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THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí 

tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 

(sau đây gọi tắt là Chƣơng trình) với những nội dung sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung: Đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng 

tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Đến năm 2025: 

- 100% các trường đại học, viện nghiên cứu được tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức và hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các kết quả nghiên cứu 

khoa học và đổi mới sáng tạo; 
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- Tối thiểu 40% sản phẩm được công nhận là sản phẩm quốc gia, sản 

phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù cấp tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (Chương trình OCOP) được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát 

triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ. 

b) Đến năm 2030: 

- Số lượng đơn đăng ký bảo hộ sáng chế của các viện nghiên cứu, trường 

đại học tăng trung bình 16 - 18%/năm; số lượng đơn đăng ký bảo hộ giống 

cây trồng tăng trung bình 12 - 14%; 

- Tối thiểu 60% sản phẩm được công nhận là sản phẩm quốc gia, sản 

phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù cấp tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP được hỗ 

trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc 

và chất lượng sau khi được bảo hộ; 

- Số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam tăng 

trung bình 8 - 10%/năm. 

II. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH 

1. Tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ 

a) Xây dựng cơ sở dữ liệu, các công cụ và cung cấp dịch vụ thông tin sở 

hữu trí tuệ, bản đồ sáng chế. Hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin sở hữu trí tuệ 

cho các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo nh m tạo ra các tài sản trí tuệ được bảo hộ và bài báo khoa học có 

tính ứng dụng cao. 

b) Hỗ trợ hình thành và phát triển các tổ chức cung cấp dịch vụ phân tích 

thông tin sáng chế và dự báo xu hướng phát triển công nghệ.  

c) Xây dựng và triển khai các chương trình tập huấn, đào tạo t  cơ bản 

đến chuyên sâu về sở hữu trí tuệ phù hợp với t ng nhóm đối tượng.  

2. Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước 

a) Đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu của các 

tổ chức, cá nhân. Đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới. 

b) Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập 

thể cho các sản phẩm quốc gia, sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của địa 

phương và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP. 
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c) Đăng ký bảo hộ trong nước và quốc tế đối với biểu tượng chỉ dẫn địa 

lý quốc gia. 

3. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ 

a) Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu 

chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và sản phẩm thuộc Chương trình OCOP gắn 

với đăng ký mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm, chứng nhận chất lượng và 

xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ. 

b) Khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu 

tập thể và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP theo hướng hợp tác, liên kết 

sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được bảo hộ theo chuỗi giá trị. Giới thiệu, 

quảng bá và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại khác nh m khai 

thác, phát triển giá trị các tài sản trí tuệ.  

c) Triển khai quy định về quản lý và sử dụng biểu tượng chỉ dẫn địa          

lý quốc gia, hỗ trợ sử dụng biểu tuợng chỉ dẫn địa lý quốc gia ở trong và  

ngoài nước. 

d) Khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích của Việt Nam được bảo hộ, 

sáng chế của nước ngoài không được bảo hộ hoặc hết thời hạn bảo hộ tại 

Việt Nam.  

đ) Quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công 

nghệ.  ỗ trợ tư vấn định giá, kiểm toán tài sản trí tuệ, tập trung vào các đối 

tượng là sáng chế, tên thương mại và nhãn hiệu.  

4. Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền 

sở hữu trí tuệ 

a)  ỗ trợ triển khai các biện pháp bảo vệ và nâng cao hiệu quả hoạt động 

thực thi quyền sở hữu trí tuệ.  

b) Tổ chức trưng bày, giới thiệu, triển lãm sản phẩm được bảo hộ quyền 

sở hữu trí tuệ cùng với các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

5. Phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền 

sở hữu trí tuệ 

a) Nâng cao năng lực của tổ chức trung gian tham gia hoạt động kiểm 

soát, quản lý các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, 

nhãn hiệu tập thể. 
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b) Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của chủ thể quản lý và sử 

dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và giống cây 

trồng; tổ chức đại diện, quản lý và chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan. 

c) Phát triển dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ, dịch vụ tư vấn về quản trị, 

phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học. 

6. Hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội 

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trên các phương 

tiện thông tin đại chúng nh m thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng ý thức, 

trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.  

b) Biên soạn, phát hành tài liệu về sở hữu trí tuệ. 

c) Xây dựng và vận hành phần mềm, chương trình ứng dụng trên thiết bị 

điện tử, thiết bị di động để cung cấp thông tin, hỗ trợ, tư vấn về sở hữu trí tuệ. 

d) Vinh danh, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong 

hoạt động sở hữu trí tuệ. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 

1. Kinh phí thực hiện Chương trình gồm kinh phí t  ngân sách nhà nước, 

đóng góp của doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác. Nguồn kinh phí 

thực hiện Chương trình theo phân cấp ngân sách nhà nước quy định tại Luật 

Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.  

2. Các bộ, cơ quan, địa phương lập dự toán ngân sách h ng năm và quản 

lý kinh phí thực hiện các hoạt động chung, nhiệm vụ thường xuyên thuộc 

Chương trình và các nhiệm vụ thực hiện các nội dung Chương trình theo quy 

định hiện hành của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp 

luật liên quan. 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan tổ chức thực hiện Chương trình  

1. Bộ Khoa học và Công nghệ  

a) Chủ trì, điều hành, quản lý và tổ chức triển khai hoạt động chung, thường 

xuyên của Chương trình. Cơ quan thường trực Chương trình là Cục Sở hữu trí tuệ 

thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức bộ phận làm đầu mối 

triển khai Chương trình trên cơ sở cân đối, điều chỉnh nguồn nhân lực hiện có của 

Cục Sở hữu trí tuệ. 
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b) Ban hành quy định quản lý thực hiện Chương trình trong Quý I năm 

2021; hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng và tổ chức 

thực hiện Chương trình.  

c) Tổ chức quản lý và thực hiện các nội dung Chương trình theo quy định 

về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, dự án, đề án) cấp quốc gia. 

d) Tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành 

tích trong hoạt động sở hữu trí tuệ. 

đ) Tổ chức sơ kết Chương trình vào năm 2025 và tổng kết Chương trình 

vào năm 2030.  

e) Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện 

Quyết định này. 

2. Bộ Tài chính 

a) Ban hành quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình trong 

Quý II năm 2021. 

b) Căn cứ vào nội dung của Chương trình và đề xuất của Bộ Khoa học 

và Công nghệ, Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định dự 

toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình theo quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước            

h ng năm. 

3. Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm 

a) Chỉ định cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện Chương trình. 

b) Xây dựng và triển khai kế hoạch 5 năm, h ng năm thực hiện các 

nhiệm vụ của Chương trình, lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc 

gia, chương trình quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội để triển 

khai các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền 

quản lý. 

c) Tổ chức thực hiện các nội dung Chương trình theo quy định về quản 

lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, dự án, đề án) cấp bộ. 

4. Các bộ, cơ quan khác căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước 

được giao chủ động, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và địa phương tổ 

chức triển khai hiệu quả Chương trình. 
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5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

a) Xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí để triển khai Chương trình của 

địa phương. 

b) Triển khai các hoạt động chung, thường xuyên nh m chỉ đạo, quản lý 

và tổ chức triển khai Chương trình trên địa bàn. Tổ chức quản lý và thực hiện 

các nội dung Chương trình theo quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (đề tài, dự án, đề án) cấp tỉnh. 

c) Lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình với các 

chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, chương trình phát 

triển kinh tế - xã hội khác thuộc thẩm quyền quản lý nh m nâng cao hiệu quả 

hoạt động bảo hộ, quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản 

phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của địa phương và doanh nghiệp. 

6. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh  ợp tác xã 

Việt Nam,  iệp hội doanh nghiệp v a và nhỏ Việt Nam và các hiệp hội doanh 

nghiệp ở trung ương và địa phương 

a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn, đào 

tạo về công tác bảo hộ, quản lý, khai thác, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản 

trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.  ướng dẫn, giới thiệu doanh nghiệp, thành 

viên, hội viên tham gia các hoạt động của Chương trình. 

b) Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp; khen thưởng, 

tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động sở hữu trí tuệ.  

7. Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đặt hàng, liên kết, 

hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học để khai thác, phát triển tài sản trí 

tuệ, rút ngắn quá trình ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành  

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t  ngày ký ban hành. 

2. Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện dự án, 

nhiệm vụ đã được phê duyệt thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai 

đoạn 2016 – 2020; đối với những nhiệm vụ cụ thể, có thể yêu cầu được gia 

hạn để tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 thì xem xét, quyết định 

gia hạn theo thẩm quyền và quy định pháp luật có liên quan.  
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3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành           

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

-  ĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

-  ội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

  các Vụ: T , KTT , NN, PL; 

- Lưu: VT, KGVX (2b). 

KT. THỦ TƢỚNG 

PHÓ THỦ TƢỚNG 
 

 

 

Vũ Đức Đam 
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