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HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA CHÍNH PHỦ
HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAM

PHỤ LỤC A
SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Theo Điều V của Hiệp định này: Mỗi Bên, phù hợp với luật pháp của mình và các Hiệp định song
phương liên quan đến sở hữu trí tuệ đã được ký kết hoặc sẽ được ký kết giữa các Bên, bảo đảm bảo
hộ một cách đầy đủ và hiệu quả tài sản trí tuệ được tạo ra hoặc sử dụng cho các hoạt động hợp tác
trong khuôn khổ Hiệp định này. Trừ khi các Bên có thoả thuận khác, các thoả thuận cụ thể liên quan
đến phạm vi, việc phân chia quyền và lợi ích và việc giải quyết tranh chấp liên quan đến các quyền
sở hữu trí tuệ được quy định tại Phụ lục này.

I. PHẠM VI

1. Các quy định trong Phụ lục này được áp dụng cho tất cả các hoạt động hợp tác trong khuôn
khổ Hiệp định này,  trừ khi  các  Bên hoặc  Đại  diện do  các  Bên chỉ định có  các  thoả thuận
riêng khác. Mỗi Bên hoặc Đại diện do mỗi Bên chỉ định có quyền đề xuất các quy định để
lựa chọn về việc phân chia quyền sở hữu trí tuệ trong các thoả thuận thi hành riêng cho các
hoạt động hợp tác, nếu được sự đồng ý của Bên kia.

2. Vì những mục đích của Hiệp định này, khái niệm "Sở hữu Trí tuệ" được hiểu theo nghĩa quy
định tại Điều 1.2 Hiệp định của WTO về các khía canh liên quan đến thương mại của quyền
sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS), 1994.

3. Việc chấm dứt hiệu lực hoặc hết hạn hiệu lực của Hiệp định này sẽ không ảnh hưởng đến
các quyền và nghĩa vụ quy định trong Phụ lục này.

II. PHÂN CHIA QUYỀN

1. Mỗi Bên đảm bảo rằng Bên kia có thể đạt được các quyền sở hữu trí tuệ được phân chia theo
Phụ lục này từ những người tham gia của mình thông qua các hợp đồng hoặc các hình thức
hợp pháp khác.

2. Việc phân chia các quyền và lợi ích đối với sở hữu trí tuệ được tạo ra hoặc được sử dụng
trong tiến trình của các hoạt động hợp tác giữa một Bên và công dân của Bên đó được xác
định theo luật quốc gia và thông lệ của Bên đó.

3. Mỗi bên sẽ được cấp một lixăng không độc quyền, không thể bị thu hồi và miễn phí, có giá
trị tại tất cả các nước nhằm mục đích dịch, nhân bản, và phổ biến công khai các bài báo, báo
cáo, sách khoa học và kỹ thuật được tạo ra từ sự hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định này. Tất
cả các  bản sao  công trình  có  bản quyền tác  giả được  biên  soạn theo  qui  định này  khi  phổ
biến công khai phải  ghi rõ họ tên các tác giả,  trừ khi tác giả tuyên bố từ chối  việc ghi tên
mình.

4. Các quyền đối với tất cả các hình thức sở hữu trí tuệ khác ngoài các quyền được đề cập tại
điểm 2.3 trên đây, được phân chia như sau:

5. Các  cộng tác  viên  nghiên  cứu,  chẳng hạn các  nhà  khoa  học  được  mời  hợp tác  nghiên  cứu
chủ yếu để nâng cao trình độ của họ, sẽ được nhận các quyền sở hữu trí tuệ theo các chính
sách của cơ quan nghiên cứu chủ quản áp dụng đối với các nhà nghiên cứu của mình. Ngoài
ra, mỗi cộng tác viên nghiên cứu là tác giả sáng chế sẽ được quyền chia một phần của bất kỳ
khoản tiền nào mà cơ quan chủ quản thu được do việc bán lixăng của sở hữu trí tuệ đó.

6. Đối với sở hữu trí tuệ được tạo ra trong quá trình nghiên cứu chung, ví dụ, khi các Bên, các
cơ quan tham gia, hoặc các cán bộ tham gia nghiên cứu đã có thoả thuận trước về phạm vi
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công việc, mỗi Bên có quyền giành quyền và lợi ích tại lãnh thổ của mình, nếu hình thức sở
hữu trí tuệ được pháp luật của Bên đó bảo hộ. Các quyền và lợi ích tại các nước thứ ba sẽ
được xác định tại các thoả thuận thi hành. Nếu công trình nghiên cứu không được coi là
"nghiên cứu chung" trong các thoả thuận thi hành liên quan, thì các quyền sở hữu trí tuệ nảy
sinh từ việc nghiên cứu đó sẽ được phân chia theo mục 2.4.a trên đây. Ngoài ra, mỗi cá nhân
là tác giả sáng chế sẽ được quyền chia một phần của bất kỳ khoản tiền nào mà mỗi cơ quan
thu được do việc bán lixăng sở hữu trí tuệ đó.

7. Không phụ thuộc mục 2.4.b, nếu một Bên tin rằng một dự án cụ thể có thể dẫn đến hoặc đã
dẫn đến việc tạo ra một sở hữu trí tuệ không được pháp luật của Bên kia bảo hộ, các Bên sẽ
ngay lập tức thảo luận với nhau nhằm xác định việc phân chia quyền sở hữu trí tuệ đó. Nếu
không thể đạt được thoả thuận trong vòng ba tháng tính từ ngày bắt đầu thảo luận, việc hợp
tác về dự án đó sẽ bị chấm dứt theo yêu cầu của bất kỳ Bên nào.

III. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ nảy sinh trong khuôn khổ Hiệp định này được giải quyết
thông qua các cuộc thảo luận giữa các tổ chức tham gia liên quan, hoặc nếu cần thiết, giữa các Bên
hoặc Đại diện do các Bên chỉ định. Trên cơ sở thoả thuận giữa các Bên, tranh chấp sẽ được trình lên
một toà án trọng tài để có một phán quyết có hiệu lực bắt buộc, phù hợp với các quy định của luật
pháp quốc tế. Các quy tắc phân xử của Uỷ ban luật thương mại quốc tế của Liên hợp quốc
(UNCITRAL) sẽ được áp dụng, trừ khi các Bên hoặc Đại diện do các Bên chỉ định có thoả thuận
khác bằng văn bản.

IV. THÔNG TIN BÍ MẬT KINH DOANH

Khi thông tin được xác định, có tính đến yếu tố thời hiệu, là bí mật kinh doanh, được sử dụng hoặc
tạo ra trong khuôn khổ Hiệp định này, mỗi Bên và những người tham gia của họ phải bảo vệ các
thông tin đó phù hợp với luật pháp, qui định và thông lệ hành chính hiện hành. Thông tin được coi
là "bí mật kinh doanh" nếu người có thông tin đó có thể thu được lợi ích kinh tế nhờ việc sử dụng
chúng hoặc đạt được lợi thế cạnh tranh so với những người không có thông tin đó, thông tin đó
không phải là hiểu biết thông thường hoặc sẵn có được từ các nguồn công khai khác, và chủ sở hữu
đã không bộc lộ thông tin đó từ trước mà không kèm theo nghĩa vụ bảo mật, có tính đến yếu tố thời
hiệu.
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