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PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG
NGHỆ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Số: 04/2010/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP
ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử phạt
vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và
Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ;
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số
49/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi
phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ như sau:
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Thông tư này hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển
giao công nghệ đối với tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm
hành chính được quy định tại Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm
2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động
chuyển giao công nghệ (dưới đây gọi tắt là Nghị định 49).
2. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
a) Hình thức xử phạt trục xuất
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Hình thức xử phạt trục xuất áp dụng theo quy định tại Điều 15 và Điều 31 Pháp
lệnh Xử lý vi phạm hành chính.
b) Hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép chuyển giao công nghệ,
Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.
Hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép chuyển giao công nghệ
(dưới đây gọi tắt là Giấy phép) áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy
phép để chuyển giao một hoặc một số công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn
chế chuyển giao, có hành vi vi phạm các quy định của Nghị định 49 trong quá trình
thực hiện chuyển giao và hành vi đó có quy định hình thức xử phạt tước quyền sử
dụng Giấy phép.
Hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng
chuyển giao công nghệ (dưới đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) áp dụng đối với tổ
chức, cá nhân chuyển giao các công nghệ không thuộc Danh mục công nghệ cấm
chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao nhưng có đăng ký chuyển
giao với Bộ KH&CN hoặc Sở KH&CN và được cấp Giấy chứng nhận để được
hưởng ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước, mà có hành vi vi phạm các quy định của Nghị
định 49 trong quá trình thực hiện chuyển giao và hành vi đó có quy định hình thức
xử phạt tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận.
Việc tước quyền sử dụng Giấy phép, Giấy chứng nhận phải được ghi trong quyết
định xử phạt. Trường hợp tước quyền sử dụng có thời hạn thì phải ghi rõ thời hạn
trong quyết định. Đồng thời trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định
xử phạt, người ra quyết định phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp Giấy
phép, Giấy chứng nhận biết việc tước quyền sử dụng Giấy phép, Giấy chứng nhận.
Trong thời gian bị tước quyền sử dụng Giấy phép, Giấy chứng nhận thì tổ chức
và cá nhân vi phạm không được tiếp tục thực hiện các nội dung trong Giấy phép,
Giấy chứng nhận cho phép.
Khi hết thời hạn tước quyền sử dụng và tổ chức, cá nhân bị xử phạt thực hiện
xong quyết định xử phạt thì người quyết định xử phạt giao lại Giấy phép, Giấy
chứng nhận cho tổ chức, cá nhân đã bị tước Giấy phép, Giấy chứng nhận. Việc giao
lại Giấy phép, Giấy chứng nhận phải được lập thành biên bản.
c) Biện pháp khắc phục hậu quả
Các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 5 Điều 5 và khoản 4 Điều 7
Nghị định 49 được áp dụng theo thứ tự như sau:
- Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất sản phẩm, thiết bị công
nghệ liên quan đến hành vi vi phạm;
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- Trong trường hợp không thể áp dụng được biện pháp buộc đưa ra khỏi lãnh thổ
Việt Nam hoặc buộc tái xuất sản phẩm, thiết bị công nghệ liên quan đến hành vi vi
phạm thì áp dụng biện pháp buộc tiêu hủy;
Biện pháp buộc khắc phục những hậu quả xấu về sức khỏe quy định tại điểm b
khoản 3 Điều 6 Nghị định 49: là việc buộc tổ chức, cá nhân vi phạm phải tổ chức
khám, chữa bệnh, phục hồi sức khỏe cho những người bị ảnh hưởng do hành vi vi
phạm gây ra.
Quá trình tổ chức khám, chữa bệnh cho người bị ảnh hưởng phải đảm bảo các
nguyên tắc:
- Sức khỏe của người bị ảnh hưởng phải có nguyên nhân từ hành vi vi phạm gây
ra, tức là có mối quan hệ nhân - quả giữa hành vi vi phạm với sự tổn hại sức khỏe
của người bị ảnh hưởng;
- Ảnh hưởng đến đâu, khắc phục đến đó.
Việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả nêu trên thực hiện theo quy định
tại các điều 20, 21, 21a và khoản 2 Điều 61 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.
II. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH
1. Hành vi lợi dụng hoạt động chuyển giao công nghệ làm tổn hại đến lợi ích
quốc phòng, an ninh, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại
Điều 5 Nghị định 49: là việc tổ chức, cá nhân dựa vào các điều kiện thuận lợi do
chính sách, pháp luật khuyến khích phát triển công nghệ của nhà nước tạo ra, để
thực hiện việc chuyển giao công nghệ nhằm làm tổn hại lợi ích quốc phòng, an ninh,
quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu
trách nhiệm hình sự.
2. Hành vi chuyển giao các công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm trái đạo đức,
không phù hợp với bản sắc, thuần phong mỹ tục của dân tộc quy định tại điểm a
khoản 1 Điều 6 Nghị định 49: là việc tổ chức, cá nhân đã chuyển giao các công nghệ
không thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao nhưng sản phẩm của công nghệ
đó tạo ra có thể làm sai lệch, ảnh hưởng xấu những chuẩn mực quan hệ giữa người
với người, giữa cá nhân với tập thể, xã hội hoặc những phong tục tốt đẹp, lành mạnh
được xã hội ghi nhận và tôn trọng.
Trong quá trình xem xét, xác định yếu tố “trái đạo đức, không phù với bản sắc,
thuần phong mỹ tục của dân tộc”, cơ quan có thẩm quyền thanh tra, xử phạt căn cứ
vào tình hình thực tế, ý kiến chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa
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ở địa phương để kết luận, ban hành quyết định xử phạt và chịu trách nhiệm đối với
quyết định của mình.
3. Hành vi chuyển giao công nghệ gây hậu quả xấu đến sức khỏe con người quy
định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 49: là việc tổ chức, cá nhân đã chuyển
giao các công nghệ mà chính quá trình thực hiện công nghệ đó hoặc các sản phẩm do
công nghệ đó tạo ra có thể gây hậu quả xấu đến sức khỏe con người. Nếu công nghệ
chuyển giao đó lại thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao thì xử phạt theo quy
định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 49.
4. Hành vi chuyển giao công nghệ để sản xuất các sản phẩm mà pháp luật Việt
Nam cấm sản xuất quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định 49: là việc tổ
chức, cá nhân đã chuyển giao các công nghệ không thuộc Danh mục công nghệ cấm
chuyển giao nhưng sản phẩm do công nghệ đó tạo ra thuộc Danh mục hàng hóa, dịch
vụ cấm kinh doanh được ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12
tháng 6 năm 2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh
doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
5. Hành vi chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển
giao và Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao quy định tại Điều 7 Nghị định
49: là việc tổ chức, cá nhân đã chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ
cấm chuyển giao hoặc chuyển giao trái phép công nghệ thuộc Danh mục công nghệ
hạn chế chuyển giao quy định trong các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số
133/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
6. Hành vi chuyển giao công nghệ không thuộc quyền sở hữu của mình quy
định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định 49: là việc tổ chức, cá nhân đã chuyển
giao cho một tổ chức, cá nhân khác một công nghệ nào đó không thuộc quyền sở
hữu của mình. Tổ chức, cá nhân chuyển giao có thể biết hoặc không biết công nghệ
thuộc sở hữu của ai nhưng vi phạm được xác định nếu thực hiện việc chuyển giao
công nghệ đó.
Ví dụ: Viện nghiên cứu A cùng Công ty B được giao thực hiện dự án nghiên
cứu hoàn thiện công nghệ C do ngân sách nhà nước đầu tư kinh phí. Kết thúc dự
án, Nhà nước đã giao quyền chủ sở hữu kết quả nghiên cứu và công nghệ được tạo
ra cho Công ty B. Tuy nhiên, Viện nghiên cứu A đã tự ý chuyển giao công nghệ đó
cho Công ty D. Như vậy, Viện nghiên cứu A đã vi phạm quy định điểm a khoản 2
Điều 8 Nghị định 49.
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7. Hành vi chuyển giao công nghệ mà công nghệ đó không thuộc quyền được
chuyển giao quyền sử dụng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 49: là việc
một tổ chức, cá nhân chỉ được quyền sử dụng công nghệ, không được quyền chuyển
giao quyền sử dụng nhưng đã tự ý chuyển giao quyền sử dụng công nghệ đó cho một
tổ chức, cá nhân khác.
Ví dụ: Công ty A ký hợp đồng chuyển giao công nghệ làm men bia với công ty B.
Trong Hợp đồng có quy định công ty B chỉ được quyền sử dụng công nghệ, không
được chuyển giao cho bên thứ ba, theo khoản 3 Điều 13 Luật Chuyển giao công nghệ.
Nhưng công ty B đã chuyển giao tiếp quyền sử dụng công nghệ làm men bia cho công
ty C. Như vậy, công ty B đã vi phạm điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 49.
Trường hợp trong Hợp đồng không quy định về nội dung nêu trên thì việc
chuyển giao cho bên thứ ba của Công ty B không vi phạm điểm b khoản 2 Điều 8
Nghị định 49.
8. Hành vi gian lận, lừa dối trong việc lập hợp đồng chuyển giao công nghệ để
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc được cấp
Giấy phép chuyển giao công nghệ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định 49:
là việc tổ chức, cá nhân lập hợp đồng chuyển giao công nghệ có những điều khoản
không trung thực nhằm mục đích được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp
Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc Giấy phép chuyển
giao công nghệ.
9. Hành vi không báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công
nghệ khi phổ biến, chuyển giao có tổ chức các công nghệ nuôi trồng, bảo quản,
chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ở vùng nông thôn, miền
núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh
tế xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định 49:
là việc tổ chức, cá nhân không báo cáo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà
nước về khoa học và công nghệ ở địa phương trước khi thực hiện chuyển giao
một cách có tổ chức công nghệ nuôi trồng, bảo quản, chế biến sản phẩm nông
nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ở vùng nông thôn, miền núi, hoặc địa bàn có điều
kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó
khăn quy định tại Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định
số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
10. Hành vi tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng
chuyển giao công nghệ mà không thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã xác nhận
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đăng ký hợp đồng khi hủy bỏ hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 49:
là việc tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển
giao công nghệ để được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước nhưng khi hợp đồng
bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên hủy, các bên tham gia hợp đồng thống
nhất hủy hoặc các nguyên nhân khác dẫn đến hợp đồng bị hủy bỏ, mà trong thời hạn
90 ngày kể từ ngày hủy bỏ hợp đồng đã không thông báo bằng văn bản cho cơ quan
quản lý nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.
Đối tượng bị xử phạt theo quy định này là tổ chức, cá nhân đã thay mặt các bên
liên quan để gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ với cơ quan quản
lý nhà nước có thẩm quyền.
11. Hành vi gian lận, giả mạo để được hưởng hỗ trợ, ưu đãi của chính sách
khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị
định 49: là việc tổ chức, cá nhân đã có hành vi không trung thực (sử dụng giấy tờ giả,
sửa chữa, tẩy xóa các nội dung…) trong việc lập, kê khai, nộp hồ sơ để các cơ quan
có thẩm quyền xét duyệt, cho hưởng hỗ trợ, ưu đãi theo chính sách khuyến khích,
thúc đẩy chuyển giao công nghệ.
12. Hành vi gây khó khăn cho hoạt động thanh tra, kiểm tra quy định tại điểm e
khoản 2 Điều 14 Nghị định 49: là việc hành vi của tổ chức, cá nhân tạo ra các tình
huống làm người có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra gặp khó khăn trong hoạt động
thanh tra, kiểm tra hoặc không thể tiếp tục thực thi công vụ của mình.
Ví dụ:
- Đại diện tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, kiểm tra cử người không đủ
thẩm quyền hoặc không ủy quyền cho người đủ điều kiện để làm việc với đoàn thanh
tra, kiểm tra;
- Đại diện tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, kiểm tra không chấp hành yêu
cầu hợp pháp của người có thẩm quyền đang tiến hành thanh tra, kiểm tra.
III. THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
1. Thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động
chuyển giao công nghệ thực hiện theo quy định tại các điều 15, 16, 17 và 18 Nghị
định 49.
2. Trong trường hợp những người quy định tại các điều 17 và 18 Nghị định 49
đang thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm hành chính nhưng không thuộc
thẩm quyền xử phạt của mình thì phải kịp thời lập biên bản và trong thời hạn 10 ngày
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làm việc kể từ ngày lập biên bản, chuyển biên bản đó đến người có thẩm quyền quy
định tại các điều 15 và 16 Nghị định 49 để tiến hành xử phạt.
Việc lập biên bản về vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 55
Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.
3. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ
thực hiện theo quy định tại các điều 54, 55, 56 và 57 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành
chính. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định xử phạt, người có
thẩm quyền xử phạt phải có thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ
nơi đặt trụ sở của tổ chức, cá nhân bị xử phạt.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2010.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan,
đơn vị phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để phối hợp, giải quyết./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Quân

