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Mục đích: 

Nhận diện đƣợc các đối tƣợng quyền 

sở hữu công nghiệp. 

Tìm hiểu về sáng chế và các điều kiện 

bảo hộ đối với sáng chế 

Hình thành ý thức tự bảo vệ thành quả 

sáng tạo trong nghiên cứu khoa học. 
 

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ 
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Yêu cầu: 

Xác định đƣợc các đối tƣợng quyền 

sở hữu công nghiệp. 

Biết đƣợc các điều kiện bảo hộ đối với 

sáng chế 

 Có ý thức tự bảo vệ thành quả sáng 

tạo trong nghiên cứu khoa học. 
 

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ 
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I. TỔNG QUAN VỀ SHCN 

1.1. Sáng chế (invention) 

1.2. Kiểu dáng công nghiệp (Industrial 

design) 

1.3. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn 

(Layout-design of semiconductor 

integrated circuit) 

1.4. Bí mật kinh doanh (Trade secret) 

1.5. Nhãn hiệu (Mark ) 

1.6. Tên thƣơng mại (Brand name)  

1.7. Chỉ dẫn địa lý (Geographical indication) 
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I. TỔNG QUAN VỀ SHCN 

Sở hữu công nghiệp là khái niệm chỉ lĩnh vực pháp lý 

bảo hộ quyền sở hữu đối với các thành quả nghiên cứu có 

thể triển khai, áp dụng vào sản xuất. 

Tại Việt Nam đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm: 

- Sáng chế/GPHI, 

- Kiểu dáng công nghiệp, 

- Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, 

- Bí mật kinh doanh, 

- Nhãn hiệu, 

- Tên thương mại, 

- Chỉ dẫn địa lý. 

 

Khoản 2, 

Điều 3. 

Luật 

SHTT 
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1. 1. Sáng chế  
(Invention) 

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dƣới dạng sản 

phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn 

đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật 

tự nhiên. (K12, Điều 4, Luật SHTT) 

9 



1.2. Kiểu dáng công nghiệp 
    (Industrial design) 

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài 

của sản phẩm đƣợc thể hiện bằng hình 

khối,đƣờng nét,màu sắc hoặc sự kết hợp 

những yếu tố này. (K13, Điều 4, Luật SHTT) 

10 



1.3. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán 
dẫn (Layout-design of semiconductor 
integrated circuit) 

Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc 

bán thành phẩm,trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích 

cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong 

hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm thực hiện chức năng điện 

tử. Mạch tích hợp đồng nghĩa với IC, chip và mạch vi điện 

tử.(K14,Đ4) 

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố 

trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết 

các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.(K15,Đ4) 
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1.4. Bí mật kinh doanh  
(Trade secret) 

Bí mật kinh doanh là thông tin thu đƣợc từ 

hoạt động đầu tƣ tài chính, trí tuệ, chƣa đƣợc 

bộc lộ và trong kinh doanh.(K23, Đ4) có khả 

năng sử dụng  
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1.5. Nhãn hiệu  
(Mark) 

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng 

hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác 

nhau.(K16,Đ4) 
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1.5. Nhãn hiệu  
(Mark) 

Nhãn 
hiệu 

Tập 
thể 

Chứng 
nhận 

Liên 
kết 

Nổi 
tiếng 
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1.6. Tên thƣơng mại  
(Brand name) 

Tên thƣơng mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong 

hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh 

mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng 

lĩnh vực và khu vực kinh doanh. 
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1.7. Chỉ dẫn địa lý 
(Geographical indication) 

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản 

phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phƣơng, 

vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.(K22,Đ4) 
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II. Sáng chế, điều kiện bảo 
hộ 

2.1. Sáng chế, điều kiện bảo hộ 

2.2. Tính mới của sáng chế 

2.3. Trình độ sáng tạo của sáng chế 

2.4. Khả năng áp dụng công nghiệp của 

sáng chế 

2.5. Thời hạn bảo hộ sáng chế 

2.6. Quyền đăng ký bảo hộ sáng chế 

2.7. Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sáng 

chế 

2.8. Thời hạn thẩm định đơn đăng ký bảo 

hộ sáng chế 
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Một số Sáng chế nổi tiếng 

Năm Sáng chế Tác giả Quốc 

tịch 

105 Giấy Thái Luân TQ 

1714 Nhiệt kế Daniel Gabriel Fahrenheit Đức 

1800 Pin Alessandro Volta Ý 

1876 Điện thoại Alexander Graham Bell Hoa Kỳ 

1879 Bóng đèn sợi 

tóc 

Thomas Alva Edison Hoa Kỳ 

1893 Động cơ Diesel Rudolf Diesel Đức 

1895 Tia X Wihemlm Conrad Rontgen Đức 

1903 Máy bay Wibur Wright và Orville 

Wrigh 

Hoa Kỳ 

1982 Tim nhân tạo Robert Jarvil Hoa Kỳ 
Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ng_ch%E1%BA%BF 
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2.1. Sáng chế, điều kiện bảo 
hộ 

Giải pháp 
kỹ thuật 

Sản 
phẩm/ 

Quy trình 

Giải quyết 
vấn đề 

xác định 
Sáng chế 

Tính mới 

Trình độ sáng tạo 

Khả năng áp dụng công 
nghiệp 
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2.1. Sáng chế, điều kiện bảo 
hộ 

Điều 58. Điều kiện chung đối với sáng chế đƣợc bảo hộ 

 

1. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền 
sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:  

a) Có tính mới; 

b) Có trình độ sáng tạo; 

c) Có khả năng áp dụng công nghiệp. 

 

2. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền 
giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và 
đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có tính mới; 

b) Có khả năng áp dụng công nghiệp. 

20 



2.2. Tính mới của Sáng chế 

Chƣa bị 
bộc lộ 
công 
khai 

Sử dụng/ 
mô tả văn 

bản 

Trong 
nước/ 

nước ngoài 

Ngày nộp 
đơn/Ngày 

ưu tiên 
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2.2. Tính mới của Sáng chế 

Điều 60. Tính mới của sáng chế 

1. Sáng chế được coi là có tính mới nếu chƣa bị bộc 

lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản 

hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nƣớc hoặc ở 

nƣớc ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc 

trước ngày ƣu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng 

chế được hưởng quyền ưu tiên. 

2. Sáng chế được coi là chƣa bị bộc lộ công khai nếu 

chỉ có một số ngƣời có hạn đƣợc biết và có nghĩa vụ 

giữ bí mật về sáng chế đó. 
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2.2. Tính mới của Sáng chế 

6 tháng 
từ ngày 
công bố 

Công bố 
trái phép 

Báo cáo 
khoa học 

Trưng 
bày triển 

lãm 
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2.2. Tính mới của Sáng chế 

Điều 60. Tính mới của sáng chế 

3. Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được ngƣời có 

quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này hoặc ngƣời có 

đƣợc thông tin về sáng chế một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ 

người đó bộc lộ công khai với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được 

nộp tại Việt Nam trong thời hạn mƣời hai tháng kể từ ngày bộc lộ. 

4. Quy định tại khoản 3 Điều này cũng áp dụng đối với sáng chế 

được bộc lộ trong đơn đăng ký sở hữu công nghiệp hoặc văn bằng 

bảo hộ sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nƣớc về sở 

hữu công nghiệp công bố trong trường hợp việc công bố không 

phù hợp với quy định của pháp luật hoặc đơn do người không có 

quyền đăng ký nộp. 
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2.3. Trình độ sáng tạo 

NGUỒN DỮ LIỆU 

Các giải pháp kỹ 

thuật đã được bộc lộ 

công khai bằng cách 

sử dụng hoặc mô tả 

trong các văn bản 

hoặc hình thức khác 

trong nước và quốc 

tế 

NGÀY NỘP ĐƠN/ 

NGÀY ƢU TIÊN 

BƢỚC TIẾN 

SÁNG TẠO 

KHÔNG TẠO RA 

MỘT CÁCH DỄ 

DÀNG VỚI 

NGƢỜI CÓ HIỂU 

BIẾT TRUNG 

BÌNH 
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2.3. Trình độ sáng tạo 

Điều 61. Trình độ sáng tạo của sáng chế 

Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu 
căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã đƣợc bộc lộ 
công khai dưới hình thức sử dụng,mô tả bằng văn 
bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong 
nước hoặc ở nước ngoài trƣớc ngày nộp đơn 
hoặc trƣớc ngày ƣu tiên của đơn đăng ký sáng 
chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được 
hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bƣớc 
tiến sáng tạo, không thể đƣợc tạo ra một cách 
dễ dàng đối với ngƣời có hiểu biết trung bình về 
lĩnh vực kỹ thuật tương ứng. 

26 



2.4. Khả năng áp dụng công 
nghiệp 

SẢN PHẨM 

QUY TRÌNH 

CHẾ TẠO, 

SẢN XUẤT 

HÀNG LOẠT 

ÁP DỤNG 

LẶP ĐI LẶP 

LẠI CHO 

KẾT QỦA 

ỔN ĐỊNH 
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2.4. Khả năng áp dụng công 
nghiệp 

Điều 62. Khả năng áp dụng công nghiệp 

của sáng chế 

Sáng chế được coi là có khả năng áp 

dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện 

được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản 

phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình 

là nội dung của sáng chế và thu được kết 

quả ổn định. 
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Các đối tƣợng không đƣợc 
bảo hộ sáng chế 

Điều 59. Đối tƣợng không đƣợc bảo hộ với danh nghĩa sáng chế 
    

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế: 

1. Phát minh,lý thuyết khoa học,phương pháp toán học;  

2. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt 
động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; 
chương trình máy tính; 

3. Cách thức thể hiện thông tin; 

4. Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ; 

5. Giống thực vật,giống động vật; 

6. Quy trình sản xuất thực vật,động vật chủ yếu mang bản chất 
sinh học mà không phải là quy trình vi sinh; 

7. Phương pháp phòng ngừa,chẩn đoán và chữa bệnh cho người 
và động vật. 
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2.5. Thời hạn bảo hộ sáng 
chế 

NGÀY 

NỘP ĐƠN 
HẾT HẠN 

BẢO HỘ 

20 NĂM 

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực kể từ ngày cấp và 

kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn (K2, Đ93, Luật 

SHTT) 

NGÀY  

CẤP 

BẰNG 
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2.6. Quyền đăng ký bảo hộ 
sáng chế 

Tác giả tạo 

ra sáng chế 

bằng công 

sức và chi 

phí của 

mình 

Cá nhân, tổ chức đầu 

tƣ kinh phí, cơ sở vật 

chất cho tác giả theo 

hình thức giao việc 

hoặc thuê việc  

Cơ sở vật 

chất – kỹ 

thuật, kinh phí 

từ ngân sách 

nhà nƣớc 
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2.6. Quyền đăng ký bảo hộ 
sáng chế 

Điều 86. Quyền đăng ký sáng chế 

1. Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng 

chế: 

a) Tác giả tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của 

mình;  

b) Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật 

chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ 

trường hợp các bên có thoả thuận khác và thỏa thuận đó 

không trái với quy định tại khoản 2 Điều này.  

2. Chính phủ quy định quyền đăng ký đối với sáng chế 

được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật,kinh 

phí từ ngân sách nhà nước. 
32 
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2.6. Quyền đăng ký bảo hộ 
sáng chế 

Điều 86. Quyền đăng ký sáng chế 

3. Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra 

hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì các tổ chức, cá nhân 

đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được 

thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng 

ý. 

4. Người có quyền đăng ký quy định tại Điều này có 

quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân 

khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế 

hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật,kể cả trường 

hợp đã nộp đơn đăng ký. 
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2.7. Hồ sơ đăng ký bảo hộ 
sáng chế 

02 Tờ khai 

đăng ký  

02 Bản mô tả 

gồm phần mô tả 

sáng chế và 

phạm vi bảo hộ  

Chứng từ 

nộp lệ phí 

Điều 100, Điều 102 Luật sở hữu trí tuệ  
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2.8. Thời gian thẩm định đơn 
đăng  ký bảo hộ sáng chế 

Ngày Nộp 

đơn hợp lệ 

Chấp nhận 

đơn hợp lệ 

về hình thức 

Thẩm định 

hình thức 

01 tháng 

Cấp Bằng 

bảo hộ 

Công bố đơn 

Tháng thứ 19 

từ ngày nộp 

đơn trên Công 

báo SHCN 

Yêu cầuThẩm 

định Nội dung 

42 tháng 

Thẩm định 

nội dung 

18tháng 
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2.8. Thời gian thẩm định đơn 
đăng ký bảo hộ sáng chế 

1. Thẩm định hình thức: 1 tháng kể từ ngày nộp đơn hợp lệ 
(Khoản 1, Điều 119), 

2. Công bố đơn: Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong 
tháng thứ mười chín kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu 
tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc vào thời 
điểm sớm hơn theo yêu cầu của người nộp đơn. (Điều 110), 

3. Yêu cầu thẩm định nội dung: 42 tháng đối với sáng chế và 
36 tháng đối với GPHI kể từ ngày nộp đơn hợp lệ. (Điều 
113), 

4. Thời gian thẩm định nội dung: không quá mười tám tháng, 
kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung 
được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận 
được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp 
sau ngày công bố đơn. (K2, Đ119). 
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III. Quyền của tác giả và chủ 
sở hữu đối với sáng chế 

3.1. Tác giả của sáng chế 

3.2. Quyền của tác giả đối với sáng chế 

3.3. Chủ sở hữu của sáng chế 

3.4. Quyền của chủ sở hữu với sáng 

chế 
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Cơ sở pháp lý 

ĐƯQT 

QUỐC 
GIA 

NỘI 
BỘ 

 Công ước Paris  

 Hiệp định TRIPs 

 Hiệp ước PCT 

 ... 

 Luật SHTT  

 Các Nghị định 

 Các Thông tư 

 Các văn bản khác 

 Quy chế QTTSTT 

 Quy chế Bảo Mật 

 Điều lệ Sáng kiến 

 ...... 
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3.1 Tác giả 

Tác giả sáng chế là 

người trực tiếp 

sáng tạo ra sáng 

chế; trong trường 

hợp có hai người trở 

lên cùng nhau trực 

tiếp sáng tạo ra đối 

tượng sở hữu công 

nghiệp thì họ là đồng 

tác giả. 

Khoản 1 Điều 122 

Tác giả chỉ có thể là 

cá nhân/các cá 

nhân tạo ra sáng 

chế bằng sự sáng 

tạo của mình 
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3.1 Tác giả 

Một cá nhân được ghi nhận là tác giả hoặc 

đồng tác giả của một Tài sản trí tuệ nếu cá 

nhân đó có tham gia vào việc sáng tạo ra Tài 

sản trí tuệ tương ứng. Được xem là “có tham 

gia vào việc sáng tạo” khi phần việc do 

ngƣời đó thực hiện không nảy sinh một 

cách hiển nhiên hoặc dễ dàng đối với thành 

viên tham gia đề tài, dự án, công trình, khâu 

công việc mà từ đó Tài sản trí tuệ liên quan 
được tạo ra. 

(Khoản 1 Điều 13) 

QUY CHẾ  

QUẢN TRỊ TSTT 
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3.2 Quyền của Tác giả với 
SC 

Quyền 
nhân 
thân 

Quyền 
tài sản 

 K3, Đ 122 

 Đ 135 
 

 Điểm a,K2, Đ 122 

 Điểm b, K2, Đ 122 
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3.2 Tác giả- Quyền nhân 
thân 

Quyền nhân thân của tác giả 

sáng chế gồm các quyền sau đây: 

 

a) Đƣợc ghi tên là tác giả trong 

Bằng độc quyền sáng chế; 

 

b) Đƣợc nêu tên là tác giả trong 

các tài liệu công bố, giới thiệu về 

sáng chế. 
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3.2. Tác giả- Quyền tài sản 

Quyền tài sản của tác giả sáng chế là 

quyền nhận thù lao theo quy định tại Điều 

135 của Luật này. 

K2, Đ 135: 

“Mức thù lao tối thiểu mà chủ sở hữu phải 

trả cho tác giả được quy định như sau: 

a) 10% số tiền làm lợi mà chủ sở hữu thu 

được do sử dụng sáng chế ;  

b) 15% tổng số tiền mà chủ sở hữu nhận 

được trong mỗi lần nhận tiền thanh toán do 

chuyển giao quyền sử dụng sáng chế.” 
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3.2. Tác giả- Quyền tài sản 

Trừ khi có thỏa thuận khác hoặc có quy định 

khác, sau khi đã trừ các chi phí việc hưởng thu 

nhập và lợi ích từ việc sử dụng và khai thác các 

Tài sản trí tuệ được tính như sau: 
Tác giả, đồng tác giả được hưởng 30% tổng giá 

trị thực tế. 
Trường ĐH KHTN được hưởng 70% tổng giá 

trị thực tế. 
Đối với những trường hợp đạt được kết quả 

vượt mức, Bộ phận Quản trị Tài sản trí tuệ sẽ đề 

xuất BGH quyết định trả thù lao riêng và khen 

thưởng phù hợp Quy chế Khen thưởng trường 

ĐH KHTN và các quy định pháp luật khác. 

QUY CHẾ  

QUẢN TRỊ TSTT 
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3.3. Chủ sở hữu của Sáng 
chế 

Chủ sở hữu sáng chế 

là tổ chức, cá nhân 

được cơ quan có 

thẩm quyền cấp văn 

bằng bảo hộ các đối 

tượng sở hữu công 

nghiệp tương ứng. 

 

Khoản 1 Điều 121 

Cá nhân, tổ chức đầu 

tƣ kinh phí, cơ sở vật 

chất cho tác giả theo 

hình thức giao việc 

hoặc thuê việc  

Cơ sở vật 

chất – kỹ 

thuật, kinh phí 

từ ngân sách 

nhà nƣớc 
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3.3. Chủ sở hữu của Sáng 
chế 

Điều 5. Trƣờng ĐH KHTN là chủ sở 

hữu đối với các tài sản trí tuệ sau 

đây: 

1. Được tạo ra bởi Cán bộ - Viên chức, 

Sinh viên, Cộng tác viên theo nhiệm vụ 

đƣợc giao, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác. 

2. Được tạo ra trong quá trình thực hiện 

các hợp đồng do trƣờng ĐH KHTN đặt 

hàng đối với các tổ chức, cá nhân trong 

và ngoài trường, trừ trường hợp các hợp 

đồng này có quy định khác. 

QUY CHẾ  

QUẢN TRỊ TSTT 
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3.3. Chủ sở hữu của Sáng 
chế 

Điều 5. Trƣờng ĐH KHTN là chủ sở 

hữu đối với các tài sản trí tuệ sau 

đây: 

3. Được tạo ra trong quá trình triển 

khai các hợp đồng ký kết giữa 

trường ĐH KHTN với các đối tác mà 

trong hợp đồng có quy định các Tài 

sản trí tuệ phát sinh thuộc quyền 

sở hữu của trường ĐH KHTN. 

QUY CHẾ  

QUẢN TRỊ TSTT 
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3.3. Chủ sở hữu của Sáng 
chế 

Điều 6. Trƣờng ĐH KHTN là đồng sở hữu đối 

với các tài sản trí tuệ sau đây: 

1. Được tạo ra bởi CB- VC, Sinh viên, Cộng 

tác viên không theo nhiệm vụ đƣợc giao, 

nhƣng có sử dụng nguồn lực của trƣờng 

ĐH KHTN. 

2. Được tạo ra bởi Cán bộ - Viên chức, Sinh 

viên, Cộng tác viên không theo nhiệm vụ 

đƣợc giao và không sử dụng nguồn lực 

của trƣờng, nhƣng xuất phát từ thông tin 

mật của trƣờng ĐH KHTN mà Cán bộ - 

Viên chức, Sinh viên, Cộng tác viên đó đƣợc 

phép tiếp cận và sử dụng một cách hợp 

pháp. 

QUY CHẾ  

QUẢN TRỊ TSTT 
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3.3. Chủ sở hữu của Sáng 
chế 

Điều 6. Trƣờng ĐH KHTN là đồng sở hữu 

đối với các tài sản trí tuệ sau đây: 

3. Được tạo ra trong quá trình các hợp đồng 

hợp tác NC, đầu tƣ, kinh doanh và các 

loại hợp đồng khác (trừ hợp đồng được 

quy định tại K.4 Đ.6 Quy chế này) với các 

đối tác, trừ trường hợp hợp đồng đó có 

quy định khác. 

4. Được tạo ra trong quá trình thực hiện các 

hợp đồng tài trợ. Trong đó, trường ĐH 

KHTN là bên tài trợ hoặc được tài trợ, trừ 

trường hợp hợp đồng đó có quy định 

khác. 

QUY CHẾ  

QUẢN TRỊ TSTT 
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3.3. Chủ sở hữu của Sáng 
chế 

1. Chủ sở hữu đối tƣợng sở hữu công 

nghiệp có các quyền tài sản sau đây: 

a) Sử dụng, cho phép ngƣời khác sử 

dụng đối tƣợng sở hữu công nghiệp 

theo quy định tại Điều 124 và Chương 

X của Luật này; 

b) Ngăn cấm ngƣời khác sử dụng đối 

tƣợng sở hữu công nghiệp theo quy 

định tại Điều 125 của Luật này; 

c) Định đoạt đối tƣợng sở hữu công 

nghiệp theo quy định tại Chương X của 

Luật này. 

K 1, Điều 123 
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III. SINH VIÊN VỚI SÁNG CHẾ 

 Lợi thế cạnh tranh, tầm ảnh hưởng và tăng thu nhập 

 Tạo thêm nguồn thu nhập mở 

 Huy động vốn và thu hút các nhà đầu tư tiềm năng  

 “Công cụ” thương lượng hiệu quả 

 Bán sáng chế 

 Quan hệ đối tác chiến lược, mua lại và sáp nhập, phát 

hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu và bán với giá cao 
hơn 

 Đầu tư kết hợp 

 Nội dung của thương hiệu và chiến lược tiếp thị 

 Khẳng định bản thân và hoàn thiện tiêu chí khen thưởng 
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Khoa Toán – Tin học 
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Khoa Vật lý - VLKT 
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Khoa Sinh học - CNSH 
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Khoa Điện tử Viễn thông 
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Khoa Hóa học 

56 



www.hcmus.edu.vn 

Khoa Địa chất 
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Khoa Môi trƣờng 
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Khoa Khoa học vật liệu 
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3. Bài tập tình huống 

Sinh viên A trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp được tiếp 

cận hợp pháp với thông tin  mật về quy trình tạo ra hóa 

chất X có khả năng tẩy 70% nhựa cây dính trên vải của 

Phòng Thí nghiệm M thuộc Trường Đại học C. Sau khi tốt 

nghiệp, A đã mở công ty sản xuất hóa chất và tiếp tục phát 

triển đƣợc hóa chất X1 (từ thông tin quy trình tạo hóa chất 

X) có khả năng tẩy được 95% nhựa cây dính trên vải. Sau đó 

A đã tiến hành đăng ký bảo hộ với quy trình tạo ra X1 và 

chuyển giao thành công cho Công ty hóa mỹ phẩm U với 

giá trị hợp đồng là 1 tỷ.  

1. Xác định đối tượng sở hữu công nghiệp mà A có thể đăng 

ký bảo hộ cho X1? 

2. Trong ví dụ trên, xác định tác giả, chủ sở hữu đối với X1? 

3. A có phải phân chia phần tiền thu được từ việc chuyển 

giao X1 với Trường Đại học C hay không? 
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Tƣ vấn, hỗ trợ thủ tục đăng 
ký bảo hộ sáng chế 

Đối với Sáng chế Trƣờng ĐH KHTN là SCH hoặc đồng 

CSH: 

B1: Liên hệ Phòng TTPCSHTT hướng dẫn thủ tục, cách 

viết Bản Mô tả, 

B2: Hoàn thành Hồ sơ và nộp lại Phòng TTPCSHTT, 

B3: Phòng TTPCSHTT xin cấp kinh phí và tiến hành làm 

việc với Cục SHTT, 

B4: Phòng TTPCSHTT theo dõi đơn. 
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Tƣ vấn, hỗ trợ thủ tục đăng 
ký bảo hộ sáng chế 

Đối với Sáng chế Trƣờng ĐH KHTN không là CSH hoặc 

đồng CSH: 

B1: Tự nghiên cứu hoặc liên hệ tổ chức, cá nhân có kinh 

nghiệm hướng dẫn thủ tục, cách viết Bản Mô tả (có thể liên 

hệ Phòng TTPCSHTT để được tư vấn miến phí), 

B2: Tự Hoàn thành Hồ sơ, 

B3: Tự nộp hồ sơ cho Cục SHTT hoặc nhờ tổ chức, cá 

nhân có đăng ký Đại diện SHCN nộp (có thể nhờ Phòng 

TTPCSHTT nộp). 

B4: Tự theo dõi đơn. 
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4. Phòng TTPC-SHTT 
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Liên hệ: Phòng Thanh tra Pháp chế - Sở hữu trì tuệ 

 
 Địa chỉ: 

 CS NVC: Phòng F107 

 CSLT: Phòng 5.3 NĐH 
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CHUYÊN ĐỀ 2 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỦ YẾU CỦA BỘ 

LUẬT LAO ĐỘNG MÀ NGƢỜI LAO 

ĐỘNG CẦN BIẾT 
 

 

 

PHÕNG THANH TRA PHÁP CHẾ - SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

SINH HOẠT CÔNG DÂN  

Tháng 04 -2021 
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SINH HOẠT CÔNG DÂN  

THAM KHẢO: 

 

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỐ 45/2019/QH14 

(Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) 

 



I. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 
CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 

• Đảm bảo quyền tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, không bị phân 
biệt đối xử của người lao động 

• Trả lương (tiền công) theo thỏa thuận 

• Thực hiện bảo hộ lao động đối với người lao động 

• Đảm bảo quyền được nghỉ ngơi của người lao động 

• Thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động 

Nguyên tắc bảo vệ người lao động 



I. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 
CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 

Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động 

Nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội 

Tôn trọng và nghiêm chỉnh tuân thủ những quy phạm pháp luật lao động 
quốc tế đã phê chuẩn 



II. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

Điều 13  

Hợp đồng lao động là sự 

thỏa thuận giữa người lao 

động và người sử dụng 

lao động về việc làm có 

trả công, tiền lương, điều 

kiện lao động, quyền và 

nghĩa vụ của mỗi bên 

trong quan hệ lao động 

Giao kết HĐLĐ 

HỢP ĐỒNG 

NGƯỜI 
LAO 

ĐỘNG 

NGƯỜI 
SỬ DỤNG 

LAO 
ĐỘNG 



II. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

NGUYÊN 
TẮC GIAO 
KẾT HĐLĐ 

Bình đẳng 

Tự nguyện 

Trung thực 

Không trái pháp luật,thỏa 
ƣớc lao động tập thể, đạo 

đức xã hội 

Hợp tác 

Thiện chí 

Điều 15 



II. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

Hình thức HĐLĐ 

VĂN BẢN LỜI NÓI 

Văn bản 
giấy 

Ký kết bằng 
phương tiện 

điện tử 
làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 

bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản 

Hợp đồng có thời hạn dưới 01 

tháng, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 2 Điều 18, điểm a 

khoản 1 Điều 145 và khoản 1 

Điều 162 của Bộ luật Lao động 

2019 

Điều 14  



II. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

Điều 20 

HĐLĐ không xác định 
thời hạn 

HĐLĐ xác định thời 
hạn 

LOẠI 

HỢP 

ĐỒNG 

LĐ 



II. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

NLĐ 

• họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học 
vấn, trình độ kỹ năng nghề, xác nhận tình trạng sức khỏe và vấn 
đề khác liên quan trực tiếp 

NSDLĐ 

• công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm 
việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, 
hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật 
công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp 

NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN 
Điều 16 



II. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

1) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp. 

2) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân 

dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động. 

3) Công việc và địa điểm làm việc. 

4) Thời hạn của hợp đồng lao động. 

5) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các 

khoản bổ sung khác. 

6) Chế độ nâng bậc, nâng lương. 

7) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. 

8) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động. 

9) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. 

10) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. 

Nội dung HĐLĐ (Điều 21) 



II. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

Thử việc 

Điều 24 

Thời gian 
Điều 25 

Người sử dụng lao động và 

người lao động có thể thoả 

thuận về việc làm thử, 

quyền, nghĩa vụ của hai bên 

trong thời gian thử việc.  

Người lao động làm việc có 
HĐLĐ có thời hạn dưới 01 
tháng thì không phải thử 
việc. 

Không quá 60 ngày đối với công việc có 
chức danh nghề cần trình độ chuyên 
môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên. 

Không quá 6 ngày làm việc đối với công 
việc khác. 

Không quá 30 ngày đối với công việc có 
chức danh nghề cần trình độ chuyên môn 
kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp 
chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân 
viên nghiệp vụ. 

Không quá 180 ngày đối với công việc 
của người quản lý doanh nghiệp theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản 
lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản 
xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; 



II. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

Điều 30 

Các 

trƣờng 

tạm hoãn 

thực hiện 
HĐLD 

Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự. 

Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo 

quy định của pháp luật tố tụng hình sự. 

Người lao động phải chấp hành quyết định 

áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo 

dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

cơ sở giáo dục bắt buộc. 

Lao động nữ mang thai theo quy định tại 

Điều 156 của Bộ luật này. 

Người lao động được ủy quyền để thực hiện 

quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối 

với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại 

doanh nghiệp khác. 



II. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

Nhận lại 

người LĐ 

hết thời 

hạn tạm 

hoãn 

Điều 31 

Thời hạn 15 ngày 

Có mặt tại nơi làm việc 

 



II. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

• Ký kết 
phụ lục 
hợp đồng 

• Giao kết 
hợp đồng 
mới 

Thỏa thuận 

• Ít nhất 3 
ngày 

Báo trước 
• Tiếp tục 

thực hiện 
hợp đồng 
như đã 
giao kết 

Không thỏa 
thuận 

SỬA ĐỔI, 

BỔ SUNG 

HĐLĐ 

Điều 33 



II. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

Chấm dứt HĐLĐ (Điều 34) 

Do ý chí 2 
bên 

Hết hạn HĐ 
(trừ khoản 4 
Đ177 BLLĐ) 

Đã hoàn 
thành công 

việc 

Trợ cấp 

Thỏa thuận 
chấm dứt 

Do ý chí 1 
bên 

NLĐ đơn 
phương 

chấm dứt 

Thủ tục 

Trợ cấp 

Quyền và nghĩa vụ 
khi đơn phương 

chấm dứt HĐ trái 
pháp luật 

NSDLĐ đơn 
phương 

chấm dứt 

Thủ tục 

Trợ cấp 

Quyền và nghĩa vụ 
khi đơn phương 

chấm dứt HĐ trái 
pháp luật 



II. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

VÔ 
HIỆU 

TOÀN 
BỘ 

NỘI 
DUNG 

CÔNG 
VIỆC 

NGƯỜI 
KÝ KẾT 

QUYỀN 
LỢI 

NLĐ ÍT 

TỪNG 
PHẦN 

NỘI 
DUNG 

QUYỀN 
LỢI 

NLĐ ÍT 

Điều 49, 50, 51 



III. TIỀN LƢƠNG, TIỀN THƢỞNG 

Tiền 
lương 

Lương 
tối 

thiểu 

Lương 
làm 

thêm 

Giờ 
Làm 
ban 
đêm 

Tạm 
ứng 

lương 

Khấu 
trừ 

lương 
Chế độ 

Phụ cấp Trợ cấp 
Nâng 
bậc 

Nâng 
lương 

1. Tiền lương 



III. TIỀN LƢƠNG, TIỀN THƢỞNG 

2. Tiền thưởng 



IV. THỜI GIỜ LÀM VIỆC 

 quá  và 

• Làm việc theo 
 (theo tuần 

thì thời giờ làm việc không 
quá 10 giờ/ngày, nhưng 
không quá 48 giờ/tuần) 

 

• Nhà nước khuyến khích 
người lao động thực hiện 
tuần làm việc 40 giờ. 

 

• Làm thêm giờ trong 
những trường hợp đặc 
biệt… 

 



V. THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI 

Nghỉ trong giờ 

Nghỉ chuyển ca 

Nghỉ hằng tuần 

Nghỉ lễ, tết 

Nghỉ hằng năm 

Nghỉ hằng năm 
tăng thêm theo 

thâm niên 

Nghỉ việc riêng, 
nghỉ không hưởng 

lương 

Điều 109 

Điều 110 
 

Điều 111 

Điều 112 

Điều 113 

Điều 114 

Điều 115 



VI. BẢO HIỂM XÃ HỘI  

BẢO HIỂM 

XÃ HỘI 

BẢO 

HIỂM 

BẮT 

BUỘC 

BẢO 

HIỂM TỰ 

NGUYỆN 

BẢO 

HIỂM 

THẤT 

NGHIỆP 



VI. BẢO HIỂM XÃ HỘI  

A. BẢO HIỂM BẮT BUỘC 

Đối 
tƣợng  

Người lao 
động 

Cơ quan tổ 
chức nước 

ngoài, tổ chức 
quốc tế hoạt 

động trên lãnh 
thổ Việt Nam 

Người sử 
dụng lao 

động 

Mức đóng: Người lao động đóng 

bằng 8%; người sử dụng lao 

động đóng bằng 17,5%: 3% đóng 

vào quỹ ốm đau, thai sản, do 

người sử dụng lao động đóng 

toàn bộ; 0,5% đóng vào quỹ tai 

Nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 

do người sử dụng lao động đóng; 

22% vào quỹ hưu trí và tử tuất 

Các chế độ được hưởng: 
ốm đau; thai sản; tai nạn lao 
động; bệnh nghề nghiệp hưu 
trí; tử tuất. 



VI. BẢO HIỂM XÃ HỘI  

B. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 

• Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối 
tượng tham gia đóng BHXH bắt buộc. 

• Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ 
điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy 
định của pháp luật về BHXH. 

ĐỐI TƯỢNG 

• Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người 
tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn MỨC ĐÓNG 

• Chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. CÁC CHẾ ĐỘ 
HƯỞNG 



VI. BẢO HIỂM XÃ HỘI  

C. BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

a. Đối tƣợng tham gia 

- Người lao động: công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động 

hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn 

hoặc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng với người sử dụng lao 

động quy định tại khoản 4, Điều 2 Luật BHXH. 

- Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại 

khoản 2, Điều 2 Luật BHXH có sử dụng từ 10 lao động trở lên. 

b. Mức đóng 

- Người lao động đóng bằng 1% tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm 

thất nghiệp. 

- Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng 

đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp. 

c. Các chế độ đƣợc hƣởng: trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ 

tìm việc làm. 



VII. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 

CÁC HÌNH 
THỨC XỬ 

LÝ KỶ LUẬT 

Khiển trách 

Kéo dài thời hạn 
nâng lƣơng 

không quá 06 
tháng 

Cách chức 

Sa thải 

Điều 124 



VII. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 

SA THẢI 

Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý 

gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc 

Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật 

công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử 

dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc 

đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích 

của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi 

làm việc được quy định trong nội quy lao động 

Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương 

hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ 

luật 

Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời 

hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 

ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do 

chính đáng 

Điều 125 



VII. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 

CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM 

• Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính 

mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao 
động. 

• Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ 
luật lao động. 

• Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động 

có hành vi vi phạm không được quy định 

trong nội quy lao động hoặc không thỏa 

thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết 

hoặc pháp luật về lao động không có quy 

định. Điều 127 



91 

Mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 

01/01/2020, áp dụng cho Vùng I là 

  

4.180.000đ 

4.420.000đ 

4.500.000đ 

5.000.000đ 


