
 

  

  GIỚI THIỆU HỆ THỐNG 

PHÁP LUẬT - QUẢN LÝ - 

THỰC THI 

VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN 

LIÊN QUAN  

TẠI VIỆT NAM 
 

 
 
 
 
 

1 



2 

 

  Hệ thống pháp luật 

 

 Hệ thống quản lý 

 

 Hệ thống thực thi 

Nội dung 



I. Hệ thống Pháp luật 

   Văn bản pháp luật Việt Nam: 
 

 Luật Sở hữu Trí tuệ (sửa đổi, bổ sung năm 
2009) 

 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung và thay 
thế 100/2006/NĐ-CP và Nghị định 85/2009/NĐ-CP ) 

 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP và 119/2010/NĐ-CP 

 Nghị định số131/2013/NĐ-CP (xử phạt vi phạm hành 
chính về QTGQLQ) 

 Thông tư số 211/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 (về phí 
đăng ký QTG, QLQ) - hiệu lực từ ngày 01/01/2017 

 Thông tư 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL (trách 
nhiệm của DN cung cấp dịch vụ trung gian trong việc 
bảo hộ QTGQLQ trên mạng Internet và mạng viễn 
thông); 

 Thông tư số  15/2012/TT-BVHTTDL (hoạt động giám 
định QTGQLQ); 

 Chỉ thị số 04/2007/CT-TTg ngày 22/2/2007 (tăng cường 
quản lý và thực thi bảo hộ chương trình máy tính) 

 Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 (tăng cường 
quản lý và thực thi bảo hộ QTGQLQ);  

 Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-
VKSNDTC-BVHTTDL-BKHCN-BTP ngày 3/4/2008 
(về hướng dẫn giải quyết tranh chấp  quyền tác giả, 
quyền liên quan tại Tòa án Nhân dân) 

 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 
2017): Điều 225 
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I. Hệ thống Pháp luật 

  Các Luật chuyên ngành khác: 

     

 Luật Báo chí 2016 (có hiệu lực ngày 
1/1/2017) 

 Luật Xuất bản (có hiệu lực ngày 
01/07/2013) 

 Luật Di sản Văn hoá 2001; sửa đổi, bổ sung 
2009 (có hiệu lực ngày 01/01/2010) 

 Luật Điện ảnh 2006; sửa đổi, bổ sung 
2009 (có hiệu lực ngày 01/10/2009)  

 Luật Hải quan 2014 (có hiệu lực ngày 
01/01/2015) 

 Luật quảng cáo 2012 (có hiệu lực ngày 
01/01/2013) 

 Luật xử lý vi phạm hành chính (có hiệu 
lực kể ngày 1/7/2013) 

 Pháp lệnh Thư viện (có hiệu lực ngày 
01/4/2001  

 Bộ luật hình sự 2015; sửa đổi, bổ sung 
2017 (có hiệu lực ngày 01/01/2018) 
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I. Hệ thống Pháp luật 

• Hiệp định Việt Nam - Hoa Kỳ về thiết 
lập quan hệ QTG (1997);  

• Hiệp định Việt Nam – Thụy Sĩ về bảo 
hộ SHTT và hợp tác SHTT (1999); 

• Hiệp định Thương mại Việt Nam - 
Hoa Kỳ (2000); 

03 Hiệp 
định 
song 

phương 

• Công ước Berne (2004);        

• Công ước Geneva(2005); 

• Công ước Brussels (2006);    

• Công ước Rome (2007); 

• Hiệp định TRIPs (2007); 

05 Điều 
ước 

quốc tế 
đa 

phương 

Hiệp định, điều ước quốc tế : 
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I. Hệ thống Pháp luật 

• HĐ Khu vực Thương mại Tự do ASEAN 
(AFTA) ; 

• HĐ Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc 
(ACFTA);  

• Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hàn 
Quốc (AKFTA); 

• HĐ Thương mại tự do ASEAN - Nhật Bản 
(AJFTA); 

• HĐ Thương mại tự do ASEAN - Australia - 
NewZealand (AANZFTA).  

05 HĐ 
KT, 

TM tự 
do khu 

vực 

• HĐ Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA); 

• HĐ Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) (Ký 
5/2015, đã có hiệu lực 20/12/2015); 

• HĐ Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á – Âu   
(VNEAEUFTA) (Ký 5/2015, đã có hiệu lực 05/10/2016); 

• HĐ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) (Ký 2/2016); 

• Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP); 

• HĐ thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu 
(EVFTA) (Kết thúc đàm phán tháng 8/2015). 

04 HĐ 
KT TM 

tự do  

Hiệp định, điều ước quốc tế: 
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II. Hệ thống quản lý 

 Chính phủ: Phân quyền 3 Bộ quản lý Nhà 

nước về quyền sở hữu trí tuệ: 

 

 Quyền tác giả, quyền liên quan  

    (Cục Bản quyền tác giả - COV 

Bộ VHTTDL) 

 

 Sở hữu công nghiệp  

    (Cục Sở hữu trí tuệ - NOIP, Bộ KHCN) 

 

 Giống cây trồng  

    (Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT) 
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II. Hệ thống quản lý 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch: chịu trách nhiệm trước 
Chính phủ quản lý nhà nước về 
quyền tác giả, quyền liên quan 
(QTG, QLQ) 

 Cục Bản quyền tác giả: cơ quan 
của Bộ VHTTDL, giúp Bộ trưởng 
thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về QTG, QLQ  

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở 
Văn hóa và Thể thao 

(Các Điều 11 Luật SHTT; Điều 6 và Điều 7 Nghị định 
số 100/2006/NĐ-CP; Khoản 8 Điều 2 Thông tư liên 

tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV) 
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II. Hệ thống quản lý 

 Cục Bản quyền tác giả  
 Trình Bộ trưởng dự thảo chiến lược, pháp luật, cơ 

chế, chính sách về bảo hộ QTG, QLQ; 

 Thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp Nhà nước, tổ chức và cá nhân; 

Quản lý hoạt động của các tổ chức quản lý tập thể; 
TT Giám định  

 Cấp, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký 

… 

 

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 Thực hiện quản lý nhà nước về quyền tác giả, 

quyền liên quan tại địa phương 

 Tổ chức các hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền 
liên quan tại địa phương; thực hiện các biện pháp 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ 
chức, cá nhân về quyền tác giả, quyền liên quan; 

 Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các 
khiếu nại, tố cáo, vi phạm các quy định pháp luật về 
quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương; 

 ... 
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II. Hệ thống quản lý 

 

Cục Bản quyền tác giả 

 Văn phòng Cục 

 Phòng Quản lý QTG, QLQ 

 Phòng Đăng ký QTG, QLQ 

 Phòng Quản lý công nghiệp văn 

hóa 

 Phòng Thông tin và Hợp tác 

quốc tế 

 Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh 

 Văn phòng tại TP. Đà Nẵng 

 Trung tâm Giám định QTG, 

QLQ 
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III. Hệ thống thực thi 

1

1 

 

Thanh tra  

 

Quản lý thị trường 

 

Hải quan 

 

Công an 

 

  Bộ đội biên phòng, Cảnh sát 
biển 

 

Tòa án nhân dân các cấp, V.v. ... 
 

 



III. Hệ thống thực thi 
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• Tổ chức bổ trợ thực thi: 

 Tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ 

(CMOs): 

1. Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc 

Việt Nam (VCPMC) 2002; 

2. Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam 

(RIAV) 2003; 

3. Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt 

Nam (VLCC) 2004; 

4. Hiệp hội Quyền Sao chép Việt Nam 

(Viettro) 2010; 

5. Hiệp hội Bảo vệ quyền của Nghệ sĩ biểu 

diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) 2016. 



III. Hệ thống thực thi 

1
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  Biện pháp tự bảo vệ: áp dụng biện 

pháp công nghệ; 

Yêu cầu chấm dứt hành vi xâm 

phạm, xin lỗi, cải chính công khai, 

bồi thường thiệt hại; 

Yêu cầu cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền xử lý hành vi xâm 

phạm; 

Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài. 

 



III. Hệ thống thực thi 

1
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 Dân sự: Toà án áp dụng các biện pháp 

dân sự : 

1.  Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; 

2.  Buộc xin lỗi, cải chính công khai; 

3.  Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự; 

4.  Buộc bồi thường thiệt hại; 

5.  Buộc tiêu huỷ hoặc buộc phân phối 

hoặc đưa vào sử dụng không nhằm 

mục đích thương mại đối với hàng 

hoá, nguyên liệu, vật liệu và phương 

tiện được sử dụng chủ yếu để sản 

xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện 

không làm ảnh hưởng đến khả năng 

khai thác quyền của chủ thể quyền sở 

hữu trí tuệ. 



III. Hệ thống thực thi 

1
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 Xử phạt hành chính: 

 Cảnh cáo 

 Phạt tiền  

 Biện pháp xử phạt bổ sung 

 Tịch thu hàng hoá xâm phạm, phương tiện thiết bị sử dụng để 

vi phạm hành chính; 

 Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời 

hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.  

 

 Biện pháp khắc phục hậu quả 

 Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất hàng hoá, 

vật phẩm, phương tiện;  

Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm/Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm 

 Buộc cải chính thông tin và sửa lại đúng tên tác giả, tên tác 

phẩm, tên người biểu diễn; 

 Buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký QTG, Giấy chứng 

nhận đăng ký QLQ; 

 Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm, tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản 

ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng vi phạm dưới hình 

thức điện tử, trên môi trường Internet và kỹ thuật số; 

 Buộc hoàn trả cho chủ sở hữu QTG, chủ sở hữu QLQ tiền 

nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất thu được từ việc thực 

hiện hành vi vi phạm. 



III. Hệ thống thực thi 
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 Hình sự: 

 

Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ 

sung 2017: 

 Có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2018. 

Điều 225  

 Thu lợi bất chính >50triệu /  

Gây thiệt hại > 100 triệu /  

Phạm tội 02 lần trở lên ...  
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Về hệ thống pháp luật: Bổ 
sung, điều chỉnh kịp thời các 
quan hệ pháp luật mới; Tiến 
trình theo xu hướng quốc tế 
(Luật Bản quyền tác giả...); 
Tham gia các điều ước song 
phương, đa phương... 

Về hệ thống quản lý: Kiện 
toàn tổ chức bộ máy; Tăng 
cường giám sát, quản lý; Áp 
dụng chính phủ điện tử, V.v. ... 

Về hệ thống thực thi: Tăng 
cường năng lực; Mở rộng địa 
bàn; Phối hợp cơ quan quản lý 
chuyên môn, V.v. ...        

                              

  Kết luận  
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Cục Bản quyền tác giả 
 

 Địa chỉ: Số 33, Ngõ 294/2 Kim Mã, Hà 

Nội 

 Tel.: 04.38236908; 04. 37282188 

 Website:

 

    

 

http://www.cov.gov.vn/

