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Chương trình chiếu phim – thảo luận  

" Đẽo chân theo giày " 
Bộ phim của Frédéric Thomas, 67 phút 

 
 

Trung tâm Văn hóa Pháp - L’Espace và Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD) kính mời 

quí vị ñến dự chương trình chiếu bộ phim Đẽo chân theo giày của Frédéric Thomas, với sự 

tham gia của ñạo diễn, nhà nghiên cứu lịch sử khoa học và chuyên gia về các thách thức của 

sở hữu trí tuệ ñối với sinh vật, tác giả của Gien, quyền lực và lợi nhuận. Nghiên cứu công  và 

cơ chế hình thành tri thức của Mendel tại OGM, nhà xuất bản Quae, 2009, 619 trang. 

 

                                      Thời gian : 18h00, thứ Tư ngày 30/05/2012 

Địa ñiểm : Hội tr ường L’Espace- Trung tâm Văn hóa Pháp 

                                                      24 Tràng Tiền, Hà Nội 

 

 Bộ phim mô tả quá trình phục tráng giống lúa Nếp cái Hoa Vàng, một giống lúa nếp 

lâu ñời ñược trồng tại tại xã An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương (châu thổ sông Hồng, Việt Nam), 

ñể bảo vệ giống lúa bằng việc xây dựng nhãn hiệu tập thể và ñể vươn tới các thị trường phân 

phối lớn. Bộ phim này chỉ ra tác ñộng của quá trình xây dựng nhãn hiệu tập thể lên phương 

thức canh tác và chọn lọc hạt giống của một giống lúa truyền thống. « Đẽo chân theo giày » là 

một minh chứng rõ ràng về ảnh hưởng của quá trình phát triển lĩnh vực sở hữu trí tuệ ñối với 

các giống cây trồng. 
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Thảo luận : Làm thế nào ñể bảo vệ ña dạng sinh học trong trồng trọt tại Vi ệt Nam ? 

 

Sau chiếu phim, phần thảo luận sẽ ñề cập ñến vấn ñề khung pháp lý không có khả năng ñem 

lại cho người nông dân những quyền về các giống cây trồng ñịa phương, về sự cần thiết thay 

ñổi khung sở hữu trí tuệ sao cho phù hợp với ña dạng sinh học trong trồng trọt, về tầm quan 

trọng của các chỉ dẫn ñịa lý ñể gắn kết sản phẩm nông nghiệp với ñịa phương và cộng 

ñồng…. 

 


