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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định quản lý tài sản trí tuệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội  

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ năm 2013;  

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật sở hữu trí tuệ năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh 

doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ năm 2019;  

Căn cứ Luật chuyển giao công nghệ năm 2017;  

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ về Đại học Quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học 

và công nghệ;  

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu 

trí tuệ về sở hữu công nghiệp;  

Căn cứ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí 

tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;  

Căn cứ Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 

22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước 

về sở hữu trí tuệ;  

Căn cứ Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 

22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;  

Căn cứ Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ 
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năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 

về quyền tác giả, quyền liên quan;  

Căn cứ Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển 

khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công 

nghệ;  

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và 

các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ 

phí sở hữu công nghiệp;  

 Theo đề nghị của Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ.  

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý tài sản trí 

tuệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, Thủ trưởng đơn vị 

thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.                        

 

 

 

 

 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ (để b/c);  

- Giám đốc (để b/c); 

- Lưu: VT, KHCN, T50.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Bảo Sơn 
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QUY ĐỊNH 

Quản lý tài sản trí tuệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHQGHN  ngày      tháng     năm 2021 

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

 1. Văn bản này quy định về quản lý tài sản trí tuệ ở Đại học Quốc gia Hà 

Nội (ĐHQGHN).  

 2. Văn bản này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền 

quản lý của ĐHQGHN và các tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến 

quản lý tài sản trí tuệ ở ĐHQGHN. 

 Điều 2. Giải thích từ ngữ  

 Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Tài sản trí tuệ là sản phẩm trí tuệ được tạo ra từ hoạt động khoa học và 

công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo, đào tạo và hợp tác của ĐHQGHN, bao 

gồm các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) và các sản phẩm trí tuệ khác.  

2. Quản lý tài sản trí tuệ bao gồm các hoạt động nhằm hình thành, phát 

triển và khai thác tài sản trí tuệ; gìn giữ, bảo vệ và phát triển giá trị của tài sản trí 

tuệ; quản lý và sử dụng nguồn thu từ khai thác thương mại tài sản trí tuệ; khen 

thưởng và xử lý vi phạm. 

 3. Tác giả là cá nhân trực tiếp sáng tạo ra tài sản trí tuệ được bảo hộ theo 

pháp luật SHTT. Đồng tác giả là những tác giả cùng trực tiếp sáng tạo ra một 

phần hoặc toàn bộ tài sản trí tuệ.   

4. Đơn vị chủ trì là đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN (sau 

đây gọi chung là đơn vị thành viên, trực thuộc) được cấp có thẩm quyền giao 

chủ trì triển khai hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo, đào tạo và hợp tác nhằm 

hình thành, phát triển và khai thác tài sản trí tuệ.  
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 5. Bên môi giới là tổ chức, cá nhân làm trung gian kết nối, đàm phán để 

các bên triển khai hoạt động khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ ở 

ĐHQGHN.   

 6. Ươm tạo công nghệ là quá trình nhằm tạo ra, hoàn thiện, thương mại 

hóa công nghệ từ ý tưởng công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ hoặc từ công nghệ chưa hoàn thiện thông qua các hoạt động trợ giúp 

về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết. 

 7. Giải mã công nghệ là quá trình tìm nguyên lý công nghệ thông qua 

nghiên cứu, phân tích cấu trúc, thiết kế, chức năng và hoạt động của một thiết bị, 

đối tượng, hệ thống cần giải mã nhằm bảo trì, khai thác, cải tiến hoặc tạo ra thiết 

bị, đối tượng, hệ thống mới có tính năng tương đương hoặc đáp ứng yêu cầu về 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

8. Định giá tài sản trí tuệ là hoạt động xác định giá trị của tài sản trí tuệ 

như giá trị công nghệ, kết quả nghiên cứu, dịch vụ KH&CN. 

 9. Khai thác phi thương mại tài sản trí tuệ là các hoạt động sử dụng tài 

sản trí tuệ nhằm mục tiêu phi lợi nhuận, phục vụ hoạt động đào tạo, KH&CN và 

đổi mới sáng tạo ở ĐHQGHN và hỗ trợ cộng đồng.  

10. Khai thác thương mại tài sản trí tuệ là hoạt động sử dụng tài sản trí 

tuệ nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận, tạo nguồn thu hợp pháp cho ĐHQGHN 

và các đơn vị thành viên, trực thuộc.  

 11. Doanh nghiệp KH&CN là doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh 

doanh, triển khai dịch vụ KH&CN để tạo ra sản phẩm, hàng hoá từ kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

 12. Cán bộ của ĐHQGHN là cá nhân đang làm việc tại các đơn vị thành 

viên, trực thuộc theo chế độ hợp đồng lao động có thời hạn, viên chức và công 

chức theo quy định của pháp luật. 

 13. Người học của ĐHQGHN là thực tập sinh, nghiên cứu sinh, học viên, 

sinh viên, học sinh đang theo học ở các cơ sở/đơn vị đào tạo, cơ sở/đơn vị giáo 

dục trong hệ thống của ĐHQGHN. 

14. Kinh phí của ĐHQGHN bao gồm ngân sách nhà nước cấp cho 

ĐHQGHN, các nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu hợp pháp khác của 

ĐHQGHN. 

 Điều 3. Định hướng quản lý tài sản trí tuệ ở ĐHQGHN  

 1. Hoạt động phát triển và khai thác tài sản trí tuệ là một trụ cột trong mô 

hình đại học đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của ĐHQGHN. ĐHQGHN phối 



3 

 

hợp và tạo mọi điều kiện để tổ chức, cá nhân phát triển tài sản trí tuệ đưa vào 

khai thác, tạo ra giá trị tích cực cho ĐHQGHN và xã hội.  

2. Quản lý tài sản trí tuệ ở ĐHQGHN hướng đến tạo ra tài sản trí tuệ hoàn 

chỉnh và đưa vào khai thác. Ưu tiên sử dụng lợi nhuận thu được từ khai thác tài 

sản trí tuệ để tái đầu tư cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, khen 

thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động KH&CN và đổi mới 

sáng tạo. 

 3. Phát triển và khai thác tài sản trí tuệ ở ĐHQGHN gắn liền với xây 

dựng, phát triển tổ chức KH&CN, tổ chức dịch vụ KH&CN, doanh nghiệp 

KH&CN,… cũng như các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo khác.   

 4. Ưu tiên, khuyến khích cán bộ trẻ và người học của ĐHQGHN tham gia 

hình thành, phát triển và khai thác tài sản trí tuệ.   

 Điều 4. Nội dung quản lý tài sản trí tuệ ở ĐHQGHN  

 1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển và khai thác tài sản trí tuệ ở 

cấp ĐHQGHN và cấp đơn vị thành viên, trực thuộc.  

 2. Xây dựng hướng dẫn quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, thương mại hóa, 

chuyển giao sản phẩm KH&CN và các quy định khác có liên quan ở cấp 

ĐHQGHN và cấp đơn vị thành viên, trực thuộc.  

 3. Tổ chức, điều phối hoạt động quản lý tài sản trí tuệ trong ĐHQGHN.  

 4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật và của 

ĐHQGHN trong lĩnh vực quản lý tài sản trí tuệ ở ĐHQGHN.  

 5. Giải quyết tranh chấp liên quan đến quản lý tài sản trí tuệ ở ĐHQGHN.   

6. Khen thưởng và xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý tài sản trí tuệ ở 

ĐHQGHN.   

 

Chương II 

HÌNH THÀNH TÀI SẢN TRÍ TUỆ Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 

 Điều 5. Nguồn hình thành tài sản trí tuệ của ĐHQGHN  

 1. Hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo của cán bộ và người học của 

ĐHQGHN.  

 2. Hoạt động đào tạo ở ĐHQGHN.  
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3. Hoạt động khởi nghiệp của cán bộ và người học của ĐHQGHN, được 

ĐHQGHN hỗ trợ.  

4. Tài sản trí tuệ do tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển nhượng, tặng 

cho, giao cho ĐHQGHN hoặc các tổ chức thuộc ĐHQGHN quản lý, khai thác, 

sử dụng.  

5. Các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Quyền sở hữu, quyền đăng ký và quyền sử dụng tài sản trí tuệ 

hình thành từ nguồn kinh phí của ĐHQGHN 

1. ĐHQGHN có quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ được hình thành trên 

cơ sở sử dụng kinh phí của ĐHQGHN và do Giám đốc ĐHQGHN quyết định 

phê duyệt. 

2. ĐHQGHN có quyền sở hữu một phần đối với tài sản trí tuệ được hình 

thành trên cơ sở sử dụng một phần kinh phí của ĐHQGHN và do Giám đốc 

ĐHQGHN quyết định phê duyệt hoặc trên cơ sở sử dụng tài sản trí tuệ thuộc 

quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu của ĐHQGHN trong khuôn khổ hợp tác với các 

đối tác là tổ chức, cá nhân không thuộc ĐHQGHN. ĐHQGHN trao đổi, đàm 

phán để thống nhất với các đối tác về tỉ lệ phần quyền sở hữu của ĐHQGHN đối 

với tài sản trí tuệ được hình thành. 

3. ĐHQGHN xem xét, quyết định việc giao toàn bộ hoặc một phần quyền 

sở hữu hoặc quyền đăng ký, quyền sử dụng cho đơn vị thành viên, trực thuộc là 

tổ chức chủ trì việc hình thành các tài sản trí tuệ nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 

Điều này để quản lý, khai thác thương mại trên cơ sở đề xuất của đơn vị. Việc 

giao quyền có thể thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào khi đối tượng quyền phát 

sinh và/hoặc có yêu cầu của đơn vị thành viên, trực thuộc. Quy trình, thủ tục 

giao quyền sở hữu, quyền đăng ký, quyền sử dụng được thực hiện theo quy định 

pháp luật. 

4. ĐHQGHN thỏa thuận bằng văn bản với các đối tác là tổ chức, cá nhân 

không thuộc ĐHQGHN về việc ưu tiên cấp quyền sở hữu, quyền đăng ký, quyền 

sử dụng cho đơn vị thành viên, trực thuộc là tổ chức chủ trì hình thành các tài 

sản trí tuệ nêu tại Khoản 2 Điều này.   

 Điều 7. Quyền sở hữu, quyền đăng ký và quyền sử dụng tài sản trí tuệ 

hình thành từ nguồn kinh phí do đơn vị thành viên, trực thuộc huy động  

1. Đơn vị thành viên, trực thuộc có quyền sở hữu, quyền đăng ký và 

quyền sử dụng đối với tài sản trí tuệ được hình thành trên cơ sở sử dụng nguồn 
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kinh phí tài trợ từ đối tác là tổ chức, cá nhân không thuộc ĐHQGHN và không 

sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của ĐHQGHN, căn cứ trên thỏa thuận bằng 

văn bản về tỉ lệ quyền sở hữu, quyền đăng ký và quyền sử dụng tài sản trí tuệ 

giữa đối tác đó với đơn vị thành viên, trực thuộc.  

2. Đối với tài sản trí tuệ hình thành trên cơ sở sử dụng đáng kể cơ sở vật 

chất, trang thiết bị của ĐHQGHN do đơn vị thành viên, trực thuộc quản lý trong 

khuôn khổ hợp tác với các đối tác là tổ chức, cá nhân không thuộc ĐHQGHN: 

ĐHQGHN ủy quyền cho thủ trưởng đơn vị thành viên, trực thuộc đàm phán với 

các đối tác và quyết định tỉ lệ phần quyền sở hữu, quyền đăng ký và quyền sử 

dụng phát sinh tương ứng với việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của 

ĐHQGHN.  

3. Đối với tài sản trí tuệ hình thành từ nhiệm vụ do đơn vị thành viên, trực 

thuộc được tổ chức có thẩm quyền cấp kinh phí triển khai từ nguồn ngân sách 

nhà nước không thông qua ĐHQGHN nhưng sử dụng đáng kể cơ sở vật chất, 

trang thiết bị của ĐHQGHN do đơn vị quản lý trong quá trình triển khai thực 

hiện: quyền sở hữu, quyền đăng ký và quyền sử dụng tài sản trí tuệ được xác 

định thông qua hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức có thẩm 

quyền cấp kinh phí và đơn vị thành viên, trực thuộc.  

4. Đơn vị thành viên, trực thuộc có quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ 

được hình thành trong quá trình thực hiện luận văn, luận án hoặc các hoạt động 

KH&CN  của người học được đơn vị tài trợ kinh phí hoặc sử dụng đáng kể cơ sở 

vật chất, trang thiết bị của ĐHQGHN do đơn vị quản lý. Người học được hưởng 

quyền tác giả theo quy định pháp luật nếu người học và người hướng dẫn luận 

văn, luận án không có thỏa thuận khác.  

5. ĐHQGHN có quyền sở hữu một phần đối với các tài sản trí tuệ được 

nêu tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. Trừ trường hợp các bên có thỏa 

thuận khác, sau khi trừ đi phần quyền sở hữu của các tổ chức, cá nhân khác (nếu 

có), phần quyền sở hữu còn lại được phân chia cho ĐHQGHN và đơn vị chủ trì 

như sau: 

 a) ĐHQGHN sở hữu 10%; 

b) Đơn vị chủ trì sở hữu 90%. 

 Điều 8. Quyền của tác giả, đồng tác giả  

 1. Tác giả của tài sản trí tuệ được hưởng quyền tác giả theo quy định của 

pháp luật SHTT. Trường hợp có nhiều cá nhân cùng tham gia sáng tạo tài sản trí 

tuệ thì mỗi cá nhân là đồng tác giả của tài sản trí tuệ đó. Các đồng tác giả tự thỏa 
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thuận bằng văn bản về tỉ lệ phân chia quyền tác giả của mình; nếu không có thỏa 

thuận thì quyền tác giả của các đồng tác giả là như nhau. 

 2. Tác giả, đồng tác giả được trả nhuận bút, thù lao và các quyền lợi vật 

chất khác theo quy định của pháp luật SHTT.  

 3. Quyền được nhận nhuận bút, thù lao và các quyền lợi vật chất khác của 

tác giả, đồng tác giả tồn tại trong suốt thời gian bảo hộ của tài sản trí tuệ là 

quyền SHTT hoặc theo thỏa thuận đối với tài sản trí tuệ khác.   

 4. ĐHQGHN và đơn vị thành viên, trực thuộc thỏa thuận bằng văn bản 

với tác giả, đồng tác giả về quyền công bố kết quả nghiên cứu tạo thuận lợi cho 

hoạt động khai thác thương mại các tài sản trí tuệ là đối tượng của quyền tác giả, 

quyền liên quan.  

 Điều 9. Xác lập quyền đối với tài sản trí tuệ 

 1. ĐHQGHN giao Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp 

làm đầu mối thực hiện việc xác lập quyền đối với tài sản trí tuệ do ĐHQGHN 

trực tiếp chủ trì thực hiện hoặc do ĐHQGHN có nhu cầu.  

 2. ĐHQGHN ủy quyền cho đơn vị chủ trì xác lập quyền đối với tài sản trí 

tuệ hình thành từ nhiệm vụ KH&CN do ĐHQGHN cấp kinh phí cho đơn vị thực 

hiện, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này. 

 3. Trường hợp ĐHQGHN có nhu cầu trực tiếp xác lập quyền đối với tài 

sản trí tuệ hình thành từ nhiệm vụ KH&CN do ĐHQGHN cấp kinh phí cho đơn 

vị chủ trì thực hiện thì thông báo bằng văn bản cho đơn vị. Đơn vị chủ trì có 

trách nhiệm cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan đến tài sản trí tuệ cần đăng ký 

cho ĐHQGHN.  

4. Đơn vị thành viên, trực thuộc thực hiện việc xác lập quyền đối với tài 

sản trí tuệ thuộc sở hữu của đơn vị. Đối với tài sản trí tuệ mà đơn vị là đồng sở 

hữu thì thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên có quyền sở hữu.  

 5. Tác giả, đồng tác giả của tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của ĐHQGHN 

hoặc của đơn vị thành viên, trực thuộc có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Trung 

tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp và đơn vị thành viên, trực thuộc 

trong hoạt động xác lập quyền đối với tài sản đó.  

 Điều 10. Chính sách hỗ trợ hình thành tài sản trí tuệ ở ĐHQGHN  

 1. Chính sách ưu tiên đối với nhiệm vụ KH&CN 
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 a) ĐHQGHN ưu tiên phê duyệt và cấp kinh phí triển khai nhiệm vụ 

KH&CN có sản phẩm đầu ra là tài sản trí tuệ có khả năng khai thác thương mại 

hoặc chuyển giao cho cơ quan nhà nước sử dụng.  

 b) Đối với nhiệm vụ có sản phẩm KH&CN có tiềm năng phát triển và 

thương mại hóa, có xác nhận của Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ, ĐHQGHN hỗ 

trợ dưới các hình thức: giao nhiệm vụ KH&CN để hoàn thiện sản phẩm, triển 

khai dự án sản xuất thử nghiệm, thành lập doanh nghiệp KH&CN, triển khai 

nhiệm vụ hợp tác song phương - đa phương để khai thác sản phẩm. Đơn vị chủ 

trì và chủ nhiệm nhiệm vụ làm văn bản đề nghị hỗ trợ, trình ĐHQGHN xem xét, 

quyết định phương án hỗ trợ.  

2. Chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ SHTT  

 a) ĐHQGHN khuyến khích và hỗ trợ cán bộ và người học của ĐHQGHN 

đăng ký bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm KH&CN. Hình thức hỗ trợ bao 

gồm:  

 - Hỗ trợ hoạt động viết hồ sơ đăng ký SHTT; 

 - Hỗ trợ lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, lệ phí 

cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở 

hữu công nghiệp;  

 - Hỗ trợ 100% lệ phí duy trì, gia hạn và phí sử dụng văn bằng bảo hộ 

quyền SHTT trong 03 năm đầu tiên, 50% trong 03 năm tiếp theo, 25% trong các 

năm còn lại (theo đề nghị của tác giả).   

 Kinh phí do ĐHQGHN hỗ trợ trực tiếp (trường hợp ĐHQGHN bố trí kinh 

phí để thanh toán trực tiếp) hoặc hỗ trợ gián tiếp thông qua nguồn kinh phí hoạt 

động KH&CN thường xuyên của đơn vị thành viên, trực thuộc do ĐHQGHN 

giao cho đơn vị (đơn vị chủ động dự toán khoản kinh phí này trong kế hoạch 

KH&CN báo cáo ĐHQGHN hằng năm để phê duyệt). 

 b) Đơn vị thành viên, trực thuộc bố trí kinh phí hỗ trợ tác giả, tập thể tác 

giả nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền SHTT và kinh phí duy trì hiệu lực văn bằng 

bảo hộ quyền SHTT đối với tài sản trí tuệ hình thành từ nguồn kinh phí tự chủ 

của đơn vị hoặc được ĐHQGHN giao quyền sở hữu, quyền sử dụng; kinh phí 

lấy từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị, ưu tiên nguồn kinh phí quy định tại Nghị 

định 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc 

đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KH&CN trong các cơ sở 

giáo dục đại học.  
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Chương III 

PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 

 Điều 11. Đối tượng phát triển tài sản trí tuệ 

 1. Sản phẩm KH&CN chưa hoàn thiện có nhu cầu nâng cấp, hoàn thiện: 

kết quả nghiên cứu cơ bản, ý tưởng công nghệ, sản phẩm KH&CN ở quy mô 

phòng thí nghiệm.  

 2. Sản phẩm KH&CN đã hoàn thiện có nhu cầu nâng cấp để chuyển giao, 

thương mại hóa: sách chuyên khảo, giáo trình; phần mềm máy tính; báo cáo tư 

vấn chính sách; giống cây trồng, giống vật nuôi; sản phẩm KH&CN đã đăng ký 

bảo hộ quyền SHTT.  

 Điều 12. Phương thức phát triển tài sản trí tuệ  

 1. Đối với sản phẩm KH&CN chưa hoàn thiện:  

 a) Ươm tạo công nghệ;  

 b) Giải mã công nghệ;  

 c) Đầu tư phát triển giai đoạn tiếp theo (dự án, đề tài KH&CN,…). 

 2. Đối với sản phẩm KH&CN đã hoàn thiện:  

 a) Đầu tư phát triển giai đoạn tiếp theo (dự án, đề tài KH&CN,…);  

 b) Dự án sản xuất thử nghiệm.  

 Điều 13. Dự án sản xuất thử nghiệm  

1. Sản phẩm KH&CN được cấp văn bằng bảo hộ quyền SHTT hoặc có 

tiềm năng đưa vào sản xuất, thương mại hóa có thể xây dựng dự án sản xuất thử 

nghiệm cấp ĐHQGHN để triển khai.   

2. ĐHQGHN quy định cụ thể về quy trình tuyển chọn, thực hiện và quản 

lý dự án sản xuất thử nghiệm tại các văn bản hướng dẫn liên quan.  

3. Đơn vị thành viên, trực thuộc căn cứ nhu cầu thực tiễn đề xuất triển 

khai dự án sản xuất thử nghiệm trình ĐHQGHN xem xét quyết định.  
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Điều 14. Quy trình phát triển tài sản trí tuệ  

 1. Hằng năm, các đơn vị thành viên, trực thuộc rà soát và lập danh sách 

các sản phẩm KH&CN chưa hoàn thiện và đã hoàn thiện, đề xuất nhu cầu phát 

triển và kinh phí cần tài trợ, trình ĐHQGHN xem xét, thẩm định.  

 2. ĐHQGHN thành lập Hội đồng khoa học thẩm định đề xuất của đơn vị 

thành viên, trực thuộc. Thành viên Hội đồng gồm chuyên gia trong và ngoài 

ĐHQGHN có chuyên môn phù hợp; cán bộ quản lý có kinh nghiệm trong lĩnh 

vực nghiên cứu triển khai; đại diện tổ chức, đơn vị hợp tác phát triển sản phẩm 

(nếu có). Các cá nhân tham gia Hội đồng có trách nhiệm bảo mật thông tin liên 

quan đến tài sản trí tuệ.  

Hội đồng căn cứ vào tính khả thi và khả năng ứng dụng thực tiễn của sản 

phẩm, sự hợp lý giữa nội dung và kinh phí triển khai để đề xuất ĐHQGHN 

quyết định đầu tư.  

 3. Căn cứ ý kiến của Hội đồng, ĐHQGHN quyết định phê duyệt triển khai 

nhiệm vụ phát triển tài sản trí tuệ, nguồn kinh phí do ĐHQGHN tài trợ hoặc kêu 

gọi đầu tư từ xã hội.  

 4. ĐHQGHN hướng dẫn chi tiết quy trình thẩm định và phê duyệt nhiệm 

vụ phát triển tài sản trí tuệ tại các văn bản hướng dẫn liên quan.   

 Điều 15. Chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ  

 1. ĐHQGHN ưu tiên phát triển các tài sản trí tuệ có khả năng chuyển giao 

và thương mại hóa cao.  

 2. ĐHQGHN ưu tiên phê duyệt và cấp kinh phí cho các dự án sản xuất thử 

nghiệm, giải mã công nghệ và ươm tạo công nghệ.  

 3. ĐHQGHN ưu tiên sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nghiên 

cứu cho các nhiệm vụ phát triển tài sản trí tuệ hoàn chỉnh.   

 

Chương IV 

KHAI THÁC TÀI SẢN TRÍ TUỆ Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 

 Điều 16. Khai thác phi thương mại tài sản trí tuệ 

 1. Ban Khoa học - Công nghệ là đầu mối quản lý hoạt động khai thác phi 

thương mại tài sản trí tuệ ở ĐHQGHN. 
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 2. Các đơn vị thành viên, trực thuộc chủ động triển khai các hoạt động 

khai thác phi thương mại tài sản trí tuệ ở đơn vị, bao gồm: hỗ trợ hoạt động đào 

tạo, KH&CN và đổi mới sáng tạo của cán bộ và người học; biên soạn, đổi mới 

chương trình, tài liệu giảng dạy; bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ; các hoạt 

động chuyển giao, hỗ trợ cộng đồng không thu phí.  

 3. Hoạt động khai thác phi thương mại tài sản trí tuệ phải tuân thủ quy 

định pháp luật; đảm bảo quyền sở hữu của ĐHQGHN; quyền sở hữu của đơn vị 

thành viên, trực thuộc; quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.   

 4. Đối với hoạt động chuyển giao tài sản trí tuệ phi thương mại, đối tượng 

nhận chuyển giao không được chuyển giao tài sản trí tuệ cho bên thứ ba, trừ 

trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của ĐHQGHN.  

 Điều 17. Khai thác thương mại tài sản trí tuệ  

 1. Ban Khoa học - Công nghệ đầu mối quản lý hoạt động khai thác 

thương mại đối với tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu của 

ĐHQGHN.   

 2. Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp xây dựng kế 

hoạch và tổ chức khai thác thương mại tài sản trí tuệ theo chức năng nhiệm vụ 

được giao. 

 3. Đơn vị thành viên, trực thuộc rà soát, lập danh sách các tài sản trí tuệ 

được hình thành tại đơn vị; lập kế hoạch sử dụng, khai thác tài sản trí tuệ do đơn 

vị quản lý; báo cáo ĐHQGHN tình hình triển khai định kỳ hằng năm trước ngày 

31 tháng 12 hoặc đột xuất theo yêu cầu của ĐHQGHN. Nếu tổ chức khai thác tài 

sản trí tuệ không nằm trong kế hoạch đã xây dựng, đơn vị báo cáo ĐHQGHN 

trước khi triển khai.  

4. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác tài sản trí tuệ của ĐHQGHN cần 

phối hợp với đơn vị thành viên, trực thuộc được ĐHQGHN giao quản lý tài sản 

trí tuệ để xây dựng phương án, đưa vào kế hoạch sử dụng khai thác tài sản trí tuệ 

của đơn vị. Đơn vị thành viên, trực thuộc có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện để 

thương mại hóa, chuyển giao tài sản trí tuệ cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo 

đúng quy định pháp luật và quy định của ĐHQGHN.  

 5. Trường hợp một đơn vị thành viên, trực thuộc có nhu cầu tổ chức 

thương mại hóa tài sản trí tuệ được hình thành tại tổ chức khác thuộc ĐHQGHN, 

đơn vị lập phương án, báo cáo ĐHQGHN xem xét quyết định.  

 6. Tác giả, đồng tác giả của tài sản trí tuệ có quyền chủ động tìm kiếm cơ 

hội thương mại hóa tài sản trí tuệ; đề nghị đến đơn vị chủ trì hoặc Trung tâm 

Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp để tổ chức triển khai thương mại 
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hóa. Cơ quan nhận được đề xuất có trách nhiệm xem xét, hỗ trợ thương mại hóa 

sản phẩm. 

   7. Tác giả, đồng tác giả của các tài sản trí tuệ thuộc sở hữu hoặc đồng sở 

hữu của ĐHQGHN hoặc của đơn vị thành viên, trực thuộc có trách nhiệm phối 

hợp với Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp và đơn vị thành 

viên, trực thuộc trong hoạt động khai thác thương mại các tài sản trí tuệ. 

 Điều 18. Phân bổ lợi nhuận từ khai thác thương mại tài sản trí tuệ  

1. Tỷ lệ phân chia lợi nhuận thu được từ hoạt động khai thác thương mại 

các tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu của ĐHQGHN được 

thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên liên quan. Trường hợp 

không có thỏa thuận thì phần lợi nhuận của ĐHQGHN được phân bổ cho các 

bên như sau:  

 a) Trả thù lao cho tác giả và đồng tác giả (nếu có): 50%; 

 b) Bên môi giới (nếu có): không quá 10%; 

 c) ĐHQGHN và đơn vị chủ trì hình thành tài sản trí tuệ: mỗi bên nhận 50% 

phần lợi nhuận còn lại sau khi đã trừ đi kinh phí tại Điểm a và Điểm b Khoản 

này. Ban Khoa học - Công nghệ tổng hợp và báo cáo Giám đốc ĐHQGHN 

phương án sử dụng phần kinh phí chuyển về ĐHQGHN. 

2. Thù lao cho tác giả, đồng tác giả tại Điểm a Khoản 1 Điều này được 

chia đều cho các đồng tác giả, trừ trường hợp các đồng tác giả đã có thỏa thuận 

khác bằng văn bản và được chi trả trong suốt thời gian bảo hộ của tài sản trí tuệ 

là quyền SHTT hoặc theo thỏa thuận đối với tài sản trí tuệ khác.   

3. Đơn vị thành viên, trực thuộc quy định cụ thể việc phân bổ lợi nhuận từ 

khai thác thương mại tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu của đơn vị.  

 Điều 19. Sử dụng thương hiệu ĐHQGHN trong hoạt động thương 

mại hóa tài sản trí tuệ  

1. Sản phẩm hình thành từ hoạt động khai thác thương mại tài sản trí tuệ 

thuộc sở hữu (toàn bộ hoặc một phần) của ĐHQGHN phải thể hiện thương hiệu 

của ĐHQGHN.  

2. Tổ chức, cá nhân ngoài ĐHQGHN có nhu cầu sử dụng thương hiệu 

ĐHQGHN trên sản phẩm thương mại cần có văn bản đề nghị và được Giám đốc 

ĐHQGHN đồng ý.  

3. ĐHQGHN hướng dẫn cụ thể cách thức sử dụng thương hiệu của 

ĐHQGHN trên các tài sản trí tuệ thuộc sở hữu (toàn bộ hoặc một phần) của 
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ĐHQGHN và sản phẩm hình thành từ hoạt động khai thác thương mại tài sản trí 

tuệ của ĐHQGHN tại các văn bản liên quan.  

 Điều 20. Doanh nghiệp KH&CN 

 1. Đơn vị thành viên, trực thuộc có nhu cầu thành lập doanh nghiệp 

KH&CN sử dụng tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu của 

ĐHQGHN cần làm văn bản đề nghị ĐHQGHN chuyển giao quyền sở hữu, 

quyền sử dụng tài sản trí tuệ cho đơn vị.   

 2. Đối với kinh phí thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp, sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và ĐHQGHN, đơn 

vị thành viên, trực thuộc được sử dụng để tái đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh hoặc phục vụ hoạt động chuyên môn của đơn vị.  

3. ĐHQGHN hướng dẫn cụ thể thủ tục, quy trình thành lập doanh nghiệp 

KH&CN phù hợp với quy định pháp luật. 

Điều 21. Kết nối với doanh nghiệp và cộng đồng  

 1. Ban Khoa học - Công nghệ làm đầu mối phối hợp với Văn phòng 

ĐHQGHN, Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp và các đơn vị 

thành viên, trực thuộc xây dựng kế hoạch truyền thông, quảng bá tài sản trí tuệ 

của ĐHQGHN.  

2. Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp làm đầu mối kết 

nối các tổ chức, cán bộ và người học của ĐHQGHN với doanh nghiệp, tổ chức 

và cá nhân có nhu cầu hợp tác phát triển sản phẩm, nhận chuyển giao công nghệ, 

hợp tác sản xuất kinh doanh.  

 3. Các tổ chức, cán bộ và người học của ĐHQGHN có thành tích trong 

hoạt động phát triển công nghệ và thương mại hóa tài sản trí tuệ được mời tham 

dự các sự kiện KH&CN, xúc tiến thương mại lớn có sự tham dự của lãnh đạo 

ĐHQGHN, được mời trình bày ý tưởng và đề xuất nhiệm vụ, dự án trực tiếp với 

Ban Giám đốc ĐHQGHN.  

 4. Các đơn vị thành viên, trực thuộc bố trí kinh phí phục vụ hoạt động 

truyền thông, quảng bá sản phẩm KH&CN gắn với hoạt động thương mại hóa, 

chuyển giao tài sản trí tuệ, đưa vào kế hoạch KH&CN hằng năm của đơn vị, 

trình ĐHQGHN phê duyệt.  
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5. Các đơn vị thành viên, trực thuộc khuyến khích phát triển các tổ chức 

trung gian nhằm thúc đẩy các hoạt động tư vấn, kết nối hỗ trợ thương mại hóa 

tài sản trí tuệ ở ĐHQGHN. 

 

Chương V 

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

 

 Điều 22. Khen thưởng  

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát triển và 

khai thác tài sản trí tuệ, được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, mang 

lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao được Giám đốc ĐHQGHN xem xét khen 

thưởng. 

2. Nguồn kinh phí khen thưởng và mức khen thưởng được thực hiện theo 

quy định của pháp luật và của ĐHQGHN. 

Điều 23. Xử lý vi phạm  

 1. Hoạt động quản lý tài sản trí tuệ ở ĐHQGHN phải tuân thủ quy định 

pháp luật SHTT, chuyển giao công nghệ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.  

 2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ sẽ bị 

xử lý theo quy định pháp luật.  

 

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

 Điều 24. Trách nhiệm của Ban Khoa học - Công nghệ  

Ban Khoa học - Công nghệ có trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho Ban 

Giám đốc ĐHQGHN về các nội dung chính sau:  

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển tài sản trí tuệ tích hợp trong 

chiến lược, kế hoạch phát triển chung của toàn ĐHQGHN.    

 2. Xây dựng hệ thống văn bản quản lý tài sản trí tuệ ở ĐHQGHN và các 

văn bản có liên quan.  

 3. Hướng dẫn tổ chức triển khai, giám sát các hoạt động quản lý tài sản trí 

tuệ ở ĐHQGHN. 
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 4. Kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý tài sản trí tuệ ở 

ĐHQGHN và các đơn vị.   

 5. Giải quyết tranh chấp, khen thưởng và xử lý vi phạm liên quan đến tài 

sản trí tuệ.  

 Điều 25. Trách nhiệm của Văn phòng ĐHQGHN 

 Văn phòng ĐHQGHN chủ trì phối hợp với Ban Khoa học - Công nghệ 

hướng dẫn việc sử dụng thương hiệu của ĐHQGHN trên các tài sản trí tuệ của 

ĐHQGHN và các sản phẩm hình thành từ hoạt động khai thác thương mại tài 

sản trí tuệ của ĐHQGHN.  

 Điều 26. Trách nhiệm của các Ban chức năng 

 Các Ban chức năng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Giám đốc 

ĐHQGHN giao tham gia phối hợp quản lý tài sản trí tuệ ở ĐHQGHN theo lĩnh 

vực phụ trách; phối hợp với Ban Khoa học - Công nghệ giám sát việc thực hiện 

quy định này và báo cáo Giám đốc ĐHQGHN. 

 Điều 27. Trách nhiệm của Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ 

khởi nghiệp 

 Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp có trách nhiệm 

phối hợp với Ban Khoa học - Công nghệ tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc 

ĐHQGHN về quản lý tài sản trí tuệ và triển khai các hoạt động sau:  

 1. Rà soát, lập danh mục tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu hoặc đồng sở 

hữu của ĐHQGHN.  

 2. Thực hiện thủ tục xác lập quyền, gia hạn hiệu lực quyền, bảo vệ quyền 

đối với tài sản trí tuệ do Trung tâm làm đầu mối đăng ký bảo hộ.  

 3. Định giá và khai thác thương mại các tài sản trí tuệ thuộc sở hữu hoặc 

đồng sở hữu của ĐHQGHN. 

 4. Hỗ trợ các đơn vị thuộc ĐHQGHN trong hoạt động thương mại hóa và 

chuyển giao công nghệ.  

 5. Thống kê, báo cáo kết quả quản trị tài sản trí tuệ định kỳ 6 tháng một 

lần hoặc đột xuất theo yêu cầu của ĐHQGHN. 

6. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu về hoạt động SHTT ở 

ĐHQGHN. 

 Điều 28. Trách nhiệm của đơn vị thành viên, trực thuộc 

 1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển tài sản trí tuệ của đơn vị phù 

hợp với chiến lược, kế hoạch chung của ĐHQGHN.  
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 2. Xây dựng hệ thống văn bản quản lý tài sản trí tuệ cấp đơn vị phù hợp 

với quy định của ĐHQGHN và quy định pháp luật.  

 3. Thành lập và đưa vào hoạt động bộ phận chuyên trách quản lý tài sản 

trí tuệ ở đơn vị.  

 4. Quản lý tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu của đơn vị 

phù hợp với quy định của ĐHQGHN và quy định pháp luật.  

 5. Tổ chức khai thác tài sản trí tuệ theo quy định tại văn bản này và quy 

định pháp luật.  

 6. Dự toán kinh phí duy trì văn bằng bảo hộ tài sản trí tuệ, đưa vào kế 

hoạch ngân sách hằng năm trình ĐHQGHN phê duyệt.  

 7. Phối hợp với Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp tổ 

chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về sở hữu trí tuệ cho cán bộ và 

người học do đơn vị quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý.  

 8. Phối hợp với Ban Khoa học - Công nghệ xây dựng và phát triển tổ chức 

ươm tạo, doanh nghiệp KH&CN ở đơn vị.  

 9. Xây dựng chính sách khuyến khích, khen thưởng và xử lý vi phạm 

trong hoạt động SHTT ở đơn vị phù hợp với quy định của ĐHQGHN và quy 

định pháp luật. 

 Điều 29. Giải quyết tranh chấp trong quản lý tài sản trí tuệ ở 

ĐHQGHN  

 1. Các tranh chấp về quyền SHTT được khuyến khích giải quyết trên tinh 

thần thương lượng, hòa giải.  

 2. Đơn vị thành viên, trực thuộc chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp về 

quyền SHTT do đơn vị quản lý.  

 3. Đối với tranh chấp quyền SHTT liên quan đến nhiều đơn vị thành viên, 

trực thuộc hoặc liên quan đến tài sản trí tuệ do ĐHQGHN sở hữu hoặc đồng sở 

hữu, Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp phối hợp với Ban 

Khoa học - Công nghệ đề xuất phương án xử lý trình Ban Giám đốc ĐHQGHN.   

 4. Đối với các tranh chấp không giải quyết được trên tinh thần thương 

lượng, hòa giải thì giải quyết theo quy định pháp luật.  

 Điều 30. Hiệu lực văn bản 

 1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho 

Hướng dẫn tạm thời về việc phát triển hoạt động SHTT ở ĐHQGHN (số 

124/ĐHQGHN-KHCN ngày 12 tháng 01 năm 2011), Hướng dẫn về việc hỗ trợ 

và khuyến khích đăng ký bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp 
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hữu ích ở ĐHQGHN (số 2695/HD-ĐHQGHN ngày 16 tháng 8 năm 2018) và 

Khoản 3, Điều 20, Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

ĐHQGHN (Quyết định số 3839/QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng 10 năm 2014).  

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh cần điều chỉnh 

hoặc bổ sung các đơn vị và cá nhân liên quan phản ánh về ĐHQGHN để xem 

xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.   
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