
TIÊU CHUẨN 19: THIẾT LẬP ĐƯỢC HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ BẢO HỘ
CÁC PHÁT MINH, SÁNG CHẾ, BẢN QUYỀN VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tiêu chí 19.1. Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế,
bản quyền và kết quả nghiên cứu.

Trường Đại học Phú Xuân đã thiết lập hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng
chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu nhằm mục tiêu bảo vệ các thành quả sáng tạo trí
tuệ, bảo đảm rằng tài sản trí tuệ của Nhà trường không bị xâm phạm, không bị sử
dụng, khai thác trái phép và không xâm phạm đến quyền SHTT của các chủ thể khác.

Nhà trường đã phân công cho Phòng KHCN&HTQT chịu trách nhiệm tham mưu, giúp
Hiệu trưởng rà soát, khai thác và quản lý tài sản trí tuệ trong phạm vi Trường; tham gia
thực hiện các hoạt động về SHTT; Xây dựng kế hoạch công tác về KHCN; Hỗ trợ cho
các hoạt động đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ của Nhà trường . Để làm cơ
sở pháp lý cho hoạt động của bộ phận này, căn cứ trên luật SHTT, luật KHCN, quy
định của Bộ GD&ĐT , Nhà trường đã ban hành Quy định về Quản lý tài sản sở hữu trí
tuệ . Quy định này được ban hành nhằm cụ thể hóa các điều lệ hoạt động của Nhà
trường đối với các vấn đề liên quan đến tài sản trí tuệ trong các mối quan hệ của Nhà
trường và giữa Nhà trường với các bên có liên quan, theo tinh thần tuân thủ pháp luật
SHTT.

Công tác quản lý tài sản trí tuệ gần đây đã được Nhà trường quan tâm, cụ thể Trường
Đại học Phú Xuân đã tham gia các Hội thảo về “Quyền sở hữu trí tuệ và quyền SHTT
trong đại học” do Cục sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng tổ chức ; Lớp tập huấn về SHTT
trong ngành Du lịch do Trường đại học Văn hóa Thành Phố Hồ Chí Minh sản xuất ;
Xây dựng Hướng dẫn đăng ký sáng chế ... Trong Quy định quản lý tài sản trí tuệ, Nhà
trường xác định rõ các nội dung quản lý tài sản trí tuệ, thẩm quyền quản lý tài sản trí
tuệ, nội dung quản nội tài sản trí tuệ, tổ chức thực hiện và các điều khoản thi hành .
Vấn đề SHTT cũng được Nhà trường đặt ra trong hợp đồng KHCN giữa hai bên . Bên
cạnh đó, Nhà trường đã ban hành quy định về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức nhà giáo
trong các hoạt động khoa học và công nghệ đối với giảng viên và sinh viên, trong đó
có nêu rõ về tiêu chuẩn tham gia chủ trì, thực hiện đề tài NCKH như học vị, trình độ
chuyên môn, ... .

Phòng KHCN&HTQT là đơn vị đầu mối về tổ chức và quản lý hoạt động SHTT,
chuyển giao công nghệ. Bên cạnh đó, Phòng KHCN&HTQT có trách nhiệm: Nhận
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dạng các kết quả nghiên cứu có thể đăng ký SHTT; Hỗ trợ các nhà khoa học trong việc
viết đơn đăng ký SHTT và làm đầu mối giao dịch với Cục SHTT Việt Nam trong việc
xử lý đơn, cấp bằng SHTT; Đánh giá tiềm năng thương mại của các tài sản trí tuệ .
Phòng KHCN&HTQT đã cử 01 chuyên viên chuyên trách hỗ trợ, tư vấn cho các hoạt
động liên quan đến tài sản trí tuệ .

Nhà trường đã có chính sách hỗ trợ trong giai đoạn chuẩn bị và hỗ trợ khai thác
thương mại hóa các đề tài nghiên cứu, điều này được thể hiện trong điều 24 của Quy
định quản lý tài sản trí tuệ: “Bộ bận Quản lý trí tuệ của Nhà trường có trách nhiệm và
được toàn quyền chủ động trong việc xúc tiến thương mại đối với các sản phẩn trí tuệ
mà Trường Đại học Phú Xuân là chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu” . Bên cạnh đó, Nhà
trường có quy định rõ về việc phân bổ thu nhập và lợi ích từ việc sử dụng và khai thác
các tài sản trí tuệ. Việc phân chia thu nhập từ những tài sản trí tuệ là những sản phẩm
của đề tài, dự án sử dụng kinh phí từ các nguồn ngân sách, sau khi trừ các chi phí (nếu
có) bao gồm: Thuế, phí, lệ phí đăng ký xác lập quyền, tìm kiếm đối tác, trích quỹ
NCKH của Trường và các loại phí khác…Việc hưởng thu nhập và lợi ích từ việc sử
dụng, khai thác các tài sản trí tuệ được tính như sau: Tác giả/đồng tác giả được hưởng
40% tổng giá trị thực tế; Trường Đại học Phú Xuân được hưởng 60% tổng giá trị thực
tế (Điều 25 - Quy định Quản lý tài sản trí tuệ của Trường Đại học Phú Xuân).

Trong chu kỳ đánh giá, Nhà trường đã có nhiều sản phẩm trí tuệ , cụ thể như sau:

Bảng 19.1.1: Bảng thống kê các tài sản trí tuệ của Trường Đại học Phú Xuân

Phân loại Tên danh mục cụ thể
Số lượng

(bài/quyển/đề
tài/dựa án)

Ghi chú

Bài báo đăng
trên Tạp chí

1.Tạp chí KH quốc tế 35  
a. Danh mục ISI 9  
b. Danh mục Scopus 13  
c. Khác 13  
2.Tạp chí KH cấp Ngành trong nước 8  
3.Tạp chí / tập san của cấp trường 0  
Tổng số 43  

Bài báo đăng
trên các Hội

thảo khoa học

Hội thảo quốc tế 3  
Hội thảo trong nước 8  
Hội thảo của Trường 3
Tổng số 14  

Sách Sách chuyên khảo 3  
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Đề tài CBGV
Cấp nhà nước 2  
Cấp trường 1  
Tổng số 3  

Đề tài sinh
viên

Cấp trường 9

Cấp Khoa 238

Tổng số 247

Dự án Alight, MOTIVE, REWORK 3  Đang thực hiện

Bài giảng

Bài giảng lưu hành nội bộ  196  

Bài giảng điện tử

Tổng số 392  

CTĐT, ĐCCT
CTĐT của các ngành 09 CTĐT  

ĐCCT của các ngành

Ngân hàng đề
thi Ngân hàng đề thi trắc nghiệm 05 bộ

Trong Quy trình chuẩn trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001:2015, Nhà trường đã xây dựng Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp, trong đó có
hướng dẫn về phần SHTT đối với mục “Trích dẫn tài liệu tham khảo” . Đặc biệt, trong
CTĐT của mỗi ngành đều có học phần Nhập môn nghề nghiệp, trong đó có nội dung
đạo đức nghề nghiệp và SHTT .

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Tiêu chí 19.2. Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ được triển
khai.

Nhà trường phân công Phòng KHCN&HTQT có trách nhiệm phổ biến, hướng
dẫn, hỗ trợ cho cán bộ khoa học, giảng viên và sinh viên các quy định về quyền SHTT
như đăng ký bản quyền, công nhận sản phẩm KHCN, quyền sở hữu công nghiệp,
khiếu nại hoặc khởi kiện về hành vi xâm phạm quyền SHTT của cán bộ Nhà trường và
của Trường thông qua các thông báo, website, quy định . Đồng thời, Phòng
KHCN&HTQT là đơn vị đầu mối hỗ trợ các cán bộ, giảng viên và nhân viên đăng ký,
thành lập và bảo hộ quyền SHTT . Bên cạnh đó, trong CTĐT, tất cả sinh viên đều
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được học môn Nhập môn nghề nghiệp, trong đó nêu rõ trong đó có nội dung về đạo
đức nghề nghiệp và SHTT . Đặc biệt, Nhà trường đã ban hành bộ Quy trình chuẩn
trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 , trong đó có quy
trình về tốt nghiệp và có Hướng dẫn viết bài báo cáo tốt nghiệp, cách trích dẫn tài liệu
tham khảo .

Nhằm nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn cho các lực lượng thực thi quyền
bảo hộ SHTT cũng như tăng cường nhận thức về vấn đề SHTT, Nhà trường đã tổ chức
các buổi tập huấn cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên về SHTT . Các hoạt động
phổ biến về quyền SHTT được lồng ghép với các hoạt động KHCN của Nhà trường
thông qua các buổi tập huấn chuyên môn .

Hàng năm, đề tài các cấp cho CBGV và sinh viên trong toàn trường được Hội đồng
Khoa học và Đào tạo của Nhà trường xét duyệt nghiêm túc . Đối với các tài sản SHTT
là sách/giáo trình, Nhà trường ký hợp đồng với tác giả, ràng buộc một số điều khoản
nhất nhất giữa Nhà trường và tác giả . Sau khi được Hội đồng thẩm định góp ý , tác giả
phải chỉnh sửa và gửi lại bản mềm cho Trường, ban hành sử dụng và lưu trữ . Đối với
Bài giảng nội bộ, tất cả các bài giảng này được thông qua Hội đồng Khoa học và Đào
tạo thẩm định nghiệm thu . Hiện nay, tất cả các chương trình giảng dạy tại Nhà trường
đều sử dụng tài liệu do Nhà trường tổ chức biên soạn và phát cho sinh viên trong từng
môn học .

Đặc biệt, việc khai thác tài sản trí tuệ đang được Nhà trường chú trọng và triển khai.
Khi lập thuyết minh đề tài KHCN, các CBGV phải ghi rõ phương thức chuyển giao
kết quả nghiên cứu và địa chỉ ứng dụng . Tài sản trí tuệ của Nhà trường bao gồm các
loại sau: Đề tài, sách, bài giảng nội bộ, đề cương chi tiết, bài báo khoa học, mô hình
thực hành, chương trình đào tạo, ngân hàng đề thi, phim tư liệu, các bản ghi âm, ghi
hình. Tất cả các tài sản này đều được quản lý, lưu trữ và khai thác hợp lý, cụ thể: sách
chuyên khảo, các công trình NCKH của CBGV và sinh viên chủ yếu được lưu trữ dưới
và khai thác tại các khoa, phòng liên quan và Thư viện . Các bài giảng điện tử và Bài
giảng lưu hành nội bộ được lưu trữ tại các khoa chuyên môn để giảng viên và sinh
viên đều có thể tham khảo . CTĐT và ĐCCT các ngành được lưu trữ tại Phòng Đào
tạo, Khoa , đồng thời Khoa và Phòng Đào tạo đều có sổ theo dõi sự điều chỉnh của
CTĐT và ĐCCT của các ngành . Ngân hàng đề thi do Bộ phận Khảo thí lưu giữ . Các
đề tài nghiên cứu hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp ứng dụng hoặc các tổ
chức quốc tế chủ yếu lưu trữ hồ sơ và kết quả nghiên cứu tại Phòng KHCN&HTQT .
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Các hồ sơ về các hoạt động KHCN được lưu trữ tại Phòng KHCN&HTQT và tại các
đơn vị chủ quản .

Để việc rà soát, phát hiện các hành vi, vi phạm tài sản trí tuệ dễ dàng, Phòng
KHCN&HTQT xây dựng cơ sở lưu trữ dữ liệu khoa học và thường xuyên cập nhật các
đề tài, bài báo liên quan đến các đề tài của giảng viên và sinh viên cấp trường . Bên
cạnh đó, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng thẩm định đều là các thành viên có
kinh nghiệm và chuyên môn sâu trong các lĩnh vực đào tạo của Nhà trường . Ngoài ra,
đối với sinh viên, Phòng KHCN&HTQT phối hợp với giáo viên chủ nhiệm phổ biến
và tuyên truyền hướng dẫn sinh viên về cách trích dẫn tài liệu tham khảo, lưu ý sinh
viên khi sử dụng tài liệu photo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quyền SHTT,
tránh các trường hợp xâm phạm quyền SHTT của các chủ thể khác mà không hề hay
biết, thường sử dụng các hình ảnh hoặc tác phẩm có sẵn trên Internet mà không quan
tâm hoặc không biết tác giả thực sự là ai, giới thiệu hoặc photo tài liệu để sử dụng mà
quên mất quyền tác giả, sao chép kết quả nghiên cứu của người khác hoặc không ghi
nguồn trích dẫn, ...

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Tiêu chí 19.3. Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được triển khai thực
hiện

Nhà trường đã phân công cho Phòng KHCN&HTQT là đơn vị đầu mối về công tác
quản lý tài sản trí tuệ. Hàng năm, Phòng KHCN&HTQT lập kế hoạch và báo cáo về
công việc của đơn vị, trong đó có nội dung về quản lý tài sản trí tuệ .

Tháng 08/2020, Nhà trường đã họp rà soát về các hoạt động NCKH và nhận
thấy các sản phẩm trí tuệ cần phải có cơ chế quản lý một cách có hệ thống . Do vậy,
tháng 11/2020, Nhà trường đã thành lập Phòng NCKH&HTQT , đồng thời chỉ đạo
Phòng NCKH&HTQT phối hợp với đơn vị liên xây dựng Quy định Quản lý tài sản trí
tuệ . Bên cạnh đó, Phòng KHCN&HTQT xây dựng cơ sở lưu trữ dữ liệu về danh mục
tài sản trí tuệ của Nhà trường và cơ sở dữ liệu này được bổ sung hàng năm bởi các sản
phẩm khoa học của các CBGV và sinh viên . Phòng KHCN&HTQT rà soát và kiểm
tra các tài sản trí tuệ của Nhà trường và xem xét, hỗ trợ những sản phẩm có thể đăng
ký bảo hộ bằng sáng chế . Đồng thời, Nhà trường rà soát lại tất cả các văn bản pháp
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luật hiện hành, các quy trình nghiệp vụ NCKH của giảng viên và sinh viên liên quan
đến SHTT và cập nhật, bổ sung thêm những vấn đề còn thiếu .

Để đề tài thực hiện đúng tiến độ, Phòng KHCN&HTQT tổ chức đánh giá tiến độ đề tài
, chủ nhiệm đề tài cung cấp báo cáo tiến độ có xác nhận của Khoa, trong đó có các vấn
đề liên quan đến SHTT . Bên cạnh đó, Nhà trường đã lập bảng nhận diện và quản lý
rủi ro, trong đó có vấn đề về quản lý tài sản trí tuệ để từ đó Nhà trường xem xét và
đưa ra hướng giải quyết tốt nhất.

Hàng năm, Phòng KHCN&HTQT lập báo cáo cuối năm, trong đó nêu rõ các công việc
đã thực hiện và các tồn tại để đưa ra phương hướng khắc phục, trong đó Phòng
KHCN&HTQT có trình bày về việc quản lý tài sản trí tuệ cũng như các sản phẩm trí
tuệ hiện có của Nhà trường .

Ngoài ra, tháng 11/2020, Nhà trường đã ban hành Quy trình chuẩn trong hệ thống quản
lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trong đó Hướng dẫn viết báo cáo tốt
nghiệp có phần trích dẫn tài liệu . Trong năm 2021, Nhà trường đã triển khai đánh giá
nội bộ và đánh giá ngoài về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để rà soát các hoạt động của
các đơn vị giúp Nhà trường ngày càng hoàn thiện hơn trong quá trình thực hiện.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Tiêu chí 19.4. Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ CSGD, cán bộ
nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng.

Nhà trường đã rà soát và cải tiến về công tác quản lý tài sản trí tuệ nhằm mục tiêu bảo
vệ các thành quả sáng tạo trí tuệ của CBGV và sinh viên và của Nhà trường, đồng thời
bảo đảm rằng tài sản trí tuệ của Nhà trường không bị xâm phạm, không bị sử dụng,
khai thác trái phép và không xâm phạm đến quyền SHTT của các chủ thể khác.

Năm 2018, sau khi sáp nhập vào Tổ chức giáo dục Hoa kỳ (IAE), Nhà trường đã họp
bàn và nhận thấy trước mắt cần tập trung vào rà soát, điều chỉnh, xây dựng mới CTĐT
và củng cố lại bộ máy nhân sự . Sau 2 năm tập trung xây dựng và củng cố, các hoạt
động của Nhà trường đã dần ổn định và đi lên. Tháng 08/2020, Nhà trường tiếp tục rà
soát lại hoạt động NCKH, SHTT và đi đến quyết định thành lập Phòng KHCN&HTQT
vào tháng 11/2020 nhằm cải tiến về hoạt động NCKH và SHTT của Nhà trường .
Trước đó, Nhà trường đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành giáo dục .
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Tuy nhiên, Trung tâm chủ yếu là đơn vị mũi nhọn thực hiện NCKH và đào tạo bồi
dưỡng ngắn hạn liên quan đến chủ đề Giáo dục và Khoa học xã hội nói chung, chưa có
đơn vị quản lý chuyên trách về việc quản lý tài sản trí tuệ của Trường.

Để làm cơ sở pháp lý cho hoạt động SHTT của bộ phận này, căn cứ trên luật SHTT,
luật KHCN, quy định của Bộ GD&ĐT , tháng 11/2020, Nhà trường đã ban hành các
Quy định về Quản lý tài sản sở hữu trí tuệ , trong đó nêu rõ những quy định chung,
quyền sở hữu đối với các tài sản trí tuệ, quản lý và bảo mật các tài sản trí tuệ, cơ chế
khai thác và phân bổ chi phí đối với tài sản trí tuệ. Nhà trường đã giao nhiệm vụ cho
phòng KHCN&HTQT triển khai và hỗ trợ các nhà nghiên cứu đăng ký các bảo hộ tài
sản trí tuệ, có chuyên viên phụ trách về việc đăng ký SHTT . Đồng thời, Nhà trường
ban hành Hướng dẫn đăng ký sáng chế .

Tháng 11/2021, Nhà trường đã tổ chức các buổi tập huấn cho toàn thể cán bộ, giảng
viên, nhân viên về SHTT, đồng thời phổ biến Quy định về Quản lý tài sản trí tuệ nhằm
nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn cho CBGV về quyền bảo hộ SHTT cũng
như tăng cường nhận thức về vấn đề SHTT. Song song với các hoạt động này, Nhà
trường đã cải tiến về Quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ với một số điểm
mới về nội dung khuyến khích cho CBGV tham gia NCKH, quy định tính điểm về
hoạt động công nghệ đa dạng và có điều chỉnh định mức hoạt động NCKH thành giờ
chuẩn giảng dạy, tăng định mức kinh phí cho hoạt động KHCN, chuẩn hóa quy trình
và các biểu mẫu về hoạt động NCKH của giảng viên theo hướng tinh giản nhưng quản
lý hiệu quả.

Để kiểm soát hành vi vi phạm quyền SHTT, Phòng KHCN&HTQT xây dựng cơ sở
lưu trữ dữ liệu khoa học và thường xuyên cập nhật các đề tài, bài báo liên quan đến
các đề tài của giảng viên và sinh viên cấp trường . Ngoài ra, đối với sinh viên, Phòng
KHCN&HTQT phối hợp với giáo viên chủ nhiệm phổ biến và tuyên truyền hướng dẫn
sinh viên về cách trích dẫn tài liệu tham khảo thông qua Hướng dẫn viết báo cáo tốt
nghiệp đã được ban hành .

Tháng 04/2021, Nhà trường đã lấy ý kiến phản hồi của CBGV về các hoạt động
NCKH, SHTT và HTQT , hoạt động SHTT đã nhận được sự hài lòng 81.6% đến
91.2%.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 19

1. Tóm tắt các điểm mạnh

Nhà trường đã quan tâm đến hoạt động SHTT, cụ thể: Đã có đơn vị chuyên trách, có
cử chuyên viên phụ trách về SHTT. Bên cạnh đó, Nhà trường đã xây dựng và ban hành
Quy định về quản lý tài sản sở hữu trí tuệ, Hướng dẫn đăng ký sáng chế.

Nhà trường đã tuyên truyền và phổ biến SHTT đến các CBGV và sinh viên. Đồng
thời, Nhà trường đã tiến hành rà soát và cải tiến hoạt động về SHTT.

2. Tóm tắt các điểm tồn tại

Nhà trường còn chưa có sản phẩm được đăng ký quyền SHTT. Cán bộ, giảng viên
chưa thực sự quan tâm đến việc đăng ký SHTT cho các sản phẩm, công trình nghiên
cứu của mình.

Trường chưa áp dụng phần mềm bản quyền vào quản lý các tài sản trí tuệ.

3. Kế hoạch cải tiến

TT Mục

Tiêu

Nội dung Đơn vị/cá
nhân thực

hiện

Thời gian
thực hiện

(bắt đầu và
hoàn thành)

1
Nhà trường có sản
phẩm khoa học
được đăng ký SHTT

Phòng KHCN&HTQT có kế
hoạch tuyên truyền đến các đối
tượng liên quan, đồng thời xem
xét các đề tài có sản phẩm đăng
ký quyền SHTT mang tên
trường hoặc cán bộ, giảng viên
trong trường.

Phòng
KHCN
&HTQT

Từ tháng
7/2022 đến
tháng
12/2023

2
Áp dụng phần mềm
bản quyển để quản
lý tài sản SHTT

Nhà trường cần sớm đầu tư
phần mềm bản quyền để tăng
cường hiệu quả quản lý, khai
thác và sử dụng tài sản trí tuệ.

Ban Giám
hiệu

Từ tháng
10/2022 đến
tháng
12/2023

4. Mức đánh giá
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Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 19 5

Tiêu chí 19.1 5

Tiêu chí 19.2 5

Tiêu chí 19.3 5

Tiêu chí 19.4 5
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