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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 42/ĐHHHVN     Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT  

10 NĂM THI HÀNH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

 

 Căn cứ Công văn số 15732/BGTVT-KHCN, ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Bộ Giao thông vận về việc “Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu 

trí tuệ”, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam báo cáo Quý Bộ cụ thể như sau: 

 

1. Về công tác tổ chức triển khai 

- Nhà trường đã phổ biến Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản thi hành luật 

đến các đơn vị trực thuộc, các nhà khoa học, cán bộ giảng viên, công nhân viên. 

- Trên cơ sở Luật Sở hữu trí tuệ ban hành ngày 29/11/2005 

(50/2005/QH11) và Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) ban hành ngày 19/06/2009 

(36/2009/QH12), Nhà trường đã xây dựng cụ thể quy trình đăng ký sở hữu công 

nghệ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008, thực hiện từ năm 2013. 

Trong đó quy định chi tiết: Mục đích, đối tượng, các quy phạm chủ yếu liên 

quan, thỏa thuận về quyền lợi của chủ sở hữu và tài sản sở hữu, quyền quản lý 

về sở hữu trí tuệ, thủ tục, hồ sơ, kinh phí, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân 

liên quan,... 

- Nhà trường ban hành một số Quy chế liên quan đến thi hành Luật Sở 

hữu trí tuệ, như: Quy chế xét thưởng giải thưởng nghiên cứu khoa học Neptune 

của Nhà trường; Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Quy chế đào tạo trình độ tiến 

sĩ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Quy trình Tổ chức và quản lý biên 

soạn tài liệu giảng dạy (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo) theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008; Quy định về đăng bài báo khoa học 

trên tạp chí chuyên ngành “Khoa học Công nghệ Hàng hải”; Quy định về xuất 

bản và phát hành tài liệu của Nhà xuất bản. 

2. Về kết quả thực hiện 

- Nhà trường xây dựng quy định và hướng dẫn chi tiết việc trích dẫn tài 

liệu tham khảo trong công tác: Biên soạn tài liệu giảng dạy, thực hiện đề tài 

NCKH các cấp, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, các bài báo đăng trên tạp chí 
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khoa học,... Nội dung nguồn trích dẫn, chính xác, trung thực và chú thích rõ 

ràng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quyền tác giả theo quy định hiện hành. 

- Nhà trường thực hiện quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các tài liệu 

giảng dạy, đề tài NCKH các cấp, đặc biệt là các sản phẩm khoa học từ các đề tài 

nghiên cứu do Nhà trường quản lý và chủ trì thực hiện. Chủ biên tài liệu giảng 

dạy, chủ nhiệm đề tài, các thành viên tham gia thực hiện, thành viên hiệu đính,... 

có quyền tác giả cho công trình nghiên cứu được Nhà trường giao theo Luật Sở 

hữu trí tuệ hiện hành. 

- Xây dựng chương trình phối hợp, quy định rõ về trách nhiệm và  nhiệm 

vụ của từng đối tượng, từng tổ chức trong công tác đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, 

cụ thể: 

+ Phòng KHCN là đơn vị đầu mối, phối hợp cùng các đơn vị, cá nhân liên 

quan, có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, hoàn 

thành hồ sơ đăng ký theo quy định. Việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ được thể 

hiện trong hợp đồng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu 

giảng dạy,...  

+ Viện Nghiên cứu phát triển của Nhà trường thẩm định, kiểm tra sự sao 

chép của các công trình khoa học, các bài báo, tài liệu giảng dạy, đề tài NCKH 

các cấp, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, khoá luận tốt nghiệp,... bằng phần mềm 

Turnitin có bản quyền theo quy định hiện hành của Nhà trường và phù hợp với 

các văn bản liên quan của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành.  

+ Nhà xuất bản Hàng hải in và phát hành tài liệu giảng dạy, tạp chí Khoa 

học Công nghệ Hàng hải, các ấn phẩm hàng hải liên quan,... theo đúng Luật Sở 

hữu trí tuệ. 

- Nhà trường xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc đăng ký quyền 

sở hữu trí tuệ đối với tất cả các sản phẩm hoặc quy trình khoa học công nghệ từ 

kết quả nghiên cứu của đề tài thuộc quản lý của Nhà trường. 

3. Về việc vi phạm bản quyền 

3.1. Về bản quyền phần mềm 

- Từ năm 2015 Nhà trường sử dụng phần mềm chống sao chép Turnitin có 

bản quyền để kiểm tra các công trình khoa học, đề tài, luận án,... theo quy định. 

- Nhà trường đã xây dựng chương trình phần mềm VMU.edu phục vụ tích 

cực công tác đạo tạo, quản lý học tập của sinh viên, giảng viên toàn trường. 
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- Được hỗ trợ từ Microsoft nên phần mềm Windows, Office 2010 có bản 

quyền được cài đặt phục vụ trong công tác học tập và giảng dạy cho sinh viên, 

giảng viên của Nhà trường.  

3.2. Về tài liệu giảng dạy và học tập 

 - Thư viện trường phong phú tài liệu gốc để phục vụ cho các nhà khoa 

học, cán bộ công nhân viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, của 

nhà trường trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học; 

- Thư viện nhà Trường kết nối online với gần 100 tạp chí hàng đầu thế 

giới (nằm trong ISI) và nhiều nhà xuất bản uy tín trong và ngoài nước, phục vụ 

công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà 

trường. 

 3.3. Một số kết quả cụ thể 

 Trong giai đoạn từ 01/7/2006 đến 30/6/2016, Nhà trường thực hiện đăng 

ký 10 quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm từ đề tài NCKH cấp Nhà nước, 

cấp Bộ và Thành phố theo Luật hiện hành.  

Hiện tại chưa có các hành vi xâm phạm hay sự tranh chấp về quyền sở 

hữu trí tuệ đối với các sản phẩm này. 

Nhà trường trân trọng báo cáo Quý Bộ./. 

Nơi nhận: 

- Bộ GTVT; 

- Lưu VT, KHCN. 

     KT. HIỆU TRƯỞNG 

      PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

(Đã ký) 

 

  TS. Phạm Xuân Dương 
 

 

 

 

 

 

 


