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Sở hữu trí tuệ n  Quyết định và lộ trình TMH dựng về
     chiến lược (Bước 5)

Hướng dẫn tìm hỗ trợ về quy định và  
pháp lý
Nếu công nghệ của bạn được Chính phủ Việt Nam tài trợ từ 30% trở lên, thì bạn đã hoàn thành 
việc định giá công nghệ với một chuyên gia định giá được chứng nhận chưa?

Công cụ này là gì?
Công cụ này là danh sách thông tin liên hệ của các tổ 
chức của Việt Nam có thể tư vấn và giúp bạn xác định 
chuyên gia định giá cho quá trình thương mại hóa giải 
pháp công nghệ của mình.

Định giá Công nghệ” là gì?
“Định giá công nghệ” là việc thẩm định độc lập về giá 
trị của tài sản trí tuệ của bạn trong công nghệ. Đây 
là một đánh giá rất hữu ích giúp các chủ sở hữu tài 
sản trí tuệ xác định lộ trình thương mại hóa hiệu quả 
nhất về mặt kinh tế cho giải pháp công nghệ của họ.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo phần “Hướng 
dẫn” Thương mại hóa+ với tiêu đề “Quy định nào 
được áp dụng cho trường hợp tài sản sở hữu trí tuệ 
được tạo ra từ các dự án Khoa học & Công nghệ do 
ngân sách nhà nước cấp vốn?”

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. Đặc biệt, luật chuyển giao công 
nghệ tại Việt Nam quy định rõ, bất kỳ giải pháp công 
nghệ nào được Chính phủ Việt Nam tài trợ từ 30% trở 
lên đều phải được chuyên gia có chứng chỉ thực hiện 
định giá và chứng nhận. 

Sử dụng danh sách tham khảo này giúp bạn liên hệ với 
các cơ quan liên quan trong Bộ Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam (MOST) để thực hiện việc định giá công nghệ.

Chú ý

Điều quan trọng cần lưu ý là, việc định giá công 
nghệ độc lập thực hiện bởi một chuyên gia định giá 
có chứng chỉ là yêu cầu bắt buộc đối với bất kỳ cá 
nhân hay tổ chức nào đang tiến hành thương mại 
hóa các tài sản trí tuệ đã nhận được hơn 30% vốn 
tài trợ từ Chính phủ Việt Nam. 

Nếu bạn đang muốn thương mại hóa một giải pháp 
công nghệ không thuộc quy định này, thì cũng nên 
tiến hành định giá độc lập theo hướng dẫn. Điều này 
sẽ giúp cung cấp thông tin cho bạn trong các cuộc 
đàm phán thị trường.

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/ 
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