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Chỉ thị 

Về việc tăng cường quản lý và thực thi  
bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan  

 

 

Trong những năm qua, hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan 
đã được Nhà nước đặc biệt quan tâm. Hoạt động nghiên cứu, xây dựng, hoàn 
thiện và thực thi pháp luật có những tiến bộ quan trọng. Quyền và lợi ích hợp 
pháp của các chủ thể từng bước được bảo hộ. Một số bộ, ngành, địa phương 
đã có chương trình triển khai thi hành cụ thể, có hiệu quả. Nhiều cá nhân và tổ 
chức có quyền đã áp dụng các biện pháp để tự bảo vệ quyền của mình. Các tổ 
chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan đã được hình thành, bước 
đầu đã có các hoạt động tích cực, đáng khích lệ. 

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm bản quyền diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực 
với các hình thức và mức độ khác nhau, nhất là trong lĩnh vực âm nhạc, văn 
học, chương trình máy tính, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, kỹ 
thuật số ... Tình trạng này gây thiệt hại và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động 
sáng tạo, môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của đất nước 
và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Nguyên nhân của tình trạng nói trên chủ yếu là do nhận thức, hiểu biết, 
đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan của 
nhiều tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng còn nhiều hạn chế và chưa nghiêm 
túc; hệ thống thực thi quyền tác giả, quyền liên quan của các cấp chính quyền 
chưa đáp ứng yêu cầu bảo hộ theo quy định pháp luật. 

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả các quy 
định pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế về quyền tác giả, quyền liên 
quan, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:  

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt và áp dụng các biện pháp cụ 
thể để bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan của các chủ thể quyền thuộc 
thẩm quyền quản lý.  
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Xây dựng kế hoạch triển khai thi hành bảo hộ quyền tác giả, quyền liên 
quan trong bộ, ngành, địa phương. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra 
thường xuyên, đột xuất các đơn vị trực thuộc trong việc thực thi pháp luật 
quyền tác giả, quyền liên quan, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy 
định pháp luật; 

b) Giao nhiệm vụ cho một đơn vị phù hợp thực hiện nhiệm vụ tham 
mưu, chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện nghĩa 
vụ pháp lý khi sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, 
chương trình phát sóng theo thẩm quyền; 

c) Tạo điều kiện, hỗ trợ các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, 
quyền liên quan thực hiện quyền do pháp luật quy định, đặc biệt là hoạt động 
cấp phép, thu và phân phối tiền sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, 
ghi hình, chương trình phát sóng; giám sát hoạt động của các tổ chức này theo 
thẩm quyền; 

d) Khẩn trương ban hành văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại Khoản 2, Điều 7, 
Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở 
hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan; 

đ) Theo thẩm quyền, chủ động và tích cực phối hợp với Bộ Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch thực hiện các hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên 
quan tại bộ, ngành, địa phương mình, đặc biệt là hoạt động tư vấn, tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức thực thi, kiểm tra, xử lý vi phạm. 

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm: 

a) Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý 
nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về quyền tác giả, 
quyền liên quan; 

b) Tổ chức tổng kiểm tra việc thực thi pháp luật về quyền tác giả, 
quyền liên quan trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên 
quan trên phạm vi cả nước trong quý I năm 2009, đề xuất các biện pháp cần 
thiết để thực thi pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 
2009. Tập trung vào các lĩnh vực có nhiều vi phạm, gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư có liên quan. Phối hợp với 
ngành toà án, kiểm sát và các cơ quan tố tụng khác trong hoạt động điều tra, 
xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật quyền tác giả, 
quyền liên quan; 

c) Tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện 
thuận lợi cho cơ quan quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan thuộc 
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Bộ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nòng cốt làm công tác quản lý, thực 
thi quyền tác giả, quyền liên quan trên phạm vi cả nước; 

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện 
pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; 

đ) Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 
quyền tác giả, quyền liên quan; xuất bản sách, tạp chí chuyên ngành về quyền 
tác giả, quyền liên quan; 

e) Chỉ đạo hệ thống khách sạn, các khu vui chơi giải trí nghiêm túc 
thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi 
hình, chương trình phát sóng; 

g) Chỉ đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hiệp hội 
Công nghiệp ghi âm Việt Nam xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực quản 
lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan” theo 
từng lĩnh vực chuyên ngành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc ra đời và hoạt động của các tổ chức quản 
lý tập thể khác. 

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm:  

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan bố trí ngân sách nhà 
nước, hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách thực hiện việc mua bản quyền 
trong các cơ quan, đơn vị hưởng ngân sách; 

b) Chỉ đạo lực lượng hải quan áp dụng các biện pháp ngăn chặn hàng 
hoá xuất, nhập khẩu vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; tập 
trung kiểm tra xử lý các chương trình máy tính, chương trình ghi âm, ghi hình 
xuất, nhập khẩu bất hợp pháp. 

4. Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử 
lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lưu thông hàng hoá trên thị trường nội địa vi 
phạm quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. 

Hướng dẫn và kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh thương mại, 
nhà hàng, siêu thị, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện 
nghĩa vụ trả tiền bản quyền theo thỏa thuận khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, 
ghi hình, chương trình phát sóng. 

5. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng văn 
bản quy định trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông và 
các dịch vụ trung gian khác liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan; 
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b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng, phát triển công 
nghệ thông tin tuân thủ các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên 
quan. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc bộ thực hiện nghĩa vụ 
xin phép, trả tiền sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, 
chương trình phát sóng và các nghĩa vụ pháp lý liên quan khác; 

c) Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền pháp luật và 
hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. 

6. Bộ Công an chỉ đạo áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm tra, đấu 
tranh phòng chống vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; ngăn 
chặn kịp thời, có hiệu quả các hành vi xâm phạm trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, xuất, nhập khẩu, tàng trữ, lưu thông hàng hoá và dịch vụ về 
quyền tác giả, quyền liên quan. 

7. Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội biên phòng thường xuyên 
tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý mọi hành vi tàng trữ, vận 
chuyển hàng hoá vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan qua biên giới. 

Lực lượng Bộ đội biên phòng phối hợp với hải quan cửa khẩu ngăn 
chặn có hiệu quả hàng hoá xuất, nhập khẩu vi phạm quyền tác giả, quyền liên 
quan. 

8. Bộ Ngoại giao chỉ đạo và hướng dẫn các Cơ quan đại diện ngoại 
giao của Việt Nam ở nước ngoài thu thập thông tin về bảo hộ quyền tác giả, 
quyền liên quan, để hỗ trợ và tư vấn cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam thực 
hiện các giao dịch liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan; hỗ trợ các tổ 
chức, cá nhân Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình về quyền 
tác giả, quyền liên quan được khai thác sử dụng ở nước ngoài; làm việc với 
các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài để ngăn chặn các hành vi xâm 
phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân Việt Nam. 

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao 
và Du lịch đẩy mạnh việc giảng dạy về quyền tác giả, quyền liên quan trong 
chương trình giáo dục đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.  

10. Các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương có trách nhiệm: 

a) Thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ pháp lý đối với tác giả, người biểu 
diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng khi khai thác các 
quyền của họ; 

b) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền tác 
giả, quyền liên quan; mở chuyên mục giới thiệu pháp luật về quyền tác giả, 
quyền liên quan; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về quyền tác giả, quyền liên 
quan.  
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11. Các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các cơ quan Nhà nước, các tổ 
chức, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước phải gương mẫu thực hiện nghĩa vụ 
pháp lý khi sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương 
trình phát sóng. 

12. Các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan phải 
phấn đấu để hoạt động chuyên nghiệp, có đủ cán bộ chuyên trách hiểu biết 
pháp luật, đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng để thực hiện tốt 
chức năng nhiệm vụ của tổ chức mình; thực hiện việc thu và phân phối tiền 
bản quyền công khai, minh bạch. 

13. Theo hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ 
hàng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác 
giả, quyền liên quan về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ. 

14. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm theo 
dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ kết quả và những vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiến 
nghị biện pháp xử lý. Quý I năm 2010 tổng kết một năm thực hiện Chỉ thị 
này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

15. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.   
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