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Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về mô hình quản lý sở hữu trí tuệ đã mang lại
hiệu quả to lớn cho đại học Thanh Hoa, Trung Quốc trong hoạt động bảo vệ
quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và phát triển kinh tế. Việc
nghiên cứu, học hỏi mô hình quản lý tiên tiến, chuyên nghiệp của đại học
Thanh Hoa là vấn đề thực sự có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn đối với các
trường đại học Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó có những định hướng vận
dụng bài học kinh nghiệm phù hợp trong thực tiễn quản lý hoạt động sở hữu
trí tuệ ở trường đại học.
Từ khoá: Sở hữu trí tuệ, hoạt động sở hữu trí tuệ, quản lý sở hữu trí tuệ
trong trường đại học.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Các trường đại học (ĐH) đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế tri thức (KTTT) bởi
bên cạnh công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học (NCKH), việc sáng tạo và phổ
biến tri thức luôn là tâm điểm trong mọi hoạt động của trường ĐH. Các trường ĐH đã
và đang trở thành một nguồn cung cấp lớn các kết quả sáng tạo trí tuệ có vai trò to lớn
và tác động tích cực đến nền kinh tế của mỗi quốc gia. Nanyaro (2000) cho rằng, các kết
quả nghiên cứu, sáng tạo được thực hiện từ trường ĐH và tổ chức Nghiên cứu và phát
triển (R&D - Research & Development) cần được quan tâm để chuyển giao công nghệ,
thương mại hóa nhằm phát triển kinh tế [9]. Archer, Graham (2002) nhấn mạnh các
trường ĐH đóng một vai trò quan trọng trung tâm của nền KTTT, tạo ra tài sản trí tuệ
thông qua các nghiên cứu và các hoạt động khác; vì vậy trường ĐH cần có những chiến
lược và chính sách để đảm bảo rằng những tài sản trí tuệ như vậy được quản lý thành
công [10]. Giorgio (2006) đề cập đến mô hình chuyển giao công nghệ của ĐH quốc gia
Campinas (University of Campinas, Unicamp) - Brazil với chính sách quản lý SHTT
mang tính đột phá đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động bảo vệ quyền
SHTT và chuyển giao công nghệ; các chính sách tập trung khai thác yếu tố quyền SHTT
để đưa thành quả nghiên cứu vào đời sống, thúc đẩy sáng tạo [11] [12] [6]. Nghiên cứu
của Guo (2007) đề cập đến trường hợp điển hình: mô hình quản lý SHTT ở ĐH Thanh
Hoa - Trung Quốc được xem là một điển hình thuyết phục về quản lý SHTT cho các
trường ĐH Trung Quốc và trong khu vực Châu Á [13]; Wang (2012) đánh giá hệ thống
pháp lý và thực tiễn chuyển giao công nghệ tại Đài Loan [16]. Tóm lại, có thể thấy rằng
các trường ĐH trên thế giới, đặc biệt ở các nước phát triển đều nhấn mạnh tầm quan
trọng của quản lý SHTT trong trường ĐH và rất quan tâm chú trọng triển khai quản lý
SHTT thông qua các chính sách quản lý phù hợp.
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Ở Việt Nam, quản lý hoạt động SHTT trong trường ĐH là vấn đề còn khá mới cả về lý
luận và thực tiễn. Nghiên cứu về quản lý hoạt động SHTT ở trường ĐH còn rất ít và
khiêm tốn, chủ yếu tồn tại dưới dạng các bài báo, tham luận tại các hội nghị khoa học.
Các nghiên cứu đã có những đóng góp rất quan trọng trong xây dựng cơ sở lý luận, xây
dựng mô hình quản lý, khai thác SHTT cũng như mô tả bức tranh về quản lý SHTT
trong trường ĐH từ hoạt động nhận diện, xác định quyền sở hữu, thống kê và quản lý về
mặt hành chính SHTT, hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT cho
đến hoạt động khai thác thương mại SHTT và đề xuất những biện pháp quản lý hoạt
động SHTT trong trường ĐH. Điển hình như nghiên cứu của Trương Thuỳ Trang
(2007), Lê Văn Hồng (2008), Đào Minh Đức (2008), Đoàn Đức Lương (2009), Trần
Văn Hải (2010), Bảo Tiên (2013), Lưu Thanh Tâm (2015)... Tuy nhiên, việc nghiên cứu
lí luận và thực tiễn về quản lý hoạt động SHTT trong trường ĐH chưa mang tính hệ
thống, các biện pháp quản lý được đề xuất chưa được hướng dẫn cụ thể về mặt nội
dung, cách thức quản lý. Đặc biệt, minh chứng về tính khả thi và hiệu quả bằng những
số liệu cụ thể về kết quả thực hiện của các biện pháp vẫn chưa được thực hiện.
Năm 2008 Bộ GD&ĐT Việt Nam đã ban hành quy định về quản lý hoạt động SHTT
trong cơ sở giáo dục đại học với mục đích nhằm khuyến khích hoạt động sáng tạo, thúc
đẩy quá trình khai thác, chuyển giao quyền SHTT và bảo vệ tài sản trí tuệ của cá nhân,
tập thể, tổ chức và của chính cơ sở giáo dục đại học [2]. Trên cơ sở này, một số trường
ĐH đã bắt đầu ban hành quy định về quản lý hoạt động SHTT cho trường mình. Tuy
nhiên, thực tiễn cho thấy, công tác này tại các trường ĐH Việt Nam chưa phát huy hiệu
quả, việc thực thi các quy định là một thách thức lớn đối với tất cả các nhà quản lý giáo
dục và các thành phần liên quan. Trên bình diện thực tiễn nêu trên, đồng thời trong
khuynh hướng xây dựng nền văn hoá SHTT tại Việt Nam nhấn mạnh đến vai trò của
các trường ĐH trong việc tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và phát triển nền văn
hoá SHTT thì việc nghiên cứu, học hỏi những mô hình quản lý SHTT tiên tiến, chuyên
nghiệp tại các trường ĐH ở các quốc gia trên thế giới như ĐH Thanh Hoa, Trung Quốc
là việc làm cần thiết để rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích mà giáo dục ĐH Việt
Nam có thể tham khảo và học tập.
2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Tầm quan trọng của quản lý sở hữu trí tuệ ở trường đại học
Từ năm 2006, khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại
thế giới (WTO) và chính thức gia nhập Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn
học, nghệ thuật thì vấn đề bảo hộ quyền SHTT đặt ra ngày càng gay gắt và cấp bách.
Với vai trò là một trong ba trụ cột của thương mại quốc tế hiện đại (thương mại hàng
hóa; thương mại dịch vụ và đảm bảo quyền SHTT là hoạt động của ba Ủy ban trụ cột
của Tổ chức Thương mại thế giới), SHTT đòi hỏi không chỉ sự nhận thức chung chung,
mà cần là một hoạt động chuyên nghiệp với tính chuyên nghiệp ngày càng tăng và phạm
vi ngày càng mở rộng đối với hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội.
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Theo Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO - World Intellectual Property Organization,
2016), “kiến thức và công nghệ tạo ra trong các trường đại học và viện nghiên cứu công
(PRIs - Public research institutions) mang lại những lợi ích to lớn về kinh tế và xã hội.
Nhận được những kết quả sáng tạo trí tuệ từ nghiên cứu cho thị trường là lý do chính
cho một trường ĐH và PRIs phát triển chính sách sở hữu trí tuệ (IP- Intellectual
property) mạnh mẽ” [15]. Tầm quan trọng của SHTT ngày nay đã vượt qua khỏi việc
bảo hộ một cách đơn thuần các sáng tạo trí tuệ và trở thành một lĩnh vực vô cùng năng
động đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống văn hoá, kinh tế xã hội của
các quốc gia trên thế giới. Với tư cách là những yếu tố cấu thành của xã hội hiện đại,
các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng cũng không nằm ngoài sự
tác động trực tiếp của hệ thống SHTT (Nguyễn Thị Quế Anh, 2008) [1]. Trên thực tế,
các trường ĐH Việt Nam hiện nay đã có những triển khai ban đầu về hoạt động SHTT
và quản lý hoạt động SHTT. Một số trường ĐH đã bắt đầu ban hành quy định về quản
lý hoạt động SHTT trong trường ĐH, tổ chức nhóm hoặc bộ phận chuyên trách về
SHTT của trường; quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về SHTT
thông qua việc tổ chức các hội thảo, tập huấn... Tuy nhiên, hoạt động SHTT và quản lý
SHTT tại các trường ĐH chưa được phát huy có hiệu quả. Trong thời gian gần đây
nhiều hành vi xâm phạm quyền tác giả trong các lĩnh vực biên soạn giáo trình, luận văn,
luận án, nghiên cứu đề tài khoa học... đã xảy ra ở một số trường ĐH gây bức xúc trong
giới khoa học và dư luận xã hội.
Khuynh hướng xây dựng nền văn hóa SHTT tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập
quốc tế nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các trường ĐH; mặt khác, trong bối cảnh
hiện nay việc thực thi pháp luật SHTT là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu
để nâng cao chất lượng đào tạo và tiến đến đánh giá mức độ hội nhập của một trường
ĐH. Vì vậy, trường ĐH là một trong những địa chỉ quan trọng cần xây dựng môi trường
văn hóa SHTT, đồng thời việc quản lý và khai thác hoạt động SHTT ở trường ĐH ngày
càng trở nên quan trọng.
2.2. Đại học Thanh Hoa và chính sách quản lý sở hữu trí tuệ trong trường đại học
ĐH Thanh Hoa (Tsinghua University - THU) thành lập năm 1911 tại Bắc Kinh. Nơi đây
được xem là cái nôi đào tạo các nhà lãnh đạo tên tuổi của Trung Quốc qua các thời kì và
được đánh giá là trường ĐH hàng đầu Trung Quốc, là thành viên của LAOTSE – một hệ
thống quốc tế các trường ĐH hàng đầu Châu Âu và Châu Á (Wikipedia, 2016) [16].
Năm 2015, ĐH Thanh Hoa nằm trong top 50 trường ĐH hàng đầu thế giới theo kết quả
từ bảng xếp hạng các trường ĐH trên thế giới (QS - Quacquarelli Symonds). ĐH Thanh
Hoa rất chú trọng đến hướng phát triển tầm quốc tế, giao lưu văn hoá với các nước trên
thế giới, phối hợp với các trường ĐH và các công ty quốc tế để trao đổi kinh nghiệm và
cùng tham gia nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, sự hỗ trợ và hợp tác song phương của
trường với cộng đồng quốc tế đã đem lại những thành quả tốt đẹp. ĐH Thanh Hoa ngày
nay đã trở thành một trường ĐH đẳng cấp với những chuyên ngành lợi thế: Kỹ thuật, Y
khoa, Kinh tế, Quản lý, Văn học, Pháp luật, Nghệ thuật… đồng thời ĐH Thanh Hoa còn
là trung tâm nghiên cứu các công trình khoa học quan trọng của quốc gia.
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ĐH Thanh Hoa được xem là một điển hình thuyết phục về quản lý SHTT cho các
trường ĐH Trung Quốc và khu vực Châu Á. Hiện nay, ĐH Thanh Hoa sở hữu nhiều
bằng sáng chế nhất trong tất cả các trường ĐH tại Trung Quốc. Ngày 15/3/2016 tại Giơne-vơ, WIPO ra báo cáo cho biết, số đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế, nhãn hiệu và
kiểu dáng công nghiệp quốc tế trong năm 2016 liên tục 7 năm tăng lên và lập kỷ lục
mới, trong đó, số đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế quốc tế của Trung Quốc năm
2016 đã lên tới 44,7%. Theo đài phát thanh quốc tế Trung Quốc (CRI – China Radio
International), “Tổng Giám đốc WIPO, Francis Gurry nêu rõ, Trung Quốc đang thúc
đẩy tiến trình từ "Trung Quốc chế tạo" chuyển sang "Trung Quốc sáng tạo", đã tiến
bước lớn về mặt quốc tế hóa doanh nghiệp”. Đóng góp quan trọng vào công cuộc đó của
Trung Quốc, ngoài các doanh nghiệp, còn phải kể đến các tổ chức giáo dục, trong đó,
“trường ĐH Thanh Hoa lọt vào top 20 nhìn từ xếp hạng đơn xin cấp bằng độc quyền
sáng chế quốc tế của tổ chức giáo dục” (CRI, 2017) [14].
Năm 2016, ĐH Thanh Hoa Trung Quốc nằm trong top 100 của danh sách các trường đại
học sáng tạo nhất trên thế giới (The Reuters 100: The World's Most Innovative
Universities) do Reuters - hãng thông tấn lớn nhất thế giới (Reuters Group plc) xếp
hạng. Danh sách xếp hạng các trường đại học sáng tạo nhất thế giới được Reuters dựa
trên thống kê phân tích số liệu về nộp đơn sáng chế (SC), các bài báo khoa học cũng
như các trích dẫn trong cơ sở dữ liệu về sáng chế, thông tin khoa học và công nghệ của
tập đoàn Thomson Reuters, việc thương mại hóa các thành tựu nghiên cứu khoa học và
công nghệ (Anh Tùng, 2017) [8]. Năm 2017, ĐH Thanh Hoa trở lại trong danh sách này
với thành tích đáng kể từ vị trí thứ 51 (năm 2016) đã vươn lên vị trí thứ 31 (năm 2017)
trong bảng xếp hạng (David Ewalt, 2017) [18].
Sở dĩ ĐH Thanh Hoa có được kết quả như vậy bởi họ đã áp dụng những chính sách tập
trung khai thác yếu tố quyền SHTT để đưa thành quả nghiên cứu vào đời sống và thực
hiện theo lộ trình thúc đẩy hoạt động SHTT rất hiệu quả.
+ Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách về sở hữu trí tuệ: Năm 1997, ĐH Thanh
Hoa đã ban hành chính sách về SHTT, đây là đơn vị thiết lập và ban hành chính sách về
SHTT sớm nhất trong hệ thống các trường ĐH tại Trung Quốc [13]. Chính sách này xác
định và hướng dẫn cụ thể đối tượng, nội dung SHTT và chú trọng nhấn mạnh quy định về
những lợi ích mà người nghiên cứu được hưởng khi SHTT được quản lý. Tất cả đối tượng
chính sách áp dụng như: nhân viên của trường, bao gồm cả giảng viên, các nhà nghiên
cứu cộng tác, các nhân viên tạm tuyển, sinh viên và các tài liệu, bài viết của những học
giả đến thăm... sẽ phải đăng ký một cam kết rằng họ sẽ thực hiện theo chính sách.
SHTT được xác định theo chính sách bao gồm bằng sáng chế, bí mật thương mại, bí
quyết, thương hiệu, bản quyền, và bất kỳ các quyền liên quan; đồng thời xác định rất rõ
các công việc thực hiện của nhân viên; quyền công bố, chia sẻ lợi ích chủ sở hữu, theo
đó, khi một dự án được hoàn thành thì tất cả kết quả phải được tiết lộ cho bộ phận quản
lý, và bộ phận này sẽ xem xét có nên áp dụng cho một bằng sáng chế hay không. Tất cả
mọi công bố đều bị cấm trước khi được cấp bằng sáng chế, nếu kết quả có giá trị thương
mại nhưng không phù hợp cho một bằng sáng chế, nó sẽ được lưu giữ như một bí mật
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thương mại và khi đó các biện pháp để duy trì tính bảo mật được thực hiện. Một nội
dung quan trọng trong chính sách SHTT của ĐH Thanh Hoa là xác định quyền sở hữu
và phân chia lợi nhuận. Cụ thể, khi một ngành công nghiệp tài trợ nghiên cứu thì phải
thỏa thuận một số điều khoản về quyền sở hữu SHTT, phân bổ chi phí bằng sáng chế,
chia sẻ doanh thu từ SHTT và hợp đồng phải được sự kiểm tra của cơ quan quản lý
SHTT trước khi nó được thực hiện. Ngoài ra, lợi ích của nhà phát minh cũng được quy
định bằng ít nhất 25% doanh thu được tạo ra từ SHTT và được nhận bằng tiền mặt hoặc
vốn chủ sở hữu [13] [6].
+ Thành lập văn phòng chuyên trách chuyển giao công nghệ và uỷ ban sở hữu trí tuệ
của trường đại học: Cơ cấu tổ chức của ĐH Thanh Hoa để quản lý SHTT hầu như
thông qua một đầu mối là TTO (Technology Transfer Office - Văn phòng chuyên trách
chuyển giao công nghệ). Trách nhiệm cụ thể của văn phòng này bao gồm: soạn thảo các
chính sách liên quan đến SHTT của trường ĐH; giám sát việc thực hiện chính sách;
thiết lập hệ thống và thủ tục quản lý SHTT; giáo dục, tuyên truyền về SHTT; kiểm tra
các điều khoản hợp đồng giữa trường ĐH và các ngành công nghiệp. Đặc biệt, ĐH
Thanh Hoa còn có một ủy ban SHTT bao gồm một phó hiệu trưởng và các cán bộ quản
lý từ các phòng ban chức năng của trường. Chính ủy ban này giám sát mọi hoạt động
của TTO, TTO thường xuyên cập nhật những công việc của mình, định kỳ báo cáo các
tin tức, Luật liên quan đến SHTT với uỷ ban SHTT. TTO của ĐH Thanh Hoa còn thiết
lập thủ tục và các quy tắc kiểm tra những thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và thỏa thuận
nghiên cứu được tài trợ giữa trường ĐH với các tổ chức khác và thiết kế nên một hợp
đồng tiêu chuẩn cho các thỏa thuận nghiên cứu. Gần đây, TTO của ĐH Thanh Hoa cũng
bắt đầu cung cấp các dịch vụ trong việc tư vấn về vi phạm bản quyền. Bên cạnh đó, ĐH
Thanh Hoa còn thành lập một quỹ đặc biệt để trả chi phí bằng sáng chế, bao gồm cả lệ
phí nộp đơn, lệ phí xét duyệt, các lệ phí khác và lệ phí bảo trì trong ba năm đầu tiên sau
khi bằng sáng chế được ban hành [13] [6].
+ Giáo dục nâng cao nhận thức về chính sách sở hữu trí tuệ: Sự thành công của ĐH
Thanh Hoa phải nói đến nỗ lực mà họ đầu tư cho việc giáo dục các giảng viên, sinh viên
về chính sách SHTT nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết sâu sắc về quyền SHTT,
hình thành những giá trị, chuẩn mực, thói quen trong hành vi tôn trọng và bảo vệ tài sản
trí tuệ của bản thân và người khác khi tham gia vào mọi hoạt động học tập, nghiên cứu,
giảng dạy. Chính sách SHTT được in thành một cuốn sách nhỏ, tất cả các thành viên và
sinh viên nhận được trong ngày đầu tiên mà họ tham gia vào trường ĐH, đồng thời
trường ĐH cũng phổ biến rộng rãi thông tin về hoạt động SHTT trên trang Web của
trường. Văn phòng SHTT theo định kỳ báo cáo tin tức, pháp luật liên quan đến SHTT
và các thông tin cập nhật về công việc của mình. Luật về SHTT cũng được giảng dạy
trong khóa học Luật cơ bản và được giảng dạy bởi trường Luật Thanh Hoa, khóa học
này bắt buộc cho tất cả sinh viên. Tất cả các giảng viên, nhân viên được chỉ định phụ
trách quản lý SHTT đều được đào tạo định kỳ và nghiêm túc [6].
+ Gắn kết trường đại học với doanh nghiệp – mô hình công ty trực thuộc đại học:
Năm 1999, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã đưa ra một kế hoạch để phát triển giáo dục ĐH
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Trung Quốc cho thế kỷ 21. Một điểm nổi bật của kế hoạch này là đẩy nhanh việc
chuyển giao công nghệ của trường ĐH bằng cách khuyến khích các trường ĐH thành
lập các công ty công nghệ cao. Nhận thấy xu hướng các công ty công nghệ cao có thể
thúc đẩy nền kinh tế, nhiều chính quyền địa phương ở Trung Quốc đã ủng hộ kế hoạch
này bằng cách cung cấp cho các trường ĐH địa phương của họ các khoản vay, nhà ở,
đất đai và giảm thuế, có chính sách khuyến khích các giảng viên trường ĐH địa phương
thành lập các khu công nghệ. Hiện nay có khoảng 40 khu công nghệ gắn với các trường
ĐH trên khắp Trung Quốc, một số lượng lớn các công ty trong các khu công nghệ này
là những công ty do các giảng viên ĐH thành lập dựa trên công nghệ của họ [13].
Hoạt động chuyển giao công nghệ giữa trường ĐH Thanh Hoa và doanh nghiệp được
tăng cường. Đặc biệt, để chuyển giao những kết quả nghiên cứu vào cuộc sống, ĐH
Thanh Hoa không chỉ kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp mà còn thành lập các
doanh nghiệp trực thuộc ngay đơn vị mình để tăng tốc quá trình chuyển giao, trong đó,
ĐH Thanh Hoa xác định rạch ròi cơ chế hoạt động của doanh nghiệp cũng như có cơ
chế chuyển giao công nghệ theo định hướng nhu cầu thị trường. Tại trường ĐH Thanh
Hoa, Thanh Hoa Holdings đã ra đời với 98 công ty con, 6 khu công nghiệp lớn nhỏ khác
nhau (CRI, 2017) [14]. Trong một trường hợp điển hình nổi bật khác, Thanh Hoa Tong
Fang Co., Ltd, được lần đầu ra công chúng vào năm 1997 trên thị trường chứng khoán
Thượng Hải với Đại học Thanh Hoa là cổ đông chính. Công ty này hoạt động như cái
nôi tạo ra tài sản SHTT của Đại học Thanh Hoa qua hai phương thức: thứ nhất, thu hút
vốn cho việc thương mại hóa các phát minh, nghiên cứu từ trường ĐH; thứ hai, tài trợ
nghiên cứu tại các trường ĐH dựa trên sự hiểu biết của công ty về nhu cầu thị trường.
Công ty hiện đang sở hữu hơn 300 bằng sáng chế của Trung Quốc trong công nghệ
thông tin, tài nguyên năng lượng và môi trường, và các công nghệ bức xạ áp dụng, cũng
như 44 bản quyền phần mềm; chỉ trong nửa đầu năm 2005, công ty đạt doanh thu
khoảng 450 triệu USD. Ngoài ra, đại học Thanh Hoa đã có sự cộng tác với các công ty
đa quốc gia (MNC - Multinational corporation) trong R&D sau khi Trung Quốc công bố
“Luật khoa học và công nghệ của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa” năm 1993 (Phạm
Thái Quốc, 2010) [5]. Luật này khuyến khích đẩy mạnh các hoạt động hợp tác R&D
giữa các viện nghiên cứu, các trường đại học Trung Quốc với đối tác nước ngoài.
Hưởng ứng luật mới này, đại học Thanh Hoa đã đưa ra kế hoạch 27 năm với 3 giai đoạn
hợp tác (1993-2020). Lĩnh vực hợp tác giữa đại học Thanh Hoa với các MNC nước
ngoài cũng được mở rộng hơn, từ chỗ chỉ tập trung ở một số khoa như cơ khí, xây
dựng... đã mở rộng ra các khoa khác như: Cơ khí điện tử, khoa học máy tính, hạt nhân
và năng lượng mới, cơ nhiệt và cơ khí chế tạo. Rõ ràng, để chuyển giao tri thức vào
cuộc sống thì việc thành lập các mô hình công ty trong trường ĐH Thanh Hoa là hết sức
cần thiết và thực tiễn cho thấy, hoạt động này mang lại hiệu quả to lớn cho ĐH Thanh
Hoa trong chuyển giao công nghệ và phát triển kinh tế.
Như vậy, có thể thấy những bài học về quản lý sở hữu trí tuệ của đại học Thanh Hoa
như: ban hành chính sách về sở hữu trí tuệ; thành lập bộ phận chuyên trách chuyển giao
công nghệ và uỷ ban sở hữu trí tuệ trong trường ĐH; gắn kết trường ĐH với doanh
nghiệp – mô hình công ty trực thuộc đại học; chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức
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cho cán bộ, giảng viên, sinh viên về chính sách sở hữu trí tuệ. Việc nghiên cứu, học hỏi
mô hình quản lý SHTT chuyên nghiệp của đại học Thanh Hoa là vấn đề thực sự có ý
nghĩa về lý luận và thực tiễn đối với các trường đại học Việt Nam hiện nay.
2.3. Định hướng vận dụng bài học kinh nghiệm trong quản lý hoạt động sở hữu trí
tuệ cho các trường đại học Việt Nam
Tại Việt Nam, tình trạng xâm phạm SHTT đang ngày càng nghiêm trọng và phổ biến,
nguyên nhân chủ yếu là do các quy định pháp luật và việc thực thi quyền SHTT còn
nhiều điểm bất cập, việc tổ chức thực thi quyền SHTT chưa có hiệu quả, cơ chế phối
hợp giữa các cơ quan chức năng chưa được tốt. Do sự thay đổi nhân sự và thiếu hụt về
cán bộ chuyên trách cũng như hạn chế kinh phí nên hoạt động quản lý nhà nước về
SHTT một số địa phương chỉ có thể tập trung vào một số mảng hoạt động như tuyên
truyền phổ biến kiến thức, tổ chức hội thi sáng tạo mà chưa tập trung vào những hoạt
động như xác lập quyền và bảo vệ quyền SHTT (Phạm Anh Tuấn, 2011) [7]. Chính vì
vậy, trước hết cần nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với SHTT, đẩy mạnh hoạt
động sáng tạo và quản lý tốt SHTT từ những nguồn nội sinh, trong đó có các trường
ĐH. Tuy nhiên, với nguồn tài chính hạn chế, nhân lực chưa đủ trình độ chuyên môn –
nghiệp vụ, hơn nữa bản thân các trường ĐH chưa quan tâm đầy đủ và đúng mực về vấn
đề này, việc quản lý SHTT hiện đang còn nhiều khoảng trống.
Quản lý nhà nước về SHTT và quản lý hoạt động SHTT ở trường ĐH là một công việc
phức tạp, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Cần tính đến bối cảnh kinh tế, văn hoá cụ thể của
mỗi nước cũng như tuỳ thuộc vào lĩnh vực đào tạo và yêu cầu nghiên cứu, mỗi trường
có thể tự chọn cho mình cơ chế đặc thù để quản lý và bảo hộ quyền SHTT, tuy nhiên
với những đặc điểm chung của một cơ sở có chức năng đào tạo ở bậc ĐH và sau ĐH,
đồng thời trong chừng mực phạm vi quyền hạn của mình, các trường ĐH cũng có thể
hoàn thiện các chính sách quản lý hoạt động SHTT trong trường ĐH để thực hiện tốt
hơn công việc này. Trên cơ sở nghiên cứu, tìm hiểu các chính sách quản lý SHTT ở ĐH
Thanh Hoa, Trung Quốc, tác giả xin đề xuất định hướng áp dụng bài học kinh nghiệm
trong quản lý hoạt động SHTT vào trường ĐH Việt Nam.
2.3.1. Đối với các nhà hoạch định chính sách của Nhà nước
Từ thực tế hoạt động SHTT của các trường ĐH Việt Nam hiện nay cho thấy, cần có
nhiều hơn nữa những cơ chế của nhà nước để hỗ trợ các trường ĐH trong quản lý hoạt
động SHTT, bởi sự thiếu hụt về mặt chính sách đã góp phần làm cho việc quản lý SHTT
bị trì trệ. Vấn đề cấp thiết là phải xây dựng và đổi mới hệ thống các văn bản quy định
theo từng cấp, tuỳ theo chức năng của mỗi cấp mà có những hướng dẫn cụ thể để bộ
phận thực thi cấp dưới có thể dễ dàng thực hiện. Hiện nay, ngoài văn bản cao nhất là
Luật SHTT, nhiều cơ quan hành chính thuộc nhiều ngành, cấp khác nhau cũng đã ban
hành các văn bản quy định về quản lý hoạt động SHTT. Tuy nhiên, điểm chung của các
văn bản này chỉ đưa ra được những quy định về mặt nguyên tắc chứ chưa có văn bản
nào thực sự hướng dẫn chi tiết các quy trình và cách thức thực hiện quản lý hoạt động
SHTT, gây khó khăn và lúng túng cho bộ phận thực thi. Một chính sách cung cấp rõ
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ràng về quyền sở hữu trí tuệ cho các nghiên cứu do chính phủ tài trợ sẽ tạo ra động cơ
khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, trường đại học hợp tác, tìm kiếm bất kỳ lợi ích
có thể có từ việc tuyên bố quyền sở hữu, điều này sẽ thúc đẩy xu hướng cấp bằng sáng
chế đại học. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần quan tâm thực hiện các bước để giải
quyết những thách thức về thị trường, cải thiện luồng thông tin, cơ sở hạ tầng thị trường
và điều kiện tài chính khuyến khích đầu tư vào công nghệ của các trường ĐH.
2.3.2. Đối với nhà quản lý, lãnh đạo trường đại học, tổ chức nghiên cứu (R&D)
Các nhà quản lý, lãnh đạo trường đại học, tổ chức nghiên cứu cần chú trọng tiến hành
việc soạn thảo và thực hiện chính sách, thể chế của tổ chức về quản lý hoạt động SHTT,
trong đó phản ánh tầm nhìn, sứ mệnh của nhà trường, đồng thời ban hành các quy trình
thực hiện công tác quản lý SHTT. Quy trình quản lý hoạt động SHTT cần hướng dẫn cụ
thể từ công tác phát hiện, khai báo, ghi nhận, thống kê, đăng ký bảo hộ đến xúc tiến
thương mại đối với SHTT.
Xây dựng và hỗ trợ cơ quan/văn phòng chuyển giao công nghệ có các nguồn lực và
năng lực để bảo vệ và khai thác, thương mại hoá tài sản trí tuệ, vì lợi ích của cả nhà
trường và xã hội.
Văn phòng chuyển giao công nghệ cần chú trọng giải quyết các thách thức trong sự phù
hợp về thể chế với nhu cầu thị trường, muốn vậy, đòi hỏi những cách tiếp cận và chiến
lược khác nhau, dựa trên các chuyên môn khác nhau.
Bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động SHTT trong trường ĐH chịu trách nhiệm thực
hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền các sản phẩm khoa học của cán bộ, giảng
viên, nhà khoa học, nghiên cứu viên, đồng thời chú trọng việc khai thác giá trị SHTT
bằng hoạt động thương mại hóa nhằm mang lại hiệu quả kinh tế.
Chú trọng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ nhân viên bộ máy
chuyên trách quản lý SHTT trong trường ĐH. Năng lực chuyên môn của những cán bộ
phụ trách hoạt động quản lý SHTT là một yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với hiệu
quả công tác quản lý hoạt động SHTT ở trường ĐH. Vì vậy, văn phòng chuyên trách
quản lý SHTT cần tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp,
được đào tạo nghiêm túc về SHTT và quản trị SHTT, am hiểu và dành toàn bộ thời gian
cho công việc phụ trách quản lý SHTT.
Chú trọng trao đổi, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm giữa các trường ĐH trong cả nước
nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm cho các cán bộ chuyên trách.
Giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ cho cán bộ, giảng
viên, sinh viên. Trường ĐH cần chú trọng tổ chức các chương trình đào tạo, giáo dục về
SHTT nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết sâu sắc về quyền SHTT, rèn luyện hành vi
tôn trọng và bảo vệ tài sản trí tuệ của bản thân và người khác.
Chú trọng tăng cường gắn kết trường ĐH với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn cả
nước nhằm chuyển giao kết quả nghiên cứu, những sáng tạo khoa học từ trường ĐH đi
vào cuộc sống và phát huy được hiệu quả kinh tế. Đặc biệt cần mạnh dạn khai thác tiềm
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năng chất xám và cơ sở vật chất của mình thông qua việc thành lập các công ty, doanh
nghiệp trực thuộc ngay đơn vị mình để có thể chuyển giao tri thức vào cuộc sống một
cách thiết thực nhất, thúc đẩy và tăng tốc quá trình chuyển giao chuyển giao công nghệ.
Các mối quan hệ này cần được xây dựng trên cơ sở bình đẳng, hiểu biết lẫn nhau và làm
lợi cho nhau. Trên thực tế, Việt Nam đã có đầy đủ hành lang pháp lý cho các trường ĐH
chuyển giao tri thức vào cuộc sống. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 115 về
Doanh nghiệp KH&CN trao quyền tự chủ cho các đơn vị KH&CN [3] [4].
2.3.3. Đối với các nhà khoa học
Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học có giải pháp kỹ thuật hoặc sáng chế, đề tài NCKH
trong toàn bộ quá trình thực hiện nếu có khả năng phát sinh SHTT thì cần phải được
đăng ký ngay bởi bằng sáng chế khoa học là thành quả có ý nghĩa to lớn trong việc thúc
đẩy sự nghiệp của nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên trong giới học
thuật. Nhiệm vụ này là trách nhiệm của bản thân người nghiên cứu bởi họ mới chính là
người hiểu thấu đáo về công trình nghiên cứu của mình. Văn phòng quản lý SHTT của
trường ĐH chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền các sản
phẩm khoa học của cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu; đồng thời chú
trọng việc khai thác giá trị SHTT bằng hoạt động thương mại hóa quản lý hoạt động
SHTT trong trường ĐH. Bên cạnh đó, với chức năng tham mưu, người phụ trách hoạt
động quản lý cũng cần có sự theo dõi, giám sát và hỗ trợ trong quá trình khai báo của
nhà khoa học.
2.3.4. Đối với cán bộ chuyển giao công nghệ
Là chuyên gia về SHTT trong nhà trường, mỗi cán bộ chuyển giao công nghệ cần chủ
động tư vấn về mặt hành chính, pháp lý, về chính sách sở hữu trí tuệ cũng như cơ sở hạ
tầng cho các nhà khoa học, nghiên cứu, nhà quản lý trường ĐH để tối ưu hóa hiệu quả
hoạt động SHTT trong nhà trường. Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thúc
đẩy các nhiệm vụ KHCN của nhà trường nhằm xây dựng hệ thống chuyển giao những
thành quả của NCKH công nghệ cho thị trường trên các khía cạnh: giao dịch, tiếp thị và
thu hút đầu tư từ bên ngoài.
3. KẾT LUẬN
Với vai trò là trung tâm khoa học và đào tạo, các trường ĐH đang cố gắng thực hiện tốt
ba nhiệm vụ chính của mình là: Đào tạo; Nghiên cứu phát triển khoa học; Ứng dụng các
thành tựu KH&CN vào cuộc sống. Nhiều trường ĐH vẫn còn gặp nhiều hạn chế ở
nhiệm vụ thứ ba do những nguyên nhân như thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm hoạt động, cơ
chế chính sách chưa đồng bộ… Quản lý hoạt động SHTT ở trường ĐH muốn thực hiện
có hiệu quả thì ngoài nguồn lực nội sinh nhà trường còn cần sự hỗ trợ của nhà nước, sự
phối hợp của nhiều cơ quan quản lý nhà nước có liên quan từ việc ban hành và triển
khai cơ chế, chính sách phù hợp đến việc đăng ký quyền SHTT, giám sát thực thi và
thực hiện chế tài đối với vi phạm các đối tượng SHTT. Trên cơ sở nghiên cứu kinh
nghiệm từ mô hình quản lý SHTT của ĐH Thanh Hoa, Trung Quốc, tác giả đề xuất một
số định hướng vận dụng bài học kinh nghiệm trong quản lý hoạt động SHTT ở trường
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ĐH Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động SHTT, tạo ra môi trường ổn
định cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong nhà trường, thực thi pháp luật
SHTT đảm bảo quyền lợi của các nhà khoa học và lợi ích mà sản phẩm khoa học mang
lại cho xã hội.
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