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LỜI NÓI ĐẦU 

Giáo trình Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực khoa học giáo dục được 
phát triển từ Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ trọng điểm 
(mã số B2008-ĐHH 01-67TĐ): Tài liệu chuyên khảo giảng dạy về sở 
hữu trí tuệ trong các trường đại học và cao đẳng lĩnh vực khoa học giáo 
dục do PGS.TS. Đoàn Đức Lương chủ trì, nhóm tác giả cũng bổ sung 
một số mục mới mà đề tài trên chưa đề cập, như cập nhật văn bản quy 
phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bổ sung phần 
liên quan đến “tài nguyên giáo dục mở” theo mục tiêu xây dựng Hệ tri 
thức Việt số hóa bắt đầu khởi động từ ngày 1/1/2018 theo Quyết định số 
677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

Giáo trình gồm 2 phần: 

- Phần 1: Những vấn đề chung về quyền sở hữu trí tuệ, phần này 
chuyển tải nội dung khái quát về quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và 
quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây 
trồng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; 

- Phần 2: Một số nội dung của quyền sở hữu trí tuệ trong các 
trường đại học, cao đẳng, phần này chuyển tải nội dung bảo hộ và khai 
thác quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quản lý tài sản trí tuệ 
trong các trường đại học, cao đẳng. 

Giáo trình được hoàn thành với sự biên soạn của: 

- PGS.TS. Đoàn Đức Lương biên soạn Chương 2, Chương 3, 
Chương 4, Chương 8; 

- PGS.TS. Trần Văn Hải biên soạn Chương 5, Chương 6, Chương 7.  

- TS. Nguyễn Thị Hồng Trinh  biên soạn Chương 1. 

Giáo trình Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực khoa học giáo dục gồm 2 
phần: Phần 1 phục vụ chung cho tất cả các đối tượng sinh viên, học viên; 
phần 2 có tính đặc thù trước hết nhằm phục vụ việc học tập và nghiên 
cứu của người học trong các trường đại học, cao đẳng thuộc các lĩnh vực 
khoa học, bao gồm khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, 
khoa học xã hội và nhân văn, tiếp đó giáo trình là tài liệu tham khảo cho 
những người khác có quan tâm đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 
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QUY ƯỚC 

 

Trong Giáo trình này: 

1. Các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam sau đây 
được hiểu là: 

- Bộ luật Dân sự 2005 là luật số 33/2005/QH11 được Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005. 

- Bộ luật Dân sự 2015 là luật số 91/2015/QH13 được Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015; 

- Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015 là luật số 92/2015/QH13 được 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 
25/11/2015; 

- Bộ luật Hình sự 2015 là luật số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 
năm 2015 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
12/2017/QH14; 

- Luật SHTT là luật số 50/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, sửa đổi năm 
2009; 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 là luật số 15/2012/QH13, 
được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 
ngày 20/6/2012; 

- Nghị định 57/2005 là Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 
27/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giống cây trồng, được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định số 
172/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007; 

- Nghị định 100/2006 là Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 
21/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ 
luật Dân sự, Luật SHTT về quyền tác giả và quyền liên quan, được sửa 
đổi và bổ sung bởi Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011; 

- Nghị định 103/2006 là Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 
22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
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SHTT về SHCN, được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định số 
122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010; 

- Nghị định 104/2006 là Nghị định số 104/2006/NĐ-CP ngày 
22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
SHTT về quyền đối với giống cây trồng; 

- Nghị định 105/2006 là Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 
22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
SHTT về bảo vệ quyền SHTT và quản lý nhà nước về SHTT, được sửa 
đổi và bổ sung bởi Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010; 

- Nghị định 99/2013 là Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 
29/08/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về SHCN; 

- Nghị định 131/2013 là Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 
16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về 
quyền tác giả, quyền liên quan, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017; 

- Nghị định 31/2016 là Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 
06/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây 
trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 

- Thông tư 01/2007 là Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 
14/2/2007 về Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 
22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật SHTT về SHCN, được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư số 
05/2013/TT-BKHCN ngày 20/2/2013; 

- Quyết định 78/2008 là Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 
29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quản lý hoạt động 
SHTT trong cơ sở giáo dục đại học. 

2. Các văn bản pháp luật quốc tế sau đây được hiểu là: 

- Công ước Berne: Công ước về bảo hộ các tác phẩm văn học và 
nghệ thuật (The Berne Convention for the Protection of Literary and 
Artistic Works); 

- Công ước Paris: Công ước về bảo hộ SHCN (The Paris 
Convention for the Protection of Industrial Property); 
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- Công ước Stockholm: Công ước thành lập Tổ chức SHTT Thế 
giới (The Convention Establishing the World Intellectual Property Organization); 

- Công ước Brussels: Công ước liên quan đến việc phân phối các 
tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh (The Convention Relating 
to the Distribution of Programme–Carrying Signals Transmitted by 
Satellite); 

- Công ước Geneva: Công ước về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm 
chống lại việc sao chép trái phép bản ghi âm của họ (The Convention for 
the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized 
Duplication of Their Phonograms); 

- Công ước Rome: Công ước quốc tế về Bảo hộ người biểu diễn, 
nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng (The International 
Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms 
and Broadcasting Organizations); 

- Công ước UPOV: Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng 
mới (The International Union for the Protection of New Varieties of Plants); 

- Hiệp định TRIPS: (The Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights), Hiệp định về các khía cạnh thương mại của 
quyền SHTT; 

- Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ: The US-Vietnam Bilateral 
Trade Agreement (BTA) được ký tại Washington, D.C. 13.7.2000; 

- PCT: Hiệp ước hợp tác về sáng chế (Patent Cooperation Treaty); 

- Thỏa ước Madrid: Thỏa ước Madrid về Đăng ký quốc tế nhãn 
hiệu (The Madrid Agreement Concerning the International Registration 
of Marks); 

- Nghị định thư Madrid: Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước 
Madrid (The Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the 
International Registration of Marks); 

- Thỏa ước Lisbon: Thỏa ước Lisbon về bảo hộ các tên gọi xuất xứ 
và đăng ký quốc tế tên gọi của chúng (The Lisbon Agreement for the 
Protection of Appellations of Origin and their International 
Registration). 


