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Đại học Duy Tân tổ chức Tập huấn Khai thác Thông tin Sở 

hữu Trí tuệ 

 

Ngày 25/9/2015, Đại học Duy Tân phối hợp cùng Cục Sở hữu trí tuệ và Sở Khoa học & Công nghệ Tp. 

Đà Nẵng tổ chức Tập huấn Khai thác thông tin Sở hữu trí tuệ tại Phòng 702 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà 

Nẵng. Chương trình tập huấn có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Trưởng phòng Thông 

tin, Cục Sở hữu trí tuệ, ông Đặng Hữu Tuấn - Trưởng Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại Tp. 

Đà Nẵng, bà Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Tp. Đà Nẵng, GS. TSKH. Vũ 

Xuân Quang - Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên trong 

toàn trường. 

  

  

Ông Đặng Hữu Tuấn trình bày tại chương trình tập huấn 

  

Tập huấn Khai thác thông tin Sở hữu trí tuệ là chương trình nhằm hướng dẫn, trang bị cho giảng viên và 

sinh viên Đại học Duy Tân những kỹ năng cần thiết về tra cứu và khai thác các nguồn thông tin về sở hữu 

trí tuệ phục vụ cho công tác giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học. Tham gia tập huấn, tập thể giảng 

viên và sinh viên Duy Tân đã hiểu rõ hơn về: Một số quy định pháp luật về quyền tác giả và quyền liên 

quan trong nghiên cứu, giảng dạy; Thủ tục nộp đơn đăng ký sáng chế; Khai thác thông tin sáng chế phục 

vụ nghiên cứu - triển khai, sản xuất và kinh doanh; đồng thời được hướng dẫn thực hành tra cứu thông tin 

sáng chế. 
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Đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên Duy Tân tham gia tập huấn 

  

Ông Đặng Hữu Tuấn cho biết: Chương trình tập huấn Khai thác thông tin Sở hữu trí tuệ tại Đại học Duy 

Tân là hoạt động nhằm tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện luật bản quyền, nâng cao nhận thức về luật sở 

hữu trí tuệ sâu rộng trong tập thể nhà trường. Khai thác thông tin từ các tác phẩm, các phát minh, sáng 

chế,… theo quy định của pháp luật để phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu sẽ góp phần nâng 

cao chất lượng đào tạo của nhà trường. 

 

Với những thông tin, kiến thức hữu ích và ý nghĩa, chương trình Tập huấn Khai thác thông tin Sở hữu trí 

tuệ đã nhận được sử hưởng ứng tích cực của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Duy Tân. 

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình bổ ích hơn nữa, góp phần tạo môi 

trường học tập, nâng cao kiến thức và kỹ năng về tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội đối với giảng 

viên và sinh viên trong toàn trường. 

 

(Truyền Thông) 

 


