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1. Mục đích
Quy định thống nhất các bước về thủ tục, hồ sơ tài liệu để đăng ký các tài sản trí tuệ thuộc các
công trình nghiên cứu khoa học: Đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình tài liệu giảng dạy, quy trình và
giải pháp kỹ thuật…của các cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng, sinh viên, học viên cao học, nghiên
cứu sinh của Trường Đại học Hàng hải sáng tạo ra từ một trong các yếu tố sau:.
- Sử dụng ngân sách Nhà nước hoặc hợp tác quốc tế thông qua Trường, hoặc từ kinh phí của
Nhà Trường (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc).
- Sử dụng thời gian làm việc hành chính; cơ sở vật chất của Nhà Trường.
- Nhà trường giao nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng, đơn vị thuộc Trường
thực hiện.
- Nhà trường ký hợp đồng để tạo ra sản phẩm.
2. Đối tượng
Đối tượng quyền tác giả đối với tác phẩm giáo trình, bài giảng, báo cáo khoa học, các quy
trình kỹ thuật.
Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu
hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại.
3. Tài liệu viện dẫn
- Bộ luật dân sự ngày 28/10/1995 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Luật Sở hữu trí tuệ ban hành ngày 29/11/2005 (50/2005/QH11)
- Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) ban hành ngày 19/06/2009 (36/2009/QH12)
- Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về SHCN được sửa đổi
theo Nghị định 06/ 2001/NĐ-CP ngày 01/12/2001 của chính phủ;
- Thông tư 3055/TT- SHCN ngày 31/1/1996 của Bộ KHCN & MT hướng dẫn thi hành nghị
định 63/CP;
- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính.
4. Các định nghĩa
Trong quy trình này, các từ ngữ dưới đây liên quan đến Sở hữu trí tuệ (SHTT) được hiểu như sau:
- Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác
giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp.
- Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu
- Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công
nghiệp do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.
- Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc tổ chức, cá nhân được
chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.
- Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn
đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.
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- Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối,
đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.
- Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.
- Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ để
phân biệt với chủ thể kinh doanh, dịch vụ khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh, dịch vụ.
Khu vực kinh doanh quy định tại khoản này là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng,
khách hàng hoặc có danh tiếng.
5. Nội dung
5.1. Sơ đồ thực hiện
Trách nhiệm

Các bước

Biểu mẫu

Tập thể, cá nhân trong Trường
có yêu cầu đăng ký và bảo hộ
sở hữu trí tuệ
Chưa hoàn thiện

Nộp hồ sơ

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và đánh
giá sơ bộ

- Phòng KH-CN;

BM.01-QT.KHCN.01
Phụ lục A – Mẫu số 01-SD
Phụ lục A – Mẫu số: 04-NH
Phụ lục A – Mẫu số: 03-KDCN

Đủ hồ sơ

Thẩm định, đánh giá hồ sơ

- Ban Giám hiệu

Duyệt

Thỏa thuận về quyền lợi của chủ
sở hữu và tài sản sở hữu
Không đồng ý

Đồng ý

Không duyệt

Kết thúc

- Phòng KH-CN;

Hoàn tất thủ tục, hồ sơ,
kinh phí

Gửi hồ sơ

- Các cơ quan liên
quan đến SHTT

Các cơ quan có thẩm quyền về
Sở hữu trí tuệ

Kết quả
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5.2. Mô tả
5.2.1 Tiếp nhận yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong Trường và đánh giá sơ bộ:
Cán bộ được phân công của phòng Khoa học – công nghệ phụ trách về SHTT sẽ ghi nhận đầy
đủ các yêu cầu phiếu tiếp nhận (BM.01-QT.KHCN.01) và kiểm tra nhanh các thủ tục, biểu mẫu, nội
dung có trong hồ sơ:
- Đối tượng cần bảo hộ, và các tài liệu liên quan, nếu thiếu đề nghị bổ sung và Hướng dẫn các
tập thể, cá nhân kê khai theo mẫu (Phụ lục A - Mẫu số: 01-SC) đến (Phụ lục A - Mẫu số: 04-NH)
tương ứng với từng đối tượng là Sáng chế/ giải pháp hữu ích , kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu
hàng hóa.
- Sau khi các cá nhân đã nộp theo mẫu hướng dẫn (cùng với hồ sơ, tài liệu) thì cán bộ được
phân công xử lý sơ bộ: Hình thức, Số lượng, tính hợp pháp các loại tài liệu tương ứng. Nếu không đảm
bảo yêu cầu đề nghị các tổ chức, cá nhân bổ sung.
5.2.2 Thẩm định và đánh giá hồ sơ
Cán bộ được phân công cần nắm rõ yêu cầu của công đoạn xử lý nội dung hay còn gọi thẩm
định kỹ thuật.
- Xác định tình trạng pháp lý của đối tượng SHTT chuẩn bị nộp đơn bằng cách tra cứu sơ bộ cơ
sở dữ liệu tại Phòng (hoặc tra cứu cơ sở dữ liệu trên website Cục SHTT) các đối tượng SHTT tương
ứng khác nhằm tránh rủi ro trước khi nộp đơn.
- Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ xác lập quyền thì chuyển toàn bộ hồ sơ để lãnh đạo phòng phê
duyệt và kiểm tra lần cuối cùng về chuyên môn, nếu phát hiện vướng mắc cần giải quyết kịp thời,
trường hợp không có vấn đề, hồ sơ được chuyển trả lại cho các cá nhân để hoàn tất thủ tục nộp đơn.
- Toàn bộ hồ sơ sau khi thẩm định và đánh giá sẽ được trình lên Ban Giám hiệu phê duyệt và
đề nghị hỗ trợ kinh phí khi đăng ký bảo hộ SHTT theo quy định của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành.
5.2.3. Thỏa thuận về quyền lợi của chủ sở hữu và tài sản sở hữu
Các loại tài sản trí tuệ thuộc được thương mại hoá thành công (gồm hình thức chuyển giao
quyền sử dụng và chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản trí tuệ), sau khi trừ các chi phí hợp lệ, phần lợi
nhuận sẽ được phân chia theo thỏa thuận giữa Trường đại Học hàng hải và các cán bộ, viên chức, lao
động hợp đồng, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có tài sản SHTT dựa trên quy định của
pháp luật hiện hành.
Các loại tài sản trí tuệ sau khi đăng ký bảo hộ sẽ do Trường đứng tên làm chủ sở hữu và có
quyền áp dụng các biện pháp mà pháp luật cho phép để tự bảo vệ quyền SHTT của mình, có trách
nhiệm tôn trọng quyền SHTT của tổ chức, cá nhân khác theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các
quy định khác của pháp luật có liên quan.
Đối với tài sản trí tuệ do Trường và các bên đồng chủ sở hữu theo hợp đồng khi phân phối sẽ
theo nội dung đã thoả thuận trong hợp đồng riêng mà hai bên đã thống nhất.
Đối với tài sản trí tuệ do Tập thể và cá nhân được tên chủ sở hữu mà đăng ký thông qua Nhà
trường thì Trường sẽ thu lệ phí đăng ký và bảo hộ tài sản SHTT đó.
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5.2.4. Hoàn tất thủ tục, hồ sơ, kinh phí
Sau khi thỏa thuận phân chia lợi nhuận tài sản trí tuệ sau thương mại hóa thành công. Cán bộ
phụ trách Sở hữu trí tuệ của Phòng Khoa học – công nghệ tiến hành hoàn tất, tổng hợp, chuẩn bị kinh
phí do Ban Giám hiệu hỗ trợ và gửi đăng ký SHTT tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền (Phòng
Sở hữu trí tuệ địa phương hoặc Cục Sở hữu trí tuệ).
Cán bộ phụ trách sẽ trực tiếp theo dõi tình hình các hồ sơ đăng ký và có trách nhiệm thông báo
đến những người có liên quan.
6. Hồ sơ
Tên hồ sơ

STT
1

Tờ khai Yêu cầu nộp đơn đăng ký

2

Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận
giữa Trường Đại học Hàng hải và tác

Nơi
lưu trữ
Phòng KHCN

Ph/pháp
lưu trữ
Theo file

Thời
gian lưu
5 năm

Hình thức
huỷ
Xé bỏ

Phòng KHCN

Theo file

5 năm

Xé bỏ

Phòng KHCN

Theo file

5 năm

Xé bỏ

Phòng KHCN

Theo file

5 năm

Xé bỏ

Phòng KHCN

Theo file

5 năm

Xé bỏ

Phòng KHCN

Theo file

5 năm

Xé bỏ

giả
3

Bản mô tả sáng chế, Giải pháp hữu
ích

4

Bản vẽ, sơ đồ, tính toán

5

Mẫu nhãn hiệu hàng hoá, Kiểu dáng
công nghiệp

6

Các loại tài liệu tương ứng cần thiết
khác

Tất cả hồ sơ và tài liệu liên quan đến quá trình xác lập quyền đều phải thực hiện:
+ Sao lại 01 bản để theo dõi và để trong túi Hồ sơ;
+ Quá trình xác lập quyền, các thông báo nhận đơn, bổ sung sửa đổi, thông báo chấp nhận hay
từ chối cấp văn bằng vv... đều được cập nhật và thông báo thường xuyên đến các tổ chức, cá nhân cho
đến khi có quyết định cuối cùng về kết quả nộp đơn đăng ký của đơn vị các chức năng về SHTT.
7. Phụ lục
Tên biểu mẫu/ Phụ lục

TT
1.

Phiếu tiếp nhận yêu cầu nộp đơn đăng ký

2.

Tờ khai đăng ký sáng chế

3.

Tờ khai đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

4.

Tờ khai đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
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