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Tóm tắt: 

Ngày nay, các chỉ số đo lường về sở hữu trí tuệ được sử dụng là cơ sở để đánh 
giá hiệu quả hoạt động của trường đại học. Nghiên cứu khoa học được xem 
là một trong những hoạt động chủ đạo tạo lập tài sản trí tuệ trong trường đại 

học. Vì thế, quản trị tài sản trí tuệ từ hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đại 
học tại VN hiện nay là cần thiết cả về lý luận và thực tiễn. Trong bài viết, tác giả đề cập 
đến chính sách về quản trị tài sản trí tuệ từ hoạt động nghiên cứu khoa học của một số 
trường đại học trên thế giới, thực trạng tại các trường đại học VN, từ đó, đề xuất những 
giải pháp phù hợp góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động này. 
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Abstracts: 
Nowadays, intellectual property (IP) measuring indicators are used for evaluating 

the efficiency of universities. Scientific research can be considered one of the essential 
activities to create IP in universities. In Vietnam, the management of IP developed 
through research activities in universities, therefore, is necessary both in theory and 
practice. In this article, the author mentions the prestigious universities’ IP management 
policies and the current reality of Vietnam universities in this regard. Based on that, the 
appropriate solutions for improving the efficiency of IP management will be proposed.
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