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HƯỚNG DẪN TẠM THỜI  

VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ  
Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

1. Mục đích  

- Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển khai 
ứng dụng các sản phẩm khoa học công nghệ (KHCN) góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội. 

- Nâng cao nhận thức về vai trò của sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
(SHTT) của các cá nhân và tập thể nhà khoa học đối với các kết quả nghiên cứu khoa 
học công nghệ. 

- Quảng bá các kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng các kết quả nghiên cứu 
trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội góp phần mở ra các khả năng thu hút nguồn lực tài 
chính, phát triển cơ sở vật chất trang thiết bị, chuyển giao kết quả, sản phẩm. 

- Làm cơ sở để các đơn vị chủ động xây dựng triển khai thực hiện nhiệm vụ 
khoa học công nghệ. 

- Từng bước hoàn thiện và phát triển cơ cấu đào tạo – nghiên cứu – dịch vụ theo 
hướng đại học nghiên cứu ở Đại học Quốc gia Hà nội (ĐHQGHN). 

      2. Căn cứ ban hành hướng dẫn 

- Luật sở hữu trí tuệ số 20/2005/QH11 của Quốc hội. 

- Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi số 36/2009/QH12 của Quốc hội. 

- Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010-2011 của ĐHQGHN (số 2541/KH-
ĐHQGHN ngày 30/8/2010). 

- Hướng dẫn quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở ĐHQGHN (QĐ số 
1895/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/6/2010). 

3. Đối tượng quyền SHTT và nguyên tắc quản lý, sử dụng sản phẩm trí tuệ 

3.1 Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được quy định theo điều 3 của luật Sở hữu trí 
tuệ của Quốc hội (số 36/2009/QH12) gồm: 
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a. Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối 
tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, 
chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá. 

b. Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương 
mại và chỉ dẫn địa lý. 

c. Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là vật liệu nhân giống và vật liệu thu 
hoạch. 

Cách dùng từ ngữ liên quan đến đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được quy định 
trong điều 4 của luật Sở hữu trí tuệ (số 36/2009/QH12).  

3.2 ĐHQGHN quản lý các sản phẩm và tài sản trí tuệ được hình thành trên cơ sở 
sử dụng nguồn kinh phí của Nhà nước hoặc hợp tác quốc tế phân bổ thông qua 
ĐHQGHN, kinh phí tự có của các đơn vị thuộc ĐHQGHN, nguồn kinh phí khác có sử 
dụng cơ sở vật chất của ĐHQGHN. 

3.3 Các sản phẩm trí tuệ liên kết với các đơn vị ngoài ĐHQGHN sẽ được thỏa 
thuận riêng bằng văn bản theo từng trường hợp cụ thể. 

3.4 Các đơn vị trong ĐHQGHN phối hợp với tác giả SHTT tìm các biện pháp 
khai thác sử dụng sản phẩm SHTT. ĐHQGHN tạo mọi điều kiện để tác giả triển khai 
ứng dụng hoặc thương mại hóa sản phẩm và tài sản trí tuệ. 

3.5.Các quy định về phân chia lợi nhuận khi chuyển giao công nghệ, chuyển 
giao quyền SHTT, bán các sản phẩm ứng dụng… được thực hiện theo luật SHTT, luật 
chuyển giao công nghệ và các quy định của ĐHQGHN với phương châm đảm bảo 
quyền lợi của tác giả và khuyến khích các nhà khoa học triển khai ứng dụng sản phẩm 
trí tuệ. 

4. Nội dung thực hiện 

4.1 Các nhóm đối tượng phát triển SHTT và phương thức hỗ trợ: 

Nhóm 1: Các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ đã hoàn thành có tiềm 
năng đạt được kết quả đăng kí SHTT: Các đơn vị lập danh sách nhóm đối tượng này để 
hướng dẫn đơn đăng kí SHTT; hỗ trợ tài chính chi phí nộp đơn, làm các thủ tục trong 
quá trình thực hiện đăng ký bảo hộ SHTT và duy trì văn bằng bảo hộ SHTT.  

Nhóm 2: Các kết quả nghiên cứu, công trình khoa học đã công bố có thể lựa 
chọn để đầu tư bổ sung nhằm hoàn thiện và phát triển thành sản phẩm có khả năng 
đăng ký SHTT: Các đơn vị tập hợp và tổ chức xét chọn các công trình thuộc nhóm này, 
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đề xuất thành đề tài nghiên cứu phát triển sản phẩm đăng ký SHTT. Các đề tài thuộc 
nhóm này sẽ được ĐHQGHN thẩm định và phê duyệt như một đề tài nhóm B của 
ĐHQGHN với kinh phí bao gồm cả hỗ trợ thủ tục đăng ký SHTT. Ưu tiên cho các đề 
xuất có khả năng hoàn thành sản phẩm đăng ký SHTT trong thời gian không quá 6 
tháng.  

Các  trường hợp đặc biệt sẽ được ĐHQGHN liên hệ, giới thiệu với các doanh 
nghiệp đối tác để hỗ trợ kinh phí phát triển sản phẩm thương mại hoàn chỉnh và đăng 
ký SHTT. 

Nhóm 3: Các đề xuất đề tài nghiên cứu KHCN các cấp của ĐHQGHN có sản 
phẩm đăng kí SHTT (các sáng chế, giải pháp hữu ích, vật liệu mới, giống cây trồng…). 
ĐHQGHN thực hiện ưu tiên xét duyệt các đề tài này và được thẩm định như các đề tài 
nhóm A của ĐHQGHN với kinh phí bao gồm cho cả nội dung hỗ trợ thủ tục đăng ký 
SHTT. 

4.2 Thành lập các đầu mối phụ trách đăng ký SHTT ở các đơn vị: 

Các đơn vị thành lập đầu mối phụ trách hoạt động SHTT và phân công cán bộ 
phụ trách theo dõi, hỗ trợ các nhà khoa học/nhóm nghiên cứu làm thủ tục đăng ký 
SHTT. Đơn vị đầu mối hoạt động SHTT có nhiệm vụ giúp các nhà khoa học/nhóm 
nghiên cứu nộp đơn, làm các thủ tục đăng ký với Cục SHTT;  giúp các các nhà khoa 
học thanh toán các chi phí đăng ký SHTT đối với đơn vị.  

5. Các chính sách khuyến khích, hỗ trợ hoạt động đăng ký SHTT 

5.1 ĐHQGHN hỗ trợ các chi phí trong quá trình thực hiện đăng ký SHTT bao 
gồm lệ phí nộp đơn, phí thẩm định nội dung, phí công bố đơn. Kinh phí này được đưa 
vào kinh phí đề tài đối với nhóm 2 và 3. Kinh phí hỗ trợ nhóm 1 được các đơn vị đưa 
vào kế hoạch hàng năm. 

 ĐHQGHN trả phí duy trì hiệu lực của văn bằng SHTT. Sau thời hạn 5 năm kể 
từ khi cấp bằng bảo hộ mà sản phẩm trí tuệ không được khai thác sử dụng thì 
ĐHQGHN  sẽ trao lại chủ sở hữu cho tác giả tự khai thác và trả phí duy trì hiệu lực của 
văn bằng SHTT. 

5.2 Sản phẩm đăng ký SHTT của các nhà khoa học/nhóm nghiên cứu là thành 
tích được các đơn vị xét tặng giải thưởng đặc biệt hàng năm, kèm theo tiền thưởng. 
Định mức tiền thưởng được qui định trong qui chế chi tiêu nội bộ và kinh phí khen 
thưởng được trích trong quỹ khen thưởng của đơn vị.  
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Hàng năm, Giám đốc ĐHQGHN xét tặng bằng khen và thưởng cho các tập thể, 
cá nhân có thành tích trong hoạt động đăng ký SHTT. 

5.3 Sản phẩm đăng ký SHTT cùng với các công bố có giá trị đăng trên tạp chí 
trong nước và quốc tế là một tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng hoạt động của các 
nhóm nghiên cứu mạnh khi xem xét các dự án đầu tư phát triển. 

6. Tổ chức thực hiện 

6.1. Các đơn vị lập kế hoạch phát triển hoạt động SHTT của đơn vị theo 3 nhóm 
đối tượng ghi trong mục 3.1, thành lập bộ phận đầu mối phụ trách về hoạt động SHTT. 

6.2. Chủ động tổ chức các hoạt động phổ biến, quán triệt chủ trương phát triển 
SHTT của ĐHQGHN tới các nhà khoa học/nhóm nghiên cứu, tổ chức hội đàm trao đổi 
kinh nghiệm, quy trình đăng ký SHTT trong đơn vị. 

6.3. Ban KHCN hỗ trợ các đơn vị trong việc tổ chức tìm hiểu về SHTT, quy 
trình đăng ký SHTT và phối hợp giúp các đơn vị làm thủ tục đăng ký SHTT với Cục 
SHTT. 

6.4. Văn phòng và Ban KHCN tạo điều kiện hỗ trợ các nhà khoa học, các đơn vị 
trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với các doanh nghiệp đối 
tác để phát triển các đề tài, dự án nghiên cứu thành sản phẩm KHCN hoàn chỉnh, có 
khả năng đăng ký SHTT và thương mại hóa.  

6.5. Ban KHTC phối hợp với Ban KHCN tìm nguồn kinh phí hàng năm hỗ trợ 
cho hoạt động SHTT. 

6.6. Ban Thanh tra phối hợp với Ban KHCN lập kế hoạch làm việc với  các đơn 
vị nhằm kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện  kế hoạch này./. 

   TL. GIÁM ĐỐC 
TRƯỞNG BAN KHOA HỌC CÔNG  NGHỆ        

     
Nơi nhận:  
- Ban Giám đốc (để báo cáo); 
- Các đơn vị (để thực hiện);                                                                        (đã ký) 
- Ban Thanh tra, Ban KHTC;                                                               
- Lưu: VT, Ban KHCN,T50                                                          
                                     
                                                                        GS.TS. Nguyễn Cao Huần 


