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THÔNG TƯ
Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo
Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính
phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định
của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02
tháng 3 năm 2012 của Chính phủ (sau đây gọi là “Điều lệ Sáng kiến”) như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn thi hành một số quy định về điều kiện, thủ tục
công nhận sáng kiến, việc áp dụng, chuyển giao sáng kiến, thỏa thuận về việc trả
thù lao cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần
đầu, trách nhiệm triển khai các biện pháp quản lý và hỗ trợ hoạt động sáng kiến
của cơ quan, tổ chức hữu quan.
Điều 2. Cơ sở có quyền và trách nhiệm xét công nhận sáng kiến
Cơ sở quy định tại khoản 4 Điều 2 của Điều lệ Sáng kiến có quyền và trách
nhiệm xét công nhận sáng kiến, bao gồm:
1. Pháp nhân, tức là tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 84 của
Bộ luật Dân sự, cụ thể là:
a) Được thành lập hợp pháp;
b) Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;
c) Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng
tài sản đó;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
2. Các đơn vị không có tư cách pháp nhân, nhưng có thể nhân danh chính
mình tham gia quan hệ pháp luật dân sự một cách độc lập (ví dụ: hộ gia đình, tổ
hợp tác, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, văn phòng luật sư...).
3. Các đơn vị có con dấu và tài khoản riêng, hạch toán kinh tế phụ thuộc
pháp nhân cấp trên (ví dụ: các chi nhánh của doanh nghiệp, các trung tâm trực
thuộc tập đoàn, tổng công ty của Nhà nước...), và được pháp nhân cấp trên ủy
quyền, ủy nhiệm thực hiện việc công nhận sáng kiến ở đơn vị bằng văn bản hoặc
quy định nội bộ (ví dụ: quy định trong quy chế về hoạt động sáng kiến ở cơ sở).
Điều 3. Đối tượng được công nhận là sáng kiến
Đối tượng được công nhận là sáng kiến gồm giải pháp kỹ thuật, giải pháp
quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đáp ứng
các điều kiện quy định tại Điều 3 của Điều lệ Sáng kiến. Giải pháp kỹ thuật, giải
pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
được hiểu như sau:
1. Giải pháp kỹ thuật là cách thức kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nhằm giải
quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định, bao gồm:
a) Sản phẩm, dưới các dạng: vật thể (ví dụ: dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh
kiện); chất (ví dụ: vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm); vật liệu
sinh học (ví dụ: chủng vi sinh, chế phẩm sinh học, gen, thực vật, động vật biến
đổi gen); hoặc giống cây trồng, giống vật nuôi;
b) Quy trình (ví dụ: quy trình công nghệ; quy trình chẩn đoán, dự báo, kiểm
tra, xử lý, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; quy trình chẩn đoán, chữa bệnh cho
người, động vật và thực vật...).
2. Giải pháp quản lý là cách thức tổ chức, điều hành công việc thuộc bất kỳ
lĩnh vực hoạt động nào, trong đó có:
a) Phương pháp tổ chức công việc (ví dụ: bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị,
dụng cụ, nguyên liệu, vật liệu);
b) Phương pháp điều hành, kiểm tra, giám sát công việc.
3. Giải pháp tác nghiệp bao gồm các phương pháp thực hiện các thao tác kỹ
thuật, nghiệp vụ trong công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, trong đó
có:
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a) Phương pháp thực hiện các thủ tục hành chính (ví dụ: tiếp nhận, xử lý hồ
sơ, đơn thư, tài liệu);
b) Phương pháp thẩm định, giám định, tư vấn, đánh giá;
c) Phương pháp tuyên truyền, đào tạo, giảng dạy, huấn luyện;
d) Phương pháp huấn luyện động vật; …
4. Giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật là phương pháp, cách thức hoặc biện
pháp áp dụng một giải pháp kỹ thuật đã biết vào thực tiễn.
Điều 4. Giải pháp chưa bị bộc lộ công khai trong phạm vi cơ sở
Giải pháp đăng ký sáng kiến được coi là chưa bị bộc lộ công khai trong
phạm vi cơ sở (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Sáng kiến)
nếu giải pháp đó chưa được biết đến và chưa có giải pháp nào của người khác
trùng với giải pháp đó được mô tả trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật
dưới bất kỳ hình thức nào có thể tiếp cận công khai trong cơ sở đó, đến mức căn
cứ vào đó có thể thực hiện ngay được.
Điều 5. Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến
1. Quy định về nội dung Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến tại khoản 3 Điều
5 của Điều lệ Sáng kiến được hướng dẫn cụ thể như sau:
a) Tên cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến;
b) Tác giả sáng kiến hoặc các đồng tác giả sáng kiến (nếu có) và tỷ lệ đóng
góp của từng đồng tác giả;
c) Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường hợp tác giả sáng kiến không đồng
thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến thì trong đơn cần nêu rõ chủ đầu tư tạo ra sáng
kiến là cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào. Nếu sáng kiến được tạo ra do Nhà
nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật thì trong đơn cần ghi rõ
thông tin này;
d) Tên sáng kiến; lĩnh vực áp dụng; mô tả bản chất của sáng kiến; các thông
tin cần được bảo mật (nếu có):
- Tên sáng kiến: Phải thể hiện bản chất của giải pháp trong đơn;
- Lĩnh vực áp dụng: Nêu rõ lĩnh vực có thể áp dụng sáng kiến và vấn đề mà
sáng kiến giải quyết;
- Mô tả sáng kiến:
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+ Về nội dung của sáng kiến: Mô tả ngắn gọn, đầy đủ và rõ ràng các bước
thực hiện giải pháp cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp; nếu là
giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó tại cơ sở thì cần nêu rõ tình trạng của
giải pháp đã biết, những nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những
nhược điểm của giải pháp đã biết. Bản mô tả nội dung sáng kiến có thể minh họa
bằng các bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản phẩm… nếu cần thiết;
+ Về khả năng áp dụng của sáng kiến: Nêu rõ về việc giải pháp đã được áp
dụng, kể cả áp dụng thử trong điều kiện kinh tế - kỹ thuật tại cơ sở và mang lại
lợi ích thiết thực; ngoài ra có thể nêu rõ giải pháp còn có khả năng áp dụng cho
những đối tượng, cơ quan, tổ chức nào;
- Các thông tin cần được bảo mật (nếu có);
đ) Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến;
e) Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có);
g) Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải
pháp trong đơn theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức, cá nhân tham
gia áp dụng giải pháp lần đầu, kể cả áp dụng thử tại cơ sở theo các nội dung sau:
- So sánh lợi ích kinh tế, xã hội thu được khi áp dụng giải pháp trong đơn so
với trường hợp không áp dụng giải pháp đó, hoặc so với những giải pháp tương
tự đã biết ở cơ sở (cần nêu rõ giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội
cao hơn như thế nào hoặc khắc phục được đến mức độ nào những nhược điểm
của giải pháp đã biết trước đó - nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước
đó);
- Số tiền làm lợi (nếu có thể tính được) và nêu cách tính cụ thể.
2. Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến có thể làm theo mẫu quy định tại Phụ
lục I ban hành kèm theo Thông tư này, trừ trường hợp cơ sở nơi tác giả nộp đơn
yêu cầu công nhận sáng kiến sử dụng mẫu đơn khác.
3. Tác giả sáng kiến chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu
trong đơn yêu cầu công nhận sáng kiến.
Điều 6. Tiếp nhận, xem xét đơn và xét công nhận sáng kiến
1. Việc tiếp nhận và xem xét đơn yêu cầu công nhận sáng kiến được thực
hiện theo quy định tại Điều 6 của Điều lệ Sáng kiến và quy định cụ thể sau đây:
a) Cơ sở tiếp nhận đơn có thể ghi nhận vào Sổ tiếp nhận đơn yêu cầu công
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nhận sáng kiến (nếu có) và trao cho người nộp đơn Giấy biên nhận đơn (có thể
làm theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này), trong đó
ghi rõ thời gian trả lời kết quả công nhận sáng kiến theo quy định tại khoản 1
Điều 7 của Điều lệ Sáng kiến;
b) Cơ sở tiếp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến có trách nhiệm bảo
quản, lưu trữ đơn và các tài liệu kèm theo (nếu có); giữ bí mật thông tin cần
được bảo mật theo yêu cầu của tác giả sáng kiến.
2. Trước khi quyết định công nhận sáng kiến, cơ sở xét công nhận sáng kiến
tự quyết định việc công bố công khai giải pháp (trừ các thông tin cần giữ bí mật
theo yêu cầu của tác giả sáng kiến), tự quyết định việc tra cứu thông tin về tình
trạng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật để đánh giá sáng
kiến theo điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 của Điều lệ Sáng kiến.
3. Cơ sở xét công nhận sáng kiến cấp Giấy chứng nhận sáng kiến (có thể
làm theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này) cho chủ
đơn có sáng kiến được công nhận và tự quyết định việc công bố công khai giải
pháp đã được công nhận là sáng kiến để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu
cầu sử dụng sáng kiến có thể tiếp cận được các thông tin liên quan đến sáng kiến.
4. Chi phí cho việc thực hiện xét công nhận sáng kiến được thực hiện theo
quy định của Bộ Tài chính.
Điều 7. Xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu tư
1. Quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7 của Điều lệ Sáng kiến được hiểu như
sau:
Trong hai cơ quan, Sở Khoa học và Công nghệ tại địa phương nơi cơ sở xét
công nhận sáng kiến đóng trụ sở và cơ quan, tổ chức của Nhà nước trực tiếp thực
hiện việc đầu tư tạo ra sáng kiến, cơ quan nào nhận được (hoặc nhận được sớm
hơn) Hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này thì sẽ chủ trì xét chấp thuận việc
công nhận sáng kiến và có thể yêu cầu cơ quan còn lại phối hợp thực hiện.
2. Việc xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến theo quy định tại khoản 4
Điều 7 của Điều lệ Sáng kiến căn cứ vào Hồ sơ của cơ sở xét công nhận sáng
kiến, Hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:
a) Văn bản đề nghị chấp thuận việc công nhận sáng kiến;
b) Bản sao đơn yêu cầu công nhận sáng kiến;
c) Báo cáo đánh giá của cơ sở xét công nhận sáng kiến về việc đối tượng
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nêu trong đơn đáp ứng đủ các điều kiện để được công nhận là sáng kiến theo quy
định tại Điều 3 và Điều 4 của Điều lệ Sáng kiến;
d) Biên bản kết luận của Hội đồng sáng kiến.
3. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được Hồ sơ yêu cầu xét chấp
thuận sáng kiến, cơ quan xét chấp thuận sáng kiến có trách nhiệm xem xét và
đánh giá việc công nhận sáng kiến theo các quy định của Điều lệ Sáng kiến và
của Thông tư này để quyết định về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận việc
công nhận sáng kiến, trường hợp không chấp thuận cần nêu rõ lý do.
4. Định kỳ hàng năm hoặc khi có yêu cầu, cơ quan, tổ chức nhà nước trực
tiếp đầu tư tạo ra sáng kiến có trách nhiệm báo cáo và cung cấp thông tin liên
quan đến các sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện
vật chất - kỹ thuật cho Sở Khoa học và Công nghệ địa phương nơi có cơ sở xét
công nhận sáng kiến (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo
Thông tư này).
Điều 8. Hội đồng sáng kiến
1. Hội đồng sáng kiến thành lập theo quy định tại Điều 8 của Điều lệ Sáng
kiến gồm có Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên thư ký, các
chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan
đến nội dung sáng kiến, đại diện của tổ chức công đoàn nơi tác giả là công đoàn
viên (nếu có) và các thành phần khác theo quyết định của người đứng đầu cơ sở
xét công nhận sáng kiến. Quyết định của Hội đồng được thông qua theo nguyên
tắc biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín với ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của các thành viên
Hội đồng.
2. Trường hợp sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương
tiện vật chất - kỹ thuật và người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến chính là
tác giả sáng kiến, thì người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến không được
là thành viên của Hội đồng sáng kiến.
3. Kinh phí chi cho hoạt động của Hội đồng sáng kiến thực hiện theo quy
định của Bộ Tài chính.
Điều 9. Giấy chứng nhận sáng kiến
1. Giấy chứng nhận sáng kiến có thể làm theo mẫu quy định tại Phụ lục III
ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Giấy chứng nhận sáng kiến được cấp cho tác giả/các đồng tác giả sáng
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kiến, chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (nếu tác giả sáng kiến không đồng thời là chủ
đầu tư tạo ra sáng kiến). Giấy chứng nhận sáng kiến có giá trị làm bằng chứng về
việc sáng kiến được một cơ sở công nhận theo Điều lệ Sáng kiến.
3. Theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở công nhận sáng kiến
có quyền quyết định hủy bỏ việc công nhận sáng kiến và thông báo cho tác giả,
chủ đầu tư tạo ra sáng kiến trong các trường hợp sau đây:
a) Người nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến không phải là tác giả sáng
kiến theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Điều lệ Sáng kiến;
b) Đối tượng được công nhận là sáng kiến không đáp ứng đầy đủ các điều
kiện quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Điều lệ Sáng kiến hoặc việc áp dụng,
chuyển giao đối tượng đó xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
Điều 10. Áp dụng, chuyển giao sáng kiến
1. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng kiến có quyền áp dụng sáng kiến
và chuyển giao sáng kiến cho tổ chức, cá nhân khác áp dụng theo quy định tại
khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 9 của Điều lệ Sáng kiến, nhưng không có quyền
ngăn cấm người khác thực hiện việc áp dụng và chuyển giao sáng kiến ngoài
phạm vi cơ sở.
2. Tổ chức, cá nhân áp dụng sáng kiến phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu
việc áp dụng sáng kiến đó xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân
khác.
Trường hợp chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng kiến chuyển giao sáng
kiến cho người khác áp dụng và việc áp dụng sáng kiến đó xâm phạm quyền sở
hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác, thì chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng
kiến (bên chuyển giao) chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên
nhận chuyển giao do việc áp dụng sáng kiến đó gây ra, nếu giữa các bên có thỏa
thuận như vậy trong hợp đồng chuyển giao sáng kiến.
3. Tác giả sáng kiến không có quyền áp dụng hoặc chuyển giao sáng kiến
cho tổ chức, cá nhân khác nếu có thỏa thuận như vậy giữa chủ đầu tư tạo ra sáng
kiến và tác giả sáng kiến, thể hiện trong các văn bản sau đây:
a) Hợp đồng (ví dụ: thỏa thuận riêng bằng văn bản về quyền áp dụng và
chuyển giao sáng kiến, hợp đồng đầu tư để tạo ra sáng kiến, hợp đồng thuê việc,
hợp đồng lao động, hợp đồng tuyển dụng...);
b) Các quy định của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến mà tác giả là người lao
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động làm việc trong cơ quan, tổ chức phải tuân thủ (ví dụ: quy định về quyền và
nghĩa vụ của người lao động, quy chế về hoạt động sáng kiến…).
Trường hợp có sự khác nhau trong quy định giữa các văn bản nêu tại điểm a
và điểm b của khoản này thì áp dụng quy định theo thỏa thuận giữa các bên nêu
tại điểm a khoản này.
4. Việc chuyển giao sáng kiến được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên,
theo quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự, hợp đồng chuyển giao công
nghệ, tùy thuộc vào nội dung thỏa thuận và sáng kiến được chuyển giao.
Điều 11. Thỏa thuận về việc trả thù lao cho tác giả sáng kiến, người
tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu
1. Việc trả thù lao cho tác giả sáng kiến, cho người tham gia áp dụng sáng
kiến lần đầu quy định tại khoản 1 Điều 10 của Điều lệ Sáng kiến được thực hiện
theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư tạo ra sáng kiến với tác giả, giữa chủ đầu tư tạo
ra sáng kiến với người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu, được hiểu là
giữa các bên có thỏa thuận về việc có hay không trả thù lao, cách thức trả thù
lao, mức thù lao, thời gian, thời hạn trả thù lao, thể hiện trong các văn bản sau
đây:
a) Hợp đồng (ví dụ: thỏa thuận riêng bằng văn bản về việc trả thù lao, hợp
đồng đầu tư để tạo ra sáng kiến, hợp đồng thuê việc, hợp đồng lao động, hợp
đồng tuyển dụng...);
b) Các quy định của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến mà tác giả và người tham
gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu là người lao động làm việc trong cơ quan,
tổ chức phải tuân thủ (ví dụ: quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động,
quy chế về hoạt động sáng kiến…).
Trường hợp có sự khác nhau trong quy định giữa các văn bản nêu tại điểm a
và điểm b của khoản này thì áp dụng quy định theo thỏa thuận giữa các bên nêu
tại điểm a khoản này.
2. Trường hợp giữa các bên không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận
được về việc trả thù lao thì áp dụng quy định tại Điều 10 của Điều lệ Sáng kiến.
Điều 12. Trách nhiệm triển khai các biện pháp quản lý và hỗ trợ hoạt
động sáng kiến
1. Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ thực hiện các biện pháp sau đây để triển khai việc quản lý và hỗ trợ hoạt
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động sáng kiến:
a) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật về
hoạt động sáng kiến;
b) Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các chính sách, quy định của
pháp luật về sáng kiến;
c) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tiến hành thủ tục đăng ký xác lập quyền
sở hữu công nghiệp đối với những sáng kiến có khả năng được bảo hộ quyền sở
hữu công nghiệp;
d) Tư vấn, hỗ trợ cung cấp thông tin cho các tác giả sáng kiến trong việc tạo
ra, hoàn thiện sáng kiến và khai thác sáng kiến trên cơ sở đề nghị của tác giả
sáng kiến;
đ) Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đồng
chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh
phong trào thi đua lao động sáng tạo và hoạt động sáng kiến, thúc đẩy việc công
bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho xã
hội được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật,
được mua bằng kinh phí của Nhà nước hoặc được chủ đầu tư tạo ra sáng kiến
cống hiến cho xã hội; tổ chức tổng kết, khen thưởng hoạt động sáng kiến trong
toàn quốc;
e) Phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương thực hiện các biện pháp phổ biến sáng kiến quy định tại Điều
14 của Điều lệ Sáng kiến.
2. Các Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm triển khai các biện pháp
sau đây nhằm thúc đẩy hoạt động sáng kiến theo quy định tại Điều 14 và Điều 15
của Điều lệ Sáng kiến:
a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương ban hành các văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Điều lệ Sáng kiến để triển khai thực hiện tại địa phương;
b) Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật
về sáng kiến;
c) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tiến hành các biện pháp cần
thiết nhằm phổ biến sáng kiến, khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng
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tạo tại địa phương theo quy định tại Điều 14 và khoản 1, khoản 2 Điều 15 của
Điều lệ Sáng kiến;
d) Chủ trì, phối hợp với Hội/Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở địa
phương (nếu có), Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
và các Sở, Ban, ngành của địa phương tổ chức tổng kết hoạt động sáng kiến của
địa phương theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 của Điều lệ Sáng kiến;
đ) Xem xét, quyết định chấp thuận đối với việc công nhận sáng kiến được
tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật mà tác giả là
người đứng đầu cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến theo quy định tại điểm
b khoản 4 Điều 7 của Điều lệ Sáng kiến;
e) Hướng dẫn tác giả tiến hành thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công
nghiệp đối với các giải pháp có khả năng được bảo hộ quyền sở hữu công
nghiệp;
g) Tư vấn, hỗ trợ cung cấp thông tin cho các tác giả sáng kiến trong việc tạo
ra, hoàn thiện sáng kiến và khai thác sáng kiến, hướng dẫn việc làm đơn yêu cầu
công nhận sáng kiến trên cơ sở đề nghị của tác giả sáng kiến;
h) Báo cáo theo định kỳ hàng năm cho Bộ Khoa học và Công nghệ (thông
qua Cục Sở hữu trí tuệ) và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình công nhận, phổ
biến và áp dụng sáng kiến tại địa phương (theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban
hành kèm theo Thông tư này).
3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm báo cáo theo định
kỳ hàng năm cho Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Cục Sở hữu trí tuệ) về
tình hình công nhận, phổ biến, áp dụng sáng kiến, thông tin về các biện pháp
khuyến khích hoạt động sáng kiến trong lĩnh vực quản lý được giao (theo mẫu
quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này).
Điều 13. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo
1. Các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của tác giả sáng kiến, người tham
gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu, chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, cơ sở được
yêu cầu công nhận sáng kiến, cơ sở nhận chuyển giao sáng kiến được giải quyết
theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.
2. Đối với các quyết định của cơ quan quản lý nhà nước và hành vi của cán
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bộ, công chức vi phạm quy định quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến, việc
khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của
pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Điều 14. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2013.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về
Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VT, PC, SHTT.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Quân - đã ký
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