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CHÍNH PHỦ  

________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

___________ 

 

ĐIỀU LỆ 

Sáng kiến 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP 

 ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ) 

______ 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Điều lệ này quy định chi tiết về điều kiện, thủ tục công nhận sáng kiến, 

quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng kiến và người 

tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu, các biện pháp thúc đẩy hoạt động 

sáng kiến và quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến. 

2. Điều lệ này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá 

nhân nước ngoài có hoạt động sáng kiến tại Việt Nam. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Điều lệ này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Hoạt động sáng kiến” bao gồm các hoạt động tạo ra, áp dụng sáng kiến, 

công nhận sáng kiến, thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan đến sáng kiến. 

2. “Chuyển giao sáng kiến” là việc truyền đạt toàn bộ kiến thức, thông tin 

về sáng kiến để người được chuyển giao có thể áp dụng sáng kiến. 

3. “Áp dụng sáng kiến lần đầu” là việc áp dụng sáng kiến lần đầu tiên, kể cả 

áp dụng thử. 

4. “Cơ sở” là cơ quan, tổ chức được thành lập theo pháp luật, có thể nhân 

danh chính mình tham gia quan hệ pháp luật dân sự một cách độc lập. 

5. “Tác giả sáng kiến” là người trực tiếp tạo ra sáng kiến bằng chính lao 

động sáng tạo của mình. Đồng tác giả sáng kiến là những tác giả cùng nhau tạo ra 

sáng kiến. 



 4 

6. “Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến” là cơ quan, tổ chức, cá nhân đầu tư kinh 

phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật dưới hình thức giao việc, thuê việc hoặc các 

hình thức khác cho tác giả để tạo ra sáng kiến. 

Tác giả sáng kiến đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến nếu không có cơ 

quan, tổ chức, cá nhân nào giao việc, thuê việc hoặc đầu tư kinh phí, phương tiện 

vật chất - kỹ thuật cho tác giả để tạo ra sáng kiến đó. 

Điều 3. Sáng kiến 

1. Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, 

hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp), được cơ sở 

công nhận nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có tính mới trong phạm vi cơ sở đó; 

b) Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở đó và có khả năng mang lại 

lợi ích thiết thực; 

c) Không thuộc đối tượng bị loại trừ quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Các đối tượng sau đây không được công nhận là sáng kiến: 

a) Giải pháp mà việc công bố, áp dụng giải pháp trái với trật tự công cộng 

hoặc đạo đức xã hội; 

b) Giải pháp là đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy 

định của pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến. 

Điều 4. Tính mới và khả năng mang lại lợi ích thiết thực của sáng kiến 

1. Một giải pháp được coi là có tính mới trong phạm vi một cơ sở nếu tính 

đến trước ngày nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, hoặc ngày bắt đầu áp dụng 

thử hoặc áp dụng lần đầu (tính theo ngày nào sớm hơn), trong phạm vi cơ sở đó, 

giải pháp đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

a) Không trùng với nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến nộp 

trước; 

b) Chưa bị bộc lộ công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật 

đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được; 

c) Không trùng với giải pháp của người khác đã được áp dụng hoặc áp dụng 

thử, hoặc đưa vào kế hoạch áp dụng, phổ biến hoặc chuẩn bị các điều kiện để áp 

dụng, phổ biến; 

d) Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải 

thực hiện. 
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2. Một giải pháp được coi là có khả năng mang lại lợi ích thiết thực nếu việc 

áp dụng giải pháp đó có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế (ví dụ nâng cao năng 

suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng 

cao hiệu quả kỹ thuật), hoặc lợi ích xã hội (ví dụ nâng cao điều kiện an toàn lao 

động, cải thiện điều kiện sống, làm việc, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người). 

Chương II 

CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 

Điều 5. Yêu cầu công nhận sáng kiến 

1. Tác giả sáng kiến có thể yêu cầu công nhận sáng kiến tại các cơ sở sau 

đây: 

a) Tại cơ sở là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến; 

b) Tại cơ sở được tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận 

giữa hai bên, với điều kiện chủ đầu tư tạo ra sáng kiến từ chối công nhận sáng 

kiến và không có thỏa thuận khác với tác giả sáng kiến; 

c) Tại cơ sở được tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận 

giữa hai bên, trong trường hợp tác giả sáng kiến đồng thời là chủ đầu tư tạo ra 

sáng kiến. 

2. Đối với giải pháp đã được áp dụng, thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu 

công nhận sáng kiến là 01 năm kể từ ngày sáng kiến được đưa vào áp dụng lần 

đầu. 

3. Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Tên cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến; 

b) Tác giả sáng kiến, hoặc các đồng tác giả sáng kiến (nếu có) và tỷ lệ đóng 

góp của từng đồng tác giả; 

c) Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến; 

d) Tên sáng kiến; lĩnh vực áp dụng; mô tả bản chất của sáng kiến, trong đó 

chỉ rõ những thông tin cần được bảo mật (nếu có); 

đ) Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến; 

e) Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có); 

g) Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng 

kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã áp dụng sáng kiến (nếu có) và theo ý kiến 

của tác giả sáng kiến. 
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Điều 6. Tiếp nhận, xem xét đơn yêu cầu công nhận sáng kiến 

1. Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến theo quy định tại khoản 1 Điều 

5 có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, hỗ trợ tác 

giả sáng kiến hoàn thiện đơn và có trách nhiệm xét công nhận sáng kiến theo quy 

định tại Điều lệ này. 

2. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn yêu cầu công nhận 

sáng kiến, cơ sở có trách nhiệm xem xét đơn theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và 

thực hiện các thủ tục sau đây: 

a) Thông báo cho tác giả sáng kiến về thiếu sót của đơn và ấn định thời hạn 

01 tháng để tác giả sửa chữa bổ sung, gửi lại; 

b) Thông báo cho tác giả sáng kiến về việc chấp nhận đơn, ghi nhận các 

thông tin liên quan của đơn và lưu giữ hồ sơ đơn phù hợp với quy định; 

c) Thông báo cho tác giả rõ lý do nếu từ chối chấp nhận đơn. 

Điều 7. Xét công nhận sáng kiến 

1. Việc xét công nhận sáng kiến được thực hiện trong thời hạn 03 tháng kể 

từ ngày chấp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến theo quy định tại khoản 2 

Điều 6 hoặc từ ngày hoàn thành việc áp dụng lần đầu, nếu sáng kiến được áp dụng 

lần đầu sau khi đơn được chấp nhận. Cơ sở xét công nhận sáng kiến đánh giá đối 

tượng nêu trong đơn theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 và thực hiện các thủ tục 

sau đây: 

a) Công nhận sáng kiến và cấp Giấy chứng nhận sáng kiến cho tác giả sáng 

kiến, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này; 

b) Từ chối công nhận sáng kiến trong trường hợp đối tượng nêu trong đơn 

không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 và Điều 4 và thông báo bằng văn 

bản cho tác giả sáng kiến, trong đó nêu rõ lý do từ chối. 

2. Giấy chứng nhận sáng kiến phải có các thông tin sau đây: 

a) Tên cơ sở công nhận sáng kiến; 

b) Tên sáng kiến được công nhận; 

c) Tác giả sáng kiến hoặc các đồng tác giả sáng kiến; 

d) Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến; 

đ) Tóm tắt nội dung sáng kiến; lợi ích kinh tế - xã hội có thể thu được do 

việc áp dụng sáng kiến; 

e) Những thông tin thích hợp khác do cơ sở công nhận sáng kiến quyết 

định. 

3. Việc xét công nhận sáng kiến do người đứng đầu cơ sở xét công nhận 

sáng kiến quyết định. 
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4. Trường hợp sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương 

tiện vật chất - kỹ thuật, nếu người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến chính là 

tác giả sáng kiến thì việc công nhận sáng kiến phải được sự chấp thuận của cơ 

quan quản lý theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp cơ sở xét công nhận sáng kiến là cơ quan, tổ chức của Nhà 

nước, việc công nhận sáng kiến phải được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của 

cơ sở đó chấp thuận; 

b) Trường hợp cơ sở xét công nhận sáng kiến không phải là cơ quan, tổ 

chức của Nhà nước, việc công nhận sáng kiến phải được Sở Khoa học và Công 

nghệ tại địa phương nơi cơ sở đó đóng trụ sở hoặc cơ quan, tổ chức nhà nước trực 

tiếp thực hiện việc đầu tư tạo ra sáng kiến chấp thuận. 

Điều 8. Hội đồng sáng kiến 

1. Người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến có thể thành lập Hội đồng 

sáng kiến để đánh giá giải pháp được yêu cầu công nhận sáng kiến làm căn cứ 

quyết định việc công nhận sáng kiến. 

Trường hợp sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương 

tiện vật chất - kỹ thuật và người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến chính là 

tác giả sáng kiến thì sáng kiến đó phải được đánh giá thông qua Hội đồng sáng 

kiến. 

2. Hội đồng sáng kiến bao gồm những người có trình độ chuyên môn về 

lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, đại diện của tổ chức công đoàn nơi 

tác giả là công đoàn viên và các thành phần khác theo quyết định của người đứng 

đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến. 

3. Hội đồng sáng kiến có nhiệm vụ tổ chức đánh giá một cách khách quan, 

trung thực giải pháp được yêu cầu công nhận sáng kiến theo các điều kiện quy 

định tại Điều 3 và Điều 4 Điều lệ này và lập báo cáo đánh giá, trong đó phản ánh 

đầy đủ ý kiến của các thành viên, kết quả biểu quyết của Hội đồng. 

Chương III 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TẠO RA SÁNG KIẾN,  

TÁC GIẢ SÁNG KIẾN VÀ NGƯỜI THAM GIA TỔ CHỨC  

ÁP DỤNG SÁNG KIẾN LẦN ĐẦU 

Điều 9. Quyền của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng kiến và 

người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu 

1. Đối với sáng kiến đã được công nhận, chủ đầu tư tạo ra sáng kiến có các 

quyền sau đây: 

a) Áp dụng sáng kiến; 
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b) Chuyển giao sáng kiến cho tổ chức, cá nhân khác áp dụng theo quy định 

của pháp luật. 

2. Đối với sáng kiến đã được công nhận, tác giả sáng kiến có các quyền sau 

đây: 

a) Được ghi nhận là tác giả sáng kiến trong Giấy chứng nhận sáng kiến và 

được nêu danh tác giả sáng kiến khi sáng kiến được phổ biến, giới thiệu; 

b) Nhận thù lao theo quy định tại Điều 10; 

c) Hưởng các chế độ khuyến khích khác theo quy định của pháp luật về thi 

đua, khen thưởng và pháp luật về khoa học và công nghệ; 

d) Áp dụng và chuyển giao sáng kiến cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường 

hợp sáng kiến là đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chủ đầu tư tạo ra sáng 

kiến và trường hợp giữa tác giả sáng kiến và chủ đầu tư tạo ra sáng kiến có thỏa 

thuận khác; 

đ) Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này, trong trường hợp tác giả sáng 

kiến đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến. 

3. Đối với sáng kiến đã được công nhận, người tham gia tổ chức áp dụng 

sáng kiến lần đầu có quyền nhận thù lao theo quy định tại Điều 10. 

4. Việc áp dụng, chuyển giao sáng kiến quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này không được xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ, các 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và không được trái với quy 

định của pháp luật. 

Điều 10. Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ 

chức áp dụng sáng kiến lần đầu 

1. Trước khi kết thúc 4 năm kể từ ngày sáng kiến được công nhận, nếu chủ 

đầu tư tạo ra sáng kiến áp dụng sáng kiến hoặc chuyển giao sáng kiến cho tổ chức, 

cá nhân khác áp dụng thì có nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng kiến và những 

người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu theo thỏa thuận giữa các bên, 

hoặc theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này trong trường hợp các bên 

không có thỏa thuận. 

2. Trường hợp chủ đầu tư tạo ra sáng kiến là tổ chức kinh tế hoặc là đơn vị 

sự nghiệp có thu và hạch toán độc lập, nếu giữa tác giả sáng kiến và chủ đầu tư tạo 

ra sáng kiến không có thỏa thuận thì việc trả thù lao cho tác giả sáng kiến được 

thực hiện theo quy định sau đây: 



 9 

a) Thù lao trả hàng năm trong 3 năm đầu tiên áp dụng sáng kiến, trả trong 

thời hạn 01 tháng tính từ ngày kết thúc mỗi năm áp dụng, với mức tối thiểu 7% 

tiền làm lợi thu được do áp dụng sáng kiến của mỗi năm, trường hợp không tính 

được tiền làm lợi do áp dụng sáng kiến thì trả với mức tối thiểu 5 lần mức lương 

tối thiểu chung theo quy định của Nhà nước tại thời điểm trả thù lao; 

b) Thù lao trả trong 3 năm kể từ ngày sáng kiến được công nhận, cho mỗi 

lần chuyển giao sáng kiến cho tổ chức, cá nhân khác áp dụng, trả trong thời hạn 01 

tháng tính từ ngày nhận thanh toán của mỗi lần chuyển giao, với mức tối thiểu 

15% giá chuyển giao. 

3. Trường hợp chủ đầu tư tạo ra sáng kiến không phải là tổ chức kinh tế và 

không phải là đơn vị sự nghiệp có thu và hạch toán độc lập, nếu giữa tác giả sáng 

kiến và chủ đầu tư tạo ra sáng kiến không có thỏa thuận thì việc trả thù lao cho tác 

giả sáng kiến được thực hiện như trường hợp không tính được tiền làm lợi do áp 

dụng sáng kiến quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. 

4. Nghĩa vụ trả thù lao cho những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến 

lần đầu được thực hiện cùng lúc với mỗi lần trả thù lao cho tác giả sáng kiến, với 

mức tối thiểu 20% mức thù lao cho tác giả sáng kiến nếu giữa những người tham 

gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu và chủ đầu tư tạo ra sáng kiến không có 

thỏa thuận khác. 

5. Mức thù lao quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này được trả chung 

cho tất cả các đồng tác giả, thù lao quy định tại khoản 4 Điều này được trả chung 

cho tất cả những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu và những 

người này tự thỏa thuận việc phân chia. 

Điều 11. Xác định tiền làm lợi do áp dụng sáng kiến 

1. Tiền làm lợi do áp dụng sáng kiến là tổng số tiền tiết kiệm từ tất cả các 

khoản lợi trực tiếp có được từ việc áp dụng sáng kiến, sau khi đã trừ các chi phí 

phát sinh do việc áp dụng sáng kiến. 

2. Tiền làm lợi trực tiếp được xác định trên cơ sở so sánh thực trạng kinh tế, 

kỹ thuật trước và sau khi áp dụng sáng kiến. 

3. Tiền làm lợi gián tiếp từ việc áp dụng sáng kiến không được tính khi xác 

định tiền làm lợi. 

Điều 12. Nghĩa vụ của tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp 

dụng sáng kiến lần đầu 

1. Tác giả sáng kiến có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Cung cấp đầy đủ các thông tin về sáng kiến đến mức có thể áp dụng được 

cho cơ sở công nhận sáng kiến; 
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b) Tham gia triển khai áp dụng sáng kiến lần đầu; 

c) Giữ bí mật thông tin về sáng kiến theo thỏa thuận với chủ đầu tư tạo ra 

sáng kiến và theo quy định của pháp luật; 

d) Trả thù lao cho những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu 

theo quy định tại Điều 10, trong trường hợp tác giả đồng thời là chủ đầu tư tạo ra 

sáng kiến. 

2. Người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu có các nghĩa vụ sau 

đây: 

a) Cung cấp các thông tin chi tiết về việc áp dụng sáng kiến cho tổ chức xét 

công nhận sáng kiến; 

b) Giữ bí mật thông tin theo thỏa thuận với chủ đầu tư tạo ra sáng kiến và 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ liên quan đến sáng kiến được bảo hộ quyền 

sở hữu trí tuệ 

Trong trường hợp đối tượng là sáng kiến đã được công nhận, sau đó được 

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì từ thời điểm quyền sở hữu trí tuệ được xác lập, các 

quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ được áp dụng đối với đối tượng đó, thay 

thế các quy định về sáng kiến. 

Chương IV 

CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN 

Điều 14. Phổ biến sáng kiến 

1. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương có trách nhiệm thực hiện các biện pháp sau đây để phổ biến sáng kiến thuộc 

lĩnh vực quản lý của mình: 

a) Tổ chức dịch vụ môi giới chuyển giao sáng kiến và các hình thức giao 

dịch về sáng kiến (hội chợ, triển lãm…) hỗ trợ việc chuyển giao sáng kiến được 

tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, hoặc sáng 

kiến của cá nhân, tổ chức không có đủ năng lực để áp dụng; 

b) Hỗ trợ việc triển khai áp dụng sáng kiến lần đầu, thỏa thuận và phối hợp 

với chủ đầu tư tạo ra sáng kiến để công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi đối với 

những sáng kiến có khả năng áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích to lớn cho xã 

hội; 

c) Công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi các sáng kiến là giải pháp quản lý và 

giải pháp tác nghiệp trong lĩnh vực quản lý hành chính, sự nghiệp của Nhà nước 

và các sáng kiến tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ 

thuật. 
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2. Cơ quan, tổ chức trực tiếp cung cấp dịch vụ môi giới được thu phí môi 

giới theo mức thỏa thuận với chủ đầu tư tạo ra sáng kiến. 

Điều 15. Khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo 

1. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật tổ chức thực hiện các biện pháp sau đây nhằm khuyến khích 

quần chúng tham gia các phong trào thi đua sáng tạo: 

a) Tổ chức các hội thi sáng tạo, triển lãm kết quả lao động sáng tạo, Tuần lễ 

Sáng kiến quốc gia, tổng kết và khen thưởng hoạt động sáng kiến hàng năm và các 

hoạt động khác để tôn vinh tổ chức, cá nhân điển hình và biểu dương các sáng 

kiến có thể áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội; 

b) Tổ chức các diễn đàn cho hoạt động sáng kiến, như trang tin điện tử, câu 

lạc bộ sáng tạo; phổ biến, tuyên truyền về các tổ chức, cá nhân điển hình trong 

phong trào thi đua sáng tạo. 

2. Các cơ sở công nhận sáng kiến, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương có thể áp dụng các biện pháp sau đây nhằm 

khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tạo ra và 

áp dụng sáng kiến: 

a) Ưu tiên xem xét nâng lương, nâng bậc thợ, đào tạo nâng cao trình độ và 

các chế độ phúc lợi khác cho tác giả sáng kiến; 

b) Ưu tiên xem xét, cấp kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên 

cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến. 

3. Các cơ quan, tổ chức sau đây có trách nhiệm tổ chức tổng kết, khen 

thưởng hoạt động sáng kiến ở các ngành, các cấp: 

a) Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Việt Nam đồng chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết, khen 

thưởng hoạt động sáng kiến trong toàn quốc; 

b) Các Sở Khoa học và Công nghệ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật ở địa phương (nếu có), Liên đoàn Lao động và Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh và các Sở, Ban, ngành của địa phương tổ chức tổng kết hoạt động 

sáng kiến của địa phương; 

c) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức tổng kết 

hoạt động sáng kiến của ngành, lĩnh vực tương ứng. 
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Điều 16. Chi phí cho hoạt động sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy 

hoạt động sáng kiến 

1. Chi phí cho hoạt động sáng kiến trong đó có chi phí để tạo ra và áp dụng 

sáng kiến, trả thù lao, trả thưởng cho tác giả sáng kiến và những người tham gia tổ 

chức áp dụng sáng kiến lần đầu được thực hiện như sau: 

a) Các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường 

xuyên được hỗ trợ một phần từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán chi ngân 

sách hàng năm của đơn vị trên cơ sở khả năng thu của đơn vị; 

b) Các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm 100% kinh phí hoạt động thường xuyên 

chi từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; 

c) Các đơn vị sự nghiệp được Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt 

động thường xuyên và các đơn vị, cơ quan khác của Nhà nước (không phải đơn vị 

sự nghiệp) chi trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm. 

2. Chi phí cho hoạt động sáng kiến đối với các doanh nghiệp được tính vào 

chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy 

định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn. 

3. Kinh phí thực hiện các hoạt động nêu tại khoản 1 Điều 15 được trích từ 

nguồn ngân sách chi quản lý nhà nước hàng năm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nguồn ngân sách nhà nước của các 

cơ quan, tổ chức và các nguồn tài trợ khác. 

Các cơ quan nêu tại khoản 1 Điều 15 có trách nhiệm lập kế hoạch và dự trù 

kinh phí hàng năm cho hoạt động sáng kiến. 

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn chi 

tiết việc thi hành các quy định về tài chính trong Nghị định này./. 
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