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LÊ ĐÌNH NGHỊ * 

Tóm tắt: Thương mại hoá tài sản trí tuệ là một đòi hỏi tất yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế của 

các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bằng việc khái quát bối cảnh quốc tế trong thời kì 

hội nhập kinh tế, chỉ ra khái niệm và yêu cầu đối với thương mại hoá tài sản trí tuệ, bài viết đưa ra 

những đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện thương mại hoá tài sản trí tuệ trở thành công cụ, động lực cho 

sự phát triển bền vững của nền kinh tế.  
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COMMERCIALIZATION OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE CONTEXT OF 

INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION 

Abstract: Commercialization of intellectual property is an essential requirement for governments 

throughout the globe, including Vietnam, to promote economic development. By providing an overview 

of the global context during the period of economic incorporation, as well as identifying the 

characteristics and requirements for the commercialization of intellectual property, this article makes 

recommendations to improve the commercialization of intellectual property as a tool and primary 

factor for the economy's long-term development. 
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 1. Khái quát chung bối cảnh hội nhập 

quốc tế và ảnh hưởng của n  đối với thương 

mại hoá tài sản trí tuệ 

Đại hội XIII của Đảng đã nêu ra nhiều 

quan điểm và chủ trương mới trong đường 

lối phát triển đất nước đến giữa thế kỉ XXI. 

Trái với những luận điệu cố tình phủ nhận 

những điểm mới trong văn kiện Đại hội, tư 

duy, quan điểm, chủ trương về công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá thật sự là sự kế thừa và 

phát triển ngang tầm với thời đại Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư. Thực tiễn cho thấy, ở 

nước ta, cùng với những nhân tố khác, công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá là một trong những 

giải pháp mang tính quyết định, đưa nước ta 

sớm thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu, 

khắc phục nguy cơ tụt hậu về kinh tế, tiến 

kịp với các nước trong khu vực và trên thế 

giới, đồng thời cải thiện đời sống của nhân 

dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an 

ninh, củng cố vững chắc độc lập chủ quyền 

của Tổ quốc. Cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ Tư được cho là đã bắt đầu từ vài năm 

gần đây, là cuộc cách mạng về sản xuất 

thông minh dựa trên nền tảng tri thức. Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ mở ra cơ hội 

phát triển cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

ở Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế 

nói chung và phát triển về tài sản trí tuệ, 

thương mại hoá tài sản trí tuệ nói riêng. Do 

đó, việc thúc đẩy mạnh công nghiệp hoá,  
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