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

--------------- 
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

  
 

NGHỊ ĐỊNH 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 133/2008/NĐ-CP  

NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN 
 THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

---------------------- 
CHÍNH PHỦ 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, 

 
 

NGHỊ ĐỊNH: 
 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao 
công nghệ (sau đây viết tắt là Nghị định số 133/2008/NĐ-CP) 

1. Điểm b khoản 1 Điều 7 và điểm d khoản 2 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt và 
tiếng nước ngoài. Trong trường hợp các bên tham gia chuyển giao công nghệ là tổ chức, cá nhân 
Việt Nam thì chỉ cần bản hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt. Hợp đồng phải được các 
bên ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các bên, đóng dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng và 
phụ lục nếu một trong các bên tham gia hợp đồng là tổ chức”. 

2. Điểm a khoản 2 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ theo mẫu nêu tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP”. 

3. Điểm b khoản 2 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng sửa đổi, bổ sung bằng tiếng Việt và tiếng 
nước ngoài. Trong trường hợp các bên tham gia chuyển giao công nghệ là tổ chức, cá nhân Việt 
Nam thì chỉ cần bản hợp đồng chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung bằng tiếng Việt. Hợp đồng 
phải được các bên ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các bên, đóng dấu giáp lai vào các trang 
của hợp đồng và phụ lục nếu một trong các bên tham gia hợp đồng là tổ chức”. 

4. Khoản 3 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ được lập thành 03 bộ, 
trong đó 01 bộ hồ sơ gốc và 02 bộ sao chụp. Bên nhận công nghệ (trong trường hợp chuyển giao 
công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam và chuyển giao công nghệ trong nước) hoặc bên giao công 
nghệ (trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài) thay mặt các bên gửi 
đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung”. 

5. Bổ sung khoản 4 Điều 8 như sau: 



“4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm 
quyền quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ 
sung hợp đồng chuyển giao công nghệ, trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ 
sung hợp đồng chuyển giao công nghệ thì cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu 
rõ lý do”. 

6. Khoản 2 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp nhận hoặc chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công 
nghệ hạn chế chuyển giao gửi hồ sơ đến Bộ Khoa học và Công nghệ để xin chấp thuận chuyển giao 
công nghệ. 

Bên nhận công nghệ (trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam 
và chuyển giao công nghệ trong nước) hoặc bên giao công nghệ (trong trường hợp chuyển giao 
công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài) thay mặt các bên gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chuyển 
giao công nghệ đến Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị chấp thuận công nghệ chuyển giao”. 

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

  
 Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
CP; 
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- UB Giám sát tài chính QG; 
- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, 
Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: VT, KGVX (5b) 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

 
 
 
 

Nguyễn Tấn Dũng 

  
PHỤ LỤC 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 103/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm …… 
 
 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

 
 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh (thành phố) ……………… 

 
I. CÁC BÊN THAM GIA HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ: 

1. Bên giao công nghệ: 

Tên (tổ chức/cá nhân): ........................................................................................  

Địa chỉ: ..............................................................................................................  

Tel:…………………; Email: ………………………….........................….; Fax: ..........  

Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: ..............................................................  

Tên người đại diện: ……………………………; Chức danh: .....................................  

Số CMT/hộ chiếu: ...............................................................................................  

2. Bên nhận công nghệ:  

Tên (tổ chức/cá nhân): ........................................................................................  

Địa chỉ: ..............................................................................................................  

Tel:…………………; Email: ……........................……………………….; Fax: ...........  

Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: ..............................................................  

Tên người đại diện: ……………………………; Chức danh: .....................................  

Số CMT/hộ chiếu: ...............................................................................................  

II. HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÃ ĐƯỢC CẤP ĐĂNG KÝ  

1. Giấy chứng nhận đăng ký: 

- Số GCN: .........................................................................................................  

- Ngày cấp: .......................................................................................................  

- Nơi cấp: .........................................................................................................  

2. Tên công nghệ: ..............................................................................................  

3. Nội dung chuyển giao công nghệ (nêu cụ thể nội dung chuyển giao: Bí quyết công nghệ, 
tài liệu kỹ thuật, đào tạo, trợ giúp kỹ thuật và các đối tượng SHCN): 
...........................................................................  

4. Sản phẩm của công nghệ chuyển giao: 

- Sản phẩm (tên, ký mã hiệu sản phẩm): .............................................................  

- Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm (tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn VN hay tiêu chuẩn cơ sở, 
…): 

.........................................................................................................................  

- Tỷ lệ xuất khẩu: ..............................................................................................  

5. Dạng chuyển giao công nghệ: 

- Độc quyền                       □                      Không độc quyền                          □ 

- Được chuyển giao lại      □                      Không được chuyển giao lại         □ 



6. Phạm vi lãnh thổ công nghệ được chuyển giao: 

- Lãnh thổ được chuyển giao: .............................................................................  

- Vùng, miền được chuyển giao (miền Bắc, miền Trung, miền Nam): ......................  

.........................................................................................................................  

(Ghi cụ thể địa bàn chuyển giao) 

7. Giá công nghệ chuyển giao: 

- Phương thức thanh toán: .................................................................................  

- Mức phí: .........................................................................................................  

8. Thời hạn hợp đồng chuyển giao công nghệ: .....................................................  

9. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ: ..................................  

10. Số lần bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ: ..............................  

- Sửa đổi, bổ sung lần 1: ....................................................................................  

+ Nội dung sửa đổi, bổ sung: ..............................................................................  

+ Số GCN đăng ký sửa đổi, bổ sung: ..................................................................  

- Sửa đổi, bổ sung lần 2: ....................................................................................  

+ Nội dung sửa đổi, bổ sung: ..............................................................................  

+ Số GCN đăng ký sửa đổi, bổ sung: ..................................................................  

- .......................................................................................................................  

III. HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

- Nội dung sửa đổi, bổ sung (nêu cụ thể bổ sung, sửa đổi điều khoản nào trong hợp đồng 
chuyển giao công nghệ):    

- Nội dung sửa đổi, bổ sung khác: .......................................................................  

- Lý do sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ: ..................................  

.........................................................................................................................  

- Mức phí (nếu có - nêu rõ sự thay đổi phí chuyển giao công nghệ khi có sự sửa đổi, bổ sung 
hợp đồng chuyển giao công nghệ): ......................................................................................................... 

IV. CÁC VĂN BẢN KÈM THEO ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI HỢP 
ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ: 

- Hợp đồng CGCN sửa đổi, bổ sung bằng tiếng Việt, số lượng bản: .......................  

- Hợp đồng CGCN sửa đổi, bổ sung bằng tiếng (nước ngoài), số lượng bản: ..........  

- Các văn bản khác: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ và Giấy chứng nhận đăng ký 
sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được cấp (nếu có). 

+ Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với hợp đồng 
chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung những nội dung thuộc thẩm quyền chấp thuận của cơ quan 
quyết định đầu tư (nếu có sử dụng vốn nhà nước). 

+ Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục đăng ký hợp 
đồng chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung). 

Chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật. 



  
  TM. CÁC BÊN 

BÊN NHẬN 
(Chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng dấu) 

đối với chuyển giao công nghệ trong nước hoặc chuyển giao 
công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam 

 
 
 
  

  Hoặc 
BÊN GIAO 

(Chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng dấu) 
đối với chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài 

  
  
 


