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ảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có tác dụng rất lớn trong hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Vùng dân
tộc thiểu số và miền núi của nước ta có tiềm năng to lớn trong thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo
với các sản phẩm nông, lâm đặc sản, dược liệu cũng như du lịch sinh thái cộng đồng, trong đó nhiều sản
phẩm đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ. Đáng tiếc, đã có một số hiện tượng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nổi
cộm. Vì vậy, bên cạnh việc hoàn thiện thể chế về sở hữu trí tuệ, đòi hỏi phải có các giải pháp tăng cường
bảo hộ sở hữu trí tuệ để hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Trước hết, cần tập trung hỗ trợ tạo lập tài sản trí tuệ
và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ; sau đó, tập trung vào việc quản lý và khai thác các lợi ích của tài sản trí
tuệ đã được bảo hộ.
Từ khóa: Bảo hộ sở hữu trí tuệ, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
JEL Classifications: F68, K11, O34
1. Giới thiệu
Khởi nghiệp sáng tạo (KNST) là lĩnh vực có liên
quan mật thiết đến sở hữu trí tuệ (SHTT) vì sản
phẩm khởi nghiệp có hàm lượng chất xám cao, có
giá trị thương mại lớn, cần phải được bảo hộ bởi
pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ. Ở Việt Nam hiện
nay, song song với phát triển phong trào khởi nghiệp
sáng tạo, vấn đề bảo hộ SHTT cho các sản phẩm
khởi nghiệp (KN) đã và đang được Nhà nước đặc
biệt quan tâm. Tuy vậy, phần lớn các nhà khởi
nghiệp trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi
(DTTS&MN), gồm 51 tỉnh và thành phố trực thuộc
trung ương, thường đặt trọng tâm chú ý của mình
vào phát triển sản phẩm, mô hình kinh doanh mới,
tức là sáng tạo ra tài sản trí tuệ mà chưa thực sự quan
tâm đến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu các tài sản trí
tuệ ấy. Một số hiện tượng vi phạm sở hữu trí tuệ
trong vùng đã xảy ra. Cơ quan Thương mại và Đầu
tư của Chính phủ Australia (Austrade) đã chỉ ra sở
hữu trí tuệ là một trong 5 thách thức cơ bản đối với
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam
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(Phương Anh, 2019). Vì vậy, cần phải có một số giải
pháp hữu hiệu để tăng cường công tác bảo hộ sở hữu
trí tuệ nhằm thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, góp
phần tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo và nâng cao
năng lực cạnh tranh của các địa phương trong vùng.
2. Phương pháp nghiên cứu
Dữ liệu để nghiên cứu gồm các thông tin từ văn
bản quy phạm pháp luật đã ban hành, các công trình
khoa học trong và ngoài nước có liên quan đến bảo
hộ sở hữu trí tuệ trong KNST kết hợp với quan sát
thực tế tại một số tỉnh đại diện cho vùng
DTTS&MN, từ tham gia thảo luận, tọa đàm với một
số chuyên gia của một số bộ ngành trung ương, một
số cán bộ của các sở ngành cấp tỉnh, một số cố vấn
KN, một số trung tâm hỗ trợ KN, vườn ươm và
doanh nghiệp KNST.
Các phương pháp nghiên cứu gồm phân tích,
tổng hợp các thông tin kết hợp với so sánh, đối chiếu
giữa chính sách với yêu cầu thực tiễn, giữa chính
sách với thực thi chính sách.
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3. Cơ sở lý luận về sở hữu trí tuệ và bảo hộ
quyền sở hữu trí tuệ
3.1. Khái niệm sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu
trí tuệ
Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (World
Intellectual Property Organization - WIPO) thì tài
sản trí tuệ (intellectual property - IP) là một loại tài
sản bao gồm những sáng tạo vô hình của trí tuệ con
người (WIPO, 2016). Đã là tài sản của con người thì
tất yếu phải có quyền sở hữu, theo Tổ chức Thương
mại Thế giới (WTO) thì quyền sở hữu tài sản trí tuệ
(intellectual property rights) là quyền trao cho người
có một sáng tạo trí óc nào đó có giá trị đối với xã
hội; quyền này cho phép người sáng tạo độc quyền
sử dụng sáng tạo sản phẩm của mình trong một
khoảng thời gian nhất định (WTO, 2021). Theo Luật
Sở hữu trí tuệ năm 2009 (sửa đổi, bổ sung), quyền
sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với
tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên
quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp
và quyền đối với giống cây trồng (Quốc hội, 2009)
3.2. Đặc điểm của tài sản trí tuệ
Bản chất vô hình của tài sản trí tuệ gây khó khăn
cho chủ sở hữu khi so sánh với tài sản truyền thống
như đất đai hoặc hàng hóa thông thường. Không
giống như tài sản truyền thống, tài sản trí tuệ không
thể phân chia, một số lượng không giới hạn người có
thể “tiêu thụ” hàng hóa trí tuệ mà không bị cạn kiệt.
Mặt khác, các khoản đầu tư vào hàng hóa trí tuệ gặp
phải nguy cơ bị chiếm đoạt: trong khi chủ đất có thể
bao quanh khu đất của họ bằng hàng rào chắc chắn
và thuê vệ sĩ để bảo vệ thì một người sáng tạo ra tài
sản trí tuệ chỉ có thể làm rất ít để ngăn cản người
mua đầu tiên của họ nhân rộng rồi bán nó với giá
thấp hơn (Goldstein and Reese, 2008).
3.3. Tầm quan trọng của tài sản trí tuệ
Tài sản trí tuệ có vai trò trọng yếu trong nền kinh
tế tri thức dựa vào đổi mới và sáng tạo. Các nhà kinh
tế ước tính rằng có tới 30% đến 40% thành tựu về
năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế trong suốt
thế kỷ 20 của Hoa Kỳ là nhờ đổi mới sáng tạo dưới
nhiều hình thức khác nhau. Ngày nay, khoảng 2/3
giá trị các doanh nghiệp lớn của Mỹ có nguồn gốc
từ các tài sản trí tuệ (IP) được bảo hộ dưới hình thức
bằng sáng chế và nhãn hiệu. Thúc đẩy sáng tạo và
bảo vệ tài sản trí tuệ mới, do vậy là ưu tiên hàng đầu
của các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ (Shapiro
at al., 2007).
3.4. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
3.4.1. Sự cần thiết phải bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
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Khi trình độ phát triển của nền kinh tế càng cao,
tài sản trí tuệ càng có giá trị thương mại lớn nên
quyền sở hữu trí tuệ đối với các tài sản này rất dễ bị
xâm phạm. Đối với nhà sáng tạo tài sản trí tuệ, tình
trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ làm họ nản chí
vì họ không thu được lợi ích kinh tế từ sản phẩm do
mình tạo ra. Đối với xã hội, tệ nạn vi phạm quyền sở
hữu trí tuệ sẽ không khuyến khích tạo ra nhiều hàng
hóa trí tuệ nên không kích thích đổi mới và tiến bộ
công nghệ, ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất lao
động, tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh của
quốc gia. Để bảo đảm tính cạnh tranh lành mạnh
trong nền kinh tế; khuyến khích sáng tạo trí tuệ, kích
thích đổi mới và thúc đẩy tiến bộ công nghệ thì cần
phải ngăn chặn các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí
tuệ và bảo vệ lợi ích của chủ sở hữu trí tuệ; tức là,
cần phải bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (Goldstein at
al., 2008). Việc đăng ký SHTT còn giúp nhà sáng
tạo chuyển giao công nghệ một cách an toàn, giúp
họ tiếp cận nhà đầu tư một cách đáng tin cậy hơn, dễ
dàng hơn và thuận tiện cho họ trong việc góp vốn
bằng quyền SHTT.
3.4.2. Pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ
Bảo hộ SHTT được thực hiện bằng pháp luật
nhằm khuyến khích việc tạo ra nhiều loại tài sản trí
tuệ. Luật pháp trao cho người sáng tạo quyền sở hữu
đối với tài sản trí tuệ mà họ tạo ra trong một khoảng
thời gian có giới hạn. Trong thời gian này, chủ sở
hữu tài sản trí tuệ có thể thu được lợi nhuận từ tài
sản ấy; đó chính là động lực kinh tế cho việc tạo ra
các sáng tạo có hàm lượng trí tuệ cao. Bằng cách
trao đổi các quyền độc quyền có thời gian hạn chế
lấy sự công bố các phát minh và tác phẩm sáng tạo,
xã hội và nhà sáng tạo cùng có lợi. Đây là cách
khuyến khích các nhà phát minh, tạo ra và công bố
sản phẩm hoặc tác phẩm của họ. Pháp luật về bảo hộ
SHTT phải cân bằng giữa quyền lợi của nhà sáng
tạo và của xã hội sao cho các quyền lợi này đủ mạnh
để khuyến khích việc tạo ra tài sản trí tuệ nhưng các
quy định về bảo hộ không quá cứng nhắc đến nỗi
ngăn cản việc công bố và sử dụng rộng rãi chúng;
đây là trọng tâm hàng đầu của pháp luật sở hữu trí
tuệ hiện đại (Nguyễn Đức Anh, 2020).
4. Bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với khởi nghiệp
sáng tạo trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi
4.1. Tình hình khởi nghiệp sáng tạo trong vùng
dân tộc thiểu số và miền núi
Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề
án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844), thúc đẩy hệ
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sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở nước ta.
Tiếp theo, hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật
lần lượt ra đời, chính sách hỗ trợ KNST ở Việt Nam
ngày càng rõ ràng, cụ thể hơn.
Với môi trường pháp lý ngày càng hoàn thiện,
phong trào KNST ở nước ta đã có những bước phát
triển mạnh mẽ. Cuối năm 2019, Việt Nam đã có
khoảng 3000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
(DN KNST), 38 vườn ươm khởi nghiệp, 170 khu
làm việc chung, 61 quỹ đầu tư mạo hiểm, 23 tổ chức
thúc đẩy kinh doanh. 52/63 địa phương đã ban hành
kế hoạch và bố trí nguồn lực hỗ trợ các hoạt động
KNST. Việt Nam đứng thứ ba trong 6 nước ASEAN
về hệ sinh thái khởi nghiệp, sau Indonesia và
Singapore. Chỉ số đổi mới sáng tạo của nước ta được
Diễn đàn Kinh tế thế giới xếp thứ 42/129 quốc gia
được xếp hạng và đứng đầu 29 quốc gia có thu nhập
trung bình (Việt Hưng, 2019).
Tuy nhiên, phong trào KNST ở nước ta không
đồng đều. Hệ sinh thái KNST ở các trung tâm lớn
như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã
phát triển khá mạnh mẽ. Trong khi đó, ở nhiều địa
phương trong vùng DTTS&MN, KNST còn khá
trầm lắng. Vì kinh tế-xã hội chậm phát triển, các
thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp như trường
đại học, viện nghiên cứu, cố vấn khởi nghiệp, vườn
ươm khởi nghiệp, không gian làm việc chung... nơi
đây vừa thiếu, vừa yếu; có ít các doanh nghiệp lớn,
ít có các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm
nên sự hỗ trợ của hệ sinh thái cho các hoạt động
khởi nghiệp bị hạn chế.
Tuy vậy, vùng DTTS&MN lại có những ưu thế
đặc biệt trong khởi nghiệp sáng tạo. Một là, địa
hình, thổ nhưỡng, khí hậu đa dạng, phong phú và
độc đáo của mỗi tiểu vùng, mỗi địa phương cho
phép sản xuất các cây trồng, vật nuôi đặc hữu. Hai
là, cộng đồng các dân tộc thiểu số tại các địa phương
này có kinh nghiệm sản xuất bản địa và nền văn hóa
dân gian đậm đà bản sắc dân tộc. Do đó, đây là vùng
có thế mạnh sản xuất các loại nông lâm sản đặc sản,
cây dược liệu đặc hữu và phát triển du lịch sinh thái
cộng đồng. Đa số các DN KNST đã hướng vào khai
thác các thế mạnh này của các địa phương và tạo ra
nhiều sản phẩm hàng hóa đặc sản, chất lượng cao,
riêng có. Trong đó, nhiều sản phẩm đã được bảo hộ
sở hữu trí tuệ dưới các hình thức gắn liền với tên
vùng miền, địa phương như nhãn hiệu tập thể, nhãn
hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý.
Với sự phối hợp của các tổ chức thuộc hệ sinh
thái KNST, phong trào khởi nghiệp của vùng
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DTTS&MN đã bước đầu phát triển và đạt được một
số kết quả ban đầu. Các hoạt động hỗ trợ tập huấn,
đào tạo, hướng dẫn lập đề án ý tưởng khởi nghiệp;
tổ chức các cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp,
tổ chức diễn đàn kết nối giữa các nhà đầu tư và các
nhà khởi nghiệp... đã được tổ chức thường xuyên và
rộng khắp; sự kết nối giữa các địa phương trong
vùng với các trung tâm khởi nghiệp lớn và với mạng
lưới khởi nghiệp quốc gia ngày càng hiệu quả.
4.2. Tình hình bảo hộ sở hữu trí tuệ trong khởi
nghiệp sáng tạo ở Việt Nam
4.2.1. Tình hình bảo hộ sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
Ở nước ta, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm
đến phát triển tài sản trí tuệ và bảo hộ SHTT cho các
tài sản ấy. Hoạt động bảo hộ quyền SHTT ở nước ta
được bắt đầu triển khai từ thập kỷ 1980, nhưng chỉ
từ khi Quốc hội ban hành bộ Luật Dân sự (năm
1995) thì hoạt động này mới bắt đầu tiến triển. Từ
khi Quốc hội ban hành Luật Sở hữu trí tuệ (năm
2005), Việt Nam là thành viên chính thức của WTO,
gia nhập ASEAN và tham gia nhiều hiệp định
thương mại tự do, hoạt động này ngày càng trở nên
sôi động với tất cả các dạng tài sản trí tuệ được bảo
hộ (Quốc hội, 2009).
Gần đây, ngày 25/6/2019, Quốc hội đã ban hành
Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019 (sửa đổi, bổ sung)
“quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến
quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối
với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó”.
Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của
Bộ Chính trị (Khóa XII) về một số chủ trương,
chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư đã yêu cầu “Hoàn thiện pháp luật
về SHTT, bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý các
TSTT do Việt Nam tạo ra; khuyến khích thương mại
hoá và chuyển giao quyền SHTT, đặc biệt là đối với
các sáng chế tại Việt Nam” (Khoản 2, Mục III).
Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của
Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an
toàn và bền vững, tại Khoản 6, Mục III đã quy định
“tăng cường hỗ trợ bảo hộ sở hữu trí tuệ ở trong
nước và ngoài nước cho các sản phẩm nông nghiệp
chủ lực, đặc thù; thúc đẩy xây dựng và phát triển
thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc (mã
số vạch, QR code...), tài sản trí tuệ cho các sản phẩm
được bảo hộ”.
Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25 /1/2021 của
Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình đổi
mới công nghệ quốc gia đến năm 2030, tại Khoản 3,
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Mục II, Điều 1 có quy định: a)… “xem xét hỗ trợ chi
phí chuyển giao công nghệ, mua bản quyền, mua
thiết kế, mua phần mềm…” và; “b) Hỗ trợ doanh
nghiệp khai thác cơ sở dữ liệu về sở hữu công
nghiệp để ứng dụng vào sản xuất kinh doanh”.
Có thể nói khung pháp lý cho xây dựng và phát
triển các tài sản trí tuệ ở nước ta ngày càng hoàn
thiện hơn.
Trong giai đoạn 2011-2019, trên phạm vi cả
nước, trong đó có vùng DTTS&MN, đã có 5.000 số
phát sóng về SHTT trên các kênh truyền hình ở
trung ương và tất cả các địa phương, 37.000 người
đã được tập huấn, 10.000 lượt người đã được đào
tạo về SHTT. Trong thời kỳ 2011-2015, Nhà nước
đã tập huấn, đào tạo nhằm cung cấp các kiến thức cơ
bản về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp, cộng đồng;
đến thời kỳ 2017-2019, nội dung tập huấn, đào tạo
đã được nâng cao - chuyên sâu về nghiệp vụ, quản
trị tài sản trí tuệ. Trong 10 năm qua, Nhà nước đã hỗ
trợ về SHTT cho 600 lượt doanh nghiệp; hỗ trợ cho
118 sản phẩm nông nghiệp chủ lực địa phương,
trong khi đó, hơn 300 sản phẩm nông nghiệp chủ lực
khác của các địa phương đã được các doanh nghiệp,
cộng đồng chủ động bố trí kinh phí, triển khai các
hoạt động bảo hộ và khai thác quyền SHTT (Cục Sở
hữu trí tuệ, 2021).
Tuy nhiên, các hành vi xâm phạm quyền SHTT
đang có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp.
Vi phạm xảy ra phổ biến nhất là với các nhãn hiệu
hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp và chỉ dẫn địa lý.
Chẳng hạn, có nhiều hãng nước chấm đã gắn tên
sản phẩm của họ bằng nhãn hiệu “Nước mắm Phú
Quốc” đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý để dễ dàng tiêu
thụ. Ngoài ra, các chủng loại sản phẩm hàng hóa
đều có hàng giả, từ hàng tiêu dùng thông thường
(như thực phẩm, quần áo…) đến đồ gia dụng,
phương tiện máy móc hoặc các sản phẩm cao cấp,
đặc dụng (như mỹ phẩm, dược phẩm). Hàng giả có
mặt cả ở thành thị lẫn nông thôn, được bán cả ở các
cửa hàng nhỏ, tại các chợ truyền thống, cả trong các
trung tâm thương mại hiện đại và các siêu thị. Hành
vi xâm phạm xảy ra với mọi thành phần kinh tế: tư
nhân, nhà nước và liên doanh, thậm chí ở cả một vài
doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài (Nguyễn
Đức Anh, 2020).
Về phương thức vi phạm, gần đây, các đối tượng
vi phạm có xu hướng chuyển dịch từ tiếp thị, phân
phối theo phương thức truyền thống sang hình thức
thương mại điện tử (thông qua các trang bán hàng
trực tuyến, website bán hàng và đặc biệt là các trang
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mạng xã hội như Facebook, Zalo (Thanh tra Bộ
Khoa học và Công nghệ, 2019).
4.2.2. Tình hình hỗ trợ sở hữu trí tuệ trong khởi
nghiệp sáng tạo ở Việt Nam
Do tầm quan trọng của SHTT, ngay từ văn bản
quy phạm pháp luật đầu tiên của Nhà nước ta về
KNST - Đề án 844 (2016), đã nêu rõ chủ trương: hỗ
trợ một phần kinh phí cho các hoạt động đánh giá,
định giá tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ,
thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ (Điểm c, Mục 5,
Phần III, Điều 1) (Thủ tướng Chính phủ, 2016).
Thông tư 45/TT-BTC về quản lý tài chính cho Đề án
844 cũng tái khẳng định nội dung này.
Đến Nghị định 39/2018/NĐ-CP, ngày 11/3/2018
về quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ
DNNVV, tại Khoản 1, Điều 21, Chính phủ đã cam
kết hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ, khai thác và phát
triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
khởi nghiệp sáng tạo, gồm bốn nội dung: a) Hỗ trợ
100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập,
chuyển giao, bảo vệ quyền SHTT; b) hỗ trợ 100%
giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện
chính sách, chiến lược hoạt động SHTT; c) hỗ trợ
100% giá trị hợp đồng tư vấn về thiết kế, đăng ký
bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu,
kiểu dáng công nghiệp, sáng chế; d) hỗ trợ 100% giá
trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và phát triển tài sản
trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý (Chính phủ, 2018).
Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ
tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh
nghiệp công nghệ số Việt Nam đã yêu cầu “Hỗ trợ
hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng
tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ,
công nghệ số, mô hình kinh doanh mới”.
Quyết định số 2205/QĐ-Tg ngày 24/12/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển tài
sản trí tuệ quốc gia đến năm 2030 đưa ra mục tiêu
chung: “Đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan
trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo
môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc
đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”. Các mục
tiêu cụ thể được xác định đến năm 2025 gồm: i)
“100% các trường đại học, viện nghiên cứu được
tuyên truyền nâng cao nhận thức và hỗ trợ bảo hộ
quyền sở hữu trí tuệ cho các kết quả nghiên cứu
khoa học và đổi mới sáng tạo”; ii) “Tối thiểu 40%
sản phẩm được công nhận là sản phẩm quốc gia, sản
phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm, dịch vụ chủ lực,
đặc thù cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và
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sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản
phẩm (Chương trình OCOP) được hỗ trợ đăng ký
bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát
nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ”. Để
thực hiện các mục tiêu này, Chương trình triển khai
thực hiện 06 nội dung: 1) Tăng cường các hoạt động
tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ”; “2) Thúc
đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài
nước”; “3) nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và
phát triển tài sản trí tuệ”; 4) Thúc đẩy và tăng cường
hiệu quả thực thi và chống xâp phạm quyền sở hữu
trí tuệ”; “5) Phát triển, nâng cao năng lực các tổ
chức trung gian và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ”; và
“6) Hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ
trong xã hội”.
Tuy vậy, trên thực tế, mặc dù phong trào khởi
nghiệp đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều địa
phương, nhưng nhiều DN KNST chưa thực sự quan
tâm đến vấn đề bảo hộ tài sản trí tuệ. Có rất nhiều lý
do dẫn đến thực trạng này: i) DN KNST vì chưa có
đủ kiến thức về nhận diện và đánh giá các tài sản trí
tuệ nên giá trị của quyền SHTT thường không được
đánh giá đầy đủ; tiềm năng của quyền SHTT cũng
chưa được các doanh nghiệp nhận thức đúng mức;
ii) nhiều doanh nghiệp xác định rằng trong giai đoạn
khởi nghiệp, họ chỉ cần quan tâm đến vấn đề phát
triển sản phẩm, gọi vốn đầu tư, lập kế hoạch marketing, bán hàng mà chưa cần quan tâm đến SHTT; iii)
các nhà khởi nghiệp chưa tiếp cận được đầy đủ các
thông tin về SHTT và sự kết nối giữa DN KNST với
các đơn vị chuyên môn về SHTT ít được thực hiện.
Việc không chú trọng đúng mức vào vấn đề bảo
hộ quyền SHTTcó nguy cơ gây ra những rủi ro
nghiêm trọng cho DN KNST. Một là, bản thân
doanh nghiệp có thể xâm phạm quyền SHTT của
doanh nghiệp khác. Chẳng hạn, khi sử dụng nhãn
hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ mình cung cấp, nếu
doanh nghiệp không có kiến thức và thông tin về sở
hữu trí tuệ thì rất có thể sẽ chọn phải một nhãn hiệu
đã được bảo hộ. Như vậy, họ đã vô tình xâm phạm
quyền đối với nhãn hiệu của người khác, mất thời
gian, chi phí để tạo dựng uy tín cho người khác và
thậm chí còn có thể bị kiện tụng. Hai là, doanh
nghiệp bị các doanh nghiệp khác xâm phạm tài sản
trí tuệ (SBLAW, 2021). Do đó, DN KNST cần tìm
hiểu, đăng ký, sử dụng bảo hộ SHTT như một công
cụ hiệu quả để bảo vệ thương hiệu mà mình bỏ công
gây dựng, tránh để bị xâm phạm mà mình không đủ
cơ sở pháp lý để tự bảo vệ. Mặt khác, doanh nghiệp
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cần xem xét một cách có hệ thống các biện pháp cần
thiết để quản lý, thực thi quyền SHTT của mình
nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh tốt nhất từ
quyền SHTT này (Kiều Anh, 2020).
4.3. Tình hình bảo hộ sở hữu trí tuệ khởi
nghiệp sáng tạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Phong trào khởi nghiệp sáng tạo của nước ta mới
trải qua một giai đoạn ngắn kể từ năm 2016, sau sự
ra đời của Đề án 844. Phần lớn các DN KNST là DN
mới thành lập và tỷ lệ thành công rất thấp (dưới
10%). Ở vùng DTTS&MN, hệ sinh thái khởi nghiệp
ở đa số các địa phương mới ở cấp độ I (mới hình
thành). Tại hầu hết các địa phương trong vùng, hiện
đã có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Kế
hoạch của Ủy ban nhân dân (cấp tỉnh) để bố trí
nguồn lực và triển khai các nội dung hỗ trợ KNST,
trong đó, có hỗ trợ về sở hữu trí tuệ.
Tính đến 31/10/2019, nước ta đã có 1.096 sản
phẩm nông sản và 215 sản phẩm nông thôn khác
được bảo hộ SHTT; đó là các sản phẩm đặc sản của
các địa phương, sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc
địa lý, gắn với cộng đồng nông thôn. Trong đó, có
70 chỉ dẫn địa lý, 395 nhãn hiệu chứng nhận và 936
nhãn hiệu tập thể. Đối với nông sản, khu vực có số
lượng nông sản được bảo hộ nhiều nhất là Đồng
bằng sông Cửu Long với 284 sản phẩm (22,88%),
tiếp đến là Trung du và Miền núi phía Bắc với 279
sản phẩm (22,48%), Đồng bằng sông Hồng 218 sản
phẩm (17,57%), Duyên hải Miền Trung 116 sản
phẩm (9,35%), Bắc Trung bộ 100 sản phẩm
(8,05%), Đông Nam Bộ 64 sản phẩm (5,15%) và
Tây Nguyên là khu vực có số lượng nông sản được
bảo hộ thấp nhất với 55 sản phẩm (4,43%) (Lưu Đức
Thanh, 2019). Như vậy, 51 tỉnh/thành phố trực
thuộc trung ương trong vùng DTTS&MN đã phát
huy được thế mạnh đặc thù và đã chiếm trên 80% số
lượng nông sản được bảo hộ của cả nước.
Đến nay, 65/74 (87,8%) sản phẩm đã được công
nhận chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam là các sản phẩm
thuộc vùng DTTS&MN. Riêng trong năm 2020, 20
sản phẩm chủ lực, đặc thù của các tỉnh vùng
DTTS&MN đã được Nhà nước hỗ trợ bảo hộ, quản
lý tài sản trí tuệ như: Cam Cao Phong - tỉnh Hòa
Bình, Bưởi năm roi Bình Minh - tỉnh Vĩnh Long,
Tôm sú Cà Mau - tỉnh Cà Mau, Khóm Cầu Đúc tỉnh Hậu Giang, Cam Hà Giang - tỉnh Hà Giang,
Yến sào Cù Lao Chàm - Hội An - tỉnh Quảng Nam,
Tôm hùm bông Phú Yên - tỉnh Phú Yên, Dầu tràm
Huế - tỉnh Thừa Thiên - Huế, Cam Hàm Yên - tỉnh
Tuyên Quang… (Cục Sở hữu trí tuệ, 2021).
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Việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm
gắn với cộng đồng đã trở thành một định hướng
quan trọng, cho phép nâng cao giá trị của các nông
sản đặc sản, phát triển thị trường sản phẩm sạch theo
các tiêu chuẩn chất lượng VietGAP, GlobalGAP,
góp phần tổ chức lại sản xuất theo hướng hình thành
các vùng nguyên liệu tập trung, chuyên canh trên cơ
sở lợi thế về điều kiện sản xuất và văn hóa bản địa.
Tuy nhiên, hiện chưa thống kê được trong đó có
bao nhiêu sản phẩm là sản phẩm của các hoạt động
khởi nghiệp sáng tạo; cũng chưa có số liệu về tình
trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các tài sản đã
được bảo hộ. Trên thực tế, đã xuất hiện nhiều sản
phẩm không rõ nguồn gốc được bán tràn lan “đội lốt”
một số sản phẩm nổi tiếng trong vùng đã được bảo hộ
chỉ dẫn địa lý như Sâm Ngọc Linh, nước mắm Phú
Quốc, nho Ninh Thuận, hạt dẻ Trùng Khánh, chè Tân
Cương… làm ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường
vào các sản phẩm chính hãng, “thứ thiệt”.
Thực tế cho thấy, công tác hỗ trợ bảo hộ SHTT
trong vùng còn nhiều bất cập, số lượng DN KNST
đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ còn chưa nhiều so với
tiềm năng do: i) các DN chưa thực sự quan tâm,
thông thường, họ chỉ đăng ký bảo hộ khi thấy tài sản
trí tuệ của mình có dấu hiệu bị vi phạm; ii) thời gian
để được cấp văn bằng dài, thủ tục còn phức tạp; iii)
cơ sở hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ người dân tiếp cận và
khai thác thông tin về SHTT còn yếu và thiếu; iv)
công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa đáp
ứng được yêu cầu liên kết vùng và hội nhập quốc tế;
v) việc xử lý các vi phạm còn chưa đủ hiệu lực răn
đe (chủ yếu là tịch thu hàng giả, cảnh cáo và phạt
hành chính); iv) năng lực của chủ thể nhà nước
trong quản lý tài sản trí tuệ còn hạn chế.
5. Giải pháp bảo hộ sở hữu trí tuệ hỗ trợ khởi
nghiệp sáng tạo trong vùng DTTS&MN
Trong tương lai, KNST trong vùng DTTS&MN sẽ
tạo ra nhiều hơn các loại tài sản trí tuệ có giá trị thương
mại cao hơn, tất yếu sẽ dẫn đến nguy cơ cao hơn về vi
phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nhà nước cần phải thực
hiện các giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ phát triển tài sản
trí tuệ, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và khai thác lợi
ích kinh tế từ các tài sản trí tuệ đã được bảo hộ.
Thứ nhất, Nhà nước cần sớm ban hành các văn
bản hướng dẫn thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ (sửa
đổi, bổ sung) năm 2019 và đồng bộ hóa các nội dung
của Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Hỗ trợ DN
NVV với các nội dung của Luật này.
Thứ hai, Bộ Khoa học và Công nghệ cần sớm có
văn bản hướng dẫn các bộ ngành khác và các địa
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phương thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí
tuệ giai đoạn đến năm 2030. Trên cơ sở đó, các bộ
ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sớm ban hành kế
hoạch thực hiện Chương trình này.
Thứ ba, các Sở Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh
trong vùng DTTS& MN cần nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, thông qua
việc kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về
sở hữu trí tuệ, xác định, củng cố các đầu mối chuyên
trách tại các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan
ở địa phương, đẩy mạnh cơ chế phối hợp liên ngành
trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ nói chung
và sở hữu trí tuệ của khởi nghiệp sáng tạo nói riêng.
Thứ tư, các sở khoa học và công nghệ trong vùng
DTTS& MN cũng cần tăng cường phối hợp với các
cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan tư
pháp trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm
tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ (Kiều Anh, 2020).
Thứ năm, cần tăng cường năng lực của các cơ
quan nhà nước thông qua nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ
thuật thông tin và đào tạo, tập huấn nâng cao kiến
thức chuyên môn về SHTT của đội ngũ cán bộ tại
các cơ quan quản lý nhà nước các cấp về hỗ trợ công
tác bảo hộ sở hữu trí tuệ trong khởi nghiệp sáng tạo.
Thứ sáu, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến
kiến thức, pháp luật về SHTT nói chung, Luật SHTT
nói riêng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và
nhân dân trong vùng, trong đó chú trọng tuyên
truyền về vai trò của tài sản trí tuệ, tác dụng và hiệu
quả của việc bảo hộ SHTT.
Thứ bảy, Nhà nước cần hỗ trợ DNKNST trong hoạt
động SHTT: tổ chức đào tạo về SHTT cho DNKNST;
kết nối các đối tác sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp trong
từng lĩnh vực công nghệ; cung cấp dịch vụ thông tin sở
hữu trí tuệ cho các DNKNST; hỗ trợ đăng ký bảo hộ
các tài sản trí tuệ, hướng dẫn quản lý và khai thác hiệu
quả các tài sản trí tuệ đã được bảo hộ.
Thứ tám, cần coi đào tạo SHTT trong trường đại
học, cao đẳng là một môn học bắt buộc, đặc biệt ở
các trường kinh doanh và các trường kỹ thuật để
sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có đủ kiến
thức vững vàng về SHTT trong khởi nghiệp.
Thứ chín, Nhà nước cần có chính sách khuyến
khích các nhà khởi nghiệp, nhóm khởi nghiệp liên
kết, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu
để khai thác các ý tưởng sáng tạo, phát triển tài sản
trí tuệ, rút ngắn thời gian ứng dụng kết quả nghiên
cứu khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh
và hình thành nên các doanh nghiệp khởi nghiệp.
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Việc thực hiện tốt các giải pháp này sẽ thúc đẩy
khởi nghiệp sáng tạo phát triển mạnh mẽ, góp phần
tích cực giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội ở
vùng DTTS&MN, hòa nhịp cùng sự phát triển
chung của đất nước.!
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Summary
The protection of intellectual property rights has
a great effect on startup support. Our country's ethnic minority and mountainous regions have great
potential in promoting startups with agricultural,
forestry specialty and medicinal products as well as
community ecotourism, many of which are protected by the Law of Intellectual Property.
Unfortunately, there have been a number of prominent intellectual property violations. Therefore, in
addition to institutional improvement of intellectual
property, it is required to have solutions to enhance
protection of intellectual property to support the
startups. First of all, it is necessary to focus on supporting creation of intellectual property and registration of intellectual property rights; thereafter, focus
on management and exploitation of the benefits of
the protected intellectual properties.
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