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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Chiromg tr ìn h  phát triền  tà i săn trí tuệ đen nảm  2030

TIIỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Càn cứ Luật Tố chức Chinh phũ ngày /9  thảng 6 năm 2015 và Luật sứa 
đoi. bổ sung một so (tiều cùa Luật Tò chừc Chinh phù và Luật Tô chức Chinh 
quyền địa phương ngày 22 thảng I I  nánt 2019;

Cán cừ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 nảm 2013;

Cán cử Luật Sớ hint tri tuệ ngày 29 thảng ì  I năm 2005, Luật sửa đoi, bỏ 
sung một so (tiều cứa Luật Sớ hữu tri tuệ ngàv IV thủng 6 năm 2009 và Luật 
sica đôi, bô sung một so điếu của Luật Kinh doanh bào hiôm, Luật Sờ  hint trí 
tuệ ngày N  tháng 6 năm 2019;

Cán cử  Quyết (ỉịnỉi sồ 1068/QĐ-TTg ngày 22 tháng <v nởm 2019 cua 
Thù tưởĩíg Chính Ị)lìũ phê íiuvệt Chiến lược sớ  hthi trí tuệ đển năm 2030;

Theo (te llalli cùa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Còng nghệ.

QUYẾT Đ|NH:

Diều 1. Phê duyệt C huvng trình phát trien tài săn trí tuệ den năm  2030 
(sau đây ỊỈỌÌ tal lã Chưtmg trinh) vói nhừng nội (lu 11 n sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Dưa sở hữu trí tuệ trữ thành công cụ quan trọng nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia. lạo mỏi trường khuyên khicli đổi mới sáng 
tạo và thúc đáv phát trien kinh tẻ, văn hóa. xã hội.

2. Mục tiêu cụ thê

a) Đen năm 2025:

- 100% các trưừniỉ dại học. viện nghiên cửu được tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức và hồ trự bào hộ quycn sở hừu tri tuệ cho các kèt quả nghiên cửu 
khoa học vả đồi niởi sảng tạo;



- Tối thiều 40% sản phẩm được công nhận là san phẩm quốc gia. san 
phàm chủ lực quốc gia. sản phàm, dịch vụ chủ lực. dặc thù cấp tinh, thành 
phổ trực thuộc trung ương và sản phàm gắn với Chương trình mồi xã một sản 
phãm (Chươne trinh OCOP) dược hồ trợ (lãng kỷ bao hộ. quân lý vả phát 
trien tài sản tri tuệ. kiêm soát nguồn gốc và chất lirựng sau khi dược bao hộ.

b) Đốn năm 2030:

- So lượng dơn đăng kỷ bao hộ sáng chế cua các viện nghiên củii. trường 
dại học tàng trung binh 16 - 18%/năm; sổ lượng đơn đàng ký bảo hộ giống 
cây trông tâng trung hình 12 - 14%;

- Toi thicu 60% sản phàm dược công nhận lã sàn phàm quốc gia. sản 
phẩm chu lực quốc gia, sản phẩm, dịch vụ chu lực, dặc ihù cắp tinh, thảnh 
phổ trực thuộc trung ương vã sản phàm gằn với Chương trình OCOP dược hồ 
trợ dăng ký hao hộ, quản lý và phát trien tài sàn tri tuệ, kiêm soát nguồn góc 
và chất lượng sau khi được bao lìộ:

- Số lượng đơn đãng kỷ nhãn hiệu của các doanh ngliiệp Việt Nam tảng 
trung  b ình  8 - 10% /năm .

n .  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Tăng cường các hoạt động tạo ra tài sàn trí tuệ. nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực về dôi mới sảng tạo và sờ hừu trí tuệ

a) Xây dựng cơ  sở dừ liệu, các công cụ và cung cấp dịch vụ thông tin sỡ 
hừu tri tuệ, bân đô sáng chế. Hỗ trợ tra cửu, khai thác thông tin sỡ hữu tri tuệ 
cho các tố chức khoa học và còng nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đôi mới 
sáng lạo nhăm tạo ra các tài sàn tri tuệ dược bảo hộ vù bài bảo khoa hục cỏ 
tính ứng dụng cao.

h) Hồ trợ hinh thảnh vả phát triển các lố chức cung cấp dịch vụ phàn tích 
thông tin sáng chế và dự bảo xu hướng phát trien công nghệ.

c) Xây dựng và trien khai các chương trinh tập huấn, đào tạo từ  cơ ban 
den chuycn sâu VC sở hừu tri tuệ phũ hợp với từng nhõm dối tượng.

2. Thúc dây đăng ký bảo hộ tải sản tri tuệ ở  trong và ngoài nước

a) Dăng ký bão hộ sống chế, kiểu dáng công nghiệp và nhàn hiệu của các 
lô chức, cá nhân. Đăng ký bào hộ, công nhận giỏng cây trỏng mới.

b) Đãng ký bao hộ chi dần dịa lý. nhăn hiệu chửng nhận, nhàn hiệu lụp 
thê cho các sản phâm quôc gia, san phàm, dịch vụ chu lực, đặc thù của địa 
phương và sàn phẩm gán với Chương trình OCOP.
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c) Đáng kỷ bao hộ trong nước và quốc tố đổi với biêu tượng chỉ dần đja 
lý quốc gia.

3. Nâng cao hiệu quá quân lý. khai thác vả phát trien tài san tri tuệ

a) Xây dựniỉ vả trien khai hộ thong quan lý chi dần địa lý, nhàn hiệu 
chửng nhận, nhãn hiệu tỳp thể và sản phàm thuộc Chương trinh OCOP uẩn 
với đăng kỷ mà số vùng trồng, an toàn thực phảm, chứng nhận chất lượng và 
xác thực, truy xuất nguồn gổc sản phẩm được bảo hộ.

h) Khai thác, phát triển chi dẫn địa lý, nhàn hiệu chửng nhận, nhăn hiệu 
tụp thế vả sản phàm gẳn với Chương trinh OCOP theo liưcmg hợp tác, liên kct 
sản xuàt gãn với tiêu thụ sản phâm dược bão hộ theo chuồi giả trị. Giới thiệu, 
quang bả và trien khai các hoạt động xúc liến thương mại khác nhẩm khai 
thác, phát trien giá trị các lài sản tri tuệ.

c) Trien khai quy định vẻ quàn lý và sử dụng biêu tượng chi dần địa 
lý quốc gia. hồ trợ sử dụng bicu tuựng chi dần địa lỷ quốc gia ở  trong vã 
ngoải nước.

d) Khai thác sáng chế, giải pháp lìừu ích của Việt Nam dược bảo hộ, 
sáng che cua nước ngoài không được bảo hộ hoặc lict thời hạn bao hộ tại 
V iệt Nam.

đ) Quan trị tài sản tri tuộ cho doanh nghiệp và tỏ chức khoa học và công 
nghệ. Hồ trợ tư vấn định giả, kiểm toán tài san tri tuệ, tập tmni» vào các đối 
tượng lã sáng chc, ten thương mại và nhàn hiộu.

4. Thúc dãy và tăng cưởng hiệu qua thực thi và chổng xâm phạm quyền 
sơ  hừu tri tuệ

a) Mỗ trợ trien khai các biện pháp bảo vệ và nâng cao hiệu quả hoạt động 
ihực thi quyền sở hìru tri tuệ.

b) Tổ chức trung bảy. giới thiệu, trien làm san phẩm được bao hộ quyền 
sở lùm tri tuệ cùng với các sản phẳm xâm phạm quycn sở hừu tri tuệ.

5. Phát triển, nâng cao năng lực các tô chức trung gian và chủ thè quyền 
sở  lùm  tri tuệ

a) Nâng cao năng lực của tô chức trung gian tham gia hoạt đụng kiêm 
soát, quán lý các sản phâm được bao hộ chi dần ilịa lý, nhàn hiệu chửng nhận, 
nhăn lìiệu tập the.
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h) Nãng cao năng lực và hiệu quả hoạt dộng cùa chù tlìố quản lý và sư 
dụng chi dần địa lý. nhàn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thè và giông cây 
trảng; tô chức đại diện, quàn lý và chù sở hừu quyển tác giả, quyển liên quan.

c) Phát trien dịch vụ giám  định VC sớ  him  tri tuộ. dịch vụ tư van VC quản trị. 
phái triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, viện nghicn cứu và trường đại học.

6. Hình thành, tạo dựng văn hỏa sỡ  hìru tri tuệ tronii xà hội

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức vè sỡ hừu tri tuệ trôn các phương 
tiện ihông tin đại chúng nham thúc đấy đôi mới sáng tạo và xây dựng ý thức, 
trách nhiệm tôn trọng quyển sớ  liĩru Iri tuệ.

h) Biên soạn, phát hành tài liệu về sở hửu iri tuệ.

c) Xây (lựniỉ và vận hành phần mồm, chương trinh ứng dụng trôn thiết bị
diện tử, thiết bị di dộng đê cung cấp thông tin, hỗ trợ. tư vân về sờ lùru tri tuệ.

d) Vinh danh, khen thưởng dối với các tập thể, cá nhân có thành lích trong
hoạt động sở hfru tri tuệ.

III. KINH PHÍ Tllực IIIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Kinh phí thực hiện Chương trình gồm  kinh phi từ ngân sách nhả nước, 
dỏng gỏp của doanh nghiệp vả các nguồn hựp pháp khác. Nguồn kinh phi 
thực hiện C hương trinh tlico phán cap ngân sách nhà nước quy định tọi Luật 
Ngân sách nhả nước và các vãn ban hướng dần thực hiện.

2. Các bộ. cơ  quan, địa phương lập dự toán ngàn sách lumg năm vả quản 
lý kinh phi thực hiện các hoạt động chung, nhiệm vụ thường xuyên thuộc 
Chương trình và các nhiệm vụ thực hiện các nội dung Chương trinh theo quy 
định hiện hành cùa pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp 
luật liên quan.

Diều 2. T rách  nhiệm cùa các cơ  q uan  tổ chức thực hiện C htnm g trinh

I. Bộ Khoa học vả Công nghệ

a) Chú tri. đicu hành, quàn lý vả tỏ chức triển khai hoạt dộng chung, thường 
xuyên của Chương trình. Cư quan thường trực Chương trinh là Cục Sỡ hữu tri tuộ 
thuộc Bộ Khoa học và Cõng nghệ có trách nhiệm tô chức bộ phận làm đầu mối 
triển khai Chương trình trên cơ sở càn đổi. điều chinh nguồn nhân lực hiộn có cua 
Cục Sờ hữu tri tuệ.
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b) Ban hãnh cjuy định quan lý thực hiện Chuông trình trong Quý I năm 
2021: hướng dẫn, hồ trợ các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng vả tô chức 
thực hiện Chương trinh.

c) Tỏ chức quan lý vả thục liiộn các nội dung Chương trinh theo tịuy định 
về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đẻ tài. dự án. dẻ án) cẩp quốc gia.

d) Tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thuởng tụp the, cá nhân có thành 
tích trong hoạt động sơ hữu tri tuệ.

d) Tô chức sơ két Chươnu trình vào năm 2025 vả tổng két Chương trình 
vào năm 2030.

e) Chu tri, phoi hợp các cơ quan có licn quan kiêm tra việc thực hiện 
Quyct dịnh này.

2. Bộ Tài chinh

a) Ban hành quy định quân lý tài chinh thực hiộn Chương trinh trong 
Ọuý II năm 2021.

b) Căn cứ vào nội dung của Chương trinh vả đề xuất của Bộ Khoa học 
vả Công nghệ, Bộ Tài chinh tông hợp trinh cấp cỏ thẩm quyền quyết dịnlì dự 
toán kinh phí ngân sách nhà nưức thực hiện Chương trinh theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước vả khã năng cân dối cua ngân sách nhà nưởc 
hăng nám.

3. Các Bộ: Giáo dục vả Đảo tạo: Nông nghiệp và Phát triến nông thôn; 
Vàn hỏa. Thê thao và Du lịch trong phạm vi thẳm quyền có trách nhiệm

a) Chi định cơ quan đẩu mối tổ chức thực hiện Chương trinh.

b) Xây dựng và tricn khai kẽ hoạch 5 năm. hang năm thực hiện cảc 
nhiệm vụ cùa Chương trinh, lổng ghép với cảc chương trinh mục liêu quốc 
gia, chương trình  quốc gia. chương trinh phát triển kinh tẻ - xã hội đê triển  
khai các nhiệm vụ. giài pháp liên quan đền sỡ hữu tri tuệ thuộc thẩm quycn 
quân lý.

c) Tổ chửc thực hiện các nội dung Chuơng trinh theo quy định về quản 
lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đe tài. dự án. đè án) cấp bộ.

4. Các bộ, cơ quan khác cân cứ thám quyền, trách nhiệm quàn lý nhà nước 
được giao chu động, phối hợp với tìộ Khoa học vả Công nghệ vá địa phương tổ 
chức tricn khai hiệu qua Chương trình.
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5. Úy ban nhân dãn các tinh, thành phố trực thuộc trung ircmii

a) Xây dựm», phc duyệt vã bổ tri kinh phi đê triển khai Chương trình cua 
dịa  plurưnu.

b) Triển khai các hoạt động chung, thường xuyên nhằm chi đạo, quan lỷ 
vả tổ cliirc triên khai Clurơng trinh trên địa bàn. Tó chức quản lý và thực hiện 
các nội dung Chương trinh theo quy định về quân lý nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ (de lải. dự án. đè ản) cấp tinh.

c) Lông ghép việc thực hiện các nhiệm vụ của Chương trinh với các 
chương trinh mục tiêu quốc gia, chưưng trinh quốc gia, chương trinh phát 
triển kinlì lế - xà hội khác thuộc thầm quyền quản lỷ nhầm nàng cao hiệu quá 
hoạt động bao hộ, quán lý. khai thác vả phát tricn tải sản tri tuệ cho các sản 
phàm, dịch vụ chú lực, đặc thù của địa phương vả doanh nghiệp.

6. Phòng Tlurơng mại và Công nghiệp Việt Nam. Liên minh Hợp tốc xã 
Việt Nam. Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhó Việt Nam vả các hiệp hội doanh 
nghiệp ở  trung ương và địa plurơiig

a) Tô chức cảc hoạt dộng tuyên truyền, phò biên kiên thức, tập huân, đào 
tạo về công tác bao hộ. quan lý, khai thác, bao vệ quyền sở hùru tri tuộ và quan 
trị tài sản trí tuệ cùa doanh nghiệp, i ỉướng dần, giới thiệu doanh nghiệp, thành 
viên, hội viên tham gia các hoại động cùa Chương trinh.

b) Phổi hợp với các bộ, ngành, địa phương tỏ chức các hoạt động tuyên 
truyền, phố biển kiến thức về sở hữu tri tuệ cho doanh nghiệp; khen thưởng, 
tôn vinh tập thê, cá nhân cỏ thành tích trong hoạt dộne sờ hữu tri tuệ.

7. Nhà nước khuyển khích các doanh nghiệp chủ động dặt hãng, liên kết. 
hợp tác với các viện nghiên cứu. tnrỡng đại học để khai thác, phát triền tài sản ui 
tuệ. rúi ngăn quá trình ứnc dụng kết quà nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh.

Diều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hònỉikc từ iigậy  ký ban hành.

2. Bộ Khoa học vả Còng nghệ và Uy ban nhân dân các tinh, thành phố
trực thuộc Trung ương tổ chức tỏng kết, đánh giá ket quã thực hiện dự án. 
nhiệm vụ dà dược phê duyệt thuộc Chương trình phái triên tải san tri tuệ giai 
đoạn 2016 2020; đối với nhửng nhiệm vụ cụ thê, cỏ thể yêu cầu được gia
hạn dc tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 thi xem xct, quyết định 
g ia  hạn theo  thẩm  q u y ền  v à  quy  đ ịn h  pháp  luụt c ó  liên  quan .
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3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ  quan ngang bộ. Thú trướng cơ quan thuộc 
Chinh phủ. Chủ tịch Uv ban nhân dân các tinh, thành phô trực thuộc trung 
ương và các cơ quan, tỏ chửc có liên quan ciỹu ttácb nhiệm Ihi hãnh 
Quyết định này./.

\ ơ i  nhận:
Thu tướng, các Pliỏ T hu  tướng Chinh phu;
G ỉc  K i. cơ  quan ngang hộ. cơ  quan ihuộc Chinh phũ 
HĐND. U B N I) các linh, th inh  phò trực thuộc Irung 
VAn pliónu Trung Uưng vả các Ban cua Dâng;
Vãn phòng Tổng Bi thu;
Vãn phòng Chu «ịch nước;
I lội dõng Dãn ỊỘC vả cúc Uy han cùa Ọ uòc hội;
Văn phỏng Ọ uổc hội;
ủ y  ban Trung ương Mộ! trụn Tó quốc Việl Nam;
Cơ quan trung ương của cúc đoàn thô:
VI*CP: BTCN. các PCN. T rợ  lý  TTg. 
cức Vụ: TU . KTTH. NN PL;

- Lưu: VT. KGVX (2b).

KT. THỦ TƯỚNG  
PIIỎ THỦ TƯỞNG

Vũ Đức Dam


