
Ngày 25/5/2021, Khoa Luật đã phối hợp với Học
viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học
công nghệ Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến
“Pháp luật về   Sở hữu trí tuệ Việt Nam trong bối
cảnh thực thi các FTA thế hệ mới và cách mạng
công nghiệp 4.0”. Diễn giả chính là Ông Nguyễn
Văn Bảy – Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ
Khoa học Công nghệ. Tọa đàm đã thu hút hơn 230
chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu
viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học các đơn vị
đào tạo, nghiên cứu và các tổ chức liên quan lĩnh
vực Sở hữu trí tuệ (SHTT) trong cả nước. Nội
dung chính của Tọa đàm chia làm 2 phần: Phần 1
– Pháp luật SHTT Việt Nam trong bối cảnh thực
thi các FTA thế hệ mới; Phần 2 – Pháp luật SHTT
Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0. Diễn giả đã
làm rõ về chủ đề, FTA thế hệ mới và các đặc
trưng. 

Các FTA thế hệ mới có phạm vi điều chỉnh
rộng lớn, bao trùm; Mức độ mở cửa liên quan
tới tiếp cận thị trường, thuế; Đặt ra tiêu chuẩn
cao trong lĩnh vực SHTT; Giải quyết các vấn
đề phi truyền thống gắn tới thương mại như
môi trường, lao động, quyền con người,... Có 2
FTA đáp ứng với các tiêu chuẩn là EVFTA
(Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU)
và CPTPP (Hiệp định đối tác toàn diện và tiến
bộ xuyên Thái Bình Dương) mà Việt Nam tham
gia trong thời gian qua. Sau khi nghe báo cáo
của Diễn giả, các đại biểu đã cùng nhau trao
đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến… Tọa đàm số
07 đã diễn ra thành công, tạo sức hút cho các
chuyên gia, nhà khoa học và người làm việc
trực tiếp trong lĩnh vực SHTT.
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