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THÔNG BÁO 
VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI 

NOTIFICATION ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE 

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển 
giao công nghệ. 

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP gồm 4 chương, 37 điều, 
có một số điểm mới về mức xử phạt, hình thức xử phạt, hành 
vi bị xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. 

Nghị định trên quy định đối với mỗi hành vi vi phạm 
hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển 
giao công nghệ, cá nhân, tổ chức phải chịu một trong các hình 
thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. 

Mức phạt tiền tối đa trong hoạt động khoa học và công 
nghệ, chuyển giao công nghệ đối với cá nhân là 50.000.000 
đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng. 

Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức 
có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình 
thức xử phạt bổ sung sau: a- Tước quyền sử dụng có thời hạn 
từ 01 đến 03 tháng: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa 
học và công nghệ, Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại 
diện, chi nhánh, Giấy phép chuyển giao công nghệ, Giấy 
chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận 
đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công 
nghệ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh 
giá, giám định công nghệ; b- Tịch thu tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính. 

(trang sau) 

 
 
 
 
 

Rất mong sự phản hồi của quý doanh nghiệp về nội dung, hình thức và các quan tâm khác. Mọi thắc mắc và yêu 
cầu liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại đề nghị gửi bằng văn bản, fax, thư điện tử hoặc điện thoại về:                                                      

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất  lượng vàTBT 
Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Hải Dương 

Tại: Số 5 - Đức Minh - Thanh Bình - Tp Hải Dương   ĐT: 0320.3896757   Fax: 0320.3896757 
Website: www.tcvn.gov.vn/haiduong   Email: tbthaiduong@yahoo.com 

TBT HẢI DƯƠNG - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 

     SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI DƯƠNG  
      CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG 

     

        Nhằm thông tin, tư 

vấn kịp thời về tiêu chuẩn, 

quy trình đánh giá hợp 

chuẩn, các quy định mới về 

rào cản thương mại của 

các thành viên WTO với 

các tổ chức liên quan ở 

Hải Dương, để đề phòng 

và hạn chế các vụ kiện 

thương mại liên quan có 

thể xảy ra. 

       Thông báo được gửi 

theo nội dung cụ thể với 

từng nhóm doanh nghiệp, 

theo yêu cầu đặt hàng. 

       In order to notify and 

support enterprises in Hai 

duong on technical 

regulations, standards and 

conformity assessment of 

WTO members on 

technical barriers to trade 

and avoid to face disputes 

concerned. 

       This notification sent 

directly to specific group 

of enteprises concerned. 

Số : 12 
  (25/6/2019) 
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Ngoài hình thức xử phạt trên, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính có thể bị áp dụng 
một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau: 1- Buộc cải chính thông tin sai sự thật; 
2- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; 3- Buộc hủy bỏ 
hồ sơ, tài liệu có số liệu, nội dung sai sự thật; 4- Buộc hủy bỏ báo cáo sai sự thật về tiến 
độ, nội dung, kết quả nghiên cứu; 5- Buộc hoàn trả số tiền đã chiếm dụng bất hợp pháp; 6- 
Buộc nộp lại số tiền đã sử dụng sai mục đích, sử dụng trùng lặp; 7- Buộc nộp lại số tiền 
không hoàn trả đúng hạn; 8- Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, trang thiết bị, phương tiện; 9- Buộc hủy 
bỏ kết quả công nhận giải thưởng; 10- Buộc phân chia đúng tỷ lệ phân chia lợi nhuận thu 
được từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

Về Xử phạt vi phạm hành chính 
Nghị định quy định, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với thành 

viên hội đồng khoa học và công nghệ công bố, cung cấp thông tin liên quan đến quá trình 
đánh giá, nhận xét và kết quả tư vấn khi chưa được sự cho phép của cơ quan quyết định 
thành lập hội đồng; phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không 
đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 
theo quy định tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Đối với những vi phạm về sở hữu, sử dụng kết quả hoạt động khoa học và công 
nghệ, Nghị định quy định phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một 
trong các hành vi sau: Không báo cáo đại diện chủ sở hữu nhà nước về kết quả khai thác, 
chuyển giao hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ; không thông báo với đại diện chủ sở hữu nhà nước khi không 
còn khả năng khai thác quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ; không thực hiện đúng quyết định giao quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 
sau: a- Sử dụng, công bố số liệu, quy trình công nghệ, thông tin liên quan đến kết quả hoạt 
động khoa học và công nghệ thuộc quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức khác để hoàn thiện, 
phát triển công nghệ nhằm thương mại hóa, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ mà chưa 
được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức đó; b- Đăng ký, công bố công trình nghiên cứu khoa 
học của cá nhân, tổ chức khác mà chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức đó; c- Sử 
dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình công nghệ hoặc kết quả nghiên cứu 
của cá nhân, tổ chức khác để đăng ký tham dự triển lãm, cuộc thi, giải thưởng về khoa học 
và công nghệ mà chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức đó. 

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP được ban hành nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng 
bộ của hệ thống pháp luật hiện hành về KH&CN, chuyển giao công nghệ; về xử phạt vi 
phạm hành chính và thanh tra chuyên ngành. Đồng thời, tạo tính răn đe phù hợp, qua đó 
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN, CGCN.  

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2019. 

Tin TBT Hải Dương 

 

                                                                 

 


