
Bản dịch không chính thức 

Phụ lục 5 
Chương trình công tác về Hợp tác kinh tế 

 
Chương trình công tác về sở hữu trí tuệ và nông nghiệp, thủy sản và lâm 
nghiệp được nêu trong Phần 1 và 2. Tiểu ban sẽ, theo đoạn 2(a) của Điều 
54, xây dựng các Chương trình công tác mới trong các lĩnh vực hợp tác 
kinh tế đã được liệt kê trong Điều 54. 
 

Phần 1 
Sở hữu trí tuệ 

 
1. Theo quy định tại Chương 8, các Bên sẽ, tùy theo sự sẵn có các nguồn 
lực và luật pháp và quy định liên quan của mình, hợp tác trong lĩnh vực 
sở hữu trí tuệ (sau đây được gọi tắt là “IP” trong Phần này). 
 
2. Với mục đích bảo đảm việc thực hiện Phần này một cách hiệu quả, như 
là mục tiêu chung, các Bên sẽ nỗ lực để thúc đẩy: 
 
(a) sự sáng tạo và thương mại hóa IP; 
 
(b) trao đổi thông tin và chia xẻ thực tiễn tốt nhất về các thủ tục minh 
bạch và đơn giản hóa liên quan đến IP; 
 
(c) trao đổi thông tin và chia xẻ thực tiễn tốt nhất về bảo vệ và thực thi IP; 
và 
 
(d) nhận thức của công chúng về IP. 
 
3. Với mục đích thực hiện Phần này một cách hiệu quả, Tiểu ban về Hợp 
tác kinh tế sẽ thành lập một Tiểu ban đặc biệt về Sở hữu trí tuệ. Các chức 
năng của Tiểu ban đặc biệt này bao gồm: 
 
(a) rà soát và giám sát việc thực hiện Phần này; 
 
(b) thảo luận bất kỳ vấn đề nào liên quan đến IP nhằm đạt được các mục 
tiêu chung đã được mô tả trong đoạn 2; 
 
(c) thảo luận các cách thức hợp tác theo Phần này; và 
 
(d) báo cáo các kết quả thảo luận lên Tiểu ban về Hợp tác kinh tế. 
 
 

Phần 2 
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Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp 
 
1. Theo quy định tại Chương 8, các Bên sẽ, tùy theo sự sẵn có các nguồn 
lực và luật pháp và quy định liên quan của mình, hợp tác trong lĩnh vực 
nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp. 
 
2. Các lĩnh vực hợp tác trong Phần này sẽ bao gồm: 
 
(a) Nghiên cứu và Phát triển; 
 
(b) Phát triển nguồn nhân lực; 
 
(c) Trao đổi và mạng lưới công tác thông tin; 
 
(d) Tạo thuận lợi cho thương mại; và 
 
(c) Quản lý rừng bền vững. 
 
3. Với mục đích thực hiện Phần này một cách hiệu quả, Tiểu ban về Hợp 
tác kinh tế sẽ thành lập Tiểu ban đặc biệt về nông nghiệp, thuỷ sản và lâm 
nghiệp. Các chức năng của Tiểu ban đặc biệt này bao gồm: 
 
(a) trao đổi thông tin và quan điểm về hiện trạng, các biện pháp và kinh 
nghiệm của mỗi bên; 
 
(b) xây dựng và đề xuất với Tiểu ban về Hợp tác kinh tế về các hoạt động 
hợp tác kinh tế liên quan; và 
 
(c) giám sát, rà soát và thảo luận các hoạt động hợp tác kinh tế đã được 
nêu trong đoạn (b). 


