa hfru tri tuf, D6i moi sang t,o va Th~ hf tre vi mqt nrong lai t6t d~p hon". · 
- Khiu hieu tu yen truy~n ( Co thi su dtmg m9t trong cac khtiu hi~u sau aJ phu hw vai thf!C tiin nhi?m v"' quan ly cua ca quan, Q07l vi): 
+ ThS he tre la l\IC luqng tien phong th\lC hien d6i m6i sang t~o va phat triSn tai 

san tri tue. 

+ I>6i m6i sang t~o va SO' hitu tri tue vi tuang lai t6t d~p han. 
+ So huu tri tue - cong C\l hfru hieu dS phat triBn kinh tS - xa h(>i. 
+ Van h6a so huu tri tue- Net d~p cua ThB he tre horn nay. 
+ D6i m6i sang t~o - Kh<Yi ngu6n tri thuc; 
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+ D6i mai sang tl;\0 - N~n tang thuc ddy phat tri8n qu6c gia hi~n di;ii; 

+ D6i mai sang tl;lo - Nang cao gia tri cu(>c s6ng. 

(I'hiit ki bp nhrjn difn Ngay sa hiiu tri thi gioi au(lc diing tai tren trang thong 

tin diin tit cua Sa Khoa h()c va Cong nghf/M"'c Sa hiiu tri tui) 

Sa Khoa hQc va Cong ngh~ kfnh d~ nghi Quy co quan, don vi quan tam phdi hqp tc3 
chuc truyen truySn, phc3 bi~n r(>ng rai du6i nhiSu hinh thuc khac nhau, C\1 th8: T~o banner 
dang tai cac kh§u hi~u tuyen truySn tren Trang thong tin dien tir cua ca quan, dan vi; Phat 
hanh cac bai viet vS hoi;it d(>ng dc3i m6i sang ti;io trong co quan, don vi; Tuyen truySn cac 

ho~t d(>ng d6i mm sang tl;lo tren bao chi. 

Tom gian th\{C hien cac ho~t d(>ng tuyen truySn: Tu 20/4/2022 - 20/5/2022. 

K€t qua th\fC hien cac ho~t d(>ng tuyen truySn kinh dS nghi bao cao vs So Khoa hQC 
va Cong ng4e_ tru6c ng~ _ 25/5/2022 d~ _sq Khoa h9c va Cong pgh~_t6ng liqp b~2-caQ 

UBND tinh theo chi ~o. 

Tran trQng./. 

(Dinh kem: Cong van s6 539/BKHCN-TCCB ngay 16/03/2022 cua B9 
KH &CN; Toan van thong aiip cua T6 chuc WIPO; File thiit ki b9 nhijn di?n 
Ngay SO' hu-u tri thi giai QU()'C dang tai tren trang thong tin di?n tit cua Sa Khoa 
h<;>c va Cong ngh?) 

Noi nh¥,n: 
- Nhu tren (VBE>T); 
- GD S6 (Bao cao ); 
- Luu: VT, QLChN. 

KT.GIAMDOC 
PH6GIAMDOC 
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Nguy~n Thi Hoang Di~p 



BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /BKHCN-TCCB 
V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế 

giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. 

    Hà Nội, ngày         tháng 3 năm 2022 

  

 Kính gửi:  
 

 

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Đại học Quốc gia Hà Nội; 
- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; 
- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; 
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; 
- Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Ngày 21 tháng 4 hằng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn làm Ngày Đổi mới 
sáng tạo thế giới nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới trong 
mọi khía cạnh của sự phát triển con người. 

Ngày 26 tháng 4 hằng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chọn 
làm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. Để kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022, 
WIPO đưa ra thông điệp “IP and Youth innovating for a Better Future” - “Sở 
hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn” để ghi 
nhận tiềm năng to lớn của giới trẻ trong việc tìm ra các giải pháp mới hỗ trợ sự 
chuyển đổi đến một tương lai tốt đẹp hơn một cách bền vững.  

Để hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ 
trân trọng đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp xây 
dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với 
chủ đề của Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022, 
cụ thể như sau: 

1. Chủ đề hưởng ứng, thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng:  
- Chủ đề hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế 

giới năm 2022 ở Việt Nam là: “Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ vì 
một tương lai tốt đẹp hơn”. 

- Thời gian: trong tháng 4 năm 2022, trọng tâm là từ ngày 19/4/2022 đến hết 
ngày 26/4/2022; có thể phối hợp, kết nối với các hoạt động để hướng đến chào mừng 
Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18 tháng 5. 
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2. Các hoạt động chính: 
- Treo pano, băng rôn, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền tại các khu vực công 

cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm phù hợp khác. Lựa chọn, sử dụng 
các khẩu hiệu tuyên truyền, truyền thông tại Phụ lục kèm theo. 

 - Phối hợp với các cơ quan phát thanh, truyền hình, thông tấn, báo chí của 
Trung ương và địa phương tăng thời lượng phát sóng, đăng tải các nội dung về kết 
quả triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ. 

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề, tọa đàm, giao lưu trực tiếp hoặc trực tuyến 
về đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ. 

- Thiết lập các Nhóm hành động, Nhóm tình nguyện..., để tìm hiểu, trao đổi, 
chia sẻ các đoạn phim giới thiệu, phóng sự, các chương trình, tài liệu trực tuyến, 
hoặc tổ chức các cuộc thi, diễn đàn trên các nền tảng mạng xã hội, các website có 
nội dung liên quan đến chủ đề Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới, Ngày Sở hữu trí tuệ 
thế giới năm 2022 nhằm tăng cường sự quan tâm, tương tác của cộng đồng; sử dụng 
các hình thức tuyên truyền, truyền thông phù hợp khác nhằm truyền tải rộng rãi 
thông điệp chung của Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 
năm 2022. 

- Biểu dương, động viên, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen 
thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho việc thúc đẩy hoạt động 
đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ. 

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, tổ chức 
thực hiện và gửi kết quả thực hiện về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục Sở hữu 
trí tuệ) trước ngày 30 tháng 5 năm 2022 để tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c); 
- Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt (để b/c); 
- VPCP (Vụ KGVX, Vụ TH); 
- Ban Tuyên giáo TƯ; Ban KTTƯ (Vụ Xã hội); 
- Sở KH&CN các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; 
- Website Bộ KH&CN; 
- Lưu: VT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Trần Văn Tùng 
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PHỤ LỤC 
KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG THÔNG ĐIỆP, CHỦ ĐỀ NGÀY 

NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI VÀ NGÀY HƯỞNG ỨNG ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO QUỐC GIA  

(Ban hành kèm theo Công văn số          /BTKHCN-TCCB ngày    tháng 3 năm 2022 
của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 
- Thế hệ trẻ là lực lượng tiên phong thực hiện đổi mới sáng tạo và phát triển tài 

sản trí tuệ. 

- Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ vì tương lai tốt đẹp hơn. 

- Sở hữu trí tuệ - công cụ hữu  hiệu để phát triển kinh tế - xã hội. 
- Văn hóa sở hữu trí tuệ - Nét đẹp của Thế hệ trẻ hôm nay. 
- Đổi mới sáng tạo - Khơi nguồn tri thức; 
- Đổi mới sáng tạo - Nền tảng thúc đẩy phát triển quốc gia hiện đại; 
- Đổi mới sáng tạo - Nâng cao giá trị cuộc sống.  



"~o· :u:u tri tuf va Th~ hf tre: D6i mo·i sang t~o vi m{>t tu·ong 

la1 tot d~p ho•n,, 

IP VIETNAM 

r\'lor1d1Pl»f 
•lf>OJ)'lnYltlnMn 

CHAO MUNG NGAY s6' HOU TRf rut THE GIOJ 26/4 

SO' HOU TRI TUE VA THE' HE TRE· 
,.,} I I • ' A • • 

DOI MOI SANG TAO VI MOT Tl/ONG LAI 
TOTD~P HON . . 

N!ay. 26 thang 4 hltng nam chung ta ky nifm Ngay SO' hihl tri tuf th~ gi6i a, cung tim hiiu vA vai 

_ _ - ~ cua quy~n SO' hfru trf tuf (SHTT) trong vifc khuy~n khich cl6i m6i va sang ~o. Ngay Sa hfru tri 

t~~ We gi:inant2022 ~hi ~h~n hem nang to lcrn cua gi6i tre trong vifc tim ra cac giai phap m6i va 

tot hO'll ho tr,t sv chuyen doi d~n mqt hrO'llg lai bAn vfrng. 

Nhfrng nguoi tre tren toan th~ gi6i dang chip nh~n nhiing thach thuc cua st,r df>i moi sang t~o, sti di.mg 

nang lu?"g va st,r kheo leo, trf to mo va S\J sang t~o cua mlnh de di toi mQt tucmg lai t6t d~p hem. Nhung 

b9 oc doi m6i, ~ang dQng va sang ~o dang giup thuc d.iy nhfrng thay d6i ma chung ta dn dS hu6ng toi 

mQt tu~ng lai ben vung hon. Hay cung kham pha each thuc ma quyJn SHTT co the h6 trg th~ M tre ngay 

mai kien t~o mQt tuong lai t6t d~p hon. 

Nam nay, chu de cua Ngay Sa huu tri tue th~ gi6i 2022 la "So· hfru tri tu~ va Th~ h~ tre: D6i m6i sang 

t~o vi mqt ttrong lai t«3t d~p ho·n" va ton vinh nhung df>i moi va sang ~o do thanh nien dAn dit 

Tuf>i tre ngay nay la m(>t ngu6n sang t~o va kheo leo dang kinh ng~c va chua dugc khai thac. Nhiing quan 

di~m m6i me, giau nang lugng, tri to mo va y thuc "co the lam dugc", chua ke d~n st,r khao khat vJ mQt 

tuong lai t6t d~p hon da va dang djnh hinh l~i cac phuong phap ti~p c~n va thuc d.iy hanh dQng vi df>i m6i 

sang t~o va thay df>i. 

Ngay S& huu tri tue th~ gi6i 2022 la co hQi dS nhung ngucri tre tim hieu each thtic ma quyen SHTT co th~ 

hd trg cac mvc tieu cua hQ, giup biJn y tuang cua h9 thanh hien tht,rc, t~o thu nh~p, t~o viec lam va tac 

dQng tfch qrc dJn thJ gi6i xung quanh. V&i quyen SHTT, nhfrng ngucri tre tu6i dugc tiJp c~n m(>t s6 cong 

Cl,I chf nh ma hQ dn de thuc d.1y tham VQng cua minh. 

Qua CUQC V?n d(>ng hucmg ung, nhfrng nguai tre tu6i se co the hi~u ro hon ve each cac cong C\J cua M 

th6ng SHTT- nhan hieu, kieu dang cong nghiep, quyJn tac gia, sang ch~, gi6ng cay tr6ng, chi dAn dja ly, 

bi m?t kinh doanh va cac d6i tuqng khac - co th~ h6 trg hQ tht,rc hien tham v9ng xay d1,Tng m(>t tucmg lai 

t6t d~p hon. 

Chung toi cung xem xet ky hon vai tr<'> cua WIPO trong vi~c h6 trg cac n6 Ii.re cua qu6c gia va khu V\J'C 

t?o ra moi trucrng phap ly va chinh sach cho cac nha sang chJ, nguai sang t~o va nha doanh nghiep tre 

phat trien. 

Nam ngoai, chung ta da chung ki8n sµ tham gia ky h,ic trong Ngay Sa hfru tri tu~ th~ gi6i. V6i S\f giup dcr 

cua b~, Ngay S& hfru tri tu~ th8 gi6i 2022 se d?t tAm cao m6i. 



Nhung ngucri tre tu6i la nhfrng nha d6i m6i, nha sang t~o va nha doanh nghi~p cua ngay m~i. Bing S\J' 
sang t~o va kheo leo cua minh, nhfrng ngucri tre tu6i 6 mQi khu V\fC dang t~uc d§.y S\f thay doi va t~? ra 
nhfrng con ducrng d~n m<}t tuemg lai t6t dyp hem. Ngay S6 huu tri tu~ the gi6i 2022 vinh danh the h~ 

nhil'ng ngucri t~o ra S\J' thay d6i thu vi nay. 

Huang frog ngay 26 thang 4 nam 2022 

Hay cimg chung toi ton vinh S\f kheo leo, sang t~o, t§m nhin va long dung cam cua nhfrng nha sang t~o, 
nha sang ch~ va nha doanh nghi~p tre cua th~ gi6i d~ xay d1,Cng m9t tucmg lai tfit dyp han. -

Th~ h~ Z va Th~ h~ thien nien ky: nhii'ng nha sang t,o ciia tlrO'ng lai 

Nhfrng ngucri tre tu6i ngay nay la m{>t ngu5n sang ~o va kheo leo dang kinh ng~c va chua duqc khai thac. 
Hien nay, th~ gi6i c6 khoang l ,8 ty ngucri tre tu6i ( d~n 24 tu6i). Chin muai philn tram trong sfi hQ s6ng a 
cac nu6c dang phat tri~n. Ty I~ ngucri tre (du6i 35 tu6i) se tang len trong nhfrng nam t6i. 0 t§t ca cac khu 
V\J'C, nhung ngucri tre tu6i la tac nhan tl,1' nhien cua S\J' thay d6i, cua nhung con ducrng d~n d~n mQt tuang 
lai t6t dyp hem. 

Th~ h~ thien nien ky va th~ h~ Z la nhung ngucri ~o ra S\J' thay d6i; hQ la nhung ngucri th\Ic di.mg, dam n6i 
va dam chip nh~n thach thuc. Nhung ngucri tre ngay nay la nhung con ngucri him sinh cua ky thu~t s6. 
HQ Ion ten trong mQt th~ gi6i k~t n6i v6i di~n tho~i di d9ng va internet, nai Ian ranh giua th~ gi6i v~t ly 
va ky thu~t s6 bi x6a nhoa. Oi~u nay da dinh hinh nen mQt th~ M duqc cho la c6 tinh thiln kinh doanh, df>i 
m6i va sang t~o nhk 

Keu gQi tit ca nhung ngucri tre tu6i, du tham VQng cua b~n d~t 6 dau - ngh~ thu~t, khoa hQC, cong ngM -
thi tu duy d6i m6i va sang t~o duqc h6 trg b6i quy~n SHIT se giup b~n ~o ra S\I khac bi~t. Vi v~y, hay 
tham gia vao cu9c v~n d9ng hu6ng ung Ngay S6 hfru tri tu~ th~ gi6i nam nay va tim ra nhil'ng gi ma 
SHIT co th~ lam cho b~n. 

06i v6i cac nha ho~ch dinh chinh sach, cht.'.mg toi keu gQi cac quy vi hay ting nghe nhung mong mu6n va 
m6i quan tam cua cac nha sang ch~, cac nha sang t~o va nha doanh nghi~p tre, dfing thcri phat tri~n cac 
chi nh sach va chuang trinh nuoi duong va h6 trg nhung n6 l\fc d6i m6i cua hQ vi m9t tuang lai t6t dyp 
hcm. 

V6i nhfrng h~n ch~ lien quan d~n dich COVID dang di~n ra, Ngay S6 huu tri tu~ th~ gi6i 2022 se la m9t 
cu9c v~n d(mg huong (mg k~t hqp giua trµc tuy~n va tn;c ti~p. 

NguJn: Dic/1 tu ban ti2ng Anh ctta T6 elute Su hiru tr[ tu? thi giui (WIPO) 

Trung tam Nghien CU'U, Dao t{lO va Ha trt/, TU' van 


