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 English  Trang chủ Hỗ trợ Diễn ñàn Liên hệ

Chuyên mụcChuyên mục  Tìm kiếm

Buổi nói chuyện chuyên ñề nhân ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 
Lê Hoài Nam - Khoa lý luận Mác-Lênin - 22/04/08-02:55:27

100 cán bộ quản lý, giảng viên của trường tham dự

 

          Sáng ngày 22/4/2008 Cục sở hữu trí tuệ tổ chức buổi nói chuyệ
chuyên ñề nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới tại trường ðại học Nha Trang ch
gần 100 cán bộ quản lý, giảng viên của trường tham dự. Hội thảo ñã nghe mộ
số vấn ñề trên lĩnh vực Sở hữu trí tuệ như: 
-         Vai trò của sở hữu trí tuệ trong việc tạo ra tri thức và tài sản trong ñiề
kiện hội nhập quốc tế hiện nay;
 
 

-         Một số khuynh hướng chủ ñạo trong giáo dục và ñào tạo về sở hữu t
tuệ trên thế giới;

 
 

-         Vai trò của các trường ñại học,cơ quan sở hữu trí tuệ,và những người hoạt ñộng thực tiễn ñối với giá
dục,ñào tạo và nghiên cứu về sở hữu trí tuệ .
 

              Nhân ñây chúng tôi xin gửi tới các bạn:
            Thông ñiệp của Tổng Giám ñốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới nhân Ngày Sở hữu trí tu
thế giới 2008 . 
            Trong Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, chúng ta không chỉ tôn vinh sự sáng tạo vĩ ñại của nhân loại m
còn tôn vinh cả việc quyền sở hữu trí tuệ ñã giúp nuôi dưỡng và thúc ñẩy sự sáng tạo, làm cho nó trở thàn
ñộng lực quan trọng ñối với sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội.

Sự khéo léo của con người ñã ñưa chúng ta từ sáng chế ra chiếc bánh xe ñầu tiên ñến những chuyến ba
hết sức thoải mái và ñến thế hệ mới nhất của công nghệ nhiên liệu sạch. Nó cũng ñã giúp chúng ta từ việc sán
tạo các hình vẽ trên tường trong hang ñộng, ñến các ấn phẩm và tiếp ñến là Internet - ñiều kỳ diệu ñã ñặt th
giới dưới mười ñầu ngón tay của chúng ta. Sự khéo léo ñã mang lại cho chúng ta sự tiến bộ kỹ thuật, cho phé
vận ñộng viên ngày càng nhảy cao hơn, cầu thủ bóng ñá sút ngày càng xa hơn và hàng triệu người có sức khỏ
tốt hơn, những ñiều mà chỉ cách ñây vài thế hệ, chúng ta không thể tưởng tượng ra ñược. WIPO cam kết s

Tìm kiếm   Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phải sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc. 
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Liên kết nhanh...   Liên kết nhanh...   

 

dụng sở hữu trí tuệ như một công cụ nhằm khai thác và làm tăng sức sáng tạo và ñổi mới của con người ñ
người dân của các nước, các cộng ñồng có thể chia sẻ thành quả sáng tạo của mình.
            Và vì vậy, vào Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, chúng ta hãy bày tỏ sự kính trọng ñối với các nhà sáng ch
và các nghệ sỹ, cả những người ñóng góp nhiều cũng như ít, bởi họ ñã làm giàu cuộc sống của chúng ta vớ
những trái ngọt ý tưởng ñổi mới và tư duy sáng tạo của họ. Và chúng ta cần ghi nhớ là tại sao các quyền sở hữ
trí tuệ của họ, các quyền mà họ ñã có ñược bằng trí tuệ tập thể và tài năng cá nhân, lại xứng ñáng với sự cảm
phục, sự bảo vệ và sự tôn trọng của chúng ta.
                                                                                                                                                             
     (ghi nhận tại buổi nói chuyện )
 

Các tin khác

  Trường ðại học Nha Trang hưởng ứng "Tháng hành ñộng vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2008
  ðại học Hải Dương Quốc gia ðài Loan sẽ ñào tạo cho khoa Nuôi trồng Thủy sản ðại học Nha Trang 01 Tiến sỹ và 20 Thạc sỹ
  Trường ðại học Nha Trang và Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Nha Trang ký thỏa thuận hợp tác
  Hội sinh viên Trường ðại học Nha Trang phối hợp với Hội Chữ thập ñỏ tỉnh Khanh Hòa tổ chức Hiến máu nhân ñạo - Một cử chỉ cao ñẹp của

sinh viên
  Trường ðại học Nha Trang ñăng cai hội nghị của Tổ chức Kinh tế và Thương mại thủy sản thế giới (IIFET) vào tháng 7/2008

» Quản trị tài nguyên

» Sinh viên ñăng nhập
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