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Sở hữu trí tuệ  n  Xem xét các quy định pháp lý 
      (Bước 3)

Hướng dẫn tìm hỗ trợ về quy định và  
pháp lý
Bạn có biết rõ quy trình trong trường hợp cần phê duyệt về pháp lý để mang giải pháp công 
nghệ của bạn ra thị trường không? 

Tại sao nên sử dụng công cụ 
này?
Để việc thương mại hóa thành công, bạn cần phải tuân 
thủ nhiều luật về thương mại hóa và các quy định của 
thị trường tại Việt Nam. Danh sách này là một tài liệu 
tham khảo hữu ích giúp xác định những tổ chức hoặc 
cá nhân liên quan mà bạn có thể cần liên hệ trong giai 
đoạn khác nhau của tiến trình thương mại hóa giải pháp 
công nghệ.

Lời khuyên

Một giải pháp công nghệ có thể không được thương 
mại hóa nếu bạn không tính đến tất cả các nghĩa vụ 
pháp lý và quy định liên quan ảnh hưởng đến tiến 
trình thương mại hóa.

Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, đừng ngại đặt 
câu hỏi để được trợ giúp. Trước tiên, hãy liên hệ với 
Văn phòng chuyển giao công nghệ (TTO) riêng trong 
tổ chức của bạn.

Để được hướng dẫn liên hệ hỗ trợ về Quy định,  
hãy truy cập:   
https://thuongmaihoaplus.org/tai-nguyen/cong-cu/3c/
huong-dan-ho-tro-quy-dinh-cua-viet-nam/

Công cụ này là gì?
Công cụ này là một danh sách các thông tin liên hệ 
của các tổ chức của Việt Nam có thể tư vấn và giúp bạn 
xem xét tất cả các luật và quy định liên quan đến hoạt 
động thương mại hóa giải pháp công nghệ của bạn. 

Lưu ý

Các tổ chức có trong danh sách tham khảo này chỉ 
dành cho Việt Nam.

Chú ý

Mỗi quốc gia có đều có các quy định riêng về sở hữu 
và thị trường mà bạn cần tuân thủ để thương mại 
hóa thành công công nghệ của mình. 

Nếu bạn đang có kế hoạch thương mại hóa giải 
pháp công nghệ ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, hãy 
dành thời gian nghiên cứu các luật và quy định cụ 
thể liên quan. 

Đừng cho rằng các quy định đó đều sẽ giống như ở 
Việt Nam.

https://thuongmaihoaplus.org/tai-nguyen/cong-cu/3c/huong-dan-ho-tro-quy-dinh-cua-viet-nam/
https://thuongmaihoaplus.org/tai-nguyen/cong-cu/3c/huong-dan-ho-tro-quy-dinh-cua-viet-nam/
https://thuongmaihoaplus.org/tai-nguyen/cong-cu/3c/huong-dan-ho-tro-quy-dinh-cua-viet-nam/

