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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 15/2014/TT-BKHCN 

 
Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2014 

 
THÔNG TƯ 

Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 

 
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 
và Công nghệ; 

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; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định trình tự, 
thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.  

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
1. Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử 

dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách 
nhà nước dưới dạng tài sản vô hình (sau đây viết tắt là kết quả nghiên cứu) 
nhằm mục đích: 

a) Chuyển giao công nghệ; 
b) Đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ươm tạo công nghệ, 

ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 
c) Thành lập, góp vốn thành lập doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; 
d) Ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh; 
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đ) Cung cấp dịch vụ công phục vụ lợi ích cộng đồng, an sinh xã hội và các hoạt động 
khác theo quy định của Luật khoa học và công nghệ và pháp luật liên quan. 

2. Phạm vi giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu quy định tại 
Khoản 1 Điều này được thực hiện trong phần quyền sở hữu của Nhà nước đối với 
kết quả nghiên cứu trên cơ sở quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa các bên 
liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sau đây: 
1. Đại diện chủ sở hữu nhà nước của kết quả nghiên cứu theo quy định tại Điều 41 

Luật khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là đại diện chủ sở hữu nhà nước).  
2. Tổ chức được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sau đây 

viết là tổ chức chủ trì).  
3. Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ và 

doanh nghiệp khác.  
4. Tác giả hoặc đồng tác giả kết quả nghiên cứu (sau đây viết tắt là tác giả). 
5. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc giao quyền sở hữu, quyền sử 

dụng kết quả nghiên cứu. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  
1. Kết quả nghiên cứu bao gồm sáng chế, giải pháp hữu ích, bí quyết kỹ thuật, 

bí mật kinh doanh, sáng kiến, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, kiểu dáng công 
nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại, giống cây trồng, chương trình máy tính, thiết 
kế kỹ thuật, tác phẩm khoa học và các đối tượng khác, gồm cả đối tượng được bảo 
hộ và không được bảo hộ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. 

Kết quả nghiên cứu được xác định trên cơ sở hợp đồng thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ được tạo ra từ việc sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà 
nước do cơ quan có thẩm quyền cấp dưới hình thức cấp một phần kinh phí, toàn bộ 
kinh phí hoặc giao quyền sử dụng phương tiện, cơ sở vật chất - kỹ thuật thuộc sở 
hữu nhà nước để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

2. Phương tiện vật chất - kỹ thuật thuộc sở hữu nhà nước bao gồm nhà xưởng, 
phòng thí nghiệm, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, tài liệu và các phương tiện kỹ 
thuật khác thuộc sở hữu của Nhà nước. 

3. Giao toàn bộ quyền sở hữu kết quả nghiên cứu là việc đại diện chủ sở hữu nhà 
nước giao toàn bộ quyền sở hữu của Nhà nước đối với kết quả nghiên cứu cho chủ thể 
khác theo quy định của pháp luật và điều kiện thỏa thuận giữa các bên.  

4. Giao một phần quyền sở hữu kết quả nghiên cứu là việc đại diện chủ sở hữu 
nhà nước giao quyền sở hữu đối với một phần kết quả nghiên cứu cho một chủ thể 
nhất định hoặc giao quyền đồng sở hữu kết quả nghiên cứu cho các chủ thể khác 
nhau theo quy định của pháp luật và điều kiện thỏa thuận giữa các bên. 
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5. Giao toàn bộ quyền sử dụng kết quả nghiên cứu là việc đại diện chủ sở hữu nhà 
nước cho phép chủ thể khác sử dụng độc quyền kết quả nghiên cứu trong phạm vi, thời 
hạn theo quy định của pháp luật và điều kiện thỏa thuận giữa các bên. 

6. Giao một phần quyền sử dụng kết quả nghiên cứu là việc đại diện chủ sở 
hữu nhà nước cho phép chủ thể khác sử dụng một phần kết quả nghiên cứu hoặc sử 
dụng không độc quyền kết quả nghiên cứu trong phạm vi, thời hạn theo quy định 
của pháp luật và điều kiện thỏa thuận giữa các bên. 

 
Chương II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIAO QUYỀN SỞ HỮU,  
QUYỀN SỬ DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 
Điều 4. Trình tự, thủ tục đề nghị giao quyền  
1. Tổ chức chủ trì, doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khác quy 

định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 40 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 (sau đây viết tắt là Nghị định số 08/2014/ 
NĐ-CP) có nhu cầu được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu 
làm hồ sơ đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu (sau đây 
viết tắt là hồ sơ đề nghị giao quyền) nộp đại diện chủ sở hữu nhà nước thông qua 
đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền quy định tại Điều 10 Thông tư này.  

2. Trường hợp đại diện chủ sở hữu nhà nước nhận được hồ sơ đề nghị giao 
quyền của tổ chức không phải là tổ chức chủ trì trong khi chưa xác định được nhu 
cầu và khả năng đáp ứng điều kiện được giao quyền của tổ chức chủ trì thì thực 
hiện thủ tục sau: 

a) Đại diện chủ sở hữu nhà nước gửi thông báo đề nghị tổ chức chủ trì có ý 
kiến bằng văn bản về nhu cầu, khả năng đáp ứng điều kiện được giao quyền trong 
thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo qua đường bưu điện; 

b) Trường hợp có nhu cầu được giao quyền, tổ chức chủ trì phải nộp hồ sơ đề 
nghị giao quyền trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn quy định tại 
Điểm a Khoản này. Đại diện chủ sở hữu nhà nước xem xét, đánh giá hồ sơ đề nghị 
giao quyền của tổ chức chủ trì và hồ sơ đề nghị giao quyền đã nhận được của tổ 
chức khác theo quy định tại các điều 5, 8, 9 Thông tư này; 

c) Trường hợp tổ chức chủ trì có ý kiến trả lời bằng văn bản về việc không 
có nhu cầu hoặc không có ý kiến trả lời hoặc không nộp hồ sơ theo quy định tại 
Điểm b Khoản này, đại diện chủ sở hữu nhà nước xem xét hồ sơ đề nghị giao 
quyền đã nhận được của tổ chức khác. 

3. Hồ sơ đề nghị giao quyền theo quy định tại Khoản 3 Điều 40 Nghị định 
số 08/2014/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau: 

a) Đơn đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu theo 
Mẫu 1 trong Phụ lục của Thông tư này; 
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b) Báo cáo khả năng ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu theo Mẫu 2 
trong Phụ lục của Thông tư này; 

c) Dự thảo Thỏa thuận về việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả 
nghiên cứu (sau đây viết tắt là Thỏa thuận giao quyền) theo Mẫu 3 trong Phụ lục 
của Thông tư này; 

d) Các tài liệu khác có liên quan. 
Điều 5. Trình tự, thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị giao quyền 
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giao 

quyền, đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản 
cho tổ chức đề nghị giao quyền về tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp có yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung, tổ chức đề nghị giao quyền phải hoàn chỉnh hồ sơ trong thời 
hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.  

Quá thời hạn quy định mà tổ chức đề nghị giao quyền không thực hiện hoặc 
thực hiện không đầy đủ yêu cầu hoàn thiện hồ sơ theo quy định, đơn vị thụ lý hồ 
sơ đề nghị giao quyền thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối đề nghị giao 
quyền. Trong trường hợp có văn bản giải trình lý do khách quan của tổ chức đề 
nghị giao quyền, đơn vị thụ lý hồ sơ xem xét gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ 
tương ứng với thời gian cần thiết khắc phục lý do khách quan. 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, đơn vị 
thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền phải tổ chức thực hiện: 

a) Đánh giá hồ sơ, đàm phán với tổ chức đề nghị giao quyền về thỏa thuận 
giao quyền nếu cần thiết và kết luận về việc hồ sơ đề nghị giao quyền đáp ứng 
hoặc không đáp ứng yêu cầu dựa trên các điều kiện quy định tại Điều 39 Nghị định 
số 08/2014/NĐ-CP. Trong trường hợp cần thiết, đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao 
quyền đề xuất đại diện chủ sở hữu nhà nước ra quyết định thành lập Hội đồng tư 
vấn giao quyền theo quy định tại Điều 8 Thông tư này; 

b) Đề xuất phương án giao quyền hoặc tổng hợp đề xuất giao quyền của Hội 
đồng tư vấn giao quyền gửi đại diện chủ sở hữu nhà nước, trong đó nêu rõ việc 
giao hoặc không giao, nội dung, điều kiện giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết 
quả nghiên cứu và dự thảo Thỏa thuận giao quyền, dự thảo Quyết định về việc giao 
quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu (sau đây viết tắt là Quyết định 
giao quyền) theo Mẫu 4 trong Phụ lục của Thông tư này.  

Trong trường hợp cần thiết, đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền trao đổi với tổ 
chức đề nghị giao quyền để thống nhất về nội dung dự thảo Thỏa thuận giao quyền. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề xuất phương án 
giao quyền của đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền theo quy định tại Điểm b, 
Khoản 2 Điều này, đại diện chủ sở hữu nhà nước xem xét ký kết Thỏa thuận giao 
quyền và ký Quyết định giao quyền hoặc thông báo từ chối đề nghị giao quyền, 
trong đó nêu rõ lý do từ chối. 
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Điều 6. Thỏa thuận giao quyền 
1. Thỏa thuận giao quyền ký kết giữa đại diện chủ sở hữu nhà nước và tổ chức 

được giao quyền là văn bản kèm theo Quyết định giao quyền và được thực hiện 
theo Mẫu 3 trong Phụ lục của Thông tư này. 

2. Khi có thay đổi về nội dung Thỏa thuận giao quyền, đại diện chủ sở hữu nhà 
nước và tổ chức được giao quyền thực hiện ký kết văn bản thỏa thuận sửa đổi, bổ 
sung Thỏa thuận giao quyền. 

3. Thỏa thuận, văn bản thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận giao quyền 
(nếu có) là một phần nội dung của Quyết định giao quyền. 

Điều 7. Quyết định giao quyền 
1. Quyết định giao quyền được thực hiện theo Mẫu 4 trong Phụ lục của Thông 

tư này. 
2. Đại diện chủ sở hữu nhà nước ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc 

chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Quyết định giao quyền trong các trường hợp sau: 
a) Có thay đổi nội dung trong Thỏa thuận giao quyền ảnh hưởng đến hiệu lực 

của Quyết định giao quyền; 
b) Cần sửa đổi, bổ sung nội dung ghi trong Quyết định giao quyền; 
c) Có vi phạm trong thủ tục giao quyền hoặc trong thực hiện Quyết định 

giao quyền. 
3. Đại diện chủ sở hữu nhà nước, tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử 

dụng kết quả nghiên cứu có quyền định giá kết quả nghiên cứu trong giao quyền và 
trong hoạt động ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu đó. 

Việc định giá thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài 
chính về định giá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước. 

Đại diện chủ sở hữu nhà nước, tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng 
kết quả nghiên cứu được sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hoặc 
kinh phí hoạt động thường xuyên để trả cho chi phí thuê chuyên gia, tổ chức tư 
vấn, dịch vụ định giá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà 
nước theo quy định hiện hành. 

Điều 8. Hội đồng tư vấn giao quyền 
1. Đại diện chủ sở hữu nhà nước ra quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giao 

quyền dựa trên đề xuất của đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền trong các trường 
hợp sau: 

a) Kết quả nghiên cứu có tầm quan trọng đặc biệt đối với quốc phòng, an ninh;  
b) Kết quả nghiên cứu cần được ứng dụng rộng rãi để đáp ứng nhu cầu phòng 

bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của 
xã hội; 
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c) Phương án ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu có liên quan đến 
chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng độc quyền cho tổ chức, cá nhân nước 
ngoài hoặc các hoạt động khác có khả năng dẫn đến tình trạng lợi dụng độc quyền, 
hạn chế cạnh tranh hoặc khai thác không hiệu quả kết quả nghiên cứu;  

d) Căn cứ định giá kết quả nghiên cứu cần được làm rõ;  
đ) Đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền quy định tại Điều 10 Thông tư này 

chính là tổ chức đề nghị giao quyền; 
e) Có từ hai tổ chức trở lên đề nghị giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng độc 

quyền kết quả nghiên cứu; 
g) Những vấn đề chuyên môn khác cần được làm rõ để phục vụ việc xem xét 

phương án giao quyền. 
2. Mỗi hội đồng có thể tư vấn cho một hoặc một số hồ sơ đề nghị giao quyền 

trong trường hợp các hồ sơ được nộp từ một đơn vị hoặc trong cùng một lĩnh vực.  
3. Hội đồng tư vấn giao quyền có từ 07 đến 09 thành viên, gồm: 
a) Chủ tịch Hội đồng là đại diện của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có 

chức năng tư vấn, nghiên cứu, xây dựng chính sách trong lĩnh vực khoa học và 
công nghệ liên quan; 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện của đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao 
quyền hoặc người được đại diện chủ sở hữu nhà nước ủy quyền trong trường hợp 
đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền là tổ chức chủ trì; 

c) Các ủy viên, trong đó có ít nhất: 
- 02 ủy viên là chuyên gia có trên 03 năm kinh nghiệm trong ứng dụng, thương 

mại hóa công nghệ, tài sản trí tuệ, pháp luật về khoa học và công nghệ;  
- 02 ủy viên là đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư có trên 03 năm kinh nghiệm 

trong ứng dụng, thương mại hóa công nghệ, tài sản trí tuệ; 
- 01 ủy viên là chuyên gia có trên 01 năm kinh nghiệm trong đánh giá, định giá 

công nghệ, tài sản trí tuệ; 
Trong trường hợp cần thiết, đại diện chủ sở hữu nhà nước có thể mời chuyên 

gia tư vấn độc lập có am hiểu sâu về việc ứng dụng, thương mại hóa công nghệ, tài 
sản trí tuệ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan để nhận xét và đánh giá 
hồ sơ đề nghị giao quyền; 

Đại diện tổ chức chủ trì, tác giả, nhóm tác giả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ và đại diện tổ chức đề nghị giao quyền có thể tham dự phiên họp Hội 
đồng theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng; 

Đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền tổ chức phiên họp Hội đồng và cử thư 
ký hành chính giúp việc Hội đồng. 
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Điều 9. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng tư vấn giao quyền 
1. Phiên họp Hội đồng tư vấn giao quyền phải có ít nhất 2/3 số thành viên có 

mặt, trong đó phải có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền.  
Đối với thành viên vắng mặt, Hội đồng lấy ý kiến bằng cách gửi phiếu đánh 

giá. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền chủ trì phiên họp và đưa 
ra kết luận của Hội đồng.  

Trong trường hợp không đủ điều kiện để tổ chức phiên họp, Hội đồng lấy ý 
kiến bằng cách gửi phiếu đánh giá cho tất cả các thành viên Hội đồng. 

2. Hội đồng xem xét những trường hợp thuộc phạm vi được giao quyền để thực 
hiện theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều này và kiến nghị từ chối 
giao quyền đối với những trường hợp không thuộc phạm vi được giao quyền.  

3. Trong trường hợp có một tổ chức đề nghị giao quyền, Hội đồng làm việc 
theo nguyên tắc đa số (trên 50%) thành viên Hội đồng nhất trí trên cơ sở phiếu 
đánh giá: 

a) Nội dung đưa ra phiếu đánh giá bao gồm:  
- Giao quyền hoặc từ chối giao quyền; 
- Giao quyền sở hữu hoặc giao quyền sử dụng; 
- Giao toàn bộ hoặc một phần quyền sở hữu, quyền sử dụng; 
- Giao quyền sở hữu đối với một phần kết quả nghiên cứu hoặc quyền đồng sở 

hữu đối với kết quả nghiên cứu; 
- Giao quyền sử dụng một phần kết quả nghiên cứu hoặc quyền sử dụng không 

độc quyền kết quả nghiên cứu; 
- Đồng ý hoặc không đồng ý với phương án đề nghị giao. Trong trường hợp 

không đồng ý, thành viên có thể đề xuất phương án khác.  
b) Trong trường hợp số phiếu đánh giá bằng nhau, ý kiến của Chủ tịch Hội đồng 

hoặc của Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền là ý kiến quyết định.  
4. Trong trường hợp kết quả nghiên cứu có từ hai tổ chức đề nghị giao quyền 

sở hữu, quyền sử dụng độc quyền trở lên, Hội đồng làm việc theo phương thức 
chấm điểm, tối đa là 100 điểm cho mỗi hồ sơ, theo tiêu chí và thang điểm như sau: 

a) Phương án ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tối đa 50 điểm, 
trong đó: 

- Tiềm năng thị trường đối với kết quả nghiên cứu hoặc sản phẩm tạo ra từ việc 
ứng dụng kết quả nghiên cứu, tối đa 20 điểm; 

- Phương án tiếp cận nhu cầu thị trường đối với kết quả nghiên cứu hoặc sản 
phẩm tạo ra từ việc ứng dụng kết quả nghiên cứu, tối đa 20 điểm; 

- Kết quả định giá đối với kết quả nghiên cứu, tối đa 10 điểm. 
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b) Phương án về bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ ứng dụng, 
thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tối đa 40 điểm, trong đó: 

- Số lượng, năng lực của nhân lực trong ứng dụng, đánh giá, định giá, đàm phán, 
hỗ trợ chuyển giao công nghệ, tài sản trí tuệ, tối đa 10 điểm; 

- Số lượng, năng lực của nhân lực về pháp luật sở hữu trí tuệ, chuyển giao công 
nghệ, tối đa 10 điểm; 

- Phương án về sử dụng tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công 
nghệ để thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tối đa 10 điểm; 

- Cơ sở vật chất - kỹ thuật cần thiết để ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu, tối đa 10 điểm. 

c) Phương án ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong lãnh thổ 
Việt Nam, tối đa 10 điểm. 

5. Đối với trường hợp nêu tại Khoản 4 Điều này, Hội đồng xếp hạng hồ sơ dựa 
trên tổng điểm trung bình của các thành viên theo thứ tự từ cao xuống thấp và kiến 
nghị như sau: 

a) Trong trường hợp có một tổ chức có điểm cao nhất, tổ chức đó là tổ chức được 
giao quyền sở hữu hoặc sử dụng độc quyền kết quả nghiên cứu theo đề nghị giao; 

b) Trong trường hợp tổ chức chủ trì và tổ chức khác đạt số điểm cao bằng 
nhau, tổ chức chủ trì được ưu tiên giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng độc 
quyền kết quả nghiên cứu; 

c) Trong trường hợp có từ hai tổ chức trở lên không phải là tổ chức chủ trì 
cùng đạt số điểm cao bằng nhau, các tổ chức đó thỏa thuận để một tổ chức được 
giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng độc quyền hoặc các tổ chức cùng được 
giao quyền sử dụng không độc quyền kết quả nghiên cứu. Trong trường hợp các tổ 
chức không thể thỏa thuận được, Hội đồng kiến nghị đại diện chủ sở hữu giao 
quyền cho tổ chức khác. 

6. Trong các trường hợp không quy định tại Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 
Điều này, Hội đồng đưa ra các tiêu chí đánh giá dựa trên nội dung yêu cầu tư vấn 
của Hội đồng. 

7. Thành viên Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn và chịu trách nhiệm về nội dung tư 
vấn, kiến nghị của mình. Kết luận của Hội đồng tư vấn là một căn cứ cho đại diện 
chủ sở hữu nhà nước quyết định phương án giao quyền.  

8. Sau khi có kết quả làm việc, Hội đồng xây dựng biên bản làm việc gửi đơn 
vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền để trình đại diện chủ sở hữu nhà nước. 

9. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 
10. Đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền được sử dụng kinh phí sự nghiệp 

khoa học và công nghệ hoặc kinh phí hoạt động thường xuyên để trả cho chi phí 
hoạt động của Hội đồng tư vấn giao quyền theo quy định hiện hành. 
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Điều 10. Thẩm quyền thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền  
1. Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thuộc 

Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền đối với 
kết quả nghiên cứu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm đại diện chủ 
sở hữu nhà nước. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền đối với 
kết quả nghiên cứu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm đại diện chủ sở hữu 
nhà nước. 

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
và các cơ quan, tổ chức khác có trách nhiệm: 

a) Chỉ định cơ quan, đơn vị quản lý về khoa học và công nghệ trực thuộc làm 
đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền đối với kết quả nghiên cứu do mình làm đại 
diện chủ sở hữu nhà nước theo quy định tại Điểm b và Điểm c, Khoản 2, Điều 41 
Luật khoa học và công nghệ; 

b) Thông báo và cập nhật khi có thay đổi tên và địa chỉ của đơn vị thụ lý hồ sơ 
đề nghị giao quyền cho Bộ Khoa học và Công nghệ để công bố trên trang tin điện 
tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.  

 
Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
Điều 11. Trách nhiệm của tổ chức chủ trì, đại diện chủ sở hữu nhà nước 
1. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu kết quả nghiên cứu, nếu 

có nhu cầu, tổ chức chủ trì phải nộp hồ sơ đề nghị giao quyền theo quy định tại 
Điều 4 Thông tư này.  

2. Tổ chức chủ trì có thể nộp hồ sơ đề nghị giao quyền đối với phần kết quả 
nghiên cứu đã đạt được trước khi đánh giá nghiệm thu trong trường hợp đã được 
đại diện chủ sở hữu nhà nước ủy quyền đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ quy 
định tại Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP.  

3. Đại diện chủ sở hữu nhà nước xem xét công bố tên và tóm tắt kết quả 
nghiên cứu trên trang tin điện tử và thông báo cho các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân 
địa phương, các sàn giao dịch công nghệ, trung tâm giao dịch công nghệ, hiệp hội 
ngành nghề liên quan để khuyến khích các tổ chức không phải tổ chức chủ trì nộp 
hồ sơ đề nghị giao quyền trong các trường hợp sau đây: 

a) Không nhận được hồ sơ đề nghị giao quyền của tổ chức chủ trì trong thời 
hạn quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Tổ chức chủ trì không có nhu cầu, không đủ điều kiện được giao quyền sở 
hữu hoặc quyền sử dụng độc quyền kết quả nghiên cứu; 
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c) Tổ chức được giao quyền không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả kết 
quả nghiên cứu theo Quyết định giao quyền hoặc theo báo cáo, kiểm tra, giám sát 
của đại diện chủ sở hữu nhà nước. 

4. Trong trường hợp đại diện chủ sở hữu nhà nước giao quyền sở hữu, quyền 
sử dụng kết quả nghiên cứu cho tổ chức khác, tổ chức chủ trì đã nộp đơn đăng ký 
hoặc đã được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu 
có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển giao đơn hoặc thay đổi chủ văn bằng bảo 
hộ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.  

5. Trong phạm vi quyền được giao, tổ chức chủ trì có trách nhiệm ưu tiên xem 
xét giao lại quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu cho nhà khoa học trẻ 
tài năng để thành lập hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 
năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động 
khoa học và công nghệ. Quy định tại Thông tư này được áp dụng tương ứng và 
phù hợp đối với việc giao quyền kết quả nghiên cứu của tổ chức chủ trì cho nhà 
khoa học trẻ tài năng. 

6. Đại diện chủ sở hữu nhà nước, tổ chức chủ trì có trách nhiệm tổ chức thực 
hiện, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng và 
ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong phạm vi thuộc thẩm quyền 
quản lý. 

Điều 12. Trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện 
1. Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ có trách 

nhiệm: 
a) Phổ biến, hướng dẫn áp dụng, tiếp nhận và xử lý yêu cầu, kiến nghị của các 

tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện Thông tư này;  
b) Hướng dẫn thành lập các trung tâm xúc tiến và hỗ trợ chuyển giao công 

nghệ tại các tổ chức khoa học và công nghệ; đào tạo kỹ năng thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu cho tổ chức, cá nhân được giao quyền đối với kết quả nghiên cứu; 

c) Hỗ trợ các dự án ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, dự án thành 
lập các trung tâm xúc tiến và hỗ trợ chuyển giao công nghệ, trung tâm hỗ trợ định 
giá tài sản trí tuệ, trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo, cơ sở ươm tạo công nghệ, 
ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Chương trình phát triển thị 
trường khoa học và công nghệ đến năm 2020, Chương trình hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực 
hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm;  

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát 
và định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tình hình thực hiện 
quy định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu tại các bộ, 
ngành, địa phương. 
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2. Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ quy 
định tại các điều 25, 26, 27 Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 
của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ có trách nhiệm cung 
cấp thông tin, số liệu về việc giao quyền và ứng dụng, thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu cho Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ để báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tình hình thực hiện quy 
định giao quyền và hiệu quả thu được từ ứng dụng, thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu.  

Điều 13. Quy định chuyển tiếp 
Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các tổ chức chủ 

trì phải có trách nhiệm rà soát, đánh giá khả năng ứng dụng, thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu và báo cáo đại diện chủ sở hữu nhà nước về danh mục các kết quả 
nghiên cứu do tổ chức đó chủ trì thực hiện, tình trạng đăng ký bảo hộ và nhu cầu, 
khả năng đáp ứng điều kiện được giao quyền.  

Điều 14. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014 và thay 

thế quy định tại Khoản 4.4 và Khoản 4.6 Mục I Thông tư liên tịch số 06/2008/ 
TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP 
ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu 
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
 BỘ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Quân 
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Phụ lục 
CÁC BIỂU MẪU 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN 
ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 
 
Mẫu 1: Đơn đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 
Mẫu 2: Báo cáo khả năng ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 
Mẫu 3: Thỏa thuận về việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 
Mẫu 4: Quyết định về việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 
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Mẫu 1 
15/2014/TT-BKHCN 

 
TÊN TỔ CHỨC NỘP ĐƠN  

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 ....., ngày... tháng... năm..... 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIAO QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG KẾT QUẢ 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
 

Kính gửi: .......................................................1 
                 (Thông qua..................................... 2) 

 
I. TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ GIAO QUYỀN 
1. Tên tổ chức:  
............................................................................................................................... 
2. Thuộc loại hình:  

 Tổ chức chủ trì  
 Doanh nghiệp KH&CN  
 Tổ chức khác  

3. Địa chỉ: 
............................................................................................................................... 
4. Số điện thoại:.................................................. Fax:..........................................  
5. Email:................................................................................................................  
II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ3 
1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 
............................................................................................................................... 
2. Tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì: 
............................................................................................................................... 
3. Tên, địa chỉ của tác giả: 
.............................................................................................................................4 

                                           
1 Ghi tên và chức danh của đại diện chủ sở hữu nhà nước.  
2 Ghi tên đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền.  
3 Trong nội dung văn bản này viết tắt là kết quả nghiên cứu. 
4 Ghi tên, địa chỉ của chủ nhiệm, người thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ được công nhận là 

tác giả hoặc đồng tác giả kết quả nghiên cứu. 



 
16 CÔNG BÁO/Số 709 + 710/Ngày 26-7-2014 
  

III. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ GIAO QUYỀN 
1. Phạm vi giao quyền sở hữu/quyền sử dụng: 
a) Toàn bộ quyền sở hữu  
b) Một phần quyền sở hữu  
c) Toàn bộ quyền sử dụng  
d) Một phần quyền sử dụng 
2. Mô tả đối tượng kết quả nghiên cứu và nội dung quyền đề nghị giao: 
.............................................................................................................................5 
3. Phạm vi lãnh thổ sử dụng (đối với quyền sử dụng): 
............................................................................................................................... 
4. Thời hạn sử dụng (đối với quyền sử dụng):  
............................................................................................................................... 
5. Quyền chuyển giao thứ cấp (đối với quyền sử dụng): 
.............................................................................................................................. 
IV. TÀI LIỆU LIÊN QUAN KÈM THEO ĐƠN 
.............................................................................................................................6 
 
 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
 

                                           
5 Mô tả nội dung giao quyền đối với kết quả nghiên cứu: 
a) Đối với dạng kết quả I: 
- Quyền sở hữu trí tuệ đối với: Mẫu (model, maket); Sản phẩm; Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền, 

công nghệ; Giống cây trồng;  
- Quyền sở hữu/sử dụng đối với giống vật nuôi và các đối tượng khác. 
b) Đối với dạng kết quả II: 
 Quyền sở hữu/sử dụng đối với: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy 

tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Các loại khác. 
c) Đối với dạng kết quả III: 
Quyền sở hữu/sử dụng đối với: Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Án liệu dự báo 

(phương pháp, quy trình, mô hình…); Đề án, quy hoạch; Luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; 
Các loại khác. 

d) Đối với dạng kết quả IV: 
Quyền sở hữu/sử dụng đối với: Bài báo; Sách chuyên khảo; Tài liệu, luận văn, luận án là kết quả tham gia đào 

tạo sau đại học; Các loại khác. 
6 Liệt kê các tài liệu liên quan kèm theo đơn như: 
- Quyết định thành lập tổ chức; điều lệ tổ chức và hoạt động; danh sách nhân lực, hồ sơ người làm việc chính 

nhiệm, kiêm nhiệm;  
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ; Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 
- Văn bản cấp kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thỏa thuận phân chia quyền sở 

hữu kết quả nghiên cứu đối với nhiệm vụ được hình thành từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau;  
- Dự thảo thỏa thuận giao quyền theo Mẫu 3 trong Phụ lục của Thông tư này; 
- Thỏa thuận phân chia lợi nhuận với tác giả (các đồng tác giả) và các bên liên quan nếu được giao quyền (nếu có);  
- Tài liệu liên quan đến đơn vị đề nghị giao quyền đồng sở hữu (nếu có). 
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Mẫu 2 
15/2014/TT-BKHCN 

 
TÊN TỔ CHỨC 
NỘP BÁO CÁO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 ....., ngày... tháng... năm..... 

  
BÁO CÁO KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG HOẶC THƯƠNG MẠI HÓA 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 
SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 
Kính gửi: ....................................................... 7 
               (Thông qua .....................................)8 

 
I. TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ GIAO QUYỀN 
1. Tên tổ chức:  
............................................................................................................................... 
2. Thuộc loại hình:  

 Tổ chức chủ trì  
 Doanh nghiệp KH&CN  
 Tổ chức khác  

3. Địa chỉ: 
............................................................................................................................... 
4. Số điện thoại:.................................... Fax:........................................................  
5. Email:................................................................................................................  
II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ9 
1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 
............................................................................................................................... 
2. Tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì: 
............................................................................................................................... 
3. Tên, địa chỉ của tác giả: 
.............................................................................................................................. 
4. Mô tả đối tượng kết quả nghiên cứu và nội dung quyền đề nghị giao: 
.............................................................................................................................. 

                                           
7 Ghi tên và chức danh của đại diện chủ sở hữu nhà nước.  
8 Ghi tên đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền.  
9 Trong nội dung văn bản này viết tắt là kết quả nghiên cứu. 
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III. TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG, THƯƠNG MẠI HÓA CỦA KẾT QUẢ 
NGHIÊN CỨU  

1. Mô tả tiềm năng ứng dụng, thương mại hóa của kết quả nghiên cứu đề 
nghị giao: 

............................................................................................................................10 
2. Kết quả định giá đối với kết quả nghiên cứu:  
............................................................................................................................11 
3. Giải trình tiềm năng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả 

nghiên cứu hoặc đối với giải pháp công nghệ được hoàn thiện dựa trên kết quả 
nghiên cứu: 

............................................................................................................................... 
IV. NĂNG LỰC ỨNG DỤNG, THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ GIAO QUYỀN  
Năng lực ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu của tổ chức đề nghị 

giao quyền được thể hiện như sau12: 
1. Phương án ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu13: 
a) Chuyển giao công nghệ;  
b) Đầu tư nghiên cứu khoa học, phát triển và hoàn thiện công nghệ, ươm 

tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 
c) Thành lập, góp vốn để thành lập doanh nghiệp, tổ chức khoa học và 

công nghệ; 
d) Ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh; 
đ) Cung cấp dịch vụ công phục vụ lợi ích cộng đồng, an sinh xã hội; 
e) Phương án khác:................................................................................. 
2. Phương án về bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ ứng dụng, 

thương mại hóa kết quả nghiên cứu: 
a) Đã hình thành tổ chức xúc tiến và hỗ trợ chuyển giao công nghệ, trung 

tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ, trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo; 
                                           

10 Đánh giá khả năng được ứng dụng, thương mại hóa của phần quyền kết quả nghiên cứu đề nghị giao. Ví dụ, 
công nghệ tạo ra từ kết quả nghiên cứu đang có nhu cầu ở thị trường trong nước hoặc trong khu vực. 

11 Nêu rõ giá trị kết quả nghiên cứu sau khi được định giá, phương pháp định giá, các thông tin sử dụng khi 
định giá. Kèm theo báo cáo kết quả định giá chi tiết. 

12 Được đánh dấu nhiều lựa chọn cùng một lúc. Đối với mỗi phương án đánh dấu, cung cấp tài liệu mô tả tính 
khả thi của phương án đó.  

13 Tài liệu kèm theo cần thể hiện đối tác hoặc lĩnh vực, địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Trong đó phương 
án ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu nhằm sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam được ưu tiên trong đánh 
giá hồ sơ đề nghị giao quyền. 



 
 CÔNG BÁO/Số 709 + 710/Ngày 26-7-2014 19 
 

b) Có dự án thành lập tổ chức xúc tiến và hỗ trợ chuyển giao công nghệ, 
trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ, trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo; 

c) Hợp tác, liên kết với tổ chức khác đã thành lập các tổ chức nói trên; 
d) Ký kết thỏa thuận với trung tâm, sàn giao dịch công nghệ về việc thương 

mại hóa kết quả nghiên cứu; 
đ) Đang sử dụng nhân lực có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn trong 

ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu:  
Số nhân lực:..................................................................................................... 
Kinh nghiệm và trình độ chuyên môn:........................................................... 
e) Dự kiến bổ sung nhân lực có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn trong 

ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu:  
Số nhân lực:..................................................................................................... 
Kinh nghiệm và trình độ chuyên môn:........................................................... 
g) Có cơ sở vật chất - kỹ thuật để ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; 
h) Dự kiến bổ sung cơ sở vật chất - kỹ thuật để ứng dụng, thương mại hóa 

kết quả nghiên cứu; 
i) Phương án khác cho bộ máy, nhân lực: 
.....................................................................................................................  
k) Phương án khác cho cơ sở vật chất - kỹ thuật: 
.....................................................................................................................  
V. ĐỀ XUẤT PHÂN CHIA LỢI NHUẬN TẠO RA TỪ VIỆC THƯƠNG 

MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  
1. Lợi nhuận sau thuế tạo ra từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu được đề 

xuất phân chia theo quy định tại Điều 42 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, cụ thể như sau: 

a) Tác giả được hưởng khoản tiền tương ứng với.......%14 lợi nhuận sau thuế từ 
thương mại kết quả nghiên cứu, được thanh toán một lần hoặc định kỳ........ trong 
thời gian....... năm, kể từ khi có lợi nhuận; 

b) Người môi giới (nếu có) được hưởng khoản tiền tương ứng với......%15 lợi 
nhuận sau thuế từ thương mại kết quả nghiên cứu, được thanh toán một lần hoặc 
định kỳ........ trong thời gian...... năm, kể từ khi có lợi nhuận.  

                                           
14 Tối thiểu là 30% lợi nhuận sau thuế theo quy định tại Điều 43 Luật khoa học và công nghệ. 
15 Tối đa là 10%. 
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2. Sau khi phân chia cho tác giả và người môi giới (nếu có), phần lợi nhuận còn 
lại được đề xuất phân chia như sau: 

a) Đại diện chủ sở hữu nhà nước được hưởng: 
- Khoản tiền tương ứng với.......%16 lợi nhuận còn lại đối với khoản thu từ 

chuyển giao công nghệ, được thanh toán một lần hoặc định kỳ........ trong thời 
gian...... năm, kể từ khi có lợi nhuận; 

- Khoản tiền tương ứng với.......%17 lợi nhuận còn lại đối với khoản thu từ các 
hoạt động khác, được thanh toán một lần hoặc định kỳ........ trong thời gian...... 
năm, kể từ khi có lợi nhuận. 

b) ...................18 được hưởng phần còn lại. 
 
 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
 

  

                                           
16 Tối đa là 10%. 
17 Tối đa là 10% . 
18 Ghi tên tổ chức đề nghị giao quyền. 
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Mẫu 3 
15/2014/TT-BKHCN 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

THỎA THUẬN 
Về việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học  

và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 
 
Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
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 Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, 
quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân 
sách nhà nước; 

Căn cứ xem xét của.........19 đối với hồ sơ đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng 
kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của.........20  

Đại diện chủ sở hữu nhà nước và tổ chức được giao quyền thống nhất nội dung 
giao quyền theo quy định trong Thỏa thuận này, cụ thể như sau: 

I. ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 
Tên đại diện chủ sở hữu nhà nước:................................................................................ 
Chức vụ:.............................................................................................................................. 
Địa chỉ:.................................................................................................................................  
II. TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO QUYỀN 
Tên tổ chức:........................................................................................................................ 
Địa chỉ:................................................................................................................................. 
Tên người đại diện tổ chức:............................................................................................. 
Chức vụ:.............................................................................................................................. 
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ21 
Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 
............................................................................................................................... 

                                           
19 Ghi tên đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền. 
20 Ghi tên tổ chức đề nghị giao quyền. 
21 Trong nội dung văn bản này viết tắt là kết quả nghiên cứu. 
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Tên và địa chỉ của tổ chức chủ trì: 
............................................................................................................................... 
Tên và địa chỉ của tác giả: 
.............................................................................................................................. 
IV. NỘI DUNG THỎA THUẬN 
A. Phương án giao quyền 
1. Phạm vi giao quyền sở hữu/quyền sử dụng: 
a) Toàn bộ quyền sở hữu  
b) Một phần quyền sở hữu  
c) Toàn bộ quyền sử dụng  
d) Một phần quyền sử dụng 
2. Mô tả đối tượng kết quả nghiên cứu và nội dung quyền đề nghị giao: 
............................................................................................................................... 
3. Phạm vi lãnh thổ sử dụng (đối với quyền sử dụng): 
............................................................................................................................... 
4. Thời hạn sử dụng (đối với quyền sử dụng):  
............................................................................................................................... 
5. Quyền chuyển giao thứ cấp (đối với quyền sử dụng): 
............................................................................................................................... 
B. Phương án phân chia lợi nhuận: 
1. Lợi nhuận sau thuế tạo ra từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu được phân 

chia theo quy định tại Điều 42 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, cụ thể như sau: 

a) Tác giả được hưởng khoản tiền tương ứng với:.......%22 lợi nhuận sau thuế từ 
thương mại kết quả nghiên cứu, được thanh toán một lần hoặc định kỳ........ trong 
thời gian....... năm, kể từ khi có lợi nhuận; 

b) Người môi giới (nếu có) được hưởng được hưởng khoản tiền tương ứng với:......%23 
lợi nhuận sau thuế từ thương mại kết quả nghiên cứu, được thanh toán một lần hoặc 
định kỳ....... trong thời gian...... năm, kể từ khi có lợi nhuận.  

                                           
22 Tối thiểu là 30% lợi nhuận sau thuế theo quy định tại Điều 43 Luật khoa học và công nghệ. Trong trường 

hợp không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được với tác giả kết quả nghiên cứu, tổ chức được giao quyền có 
trách nhiệm trả cho tác giả 30% lợi nhuận sau thuế thu được từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu. 

Lưu ý: theo quy định tại Điều 135 Luật sở hữu trí tuệ, mức thù lao dành cho tác giả sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, thiết kế bố trí theo thỏa thuận giữa chủ sở hữu đối tượng trên và tác giả. Trường hợp có nhiều tác giả tạo ra 
đối tượng nói trên, các đồng tác giả tự thoả thuận việc phân chia số tiền thù lao do chủ sở hữu chi trả. 

Trường hợp không có thỏa thuận về thù lao dành cho tác giả (đồng tác giả) sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, 
thiết kế bố trí thuộc phạm vi kết quả nghiên cứu hoặc tạo ra từ kết quả nghiên cứu, mức lợi nhuận sau thuế chia cho 
tác giả (đồng tác giả) kết quả nghiên cứu theo quy định tại Điều 43 Luật khoa học và công nghệ phải đáp ứng quy 
định về mức thù lao tối thiểu dành cho tác giả (đồng tác giả) sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí theo 
quy định tại Khoản 2 Điều 135 Luật sở hữu trí tuệ: 

- 10% số tiền làm lợi mà chủ sở hữu thu được do sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí; hoặc  
- 15% tổng số tiền mà chủ sở hữu nhận được trong mỗi lần nhận tiền thanh toán do chuyển giao quyền sử dụng 

sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí. 
23 Tối đa là 10%. 
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2. Sau khi phân chia cho tác giả và người môi giới (nếu có), phần lợi nhuận còn 
lại được đề xuất phân chia như sau: 

a) Đại diện chủ sở hữu nhà nước được hưởng: 
- Khoản tiền tương ứng với.......%24 lợi nhuận còn lại đối với khoản thu từ 

chuyển giao công nghệ, được thanh toán một lần hoặc định kỳ........ trong thời 
gian...... năm, kể từ khi có lợi nhuận và tổng số không vượt quá giá trị kết quả nghiên 
cứu ghi trong Quyết định giao quyền; 

- Khoản tiền tương ứng với.......%25 lợi nhuận còn lại đối với khoản thu từ các 
hoạt động khác, được thanh toán một lần hoặc định kỳ........ trong thời gian...... năm 
kể từ khi có lợi nhuận và tổng số không vượt quá giá trị kết quả nghiên cứu ghi trong 
Quyết định giao quyền. 

b) ...................26 được hưởng phần còn lại. 
3. Việc phân chia lợi nhuận cho đại diện chủ sở hữu nhà nước được thực hiện 

trong vòng.... kể từ ngày tổ chức được giao quyền nhận được số tiền thu được từ 
thương mại hóa kết quả nghiên cứu hoặc khi kết thúc năm tài chính nếu tự sử dụng, 
góp vốn bằng kết quả nghiên cứu trong sản xuất, kinh doanh27.  

Phương án phân chia lợi nhuận cho các bên còn lại được thực hiện theo thỏa 
thuận giữa các bên liên quan. 

4. Trong trường hợp tổ chức được giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu 
trong sản xuất, kinh doanh, các bên xác định đóng góp của kết quả nghiên cứu trong 
tổng lợi nhuận tạo ra cho tổ chức theo một trong cách thức như sau: 

a) Các bên tự thỏa thuận về giá trị đóng góp từ kết quả nghiên cứu trong tổng 
lợi nhuận tạo ra là.......%;  

b) Các bên yêu cầu hoặc thuê trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ để xác 
định đóng góp này sau khi tạo ra lợi nhuận từ sử dụng kết quả nghiên cứu để sản 
xuất, kinh doanh.  

C. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được giao quyền 
1. Có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 41 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.  

2. Phải thực hiện việc phân chia lợi nhuận theo thời gian, cách thức thỏa thuận 
bởi các bên và theo quy định tại Điều 42 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.  

                                           
24 Tối đa là 10%. 
25 Tối đa là 10%. Đại diện chủ sở hữu nhà nước xem xét không thu khoản này đối với trường hợp tổ chức được 

giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu để đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ươm tạo công nghệ, 
ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; thành lập, góp vốn thành lập doanh nghiệp, tổ chức khoa học và 
công nghệ; ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh; cung cấp dịch vụ công phục vụ lợi ích cộng đồng, an sinh xã hội. 

26 Ghi tên tổ chức đề nghị giao quyền. 
27 Thủ tục nộp khoản thu cho đại diện chủ sở hữu nhà nước thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ 

Khoa học và Công nghệ về quản lý, xử lý tài sản được hình thành trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 
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3. Có quyền định giá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ trong thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ đó. Phương pháp định giá tuân theo hướng dẫn 
của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính về định giá kết quả nghiên cứu, 
tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước. 

4. Nếu được giao quyền sở hữu: 
- Phải thực hiện đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu 

hoặc đối tượng được phát sinh từ kết quả nghiên cứu có khả năng được bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ trong thời hạn...... kể từ ngày Quyết định giao quyền có hiệu lực. 

- Trong thời gian...... năm kể từ ngày Quyết định giao quyền có hiệu lực phải có 
ý kiến của đại diện chủ sở hữu nhà nước trước khi chuyển nhượng cho bên thứ ba. 

- Phải cấp quyền sử dụng miễn phí, không độc quyền, không chuyển giao thứ 
cấp kết quả nghiên cứu với điều kiện, thời hạn hợp lý cho cơ quan, tổ chức do Nhà 
nước chỉ định để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân 
dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội. 

5. Ưu tiên việc khai thác, sử dụng kết quả nghiên cứu được giao để phục vụ 
sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. 

6. Ưu tiên giao kết quả nghiên cứu thuộc phạm vi quyền sở hữu, sử dụng của 
mình cho nhà khoa học trẻ tài năng theo quy định để thành lập hoặc góp vốn thành 
lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị 
định 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử 
dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. 

7. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Quyết định giao quyền, Thỏa thuận 
giao quyền và các quy định khác liên quan đến việc giao quyền bị xử lý theo quyết 
định của đại diện chủ sở hữu nhà nước và chịu trách nhiệm hành chính, dân sự 
theo quy định hiện hành.  

 ...........................................................................................................................28 
D. Quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước 
1. Được hưởng phần phân chia lợi nhuận tạo ra từ thương mại hóa kết quả 

nghiên cứu theo quy định tại Điều 42 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 và theo thỏa thuận này. 

2. Có quyền lưu lại bản sao tài liệu báo cáo nghiệm thu của kết quả nghiên cứu 
khi giao. 

3. Có quyền giao quyền sử dụng miễn phí, không độc quyền, không chuyển 
giao thứ cấp kết quả nghiên cứu với điều kiện, thời hạn hợp lý cho tổ chức, cơ 
quan nhà nước để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân 
dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội. 

4. Đối với sáng chế, có quyền bắt buộc chuyển giao, sử dụng nhân danh Nhà nước 
với các điều kiện theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. 
                                           

28 Ghi những quyền và nghĩa vụ khác (nếu có). Ví dụ: Quyền và nghĩa vụ liên quan đến xác lập, duy trì, 
chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các chi phí có liên quan được thực hiện trước và sau khi được giao 
quyền đối với kết quả nghiên cứu. 
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5. Có quyền được cải tiến, nhận thông tin cải tiến kết quả nghiên cứu đã giao. 
6. Có quyền chỉ định đơn vị đứng tên chủ văn bằng bảo hộ và thực hiện nghĩa 

vụ liên quan đến xác lập, duy trì, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong trường hợp đại 
diện chủ sở hữu nhà nước không hoặc chưa giao quyền sở hữu cho tổ chức khác. 

7. Có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Quyết định giao 
quyền hoặc buộc tổ chức được giao quyền chuyển giao quyền cho tổ chức khác 
trong trường hợp có vi phạm về thủ tục giao quyền hoặc trong quá trình thực hiện 
Quyết định giao quyền.  

............................................................................................................................................29 
E. Nội dung thỏa thuận khác (nếu có) 
 ...........................................................................................................................................30 
G. Hiệu lực  
1. Thỏa thuận này có hiệu lực trong thời hạn từ ngày ký kết đến khi kết thúc thời 

hạn thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên quy định trong Thỏa thuận này.  
2. Thỏa thuận này có thể chấm dứt hiệu lực trước thời hạn trong các trường 

hợp sau: 
a) Hai bên cùng nhất trí chấm dứt hiệu lực Thỏa thuận trước thời hạn do có tình 

huống khách quan trong quá trình thực hiện Thỏa thuận;  
b) Một trong hai bên có vi phạm trong quá trình thực hiện Thỏa thuận và không 

chấm dứt vi phạm trong thời hạn hợp lý theo yêu cầu của bên còn lại thì bên còn lại 
có quyền đơn phương chấm dứt hiệu lực Thỏa thuận này trước thời hạn; 

c) Quyết định giao quyền bị chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệu lực do có vi phạm trong 
thủ tục giao quyền. 

3. Khi có tình huống cần sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận này, một trong hai bên 
thông báo cho bên còn lại về nội dung và lý do cần sửa đổi, bổ sung. Mọi sửa đổi, bổ 
sung Thỏa thuận này phải được làm bằng văn bản và do đại diện có thẩm quyền của 
hai bên ký kết.  

Thỏa thuận này và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) là một phần nội dung 
không tách rời của Quyết định giao quyền. 

 
......, ngày... tháng.... năm... 

 
THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

GIAO QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

 

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 
NHÀ NƯỚC 

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
 

                                           
29 Ghi những quyền và nghĩa vụ khác (nếu có). 
30 Ví dụ: trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên vi phạm đối với bên còn lại và bên thứ ba; trường hợp miễn trách 

nhiệm đối với bên gây thiệt hại hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận do nguyên nhân khách quan. 
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Mẫu 4 
15/2014/TT-BKHCN 

 
TÊN ĐẠI DIỆN 

CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 ....., ngày... tháng... năm..... 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng 
kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

 
TÊN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

 
Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
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 Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử 
dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách 
nhà nước; 

Căn cứ...............................................................................................................................31 
Xét đề nghị của...........32 trên cơ sở xem xét đề nghị giao quyền của............................33  
 

QUYẾT ĐỊNH 
 
Điều 1. Giao cho............34 ............35............36 được miêu tả trong Thỏa thuận giao 

quyền kèm theo Quyết định này để ứng dụng, thương mại hóa. 
Điều 2. Giá trị của............37............38 là .........39 đồng. 

                                           
31 Ghi tên văn bản pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức mà đại diện chủ sở hữu nhà 

nước đứng đầu. 
32 Ghi tên đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền.  
33 Ghi tên tổ chức đề nghị giao quyền. 
34 Ghi tên tổ chức được giao quyền sở hữu/quyền sử dụng kết quả nghiên cứu.  
35 Lựa chọn: toàn bộ quyền sở hữu/một phần quyền sở hữu/toàn bộ quyền sử dụng/một phần quyền sử dụng. 
36 Ghi tên kết quả nghiên cứu. 
37 Lựa chọn: toàn bộ quyền sở hữu/một phần quyền sở hữu/toàn bộ quyền sử dụng/một phần quyền sử dụng. 
38 Ghi tên kết quả nghiên cứu. 
39 Ghi kết quả định giá đã được đại diện chủ hữu nhà nước chấp thuận. 
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Điều 3.............40 thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 41 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 và 
theo Thỏa thuận giao quyền kèm theo Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày... tháng... năm 20... 
 

Nơi nhận: ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 
NHÀ NƯỚC 

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
 

 
 

 

 
 

                                           
40 Ghi tên tổ chức được giao quyền sở hữu/quyền sử dụng kết quả nghiên cứu. 


