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TTO - Theo nhiều nguồn tin quan chức của Hãng tin Reuters ngày 9-8, 

Mỹ đang xem xét cách đảm bảo việc bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với 

vắc xin COVID-19 sẽ không dẫn những công nghệ y sinh nhạy cảm vào 

tay Trung Quốc và Nga. 

 Bỏ quyền sở hữu trí tuệ vắc xin COVID-19: Mỹ gật đầu nhưng còn ải châu Âu 

 chuyên gia Ấn Độ ở Mỹ 'lòng như lửa đốt', tiếp sức quê nhà từ xa 

 Bản quyền vắc xin COVID-19 tại nhà thuốc đâu dễ 'cho không, biếu không' 

 
 

Mỹ nhìn nhận bỏ bản quyền vắc xin COVID-19 có thể ảnh hưởng lợi thế cạnh tranh trước 
Nga và Trung Quốc - Ảnh: REUTERS 

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 4-5 đã lên tiếng ủng hộ Mỹ đàm phán cùng tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO ) để bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin COVID-19, giúp một số nước 
nghèo có khả năng tự sản xuất vắc xin này về cách trị sùi mào gà tại nhà. 

Theo Reuters, phần lớn lượng vắc xin đang đổi về một số quốc gia giàu có, một số nơi đã 
nhanh chóng đặt đơn hàng vắc xin từ đầu năm 2021. 

Trong lúc tỉ lệ lan truyền COVID-19 tại các nước trên đã giảm đáng kể cùng với tỉ lệ tiêm 
chủng càng ngày càng cao, tình hình dịch bệnh tiếp tục tiêu cực phiền phức tại 36 quốc gia 
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khác. Trong số đó, Ấn Độ đang khiến toàn thế giới trăn trở lúc ghi nhận gần 400.000 ca/ngày 
và 2 ca bệnh sùi mào gà. 

Tuyên bố của ông Biden đã vấp nên sự chỉ trích của những hãng dược phương Tây. Họ cảm 
thấy một số nước nghèo sẽ không thể xây dựng năng lực nhanh chóng, cũng như cuộc cạnh 
tranh nguồn cung khan hiếm cho vắc xin ngược lại sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất. 

Bên cạnh đấy, rất nhiều doanh nghiệp và quan chức Mỹ đang lo sợ bước đi này sẽ cho phép 
Trung Quốc “nhảy cóc” rất nhiều năm nghiên cứu cũng như xóa bỏ lợi thế cạnh tranh trong 
lĩnh vực y sinh của Mỹ. 

Một quan chức cấp cao của Washington nói với Reuters rằng, dù ưu tiên trước mắt là cứu 
người, Mỹ “vẫn muốn xem xét hiệu ứng của việc bỏ bản quyền đối với Trung Quốc và Nga 
trước lúc có hiệu lực”. 

 

mặt khác, một nguồn tin trong ngành y sinh nói với Reuters rằng chính phủ Mỹ nhìn nhận 
việc chia sẻ sở hữu trí tuệ có thể phương hại lợi thế cạnh tranh của Mỹ trước Trung Quốc. 
Một tài liệu hỏi đáp do Washington chia sẻ cùng các đại diện ngành đã ghi nhận quan điểm 
này. 

Nội dung của tài liệu đấy cũng cho thấy chính quyền Biden tin rằng đây là vấn đề có thể giải 
quyết thông qua việc đàm phán với WTO, tuy không đề cập chi tiết. 

Nguồn tin trên cũng nói thêm rằng các bộ phận của Mỹ có cái nhìn không giống nhau về cách 
xử lý vướng mắc về sở hữu trí tuệ đối với vắc xin COVID-19 
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