THÔNG TƯ
của bộ văn hoá thông tin số 27/2001/TT-BVHTT
ngày 10 tháng 5 năm 2001 Hướng dẫn thực hiện nghị định
số 67/CP ngày 29/11/1996, Nghị định số 60/CP ngày 6/6/1997
của chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định
về quyền tác giả trong bộ luật dân sự

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8/11/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá Thông tin.
Căn cứ Nghị định số 76/CP ngày 29/11/1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một
số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự (dưới đây viết tắt là Nghị định số 76/CP);
Nghị định số 60/CP ngày 6/6/1997 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ
luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài (dưới đây viết tắt là Nghị định số 60/CP)
Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn một số quy định về quyền tác giả như sau:
I. Giải thích thuật ngữ

Một số thuật ngữ sử dụng trong các quy định về quyền tác giả được hiểu như sau:
1. "Sáng tạo" văn học, nghệ thuật, khoa học là hoạt động tư duy của tác giả trực tiếp
làm ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định.
2. "Bản gốc" tác phẩm là bản đầu tiên của tác phẩm do tác giả sáng tạo ra.
"Tác phẩm được bảo hộ phải là bản gốc" được hiểu là những tác phẩm được định hình
dưới một hình thức vật chất nhất định và có tính nguyên gốc.
3. "Tác phẩm gốc" là tác phẩm được sử dụng để sáng tạo ra tác phẩm dịch,
tác, biên soạn, cải biên, chuyển thể, tuyển tập, hợp tuyển, chú giải.

phóng

4. "Sao chép" tác phẩm là việc thể hiện lại phần trọng yếu hoặc toàn bộ tác phẩm dưới
bất kỳ hình thức vật chất nào
5. "Sao chụp" tác phẩm được hiểu là hành vi sao chép y nguyên tác phẩm hoặc một
phần tác phẩm bằng cách photocopy, chụp ảnh hay các cách thức tương tự khác;
phẩm.

6. "Bản sao" tác phẩm là bản sao chép hoặc sao chụp một phần hoặc toàn bộ tác

7. "Chủ sở hữu tác phẩm" là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu các quyền của tác giả có
thể chuyển giao được theo quy định của pháp luật.
8. "Tác phẩm đồng tác giả" là tác phẩm do 2 hoặc nhiều tác giả sáng tạo.
9. "Tác phẩm khuyết danh" là tác phẩm không có tên tác giả (tên thật hoặc bút danh)
trên tác phẩm khi công bố.
giả.

10. "Tác phẩm không rõ tác giả" là tác phẩm khi được công bố chưa xác định được tác
11. "Tác phẩm di cảo" là tác phẩm được công bố lần đầu sau khi tác giả đã chết
12. "Công bố, phổ biến tác phẩm":

"Công bố, phổ biến tác phẩm" là thể hiện tác phẩm trước công chúng dưới dạng thuyết
trình, trưng bầy, xuất bản, biểu diễn, phát thanh, truyền hình và các hình thức vật chất khác.
Xuất bản phẩm gồm các loại hình: sách, tài liệu, tranh, ảnh, áp phích, catalô, tờ rơi, tờ
gấp, lịch, bản đồ, át lát, bản nhạc, cờ, truyền đơn, khẩu hiệu, câu đối, cuốn thư, băng âm
thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình thay sách hoặc kèm theo sách.
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"Tác phẩm lần đầu tiên được công bố, phổ biến tại Việt Nam" là tác phẩm của người
nước ngoài, pháp nhân nước ngoài chưa được công bố, phổ biến ở bất kỳ nước nào trước
khi được công bố, phổ biến tại Việt Nam.
Tác phẩm được coi là tác phẩm lần đầu tiên được công bố, phổ biến tại Việt Nam khi
tác phẩm đó được công bố, phổ biến ở Việt Nam trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày tác
phẩm đó được công bố, phổ biến lần đầu tiên ở bất kỳ nước nào.
II. Tác phẩm được bảo hộ

1. Các tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam:
a. Tác phẩm của tác giả là công dân Việt Nam;
b. Tác phẩm thuộc sở hữu của công dân, pháp nhân, tổ chức Việt Nam;
c. Tác phẩm của người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài được sáng tạo và thể hiện
dưới hình thức vật chất nhất định tại Việt Nam;
d. Tác phẩm của nước ngoài, pháp nhân nước ngoài lần đâu tiên được công bố, phổ
biến tại Việt Nam;
e. Tác phẩm của người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài được bảo hộ tại Việt Nam
theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia;
2. Các tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam phải là các loại hình tác phẩm quy định tại
Điều 4 Nghị định số 76/CP; không là đối tượng bảo hộ sở hữu công nghiệp; không có nội
dung như quy định tại khoản 1 Điều 749 Bộ Luật Dân sự.
III. quyền của tác giả, chủ sở hữu Tác phẩm

1. Tác giả sáng tạo tác phẩm theo nhiệm vụ được giao được hưởng các quyền quy
định tại Điều 752 Bộ luật Dân sự.
Tác giả sáng tạo tác phẩm theo hợp đồng đồng được hưởng các quyền quy định tại
Điều 752 Bộ luật Dân sự trên cơ sở hợp đồng đã ký kết.
2. Việc hưởng các quyền tài sản của tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm
quy định tại khoản 2 Điều 572 Bộ luật Dân sự được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa tác
giả và chủ sở hữu tác phẩm.
3. Cá nhân tổ chức dựa vào tác phẩm dịch, phóng tác, biên soạn, cải biên, chuyển thể
của người khác để sáng tạo ra tác phẩm mới, quy định tại Điều 11 Nghị định số 76/CP, phải
xin phép tác giả (và chủ sở hữu nếu chủ sở hữu không đồng thời là tác giả) tác phẩm dịch,
phóng tác, biên soạn, cải biên, chuyển thể và tác giả tác phẩm gốc trừ trường hợp giữa tác
giả tác phẩm dịch, phóng tác, biên soạn, cải biên, chuyển thể và tác giả tác phẩm gốc có thoả
thuận khác.
4. Đối với tác phẩm di cảo, trong trường hợp chưa xác định được người thừa kế thì
người chiếm giữ hợp pháp tác phẩm di cảo được hưởng các quyền nhân thân quy định tại
điểm c và điểm d khoản 1 Điều 751 và quyền tài sản quy định tại điểm a, b, c, khoản 2 Điều
751 Bộ luật Dân sự trong thời hạn 50 năm kể từ ngày tác phẩm được công bố lần đầu tiên.
Nếu trong thời hạn 50 năm kể từ ngày tác phẩm được công bố lần đầu tiên mà xác định
được người thừa kế thì người thừa kế được tiếp tục hưởng các quyền nói trên trong thời hạn
bảo hộ còn lại trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
5. Các quyền và nghĩa vụ giữa người biểu diễn và các cá nhân, tổ chức đầu tư tài
chính cho chương trình biểu diễn được xác định trên cơ sở hợp đồng.
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IV. Sử

dụng tác phẩm

1. Cục bản quyền tác giả có trách nhiệm quản lý các tác phẩm thuộc về Nhà nước
trong trường hợp không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận di sản hoặc không
được quyền hưởng di sản quy định tại điểm B, khoản 1 Điều 764, Điều 765 Bộ luật Dân sự
và khoản 2 Điều 13 Nghị định số 76/CP; tác phẩm không rõ tác giả hoặc tác phẩm khuyết
danh quy định tại khoản 5 Điều 766 Bộ luật Dân sự; nhận và quản lý nhuận bút đối với các
tác phẩm đó.
Cá nhân, tổ chức khi sử dụng các tác phẩm nói trên phải thực hiện các quy định sau
đây:
- Xin phép và trả nhuận bút cho Cục bản quyền tác giả khi sử dụng tác phẩm;
- Đề tên thật hoặc bút danh của tác giả (nếu có) trên tác phẩm, đề đúng tên tác phẩm,
đảm bảo sự toàn vẹn nội dung tác phẩm.
2. Cục bản quyền tác giả có trách nhiệm quản lý quyền nhân thân đối với những tác
phẩm đã hết thời hạn bảo hộ quy định tại Điều 766 Bộ luật Dân sự. Cá nhân, tổ chức khi sử
dụng tác phẩm đó phải thực hiện các quy định sau đây:
- Thông báo với Cục bản quyền tác giả về việc sử dụng tác phẩm;
- Đề tên thật hoặc bút danh của tác giả (nếu có) trên tác phẩm, đề đúng tên tác phẩm,
đảm bảo sự toàn vẹn nội dung tác phẩm.
- Nộp 01 bản sao tác phẩm cho Cục bản quyền tác giả trong thời hạn 30 ngày kể từ
ngày phổ biến, lưu hành.
3. Cá nhân, tổ chức khi sử dụng tác phẩm đã công bố nhằm mục đích kinh doanh hoặc
việc sử dụng tác phẩm đã công bố không nhằm mục đích kinh doanh nhưng làm ảnh hưởng
đến việc khai thác bình thường tác phẩm của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm thì phải xin phép
và trả nhuận bút hoặc thù lao cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm theo hợp đồng sử dụng
tác phẩm.
Nếu sử dụng các tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản thì bên sử dụng tác phẩm còn phải
thực hiện việc quy định của luật xuất bản và các quy định pháp luật khác có liên quan;
Trường hợp sử dụng bài hát, bản nhạc đã công bố để biểu diễn nhằm mục đích kinh
doanh thì phải trả nhuận bút hoặc thù lao cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm theo thỏa
thuận;
Cá nhân, tổ chức khi sử dụng tác phẩm có thể trực tiếp ký hợp đồng sử dụng tác phẩm
với tác giả, chủ sở hữu tác phẩm hoặc thông qua tổ chức đại diện hợp pháp được tác giả
hoặc chủ sở hữu tác phẩm ủy quyền.
Các trường hợp sử dụng tác phẩm không phải xin phép, không phải trả thù lao cho tác
giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 760, 761 Bộ luật Dân sự.
V. Đăng ký quyền tác giả, quyền sở hữu tác phẩm

1. Theo quy định tại Điều 23, 24, 27 Nghị định số 76/CP, chủ sở hữu tác phẩm có
quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức dịch vụ bản quyền tác giả xin cấp
giấy chứng nhận bản quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả hoặc Sở văn hóa thông tin các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tác giả, chủ sở hữu tác phẩm cư trú.
Cá nhân, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ theo quy định tại điểm 1
(c), 1 (d) và 1 (e), mục 2 của Thông tư này có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức dịch
vụ bản quyền tác giả xin cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả
hoặc Sở văn hóa thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả bao gồm:
a) Đơn xin cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả (theo mẫu).
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Đơn xin cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả phải được viết bằng tiếng Việt và do
chính tác giả, chủ sở hữu tác phẩm hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên. Nếu pháp
nhân nộp đơn thì phải ký tên đóng dấu theo quy định.
b) Tác phẩm đăng ký quyền tác giả, quyền sở hữu tác phẩm, 2 bản.
Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh
hoành tráng gắn với công trình kiến trúc và những loại hình tương tự, tác phẩm trong hồ sơ
đăng ký là bản thiết kế, phác thảo hoặc ảnh chụp (đen trắng) thể hiện đầy đủ ý tưởng sáng
tạo.
c) Giấy tờ tùy thân (CMT, hộ chiếu) của người đến nộp hồ sơ.
Ngoài các giấy tờ quy định trên, nếu người nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận bản
quyền tác giả là người được ủy quyền; chủ sở hữu tác phẩm không đồng thời là tác giả thì
phải có giấy tờ chứng minh mình là chủ sở hữu hợp pháp. Các giấy tờ này nếu bằng tiếng
nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt của công chứng nhà nước.
3. Cục bản quyền tác giả có trách nhiệm xem xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận bản
quyền tác giả và trả kết quả tại nơi thụ lý hồ sơ ban đầu trong thời hạn 10 ngày làm việc tính
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như quy định tại điểm 2, mục V của thông tư này. Trường hợp
không cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
4. Sở văn hóa thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm
hướng dẫn người đến đăng ký làm các thủ tục xin đăng ký, tiếp nhận và gửi hồ sơ xin cấp
giấy chứng nhận bản quyền tác giả đến Cục bản quyền tác giả ngay sau khi thụ lý hồ sơ hợp
lệ như quy định tại điểm 2 mục V của Thông tư này; Thu lệ phí đăng ký quyền tác giả theo
quy định của cơ quan có thẩm quyền và những chi phí phát sinh do chuyển hồ sơ; trả kết quả
cho người đến nộp hồ sơ ngay sau khi nhận được kết quả từ Cục bản quyền tác giả.
5. Các loại giấy chứng nhận bản quyền tác giả do hãng bảo hộ quyền tác giả Việt
Nam. Cơ quan bảo hộ quyền tác giả Việt Nam, Cục bản quyền tác giả cấp trước ngày Bộ luật
Dân sự có hiệu lực thi hành vẫn có hiệu lực. Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm được hưởng các
quyền theo quy định của Bộ luật Dân sự.
Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm có nhu cầu xin cấp lại hoặc đổi giấy chứng nhận bản
quyền tác giả phải có đơn nêu rõ lý do và nộp hồ sơ theo quy định tại điểm 2 mục V Thông tư
này.
6. Cá nhân, tổ chức được cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả phải nộp lệ phí theo
quy định của Nhà nước.
7. Cục trưởng Cục bản quyền tác giả có quyền cấp và thu hồi giấy chứng nhận bản
quyền tác giả trong trường hợp xác định người được cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả
không phải là tác giả, chủ sở hữu tác phẩm và những trường hợp tác phẩm không thuộc đối
tượng bảo hộ theo quy định của pháp luật về quyền tác giả.
VI. Tổ chức dịch vụ bản quyền tác giả

1. Tổ chức dịch vụ bản quyền tác giả quy định tại Điều 27 Nghị định số 76/CP là doanh
nghiệp có chức năng hoạt động dịch vụ và tư vấn pháp luật về quyền tác giả đã được thành
lập hợp pháp.
2. Điều kiện hoạt động dịch vụ bản quyền tác giả.
- Người đứng đầu, những người phó của người đó và những người trực tiếp hành
nghề phục vụ bản quyền tác giả là công dân Việt Nam có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có
năng lực hành vi dân sự đầy đủ và tốt nghiệp đại học Luật;
- Người đứng đầu, những người phó của người đó và những người trực tiếp hành
nghề dịch vụ bản quyền tác giả phải có chứng chỉ đã qua các lớp bồi dưỡng kiến thức về
quyền tác giả do Cục bản quyền tác giả cấp.
3. Tổ chức dịch vụ bản quyền tác giả có nhiệm vụ sau:
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- Tư vấn những vấn đề có liên quan đến các quy định pháp luật về quyền tác giả;
- Thay mặt tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm xin cấp giấy chứng nhận bản quyền tác
giả theo sự ủy quyền;
- Tham gia các quan hệ pháp luật khác về quyền tác giả, bảo vệ quyền lợi hợp pháp
của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm theo ủy quyền.
4. Tổ chức dịch vụ bản quyền tác giả chỉ được phép hoạt động khi được thành lập hợp
pháp, khi người đứng đầu, những người phó của người đó thuộc tổ chức dịch vụ bản quyền
tác giả và những người hành nghề dịch vụ bản quyền tác giả đã được cấp thẻ người đại diện
quyền tác giả.
5. Tổ chức dịch vụ bản quyền tác giả hoạt động theo quy định của pháp luật, theo giấy
phép thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp và trong phạm vi được quyền.
6. Tổ chức dịch vụ bản quyền tác giả phải thực hiện chế độ báo cáo, thông tin cho cục
bản quyền tác giả theo định kỳ 6 tháng, một năm về các hoạt động dịch vụ bản quyền. Khi có
thay đổi về tổ chức hoặc về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý tổ chức dịch vụ bản quyền tác
giả, những người hành nghề dịch vụ bản quyền tác giả thì phải báo cáo kịp thời cho Cục bản
quyền tác giả.
7. Cục bản quyền tác giả có thẩm quyền cấp và thu hồi thẻ người đại diện quyền tác
giả; quy định việc sử dụng thẻ người đại diện.
Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các tổ chức phục
vụ bản quyền tác giả đang hoạt động phải làm thủ tục xin cấp thẻ người đại diện quyền tác
giả. Thẻ người đại diện quyền tác giả được Cục bản quyền tác giả cấp lại theo định kỳ 2
năm.
VII. Kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại,
tố cáo quyền tác giả

1. Theo quy định tại Điều 33 và Điều 36 Nghị định 76/CP:
a) Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm khi bị người khác xâm hại quyền tác giả, quyền sở
hữu tác phẩm có quyền yêu cầu người có hành vi xâm hại chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi,
cải chính công khai và bồi thường thiệt hại; yêu cầu hoặc khiếu nại thanh tra Nhà nước về
văn hóa thông tin (thanh tra Bộ văn hóa thông tin, thanh tra Sở văn hóa thông tin) hoặc Tòa
án nhân dân để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
b) Cá nhân, tổ chức khi phát hiện hành vi xâm hại quyền tác giả, quyền chủ sở hữu tác
phẩm, có quyền gửi đơn kiến nghị, tố cáo đến Bộ Văn hóa thông tin (Cục bản quyền tác giả),
Sở Văn hóa thông tin hoặc các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền để xử lý theo quy
định pháp luật.
2. Cục bản quyền tác giả, cơ quan của Bộ Văn hóa thông tin thực hiện quyền quản lý
Nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong cả nước có trách nhiệm:
a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả trên
phạm vi cả nước;
b) Trả lời các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc bảo hộ quyền tác giả
hoặc chuyển cho cơ quan thanh tra Bộ Văn hóa thông tin, thanh tra Sở Văn hóa thông tin và
các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật;
c) Phối hợp với các Sở Văn hóa thông tin, thanh tra Bộ Văn hóa thông tin và các cơ
quan hữu quan để xử lý kịp thời hành vi vi phạm các quy định pháp luật về quyền tác giả.
3. Sở Văn hóa thông tin hoặc Sở Văn hóa thông tin - Thể thao là cơ quan giúp UBND
cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quyền quản lý Nhà nước về bảo hộ
quyền tác giả ở địa phương có trách nhiệm:
a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện những quy định của pháp luật về quyền tác giả
tại địa phương;
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b) Trả lời các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến bảo hộ quyền tác giả hoặc
yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật;
c) Phối hợp với Cục bản quyền tác giả, Thanh tra Bộ Văn hóa thông tin và các cơ quan
hữu quan để xử lý kịp thời những hành vi vi phạm các quy định pháp luật về quyền tác giả.
4. Thanh tra Bộ Văn hóa thông tin, Thanh tra Sở Văn hóa thông tin thực hiện chức
năng thanh tra chuyên ngành văn hóa thông tin, theo quy định tại Điều 34 Nghị định số
76/CP.
VIII. Tổ chức thực hiện

Cục Bản quyền tác giả, Sở văn hóa thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương, thanh tra Bộ Văn hóa thông tin, Thanh tra Sở Văn hóa thông tin, các tổ chức, cá nhân
có liên quan đến quyền tác giả chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Ban hành kèm theo Thông tư này các Phụ lục số 1, Phụ lục số 2, Phụ lục số 3, Phụ lục
số 4, Phụ lục số 5.
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Phụ lục số 1

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

đơn xin cấp chứng nhận bản quyền tác giả

Kính gửi: Cục bản quyền tác giả
1. Người nộp đơn
Họ và tên người nộp đơn:..................................................................................
Là:.....................................................................................................................
(Tác giả; chủ sở hữu tác phẩm; người thừa kế quyền tác giả; người dược uỷ quyền)
Sinh ngày:............ tháng............. năm..............................................................
Quốc tịch:..........................................................................................................
Địa chỉ:..............................................................................................................
Số điện thoại:.....................................Fax:.........................................................
Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận bản quyền tác giả:...................................
(Nếu người được uỷ quyền nộp hồ sơ thì phải khai rõ nộp hồ sơ cho tác giả hay chủ
sở hữu tác phẩm)
2. Tác phẩm đăng ký
Tên tác phẩm:....................................................................................................
Loại hình:..........................................................................................................
...........................................................................................................................
(Nếu là tác phẩm dịch, biên soạn, cải biên, chuyển thể thì phải nêu tên tác giả và tên
tác phẩm gốc)
Thời gian công bố (hoặc chưa công bố):...........................................................
Nơi công bố:......................................................................................................
Hình thức công bố (Xuất bản, biểu diễn)..........................................................
Nội dung chính của tác phẩm:...........................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.................................................................................................................................
(Trường hợp tác phẩm đồng tác giả, phải kê khai phần sáng tạo riêng của từng người)
3. Tác giả
Họ và tên tác giả:...............................................................................................
Bút danh:............................................................................................................
Sinh ngày:............tháng............. năm................................................................
Quốc tịch:..........................................................................................................
Địa chỉ:..............................................................................................................
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Số điện thoại:.....................................Fax:.........................................................
(Trường hợp tác phẩm do nhiều người sáng tạo, phải kê khai đầy đủ các đồng tác giả)
4. Chủ sở hữu tác phẩm
Tên chủ sở hữu tác phẩm:..................................................................................
Sinh ngày:............ tháng............. năm................................................................
(Nếu là tổ chức thì ghi ngày, tháng, năm, số quyết định thành lập hoặc giấy phép)
Quốc tịch:..........................................................................................................
Địa chỉ:..............................................................................................................
Số điện thoại:..................................... Fax:........................................................
Cơ sở phát sinh quyền chủ sở hữu tác phẩm:.....................................................
(Là chủ sở hữu tác phẩm do mình sáng tạo; cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác
giả; cá nhân hoặc tổ chức giao kết hợp đồng với tác giả; hợp đồng chuyển giao quyền tác giả
hay người thừa kế)
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
......., ngày..... tháng..... năm.....
Người nộp đơn
(Ghi rõ họ, tên và ký)
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Phụ lục số 2

bé v¨n ho¸ th«ng tin
côc b¶n quyÒn t¸c gi¶

giÊy chøng nhËn b¶n quyÒn t¸c gi¶
côc b¶n quyÒn t¸c gi¶ chøng nhËn

§ ®¨ng ký b¶n quyÒn t¸c gi¶ t¹i Côc b¶n quyÒn t¸c gi¶

Hµ néi, ngµy... th¸ng... n¨m...
côc tr−ëng côc b¶n quyÒn t¸c gi¶

Sè:..../VHTT-BQTG
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Phụ lục số 3

mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm

(Trong lĩnh vực biểu diễn)
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
hợp đồng sử dụng tác phẩm

Hôm nay, ngày............ tháng............ năm........................................................
Tại:....................................................................................................................
Ông (bà):...........................................................................................................
Là:.....................................................................................................................
(Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm; chủ sở hữu tác phẩm; người thừa kế
quyền tác giả hoặc người được uỷ quyền hợp pháp)
(Sau đây gọi là bên A)
Địa chỉ:..............................................................................................................
Điện thoại:........................................ Fax:..........................................................
Và một bên là Ông (bà):....................................................................................
Chức vụ:.............................................................................................................
(Giám đốc, Phó giám đốc...)
Đại diện cho bên sử dụng tác phẩm...................................................................
(Sau đây được gọi là bên B)
Địa chỉ:..............................................................................................................
Điện thoại:........................................Fax:..........................................................
Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản như sau:

Điều1: Bên A đồng ý chuyển tác phẩm thuộc quyền sở hữu của
m ì n h c h o bên B để biểu diễn tại........................................................................................
Tên tác phẩm:....................................................................................................
(Nếu là tác phẩm dịch, biên soạn, cải biên, chuyển thể thì phải nêu rõ tên tác giả và tên
tác phẩm gốc: nếu từ 2 tác phẩm trở lên có thể lập thành danh mục kèm theo Hợp đồng)
Họ và tên tác giả:...............................................................................................
Chủ sở hữu quyền tác giả:.................................................................................
Số giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (nếu có)................ cấp ngày..........

Điều 2: Bên A có trách nhiệm chuyển giao tác phẩm cho bên B
t r ư ớ c ngày....... tháng......... năm......... tại địa điểm.....................................................
Nếu có sự tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm, bên A chuyển giao tác phẩm không
đúng thời hạn cho bên A thì phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho
bên B, bên B có thể chấm dứt hợp đồng.
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Điều 3: Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên A không
đ ư ợ c c h u y ể n g i a o tác phẩm cho bên thứ ba để biểu diễn (đối với các trường hợp biểu
diễn tuồng, chèo, cải lương, kịch, múa rối....) trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác.

Điều 4: Bên B phải tôn trọng hình thức sử dụng theo quy định
c ủ a p h á p l u ậ t về quyền tác giả. Mọi trường hợp sửa chữa tác phẩm hoặc muốn sử dụng
tác phẩm khác với thoả thuận về hình thức sử dụng tác phẩm quy định tại Điều 1, phải được
sự đồng ý bằng văn bản của bên A. Hai bên có nghĩa vụ phối hợp với nhau trong quá trình
thực hiện hợp đồng.

Điều 5: Bên B phải thanh toán tiền sử dụng tác phẩm cho bên
A t h e o p h ư ơ n g thức sau:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
(Mức trả thanh toán 1 lần hay nhiều lần; thời gian thanh toán, địa điểm thanh toán...)
Bên B phải mời bên A xem trước khi biểu diễn trước công chúng, trừ trường hợp hai
bên có thoả thuận khác.

Đ i ề u 6 : T ấ t c ả n h ữ n g t r a n h c h ấ p xẩ y r a t r o n g q u á t r ì n h t h ự c
h i ệ n h ợ p đ ồ n g hoặc liên quan đến nội dung hợp đồng được giải quyết thông qua thoả

thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể đưa
ra Toà án nhân dân...........................................................................

Điều 7: Những sửa chữa hoặc bổ sung liên quan đến hợp đồng
p h ả i đ ư ợ c s ự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên mới có giá trị.
Điều 8: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị
đ ế n h ế t ngày.................
Điều 9: Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như
n h a u , m ỗ i b ê n giữ 01 bản.
(Ghi chú: Tuỳ theo từng trường hợp, hai bên vận dụng và có thêm thoả thuận để thêm
hoặc bớt nội dung của Hợp đồng nhưng không được trái với các quy định của pháp luật)
bên A

bên B

Ký tên

Ký tên

(Ghi rõ họ tên và ký)

(Ghi rõ họ tên và ký)
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Phụ lục số 4

mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm

(Trong lĩnh vực xuất bản)
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
hợp đồng sử dụng tác phẩm

Hôm nay, ngày............. tháng............ năm.......................................................
Tại:....................................................................................................................
Ông (bà):...........................................................................................................
Là:.....................................................................................................................
(Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm; chủ sở hữu tác phẩm; người thừa kế quyền
tác giả hoặc người được uỷ quyền hợp pháp)
(Sau đây gọi là bên A)
Địa chỉ:.............................................................................................................
Điện thoại:........................................Fax:.........................................................
Và một bên là Ông (bà):...................................................................................
Chức vụ:............................................................................................................
(Giám đốc, Phó giám đốc...)
Đại diện cho Nhà xuất bản...............................................................................
(Sau đây được gọi là bên B)
Địa chỉ:.............................................................................................................
Điện thoại:........................................ Fax:........................................................
Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản như sau:

mình

Điều1: Bên A đồng ý chuyển tác phẩm thuộc quyền sở hữu của
cho
bên
B
để
xuất
bản
và
phát
hành

tại.............................................................................

Bằng tiếng:........................................................................................................
Tên tác phẩm:....................................................................................................
(Nếu là tác phẩm dịch, biên soạn, cải biên, chuyển thể thì phải nêu rõ tên tác giả và tên
tác phẩm gốc)
Số trang bản thảo:............................................ khổ giấy....................................
Họ và tên tác giả:...............................................................................................
Chủ sở hữu quyền tác giả:.................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (nếu có)............... cấp ngày..........
Số lượng in....................bản.
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Điều 2: Bên A có trách nhiệm chuyển giao tác phẩm cho bên B
t r ư ớ c ngày....... tháng......... năm......... tại địa điểm.....................................................
Nếu có sự tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm, bên A chuyển giao tác phẩm không
đúng thời hạn thì bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho bên
B, bên B có thể chấm dứt hợp đồng.

Điều 3: Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên A không
đ ư ợ c c h u y ể n g i a o tác phẩm cho bên thứ ba trừ trường hợp hai bên có thoả thuận
khác.

Điều 4: Bên B phải tôn trọng hình thức sử dụng theo quy định
c ủ a p h á p l u ậ t về quyền tác giả. Mọi trường hợp sửa chữa tác phẩm hoặc muốn sử dụng
tác phẩm khác với thoả thuận về hình thức sử dụng tác phẩm quy định tại Điều 1, phải được
sự đồng ý bằng văn bản của bên A. Hai bên có nghĩa vụ phối hợp với nhau trong quá trình
thực hiện hợp đồng.

Điều 5: Bên B phải thanh toán tiền sử dụng tác phẩm cho bên
A t h e o p h ư ơ n g thức sau:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
(Mức trả thanh toán 1 lần hay nhiều lần; thời gian thanh toán, địa điểm thanh toán...)
Bên B tặng bên A......... bản sách vào thời điểm thanh toán tiền sử dụng tác phẩm, trừ
trường hợp hai bên có thoả thuận khác.

Điều 6: Những sửa chữa hoặc bổ sung liên quan đến hợp đồng
p h ả i đ ư ợ c s ự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên mới có giá trị.
Điều 7: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu bên A yêu
c ầ u t h ì b ê n B phải cung cấp các chứng từ có liên quan đến số lượng sách in để bên A

kiểm tra. Nếu bên B in thêm ngoài hợp đồng thì ngoài việc phải trả thêm tiền sử dụng tác
phẩm tương ứng với số lượng in thêm, còn phải bồi thường..............(%).................. phần
trăm tổng giá trị thành tiền của số lượng sách in thêm cộng với số tiền chi phí hợp lý cho quá
trình kiểm tra. Nếu sau khi kiểm tra, không phát hiện ra bên B có in thêm số lượng, chi phí
cho quá trình kiểm tra do bên A chịu.

Đ i ề u 8 : T ấ t c ả n h ữ n g t r a n h c h ấ p xẩ y r a t r o n g q u á t r ì n h t h ự c
h i ệ n h ợ p đ ồ n g hoặc liên quan đến nội dung hợp đồng được giải quyết thông qua thoả

thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể đưa
ra Toà án nhân dân...........................................................................

Điều 9: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị
đ ế n h ế t ngày.................
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Điều 10: Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như
n h a u , m ỗ i b ê n giữ 01 bản.
(Ghi chú: Tuỳ theo từng trường hợp, hai bên vận dụng và có thêm thoả thuận để thêm
hoặc bớt nội dung của Hợp đồng nhưng không được trái với các quy định của pháp luật
bên A

bên B

Ký tên

Ký tên

(Ghi rõ họ tên và ký)

(Ghi rõ họ tên và ký)
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Phụ lục số 5

mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm

(Trong lĩnh vực sản xuất băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình, phim và
chương trình phát thanh, truyền hình)
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
hợp đồng sử dụng tác phẩm

Hôm nay, ngày.............tháng............năm..........................................................
Tại:.....................................................................................................................
Ông (bà):...........................................................................................................
Là:......................................................................................................................
(Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm; chủ sở hữu tác phẩm; người thừa kế quyền
tác giả hoặc người được uỷ quyền hợp pháp)
(Sau đây gọi là bên A)
Địa chỉ:..............................................................................................................
Điện thoại:........................................Fax:..........................................................
Và một bên là Ông (bà):....................................................................................
Chức vụ:.............................................................................................................
(Giám đốc, Phó giám đốc...)
Đại diện cho bên sử dụng tác phẩm...................................................................
(Sau đây được gọi là bên B)
Địa chỉ:..............................................................................................................
Điện thoại:........................................Fax:..........................................................
Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản như sau:

Điều1: Bên A đồng ý chuyển tác phẩm thuộc quyền sở hữu của
m ì n h c h o bên B để sản xuất (Chương trình băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa

hình, phim, chương trình phát thanh, truyền hình) phát hành tại.........................................
Tên tác phẩm:....................................................................................................

(Nếu là tác phẩm dịch, biên soạn, cải biên, chuyển thể thì phải nêu rõ tên tác giả và tên
tác phẩm gốc)
Họ và tên tác giả:...............................................................................................
Chủ sở hữu quyền tác giả:.................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (nếu có)............... cấp ngày..........
Số lượng sản xuất.................... bản.
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Điều 2: Bên A có trách nhiệm chuyển giao tác phẩm cho bên B
t r ư ớ c ngày....... tháng......... năm......... tại địa điểm.....................................................
Nếu có sự tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm, bên A chuyển giao tác phẩm không
đúng thời hạn thì bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho bên
B, bên B có thể chấm dứt hợp đồng.

Điều 3: Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên A không
đ ư ợ c c h u y ể n g i a o tác phẩm cho bên thứ ba trừ trường hợp hai bên có thoả thuận
khác.

Điều 4: Bên B phải thực hiện các quy định của pháp luật về
q u y ề n t á c g i ả Mọi trường hợp sửa chữa tác phẩm hoặc muốn sử dụng tác phẩm khác

với thoả thuận về hình thức sử dụng tác phẩm quy định tại Điều 1, phải được sự đồng ý bằng
văn bản của bên A. Hai bên có nghĩa vụ phối hợp với nhau trong quá trình thực hiện hợp
đồng.

Điều 5: Bên B phải thanh toán tiền sử dụng tác phẩm cho bên
A t h e o p h ư ơ n g thức sau:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
(Mức trả mức thanh toán 1 lần hay nhiều lần; thời gian thanh toán, địa điểm thanh
toán...)
Trong vòng................. ngày, sau khi tác phẩm được sản xuất, bên B phải thanh toán
tiền cho bên A và tặng cho bên A........................... (hoặc mời bên A xem), trừ trường hợp hai
bên có thoả thuận khác.

Điều 6: Những sửa chữa hoặc bổ sung liên quan đến hợp đồng
p h ả i đ ư ợ c s ự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên mới có giá trị.
Điều 7: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu bên A yêu
c ầ u t h ì b ê n B phải cung cấp các chứng từ có liên quan đến số lượng in để bên A kiểm
tra. Nếu bên B sản xuất thêm ngoài hợp đồng thì ngoài việc phải trả thêm tiền sử dụng tác
phẩm tương ứng với số lượng sản xuất thêm, còn phải bồi thường.............. (%)..................
phần trăm tổng giá trị thành tiền của số lượng sản xuất thêm cộng với số tiền chi phí hợp lý
cho quá trình kiểm tra. Nếu sau khi kiểm tra, không phát hiện ra bên B có sản xuất thêm số
lượng, chi phí cho quá trình kiểm tra do bên A chịu.

Đ i ề u 8 : T ấ t c ả n h ữ n g t r a n h c h ấ p xẩ y r a t r o n g q u á t r ì n h t h ự c
h i ệ n h ợ p đ ồ n g hoặc liên quan đến nội dung hợp đồng được giải quyết thông qua thoả

thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể đưa
ra Toà án nhân dân...........................................................................

Điều 9: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị
đ ế n h ế t ngày.................
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Điều 10: Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như
n h a u , m ỗ i b ê n giữ 01 bản.
(Ghi chú: Tuỳ theo từng trường hợp, hai bên vận dụng và có thêm thoả thuận để thêm
hoặc bớt nội dung của Hợp đồng nhưng không được trái với các quy định của pháp luật
bên A

bên B

Ký tên

Ký tên

(Ghi rõ họ tên và ký)

(Ghi rõ họ tên và ký)

