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PhÇn më ®Çu

1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
B-íc vµo thÕ kû XXI, cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tiÕp
tôc ph¸t triÓn víi nhÞp ®é ngµy cµng nhanh, t¹o ra nh÷ng thµnh tùu mang tÝnh ®ét
ph¸, lµm thay ®æi nhanh chãng, s©u s¾c mäi mÆt ®êi sèng x· héi loµi ng-êi. Kinh tÕ
tri thøc cã vai trß ngµy cµng lín trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lùc l-îng s¶n xuÊt. V×
vËy, ®èi víi nh÷ng n-íc chËm ph¸t triÓn, muèn tiÕn kÞp nh÷ng n-íc ph¸t triÓn ph¶i
nhanh chãng n©ng cao n¨ng lùc khoa häc vµ tr×nh ®é c«ng nghÖ, n¾m b¾t vµ lµm
chñ c¸c tri thøc míi ®Ó rót ng¾n qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ®i t¾t vµo
kinh tÕ tri thøc.
Sau gÇn 20 n¨m ®æi míi, n-íc ta ®· giµnh ®-îc nh÷ng thµnh tùu to lín vµ rÊt
quan träng lµm cho thÕ vµ lùc cña ®Êt n-íc m¹nh lªn nhiÒu. Cïng víi qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn ®Êt n-íc, khoa häc vµ c«ng nghÖ n-íc ta ®· cã nh÷ng b-íc tiÕn tÝch cùc,
lùc l-îng c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghÖ ®· tr-ëng thµnh mét b-íc vµ cã nhiÒu cè
g¾ng thÝch nghi víi c¬ chÕ míi, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu, lµm chñ ®-îc tri thøc, c«ng
nghÖ hiÖn ®¹i trªn mét sè ngµnh vµ lÜnh vùc kinh tÕ. Tuy nhiªn, ®øng tr-íc bèi
c¶nh toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, nÒn khoa häc vµ c«ng nghÖ n-íc ta
cßn cã kho¶ng c¸ch kh¸ xa so víi c¸c n-íc ph¸t triÓn, ch-a t¹o ra ®-îc nh÷ng n¨ng
lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ cÇn thiÕt ®Ó thùc sù trë thµnh nÒn t¶ng vµ ®éng lùc cho
tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc.
§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh
ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ cña n-íc ta ®Õn n¨m 2010 lµ:
“ViÖc ®æi míi c«ng nghÖ sÏ h-íng vµo chuyÓn giao c«ng nghÖ, tiÕp thu, lµm chñ
c«ng nghÖ míi; ®Æc biÖt lùa chän nh÷ng c«ng nghÖ c¬ b¶n, cã vai trß quyÕt ®Þnh
®èi víi n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ cña nhiÒu ngµnh, t¹o ra b-íc nh¶y vät vÒ chÊt
l-îng vµ hiÖu qu¶ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ”.

ChuyÓn giao c«ng nghÖ lµ mét kh¸i niÖm míi xuÊt hiÖn trong mÊy thËp niªn
gÇn ®©y, nh-ng ®· nhanh chãng trë thµnh vÊn ®Ò thêi sù, ®-îc nhiÒu nhµ nghiªn
cøu quan t©m, cã ý nghÜa quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ trªn toµn cÇu, ®Æc
biÖt lµ ®èi víi nh÷ng n-íc ®ang tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nh- ViÖt
Nam. ViÖc nghiªn cøu, ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, chiÕn l-îc lµm nh- thÕ nµo ®Ó n©ng
cao hiÖu qu¶ trong viÖc tiÕp nhËn vµ øng dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn n-íc ngoµi vµo
s¶n xuÊt trong n-íc còng nh- viÖc triÓn khai ®-a c«ng nghÖ trong n-íc vµo thùc
tiÔn s¶n xuÊt ë tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc vµ tõng kh©u trong quy tr×nh ho¹t ®éng
s¶n xuÊt ®-îc coi lµ kh©u then chèt b¶o ®¶m ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng.
Víi nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn nh- trªn, viÖc t×m hiÓu vµ
nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò: “ChuyÓn giao c«ng nghÖ ë ViÖt Nam - Thùc tr¹ng vµ gi¶i
ph¸p” lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ t«i chän ®ã lµm ®Ò tµi LuËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.

2. T×nh h×nh nghiªn cøu
ChuyÓn giao c«ng nghÖ lµ mét vÊn ®Ò ®-îc nhiÒu nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh
s¸ch, nhiÒu c¬ quan vµ c¸c nhµ kinh tÕ trong n-íc vµ quèc tÕ quan t©m. Trong
nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu liªn quan ®Õn vÊn ®Ò
chuyÓn giao c«ng nghÖ, cô thÓ nh-:
- Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, Trung t©m Th«ng tin khoa häc vµ c«ng nghÖ
quèc gia: “Khoa häc c«ng nghÖ thÕ giíi – Xu thÕ vµ chÝnh s¸ch nh÷ng n¨m ®Çu thÕ
kû XXI”, Hµ Néi, 2003.
- GS.TS. Vò §×nh Cù (chñ biªn): “Khoa häc vµ c«ng nghÖ h-íng tíi thÕ kû
XXI - §Þnh h-íng vµ chÝnh s¸ch”, Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2000.
- TS. Lª V¨n Hoan: “ChuyÓn giao c«ng nghÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng vµo
ViÖt Nam”, Nxb Thèng kª, Hµ Néi, 1995.
- PGS.TS. §µm V¨n NhuÖ vµ TS. NguyÔn §×nh Quang: “Lùa chän c«ng nghÖ
thÝch hîp ë c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ViÖt Nam”, Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ
Néi, 1998.

- TS. §Æng Kim Nhung: “ChuyÓn giao c«ng nghÖ trong kinh tÕ thÞ tr-êng vµ
vËn dông vµo ViÖt Nam”, Nxb. N«ng nghiÖp, 1994.
- TS. NguyÔn V¨n Phóc: “ChuyÓn giao c«ng nghÖ vµ qu¶n lý c«ng nghÖ”,
Nxb. Khoa häc – Kü thuËt, Hµ Néi, 1998.
- TS. NguyÔn V¨n Phóc (chñ biªn): “Qu¶n lý ®æi míi c«ng nghÖ”,
Nxb. Thèng kª, Hµ Néi, 2002.
Ngoµi ra cßn cã c¸c bµi viÕt ®¨ng trªn c¸c b¸o, t¹p chÝ.
C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu trªn ®· ®Ò cËp ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc
tiÔn quan träng vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ ë ViÖt Nam, nh-ng vÒ c¬ b¶n, c¸c gi¶i
ph¸p ®-a ra nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ ë ViÖt Nam ®-îc
xem xÐt trong khu«n khæ tiÕn tr×nh ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ hoÆc trong
nh÷ng gi¶i ph¸p t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña ®Êt n-íc. Do môc ®Ých,
®èi t-îng, ph¹m vi vµ thêi ®iÓm nghiªn cøu kh¸c nhau, ®Æc biÖt lµ trong qu¸ tr×nh
toµn cÇu ho¸ kinh tÕ vµ héi nhËp cña ViÖt Nam th× viÖc nghiªn cøu vÊn ®Ò chuyÓn
giao c«ng nghÖ c¶ vÒ thùc tr¹ng lÉn gi¶i ph¸p lµ rÊt cÇn thiÕt.
ChuyÓn giao c«ng nghÖ lu«n lµ mét vÊn ®Ò míi c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. §ã
lµ mét Èn sè cho c¸c quèc gia chËm ph¸t triÓn tiÕn kÞp tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña
c¸c quèc gia ph¸t triÓn kh¸c.

3. Môc tiªu vµ nhiÖm vô nghiªn cøu
Môc tiªu cña LuËn v¨n lµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p
nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ
trong thêi gian tíi. §Ó thùc hiÖn ®-îc môc tiªu nµy,
t¸c gi¶ ®· ®Ò ra nhiÖm vô nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ:

- Lµm râ c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn chuyÓn giao c«ng nghÖ;
- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ ë ViÖt Nam tõ n¨m
1996 ®Õn nay;

- Trªn c¬ së c¸c ph©n tÝch trªn, ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m thóc
®Èy ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ ë ViÖt Nam trong thêi gian tíi.

4. §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
* §èi t-îng nghiªn cøu: Ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ ë ViÖt Nam
* Ph¹m vi nghiªn cøu:
- VÒ thêi gian: LuËn v¨n tËp trung nghiªn cøu ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng
nghÖ ë ViÖt Nam tõ n¨m 1996 ®Õn nay, ®©y ®-îc coi lµ mèc thêi gian mµ nhiÒu
chuyªn gia ®¸nh gi¸ lµ më ®Çu thêi kú ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ cã hÖ
thèng.
- VÒ kh«ng gian: ChuyÓn giao c«ng nghÖ ë ViÖt Nam
- VÒ néi dung: VÊn ®Ò ®Æt ra ®-îc ®Ò cËp tõ hai gãc ®é: ChuyÓn giao c«ng
nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i cña n-íc ngoµi vµo ViÖt Nam; chuyÓn giao c«ng nghÖ ngay
tõ c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc vµ c«ng nghÖ cña ViÖt Nam vµo c¸c ho¹t ®éng
s¶n xuÊt, kinh doanh nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, n©ng cao chÊt l-îng cuéc
sèng x· héi cho nh©n d©n.

5. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu
§Ó lµm râ nh÷ng néi dung c¬ b¶n ®· ®Æt ra cña LuËn v¨n, trong qu¸ tr×nh
nghiªn cøu t¸c gi¶ sö dông ph-¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö.
Ngoµi ra cßn sö dông mét sè ph-¬ng ph¸p: ph-¬ng ph¸p kÕt hîp ph©n tÝch víi tæng
hîp, ph-¬ng ph¸p thèng kª, so s¸nh, ph©n tÝch dù b¸o… trong qu¸ tr×nh nghiªn
cøu.

6. Dù kiÕn nh÷ng ®ãng gãp míi cña LuËn v¨n
- HÖ thèng ho¸ mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ.
- Ph©n tÝch ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ cña mét sè n-íc vµ rót ra bµi häc
kinh nghiÖm cho ViÖt Nam.

-

Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng

chuyÓn giao c«ng nghÖ ë ViÖt Nam tõ n¨m 1996 ®Õn nay

®Ó tõ ®ã thÊy ®-îc nh÷ng mÆt cßn tån t¹i vµ h¹n chÕ
trong qu¸ tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ trong thêi
gian qua.
- ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m thóc ®Èy
ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ ë ViÖt Nam trong
thêi gian tíi.

7. KÕt cÊu cña LuËn v¨n
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, phô lôc vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o, néi
dung chÝnh cña LuËn v¨n gåm 3 ch-¬ng nh- sau:
Ch-¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vµ kinh nghiÖm quèc tÕ vÒ chuyÓn
giao c«ng nghÖ
Ch-¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ ë ViÖt Nam
trong thêi gian qua
Ch-¬ng 3: Quan ®iÓm ®Þnh h-íng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m thóc
®Èy ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ ë ViÖt Nam trong thêi gian tíi
1.1.1. Kh¸i niÖm
1.1.1.1. Công nghệ

C«ng nghÖ ®-îc ®Þnh nghÜa theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau, dùa trªn nh÷ng c¨n
cø kh¸c nhau, nh÷ng c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau.
Theo nghÜa hÑp ban ®Çu, c«ng nghÖ chØ dïng trong s¶n xuÊt vµ ®-îc hiÓu lµ
“ph-¬ng ph¸p c«ng nghÖ”, tøc lµ nh÷ng ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt s¶n phÈm, ®-îc m«
t¶ qua nh÷ng quy tr×nh ®-îc tr×nh bµy d-íi c¸c h×nh thøc b¶n vÏ, s¬ ®å, biÓu, b¶ng.
Mét kh¸i niÖm kh¸c còng ®-îc dïng trong mèi quan hÖ víi c«ng nghÖ lµ kh¸i niÖm
kü thuËt – bao gåm toµn bé c¸c ph-¬ng tiÖn kü thuËt nh- m¸y mãc, thiÕt bÞ, dông
cô s¶n xuÊt… phôc vô cho s¶n xuÊt. Nh- vËy, kh¸i niÖm c«ng nghÖ hiÓu theo nghÜa
hÑp nµy ®-îc ®Þnh nghÜa hoµn toµn ®éc lËp víi kh¸i niÖm kü thuËt (theo nghÜa lµ
c¸c ph-¬ng tiÖn kü thuËt). Tuy r»ng c¸c ph-¬ng ph¸p nµy còng lu«n ®-îc g¾n víi
nh÷ng thiÕt bÞ, c«ng cô nhÊt ®Þnh, thËm chÝ cã c¶ nh÷ng thiÕt bÞ ®Æc tr-ng g¾n víi
tõng chuyÓn giao c«ng nghÖ, nh-ng chóng th-êng kh«ng ®-îc coi lµ bé phËn hîp

thµnh cña c«ng nghÖ. VÒ sau, kh¸i niÖm c«ng nghÖ ®-îc sö dông trong c¶ lÜnh vùc
cung cÊp hµng hãa, dÞch vô vµ gÇn ®©y c¶ trong qu¶n lý.
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña qu¸ tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ, kh¸i niÖm c«ng
nghÖ ®· ®-îc më réng: C«ng nghÖ lµ tËp hîp cña tÊt c¶ c¸c ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt,
cung cÊp s¶n phÈm vµ dÞch vô còng nh- nh÷ng ph-¬ng tiÖn kü thuËt cÇn thiÕt ®Ó
thùc hiÖn ph-¬ng ph¸p ®ã. C«ng nghÖ kh«ng chØ bÞ giíi h¹n trong qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt, mµ bao gåm c¶ nh÷ng ho¹t ®éng n»m ngoµi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trùc tiÕp (trong
c¸c qu¸ tr×nh chuÈn bÞ s¶n xuÊt vµ trong ph©n phèi, l-u th«ng hµng hãa…). Víi
®Þnh nghÜa nµy, c¶ hai kh¸i niÖm “ c«ng nghÖ ” vµ “kü thuËt” theo nghÜa hÑp ®·
®-îc liªn kÕt l¹i víi nhau. Ng-êi ta xem ph-¬ng ph¸p vµ quy tr×nh c«ng nghÖ lµ
yÕu tè “phÇn mÒm” cña c«ng nghÖ, cßn thiÕt bÞ, m¸y mãc vµ c¸c c«ng cô s¶n xuÊt
lµ “phÇn cøng” cña c«ng nghÖ.
Tõ sau 1980, ®Æc biÖt tõ sau thËp kû 90, kh¸i niÖm c«ng nghÖ ®-îc më réng
h¬n. Nã ®-îc ®Þnh nghÜa nh- tæng thÓ cña c¸c ph-¬ng ph¸p, quy tr×nh, m¸y mãc,
thiÕt bÞ cÇn dïng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ cung cÊp dÞch vô, c¸c kiÕn thøc, hiÓu
biÕt, kü n¨ng, th«ng tin còng nh- c¸c ph-¬ng thøc tæ chøc mµ con ng-êi cÇn ¸p
dông ®Ó sö dông nh÷ng ph-¬ng ph¸p, ph-¬ng tiÖn ®ã. Theo ®Þnh nghÜa nµy, c«ng
nghÖ ®-îc chia thµnh 4 yÕu tè: PhÇn cøng (c¸c ph-¬ng tiÖn kü thuËt nh- m¸y mãc,
thiÕt bÞ, c«ng cô s¶n xuÊt…); phÇn mÒm (c¸c ph-¬ng ph¸p, quy tr×nh s¶n xuÊt vµ
cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô); phÇn tæ chøc (kÕt cÊu hÖ thèng s¶n xuÊt vµ qu¶n lý
s¶n xuÊt, c¬ chÕ vËn hµnh cña hÖ thèng ®ã); vµ phÇn con ng-êi (kÓ c¶ c¸c kü n¨ng,
kü x¶o, kiÕn thøc, th«ng tin mµ ng-êi lao ®éng vµ c¸n bé qu¶n lý c¸c cÊp cÇn cã ®Ó
sö dông ®-îc c«ng nghÖ).
GÇn ®©y, mét sè t¸c gi¶ cßn coi c«ng nghÖ ph¶i bao gåm c¶ n¨ng lùc tiÒm
tµng cña tæ chøc s¶n xuÊt – kinh doanh vµ dÞch vô trong viÖc s¶n xuÊt vµ cung cÊp
s¶n phÈm/dÞch vô cho x· héi. “ C«ng nghÖ lµ tæng hîp nh÷ng n¨ng lùc néi t¹i, cë së
vËt chÊt, kü n¨ng, hiÓu biÕt vµ tæ chøc cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ t¹o ra ®-îc nh÷ng s¶n
phÈm hoÆc dÞch vô cã Ých cho x· héi ”.

C«ng nghÖ lµ mét kh¸i niÖm ®éng, thay ®æi cïng víi sù ph¸t triÓn cña tiÕn bé
khoa häc – c«ng nghÖ, ®iÒu kiÖn kinh doanh vµ yªu cÇu cña qu¶n lý. HiÖn nã ®· bao
hµm mét néi dung rÊt réng vµ sau nµy cã thÓ ®-îc tiÕp tôc më réng.

C«ng nghÖ lµ mét hµng hãa ®-îc mua b¸n trªn thÞ tr-êng c«ng nghÖ. ThÞ
tr-êng c«ng nghÖ lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n, trao ®æi c«ng nghÖ. ViÖc
mua b¸n c«ng nghÖ th«ng qua con ®-êng ®Çu t- n-íc ngoµi lµ mét trong nh÷ng
kªnh phæ biÕn. Bªn c¹nh ®ã cßn cã nh÷ng kªnh kh¸c nh- tiÕn hµnh mua b¸n trùc
tiÕp gi÷a c¸c c«ng ty víi nhau, hoÆc cã thÓ phæ biÕn c«ng nghÖ kh«ng th«ng qua
con ®-êng th-¬ng m¹i. §Ó cho viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ ®-îc hiÖu qu¶ cÇn n¾m
®-îc thuéc tÝnh c¬ b¶n cña c«ng nghÖ. C¸c thuéc tÝnh nµy quy ®Þnh vµ ¶nh h-ëng
trùc tiÕp tíi viÖc mua, b¸n, trao ®æi vµ sö dông c«ng nghÖ. C«ng nghÖ cã nh÷ng
thuéc tÝnh sau ®©y:
Mét lµ, c«ng nghÖ cã tÝnh hÖ thèng: §iÒu nµy cã nghÜa lµ kh«ng thÓ ®¸nh gi¸
c«ng nghÖ th«ng qua c¸c thµnh phÇn riªng lÎ. VÝ nh- mua ®-îc m¸y mãc hiÖn ®¹i
kh«ng cã nghÜa lµ cã ®-îc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm mong muèn.
V× thÕ, c¸c yÕu tè cÊu thµnh c«ng nghÖ cã mèi quan hÖ h÷u c¬ vµ ®ång bé ®Ó t¹o ra
sù g¾n kÕt trong hÖ thèng. Tõng yÕu tè còng kh«ng ph¶i lµ phÐp tÝnh céng gi¶n ®¬n
c¸c thµnh phÇn cña nã mµ lµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh cña hÖ thèng, víi c¸c mèi t-¬ng
quan chÆt chÏ vÒ kh«ng gian vµ thêi gian, tr×nh tù vµ ®iÒu kiÖn vËn hµnh. ChØ khi
c«ng nghÖ ®-îc ®æi míi, tøc lµ Ýt nhÊt cã mét gi¶i ph¸p nµo ®ã ®-îc thay thÕ b»ng
mét gi¶i ph¸p tèt h¬n, khiÕn toµn bé hÖ thèng trë nªn tiÕn bé h¬n sÏ ®-a tíi kÕt qu¶
cao h¬n, thÓ hiÖn ë quy m« s¶n xuÊt, chÊt l-îng s¶n phÈm vµ chi phÝ s¶n xuÊt.
Hai lµ, c«ng nghÖ cã tÝnh sinh thÓ: §ã lµ, còng nh- c¸c hµng hãa kh¸c, c«ng
nghÖ còng cã tÝnh chu kú sèng (ra ®êi, t¨ng tr-ëng, chiÕm lÜnh thÞ tr-êng, b·o hßa,
lçi thêi, tiªu vong) vµ chÞu sù chi phèi cña ph-¬ng ¸n chiÕn l-îc s¶n phÈm truyÒn
thèng, nªn viÖc c¸c bªn n-íc ngoµi chuyÓn giao c¸c c«ng nghÖ lçi thêi, s¾p bÞ thay
thÕ vµo mét thÞ tr-êng míi (nh- ë ViÖt Nam) còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt. Tuy
nhiªn, kh¸c víi c¸c hµng hãa kh¸c, c«ng nghÖ chØ cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn nhmét c¬ thÓ sèng, tøc lµ ph¶i ®-îc cung cÊp c¸c yÕu tè ®Çu vµo, trong m«i tr-êng
thuËn lîi, thÝch nghi vµ ph¶i ®-îc b¶o d-ìng, duy tr× vµ hoµn thiÖn. Kh«ng nªn

xem c«ng nghÖ nh- mét s¶n phÈm “chÕt” v× nh- vËy nã sÏ trë thµnh mét g¸nh nÆng
cho ng-êi sö dông.
Ba lµ, c«ng nghÖ cã tÝnh ®Æc thï vÒ môc tiªu vµ ®Þa ®iÓm. ThËt vËy, tuy c«ng
nghÖ lµ mét kh¸i niÖm rÊt réng vµ ®ông ch¹m ®Õn nhiÒu khÝa c¹nh kü thuËt, kinh
tÕ, tæ chøc vµ x· héi, nh-ng nã l¹i gi¶i quyÕt c¸c môc tiªu cô thÓ. C«ng nghÖ nµo
th× s¶n phÈm Êy vµ mçi c«ng nghÖ cho phÐp ®¹t ®-îc mét lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh,
víi sè l-îng, chÊt l-îng vµ mét l-îng vËt t- tiªu hao nhÊt ®Þnh. MÆt kh¸c, mçi
c«ng nghÖ chØ thùc sù vËn hµnh tèt nÕu cã mét m«i tr-êng thÝch nghi vµ thuËn lîi.
V× vËy, mét c«ng nghÖ thùc sù phï hîp víi quèc gia nµy l¹i kh«ng ph¸t huy t¸c
dông ë quèc gia kia, v× khi thay ®æi ®Þa ®iÓm th× c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ m«i tr-êng
còng thay ®æi. §iÒu nµy cho thÊy, chuyÓn giao c«ng nghÖ kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ
dÞch chuyÓn c«ng nghÖ tõ vÞ trÝ ®Þa lý nµy sang vÞ trÝ ®¹i lý kh¸c mµ lµ c¶ mét qu¸
tr×nh c¶i tiÕn, söa ®æi, thÝch nghi hãa cho phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña m«i tr-êng
míi. Tõ ®Æc thï nµy cña c«ng nghÖ mµ xuÊt hiÖn mét kh¸i niÖm míi ®-îc nhiÒu
ng-êi nh¾c ®Õn lµ “c«ng nghÖ thÝch hîp”. §ã lµ sù phï hîp cña c«ng nghÖ víi c¸c
môc tiªu kinh tÕ - x· héi, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ lao ®éng, tr×nh ®é qu¶n lý, tµi nguyªn
thiªn nhiªn vµ h¹ tÇng kü thuËt.
Bèn lµ, c«ng nghÖ cã tÝnh th«ng tin. Do c«ng nghÖ lµ mét hÖ thèng kiÕn thøc
vÒ quy tr×nh vµ kü thuËt chÕ biÕn vËt chÊt vµ th«ng tin nªn b¶n th©n c«ng nghÖ cã
tÝnh th«ng tin. Th«ng tin lµ mét lo¹i hµng hãa rÊt ®Æc biÖt, cho nªn ®¸nh gi¸, ®Þnh
gi¸, xö lý, x¸c ®Þnh quyÒn së h÷u vµ b¶o vÖ nã lµ hÕt søc phøc t¹p. Nã ®ßi hái sù
can thiÖp vµ b¶o hé kh«ng chØ ë ph¹m vi quèc gia mµ cßn c¶ ph¹m vi quèc tÕ.
1.1.1.2. ChuyÓn giao c«ng nghÖ

a) §Þnh nghÜa

ChuyÓn giao c«ng nghÖ lµ lo¹i ho¹t ®éng thùc tiÔn ®· xuÊt hiÖn tõ kh¸ l©u
trong lÜnh vùc øng dông tiÕn bé khoa häc – c«ng nghÖ. Tuy nhiªn, chØ tõ nh÷ng
n¨m 70 cña thÕ kû XX trë l¹i ®©y viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ sö dông hiÖu qu¶
c«ng nghÖ ®-îc chuyÓn giao míi cã ¶nh h-ëng quyÕt ®Þnh ®Õn sù thÞnh v-îng, tèc

®é vµ hiÖu qu¶ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi còng nh- chÊt l-îng cuéc sèng cña nhiÒu
n-íc trªn thÕ giíi.
Tr-íc ®©y, chuyÓn giao c«ng nghÖ x¶y ra nh- lµ kÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng
nh»m chèng chäi víi thiªn nhiªn ®Ó sinh tån, viÖc khai th¸c c¸c nguån lîi tõ tù
nhiªn ®-îc tiÕn hµnh mét c¸ch trùc tiÕp, råi ph¸t triÓn lªn thµnh quy m« gi÷a c¸c
l·nh thæ, c¸c quèc gia vµ giao l-u víi nhau bëi quan hÖ chÝnh trÞ, kinh tÕ, th-¬ng
m¹i, nh-ng chuyÓn giao c«ng nghÖ chØ lµ c¸c hÖ qu¶ cña qu¸ tr×nh ®ã, ®-îc thùc
hiÖn mét c¸ch ngÉu nhiªn vµ kh«ng ®-îc vËt chÊt, tiÒn tÖ hãa d-íi h×nh thøc giao
dÞch ®Æc biÖt. Ngµy nay, chuyÓn giao c«ng nghÖ trë thµnh mét ho¹t ®éng cã tÝnh
quy luËt kh¸ch quan, c«ng nghÖ trë thµnh mét hµng hãa ®Ó trao ®æi bu«n b¸n, vµ
c¸c ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ th-êng ®-îc thùc hiÖn víi sù tham gia cña
nh÷ng chñ thÓ nh-: c¸c tæ chøc, c¬ quan chÝnh phñ hoÆc phi chÝnh phñ, doanh
nghiÖp, nh÷ng tËp thÓ hoÆc c¸ nh©n nh÷ng nhµ khoa häc, c¸c tæ chøc m«i giíi, tvÊn…
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