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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày          tháng        năm 2022 

 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành  

Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan 

 

Thực hiện Quyết định số917/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản 

quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ 

họp thứ ba,trong thời gian vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chuẩn bị 

xây dựng dự thảo, thực hiện các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục soạn 

thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí 

tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. 

Căn cứ các quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020; Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 

154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 

10/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động thủ tục hành 

chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đã đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảoNghị định quy định chi tiết một số 

điểu và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, 

cụ thể như sau: 

I. THỐNG KÊ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO 

NGHỊ ĐỊNH 

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan có 21 thủ tục hành chính, 

bao gồm: 

1. Cho phép sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, 

chương trình phát sóng mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu quyền tác giả, chủ 

sở  hữu quyền liên quan. 
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2. Chấp thuận việc sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi 

hình, chương trình phát sóng mà Nhà nước là đại diện quản lý quyền tác giả, 

quyền liên quan. 

3. Chấp thuận cho tổ chức phi lợi nhuận có hoạt động cung cấp dịch vụ 

cho người khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tiếp cận thông tin và 

đọc thích nghi theo phương pháp và cách thức phù hợp thực hiện quyền sao 

chép, phân phối, biểu diễn, truyền đạt tác phẩm dưới định dạng bản sao dễ tiếp 

cận của tác phẩm khi có quyền tiếp cận hợp pháp bản gốc hoặc bản sao tác phẩm 

và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. 

4. Chấp thuận cho tổ chức tổ chức phi lợi nhuận có hoạt động cung cấp 

dịch vụ cho người khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tiếp cận thông 

tin và đọc thích nghi theo phương pháp và cách thức phù hợp thực hiện quyền 

phân phối hoặc truyền đạt bản sao dưới dạng định dạng dễ tiếp cận của tác phẩm 

tới tổ chức tương ứng theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu 

quyền tác giả. 

5. Chấp thuận cho tổ chức phi lợi nhuận có hoạt động cung cấp dịch vụ 

cho người khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tiếp cận thông tin và 

đọc thích nghi theo phương pháp và cách thức phù hợp thực hiện quyền phân 

phối hoặc truyền đạt bản sao dưới định dạng dễ tiếp cận của tác phẩm tới người 

khuyết tật ở nước ngoài theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên mà không cần sự cho phép của chủ sở 

hữu quyền tác giả với điều kiện trước khi phân phối hoặc truyền đạt, tổ chức này 

không biết hoặc không có cơ sở để biết bản sao dưới định dạng dễ tiếp cận này 

sẽ được áp dụng cho bất kỳ đối tượng nào khác ngoài người khuyết tật. 

6. Chấp thuận cho tổ chức phi lợi nhuận có hoạt động cung cấp dịch vụ 

cho người khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tiếp cận thông tin và 

đọc thích nghi theo phương pháp và cách thức phù hợp thực hiện quyền nhập 

khẩu bản sao dưới định dạng dễ tiếp cận của tác phẩm từ tổ chức tương ứng theo 

quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên vì lợi ích của người khuyết tật mà không cần sự cho phép của chủ sở 

hữu quyền tác giả. 

7. Chấp thuận việc khai thác, sử dụng quyền dịch các tác phẩm từ tiếng 

nước ngoài sang tiếng Việt để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích 

thương mại. 

8. Chấp thuận việc khai thác, sử dụng quyền sao chép để giảng dạy,nghiên 

cứu không nhằm mục đích thương mại. 

9. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 

10. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 

11. Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 
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12. Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên 

quan. 

13. Đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền 

liên quan. 

14. Phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền do tổ 

chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan xây dựng. 

15. Ghi nhận và xóa tên tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên 

quan. 

16. Thủ tục cấp Thẻ giám định viên. 

17. Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên. 

18.  Thủ tục thu hồi Thẻ giám định viên. 

19. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định. 

20. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định. 

21. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định. 

II. CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ TRONG 

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU 

CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2022 

1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 

3. Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 

4. Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ 

TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ 15/2012/TT-BVHTTDL NGÀY 

13/12/2012 HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, 

QUYỀN LIÊN QUAN 

1. Thủ tục cấp Thẻ giám định viên. 

2. Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên. 

3.  Thủ tục thu hồi Thẻ giám định viên. 

4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định. 

5. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định. 

6. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định. 

III. ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO  
NGHỊ ĐỊNH 

1. Sự cần thiết quy định các thủ tục hành chính trong dự thảo  

Nghị định 
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Dự thảo Nghị định ghi nhận 21 thủ tục hành chính, trong đó có 04 thủ tục 

hành chính đã được đánh giá trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022, 06 thủ tục hành chính đã được đánh 

giá trong quá trình xây dựng thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 

hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan. Như vậy, còn 11 

thủ tục hành chính cần được đánh giá tác động tại dự thảo Nghị định quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên 

quan. Các thủ tục hành chính được đánh giá tác động chia làm 4 nhóm, cụ thể 

như sau: 

- Nhóm các thủ tục hành chính liên quan đến việc khai thác, sử dụng tác 

phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóngmà Nhà 

nước là chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan (gồm 02 thủ tục hành chính). 

- Nhóm các thủ tục hành chính liên quan đến các trường hợp ngoại lệ 

không xâm phạm và giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan (gồm 06 thủ tục 

hành chính). 

- Nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký quyền tác giả, quyền 

liên quan (gốm 01 thủ tục hành chính). 

- Nhóm các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức đại diện tập thể 

quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên 

quan (gồm 02 thủ tục). 

1.1. Sự cần thiết ban hành các thủ tục hành chính liên quan đến việc 

khai thác, sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương 

trình phát sóng mà Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan. 

Thực hiện quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 (sau đây gọi chung là Luật Sở hữu trí tuệ), tổ chức, 

cá nhân khi khai thác, sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, 

chương trình phát sóng phải được sự cho phép và trả tiền bản quyền cho chủ sở 

hữu quyền tác giả, quyền liên quan kể cả trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu 

diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà chủ sở hữu quyền tác giả, 

quyền liên quan là Nhà nước. Trường hợp Nhà nước là chủ sở hữu quyền, việc 

thực hiện cho phép sẽ do một cơ quan nhà nước thực hiện.  

Việc thực hiện xin phép và được sự cho phép giữa các tổ chức, cá nhân 

với nhau là một giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự. Việc thực 

hiện xin phép và được sự cho phép của cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân 

lại là thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 

63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục 

hành chính. Do vậy, để thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, 

việc quy định cụ thể, rõ ràng thủ tục này trong dự thảo để tổ chức, cá nhân có 

thể thực hiện được một cách thuận lợi, dễ dàng và cần đánh giá tác động của thủ 

tục hành chính này là cần thiết. 
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1.2. Sự cần thiết ban hành các thủ tục hành chính liên quan đến các 

trường hợp ngoại lệ không xâm phạm và giới hạn quyền tác giả, quyền liên 

quan 

Thực hiện các điều ước quốc tế và theo thông lệ quốc tế, Luật sở hữu trí 

tuệ cũng quy định về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm và giới hạn 

quyền tác giả, quyền liên quan, đặc biệt là các quy định về ngoại lệ không xâm 

phạm quyền tác giả, quyền liên quan dành cho người khuyết tật và giới hạn 

quyền tác giả dành cho các nước đang phát triển. Việc quy định các trường hợp 

này nhằm thực hiện chính sách của Nhà nước tại khoản 1 Điều 8 Luật Sở hữu trí 

tuệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở đảm bảo hài hòa 

lợi ích của chủ thể quyền với lợi ích của cộng đồng.  

Tuy nhiên, quá trình triển khai chính sách này thông qua việc quy định 

ngoại lệ không xâm phạm quyền và giới hạn quyền nếu không có biện pháp 

quản lý tốt sẽ dẫn đến tình trạng bị lợi dụng, không bảo vệ được quyền của chủ 

sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan. Các biện pháp quản lý được áp dụng như 

quy định về điều kiện hưởng giới hạn, ngoại lệ, mức độ hưởng giới hạn, ngoại lệ 

và thủ tục hưởng giới hạn, ngoại lệ trong một số trường hợp cụ thể. Việc áp 

dụng biện pháp quản lý nào phụ thuộc vào khả năng bị lợi dụng cao hay thấp và 

biện pháp quản lý phù hợp. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng việc áp 

dụng ngoại lệ không xâm phạm quyền dành cho người khuyết tật trong một số 

trường hợp và giới hạn quyền tác giả dành cho các nước đang phát triển cần 

được quản lý chặt chẽ bởi các thủ tục hành chính. Do vậy, ban hành một số thủ 

tục hành chính trong Nghị định về vấn đề này và phải đánh giá tác động thủ tục 

hành chính là hết sức cần thiết.  

1.3. Sự cần thiết ban hành các thủ tục hành chính liên quan đến đăng 

ký quyền tác giả, quyền liên quan 

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là quyền của các tổ chức, cá nhân, 

bao gồm cấp, cấp lại, cấp đổi, hủy bỏ hiệu lực, đính chính giấy chứng nhận 

quyền tác giả, quyền liên quan. Tuy nhiên, việc thực hiện đăng ký quyền là việc 

giữa các chủ thể quyền với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, do vậy, khi thực 

hiện quyền này đã phát sinh thủ tục hành chính. Do vậy, việc quy định cụ thể về 

thủ tục hành chính trong Nghị định là cần thiết. Các thủ tục liên quan đến cấp, 

cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đã được 

đánh giá trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Sở hữu trí tuệ năm 2022. Để hoàn thiện bộ thủ tục liên quan đến đăng ký quyền 

tác giả, quyền liên quan, đánh giá tác động đối với thủ tục hủy bỏ hiệu lực, đính 

chính giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan là hoàn toàn cần thiết và 

phù hợp với quy định của pháp luật. 

1.4. Sự cần thiết ban hành các thủ tục hành chính liên quan đến tổ 

chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức tư vấn, dịch vụ 

quyền tác giả, quyền liên quan  

Hai loại tổ chức này, ngoài tính chất là một tổ chức xã hội thông thường, 

còn có những đặc thù xuất phát  từ tôn chỉ, mục đích và lĩnh vực hoạt động. Do 



6 
 

vậy, pháp luật cần có quy định riêng để quản lý đối với các loại tổ chức này. 

Luật sở hữu trí tuệ quy định trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền của tổ chức đại 

diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, do vậy, việc phát sinh quy định về 

thủ tục hành chính là hoàn toàn hợp lý và cần thiết phải được đánh giá tác động 

thủ tục hành chính. 

Để đảm bảo hoạt động tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan 

đúng mục đích, không bị lợi dụng, việc quy định biện pháp quản lý ghi nhận và 

xóa tên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với loại tổ chức này là cần 

thiết và phù hợp. 

2. Tính hợp pháp 

Các thủ tục hành chính được quy định trong Dự thảo Nghị định phù hợp 

với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 

63/2010/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 

Nội dung của 21 thủ tục hành chính thống nhất trong toàn bộ dự thảo 

Nghị định, không trái với các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao hơn, 

các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Chi tiết đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của TTHC tại 

Phụ lục I kèm theo Báo cáo này. (Biểu mẫu Biểu mẫu 02/ĐGTĐ-BHMban hành 

kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP). 

Trên đây là Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về 

quyền tác giả, quyền liên quan./. 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
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Phụ lục I 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

 Biểu mẫu 02/ĐGTĐ-BHM 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 

02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

Tên dự án, dự thảo: NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Cho phép sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà Nhà nước 

là đại diện chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở  hữu quyền liên quan 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực 

mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện 

pháp có tính chất đặc thù phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Thực hiện quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, tổ 

chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, 

chương trình phát sóng phải được sự cho phép và trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu 

quyền tác giả, quyền liên quan kể cả trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi 

âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan là 

Nhà nước. Trường hợp Nhà nước là chủ sở hữu quyền, việc thực hiện cho phép sẽ do 

một cơ quan nhà nước thực hiện. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù 

phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

Việc thực hiện xin phép và được sự cho phép của cơ quan nhà nước với tổ chức, cá 
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nhân là thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-

CP ngày 08/6/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Do vậy, 

quy trình này được xác định là 01 thủ tục hành chính. 

2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần 

được bảo đảm? 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của 

các cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

+ Quyền: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền là cơ quan sử dụng ngân sách nhà 

nước để đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu để sáng tạo tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, 

chương trình phát sóng hoặc Cục Bản quyền tác giảcho phép khai thác, sử dụng một, 

một số hoặc toàn bộ quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, khoản 1 Điều 20, khoản 3 

Điều 29, khoản 1 Điều 30, khoản 1 Điều 31Luật Sở hữu trí tuệ trừ trường hợp pháp luật 

có quy định khác. 

+ Nghĩa vụ: Tuân thủ đầy đủ quy trình, cách thức thực hiện thủ tục hành chính. 

+ Lợi ích: Được cho phép khai thác, sử dụng các quyền theo quy định của pháp luật, 

phát sinh những lợi ích vật chất (kinh tế) và lợi ích tinh thần (sáng tạo, hưởng thụ giá trị 

tinh thần). 

3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ 

tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản 

lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều 

kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và 

lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức? 

a) Lý do quy định thủ tục hành chính:Việc thực hiện xin phép và được sự cho phép giữa 

các tổ chức, cá nhân với nhau là một giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự. 

Việc thực hiện xin phép và được sự cho phép của cơ quan nhà nước với tổ chức, cá 

nhân lại là thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 

63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành 

chính. Do vậy, để thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, việc quy định 

cụ thể, rõ ràng thủ tục này trong dự thảo để tổ chức, cá nhân có thể thực hiện được một 

cách thuận lợi, dễ dàng là cần thiết. 

b) Nêu rõ điều, khoản quy đinh thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 23 
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4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng 

mà không phải bằng quy định thủ tục 

hành chính không? 

Có        Không   

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền 

không? 

 

 Có        Không   

Lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 

2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không 

phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn 

bản khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có        Không   

- Với văn bản của cơ quan khác: Có        Không   

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:Có        

Không   

III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể 

không?  

Có        Không   

 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các 

bước thực hiện không?  

Có        Không   

 

b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Nội dung thủ tục quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện 

thủ tục hành chính và cơ quan giải quyết thủ tục hành chính là cơ quan sử dụng ngân 

sách nhà nước để đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu để sáng tạo tác phẩm, bản ghi âm, 

ghi hình, chương trình phát sóng hoặc Cục Bản quyền tác giả 
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c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? Có Không   

Nêu rõ lý do:cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tự thực hiện việc cho phép khai 

thác, sử dụng quyền, không liên quan đến các cơ quan, đơn vị khác. 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 

Có        Không                Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định:Việc cho phép phải không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 

20, khoản 5 Điều 29, khoản 3 Điều 30, khoản 3 Điều 31, Điều 25, 25a, 26, 32, 33 Luật 

Sở hữu trí tuệ. 

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác         

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: khoản 3 Điều 20, khoản 5 Điều 29, khoản 

3 Điều 30, khoản 3 Điều 31, Điều 25, 25a, 26, 32, 33 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  Không  

3. Đối tượng thực hiện  

a) Đối tượng thực hiện: 

 

 

- Tổ chức, cá nhân: Trong nước Nước ngoài   

Mô tả rõ: Tổ chức là cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt 

Nam (gọi chung là tổ chức).  

Cá nhân là người khai thác, sử dụng tác phẩm. 

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng:áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng một, một số 

hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, khoản 1 Điều 20, khoản 3 Điều 

29, khoản 1 Điều 30, khoản 1 Điều 31Luật Sở hữu trí tuệ trừ trường hợp pháp luật có 

quy định khác. 
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+ Về phạm vi: Phạm vi áp dụng đối với tác phẩm,cuộc biểu diễn bản ghi âm, ghi hình, 

chương trình phát sóng mà chủ sở hữu quyền là Nhà nước. 

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được 

hưởng lợi không?:    Có         Không    

Nêu rõ lý do: vì việc mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi không phù hợp với quy định 

của Luật Sở hữu trí tuệ. 

b) Phạm vi áp dụng: 

 

- Toàn quốc Vùng Địa phương  

- Nông thôn Đô thị     Miền núi   

Biên giới, hải đảo  

4. Cơ quan giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?Có         Không   

Nêu rõ lý do: cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước để đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu 

để sáng tạo tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng hoặc Cục Bản 

quyền tác giả 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải 

pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan 

hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải 

quyết không?        

Có         Không   

Nêu rõ lý do: việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên 

quan tại Luật Sở hữu trí tuệ chưa phân cấp cho chính quyền địa phương. 

Trường hợp cho phép của cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước để đặt hàng, giao nhiệm 

vụ, đấu thầu để sáng tạo tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình 

phát sóng mà cơ quan này không phải ở trung ương thì cũng không được coi là phân 

cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật về phân cấp, ủy quyền. 

5. Yêu cầu, điều kiện 

Thủ tục này có quy định yêu cầu, điều kiện Không           Có   
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không? 

-Việc cho phép phải không thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 20, khoản 5 Điều 

29, khoản 3 Điều 30, khoản 3 Điều 31, Điều 

25, 25a, 26, 32, 33 Luật Sở hữu trí tuệ. 

 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một TTHC khác   

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện: 

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   

Nêu rõ: ....................................................................................................................  

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     

 Nêu rõ: ...................................................................................................................  

+ Hạn chế một số đối tượng    

 Nêu rõ: ...................................................................................................................  

+ Khác  

Nêu rõ: ....................................................................................................................  

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo                

+ Văn bản QPPL khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  ..........................................................  

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  

Điện thoại cố định:                                       ; Di động:                                     ; E-mail:  
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: Chấp thuận việc sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà 

Nhà nước là đại diện quản lý quyền tác giả, quyền liên quan 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN  

1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực 

mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện 

pháp có tính chất đặc thù phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, tổ chức, cá 

nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền của chủ sở hữu quyền 

tác giả, quyền liên quan thì phải được chủ sở hữu quyền cho phép và trả tiền bản quyền. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tại thời điểm hiện tại, không thể tìm được hoặc xác 

định được chủ sở hữu quyền, tác phẩm khuyết danh thì tổ chức, cá nhân không thể khai 

thác, sử dụng quyền vì không thực hiện được nghĩa vụ xin phép. Do vậy, trường hợp 

này cần có biện pháp quản lý để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù 

phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

Đây là trường hợp đặc biệt và phát sinh mang tính thời điểm. Chủ sở hữu có thể được 

xác định vào một thời điểm khác, không phải là hiện tại. Do vậy, cần có biện pháp quản 

lý đặc thù để đảm bảo vẫn khai thác, sử dụng được quyền mà vẫn bảo vệ được quyền 

của chủ sở hữu. 

2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần 

được bảo đảm? 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của 

các cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm quyền của chủ sở hữu 

quyền trong trường hợp đặc biệt. 

+ Quyền: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Cục Bản quyền tác giảchấp thuận 

việc sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng 

trong trường hợp Nhà nước là đại diện quản lý quyền tác giả, quyền liên quan. 

+ Nghĩa vụ: Tuân thủ đầy đủ quy trình, cách thức thực hiện thủ tục hành chính; đáp ứng 
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điều kiện, yêu cầu đối với xin chấp thuận việc sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diẽn. 

+ Lợi ích: Được chấp thuận việc khai thác, sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi 

âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà Nhà nước là đại diện quản lý quyền tác giả, 

quyền liên quan, phát sinh các lợi ích về kinh tế, tinh thần. 

3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ 

tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản 

lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều 

kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và 

lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức? 

a) Lý do quy định thủ tục hành chính:để tổ chức, cá nhân có thể sử dụng tác phẩm, cuộc 

biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng trong trường hợp không thể 

thực hiện nghĩa vụ xin phép theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. 

b) Nêu rõ điều, khoản quy dinh thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 24 

4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng 

mà không phải bằng quy định thủ tục 

hành chính không? 

Có        Không   

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền 

không? 

 

 Có        Không   

Lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 

2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không 

phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn 

bản khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có        Không   

- Với văn bản của cơ quan khác: Có        Không   

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:Có        

Không   

III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Tên thủ tục hành chính 
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a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể 

không?  

Có        Không   

 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các 

bước thực hiện không?  

Có        Không   

 

b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Nội dung thủ tục quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện 

TTHC và cơ quan giải quyết TTHC là Cục Bản quyền tác giả. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? Có         Không   

Nêu rõ lý do: Khi nhận được văn bản đề nghị chấp thuận, Cục Bản quyền tác giả thực 

hiện các công việc trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, không phối hợp với 

cơ quan, đơn vị khác. 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 

Có        Không                Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định:Việc chấp thuận phải trên cơ sở xác minh, kiểm tra, làm rõ việc không 

xác định được chủ sở hữu quyền. 

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác         

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  Không  

3. Đối tượng thực hiện  
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a) Đối tượng thực hiện: 

 

 

- Tổ chức, cá nhân: Trong nước Nước ngoài   

Mô tả rõ: Tổ chức là cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt 

Nam (gọi chung là tổ chức).  

Cá nhân là người khai thác, sử dụng tác phẩm. 

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng:tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi 

hình, chương trình phát sóng mà Nhà nước là đại diện quản lý quyền tác giả, quyền liên 

quan. 

+ Về phạm vi: Phạm vi áp dụng trong trường hợp Nhà nước là đại diện quản lý quyền 

tác giả, quyền liên quan. 

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được 

hưởng lợi không?:    Có         Không    

Nêu rõ lý do: việc mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi không phù hợp với quy định của 

Luật Sở hữu trí tuệ. 

b) Phạm vi áp dụng: 

 

- Toàn quốc Vùng Địa phương  

- Nông thôn Đô thị     Miền núi   

Biên giới, hải đảo  

4. Cơ quan giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?Có         Không   

Nêu rõ lý do: Cục Bản quyền tác giả là cơ quan chủ trì thực hiện. 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải 

pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan 

hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải 

Có         Không   

Nêu rõ lý do: việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên 

quan tại Luật Sở hữu trí tuệ chưa phân cấp cho chính quyền địa phương. 
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quyết không?         

5. Yêu cầu, điều kiện 

Thủ tục này có quy định yêu cầu, điều kiện 

không? 

Không           Có   

- Việc cho phép phải sau khi tổ chức, cá 

nhân đã nỗ lực tìm kiếm chủ thể quyền mà 

không thể tìm được hoặc không liên hệ được 

 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một TTHC khác   

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện: 

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   

Nêu rõ: chi phí tìm kiếm, quản lý tiền bản quyền 

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     

 Nêu rõ: ...................................................................................................................  

+ Hạn chế một số đối tượng    

 Nêu rõ: ...................................................................................................................  

+ Khác  

Nêu rõ: ....................................................................................................................  

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo                

+ Văn bản QPPL khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  ..........................................................  

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  
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Điện thoại cố định:                                       ; Di động:                                   ; E-mail:  
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3: Chấp thuận cho tổ chức phi lợi nhuận có hoạt động cung cấp dịch vụ cho người 

khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tiếp cận thông tin và đọc thích nghi theo phương pháp và cách thức 

phù hợp thực hiện quyền sao chép, phân phối, biểu diễn, truyền đạt tác phẩm dưới định dạng bản sao dễ tiếp cận của 

tác phẩm khi có quyền tiếp cận hợp pháp bản gốc hoặc bản sao tác phẩm và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. 

 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN  

1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực 

mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện 

pháp có tính chất đặc thù phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Thực hiện các điều ước quốc tế và theo thông lệ 

quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ cũng quy định về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm 

và giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan, đặc biệt là các quy định về ngoại lệ không 

xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan dành cho người khuyết tật. Việc quy định 

các trường hợp này nhằm thực hiện chính sách của Nhà nước tại khoản 1 Điều 8 Luật 

Sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở đảm bảo hài 

hòa lợi ích của chủ thể quyền với lợi ích của cộng đồng.  

Tuy nhiên, quá trình triển khai chính sách này thông qua việc quy định ngoại lệ không 

xâm phạm quyền và giới hạn quyền nếu không có biện pháp quản lý tốt sẽ dẫn đến tình 

trạng bị lợi dụng, không bảo vệ được quyền của chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên 

quan. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù 

phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

Các biện pháp quản lý được áp dụng như quy định về điều kiện hưởng giới hạn, ngoại 

lệ, mức độ hưởng giới hạn, ngoại lệ và thủ tục hưởng giới hạn, ngoại lệ trong một số 

trường hợp cụ thể. Việc áp dụng biện pháp quản lý nào phụ thuộc vào khả năng bị lợi 
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dụng cao hay thấp và biện pháp quản lý phù hợp. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 

rằng việc áp dụng ngoại lệ không xâm phạm quyền dành cho người khuyết tật trong 

một số trường hợp cần được quản lý chặt chẽ bởi các thủ tục hành chính. Do vậy, ban 

hành thủ tục hành chính trong Nghị định về vấn đề này và phải đánh giá tác động thủ 

tục hành chính là hết sức cần thiết.  

2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp 

pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần 

được bảo đảm? 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của các cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

+ Quyền: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

chấp thuận cho thực hiện quyền sao chép, phân phối, biểu diễn, truyền đạt tác phẩm 

dưới định dạng bản sao dễ tiếp cận của tác phẩm khi có quyền tiếp cận hợp pháp bản 

gốc hoặc bản sao tác phẩm và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. 

+ Nghĩa vụ: Tuân thủ đầy đủ quy trình, cách thức thực hiện thủ tục hành chính; đáp 

ứng điều kiện, yêu cầu đối với việc đề nghị chấp thuận. 

+ Lợi ích: Được thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật không vì mục 

đích lợi nhuận. 

3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ 

tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản 

lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

hợp pháp của cá nhân, tổ chức? 

a) Lý do quy định thủ tục hành chính:Việc thực hiện chính sách nhân đạo đối với 

người khuyết tật thể hiện tính ưu việt của Nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều tổ 

chức lợi dụng chính sách này vì mục đích lợi nhuận nên phải quản lý chặt chẽ bằng thủ 

tục hành chính, trừ các tổ chức có tên gọi trong dự thảo Nghị định.  

b) Nêu rõ điều, khoản quy dinh thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 31 

4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng 

mà không phải bằng quy định thủ tục 

hành chính không? 

Có        Không   
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II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền 

không? 

 

 Có        Không   

Lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 

2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không 

phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn 

bản khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có        Không   

- Với văn bản của cơ quan khác: Có        Không   

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:Có        

Không   

III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể 

không?  

Có        Không   

 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các 

bước thực hiện không?  

Có      Không   

 

b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Nội dung thủ tục quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện 

TTHC và cơ quan giải quyết TTHC là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? Có       Không   

Nêu rõ lý do:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchthực hiện trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ của mình, không liên quan đến các cơ quan, đơn vị khác. 
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d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 

Có        Không                Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định: Việc đáp ứng các điều kiện về tổ chức phi lợi nhuận, có hoạt động 

chính là cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, 

đọc thích nghi và tiếp cận thông tin phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh 

giá, xác minh thực tế để bảo đảm thông tin chính xác theo đúng hồ sơ trước khi cấp văn 

bản chấp thuận. 

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác         

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  Không  

3. Đối tượng thực hiện  

a) Đối tượng thực hiện: 

 

 

- Tổ chức: Trong nước Nước ngoài   

Mô tả rõ: Là cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam 

(gọi chung là tổ chức).  

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng:là các tổ chức đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. 

+ Về phạm vi: Phạm vi áp dụng trong thực hiện quyền sao chép, phân phối, biểu diễn, 

truyền đạt tác phẩm dưới định dạng bản sao dễ tiếp cận của tác phẩm khi có quyền tiếp 

cận hợp pháp bản gốc hoặc bản sao tác phẩm và hoạt động không vì mục đích lợi 

nhuận 

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được 

hưởng lợi không?:    Có         Không    

Nêu rõ lý do: việc mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi không phù hợp với quy định 
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của Luật Sở hữu trí tuệ. 

b) Phạm vi áp dụng: 

 

- Toàn quốc Vùng Địa phương  

- Nông thôn Đô thị     Miền núi   

Biên giới, hải đảo  

4. Cơ quan giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?Có         Không   

Nêu rõ lý do: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì thực hiện. 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải 

pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan 

hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải 

quyết không?        

Có         Không   

Nêu rõ lý do: việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên 

quan tại Luật Sở hữu trí tuệ chưa phân cấp cho chính quyền địa phương. 

5. Yêu cầu, điều kiện 

Thủ tục này có quy định yêu cầu, điều kiện 

không? 

Không           Có   

-Đáp ứng các điều kiện về tổ chức phi lợi 

nhuận, có hoạt động chính là cung cấp dịch 

vụ cho người khuyết tật trong các lĩnh vực 

giáo dục, đào tạo, đọc thích nghi và tiếp cận 

thông tin 

 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một TTHC khác   

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện: 

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   

Nêu rõ: 

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     

 Nêu rõ: ...................................................................................................................  
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+ Hạn chế một số đối tượng    

 Nêu rõ: ...................................................................................................................  

+ Khác  

Nêu rõ: ....................................................................................................................  

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo                

+ Văn bản QPPL khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  ..........................................................  

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  

Điện thoại cố định:                                       ; Di động:                                    ; E-mail:  
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4: Chấp thuận cho tổ chức phi lợi nhuận có hoạt động cung cấp dịch vụ cho người 

khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tiếp cận thông tin và đọc thích nghi theo phương pháp và cách thức 

phù hợp thực hiện quyền phân phối hoặc truyền đạt bản sao dưới dạng định dạng dễ tiếp cận của tác phẩm tới tổ 

chức tương ứng theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên mà 

không cần sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả. 

 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN  

1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực 

mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện 

pháp có tính chất đặc thù phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Thực hiện các điều ước quốc tế và theo thông lệ 

quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ cũng quy định về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm 

và giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan, đặc biệt là các quy định về ngoại lệ không 

xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan dành cho người khuyết tật. Việc quy định 

các trường hợp này nhằm thực hiện chính sách của Nhà nước tại khoản 1 Điều 8 Luật 

Sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở đảm bảo hài 

hòa lợi ích của chủ thể quyền với lợi ích của cộng đồng.  

Tuy nhiên, quá trình triển khai chính sách này thông qua việc quy định ngoại lệ không 

xâm phạm quyền và giới hạn quyền nếu không có biện pháp quản lý tốt sẽ dẫn đến tình 

trạng bị lợi dụng, không bảo vệ được quyền của chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên 

quan. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù 

phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  
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Các biện pháp quản lý được áp dụng như quy định về điều kiện hưởng giới hạn, ngoại 

lệ, mức độ hưởng giới hạn, ngoại lệ và thủ tục hưởng giới hạn, ngoại lệ trong một số 

trường hợp cụ thể. Việc áp dụng biện pháp quản lý nào phụ thuộc vào khả năng bị lợi 

dụng cao hay thấp và biện pháp quản lý phù hợp. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 

rằng việc áp dụng ngoại lệ không xâm phạm quyền dành cho người khuyết tật trong 

một số trường hợp cần được quản lý chặt chẽ bởi các thủ tục hành chính. Do vậy, ban 

hành thủ tục hành chính trong Nghị định về vấn đề này và phải đánh giá tác động thủ 

tục hành chính là hết sức cần thiết.  

2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp 

pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần 

được bảo đảm? 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của các cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

+ Quyền: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịchchấp thuận cho thực hiện quyền phân phối hoặc truyền đạt bản sao dưới dạng định 

dạng dễ tiếp cận của tác phẩm tới tổ chức tương ứng theo quy định tại điều ước quốc tế 

mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên mà không cần sự cho phép 

của chủ sở hữu quyền tác giả. 

+ Nghĩa vụ: Tuân thủ đầy đủ quy trình, cách thức thực hiện thủ tục hành chính; đáp 

ứng điều kiện, yêu cầu đối với việc đề nghị chấp thuận. 

+ Lợi ích: Được thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật không vì mục 

đích lợi nhuận. 

3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ 

tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản 

lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

a) Lý do quy định thủ tục hành chính:Việc thực hiện chính sách nhân đạo đối với 

người khuyết tật thể hiện tính ưu việt của Nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều tổ 

chức lợi dụng chính sách này vì mục đích lợi nhuận nên phải quản lý chặt chẽ bằng thủ 

tục hành chính, trừ các tổ chức có tên gọi trong dự thảo Nghị định.  

b) Nêu rõ điều, khoản quy đinh thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 31 
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hợp pháp của cá nhân, tổ chức? 

4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng 

mà không phải bằng quy định thủ tục 

hành chính không? 

Có        Không   

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền 

không? 

 

 Có        Không   

Lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 

2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không 

phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn 

bản khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có        Không   

- Với văn bản của cơ quan khác: Có        Không   

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:Có        

Không   

III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể 

không?  

Có        Không   

 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các 

bước thực hiện không?  

Có      Không   

 

b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Nội dung thủ tục quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện 

TTHC và cơ quan giải quyết TTHC là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? Có       Không   

Nêu rõ lý do:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchthực hiện trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ của mình, không liên quan đến các cơ quan, đơn vị khác. 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 

Có        Không                Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định: Việc đáp ứng các điều kiện về tổ chức phi lợi nhuận, có hoạt động 

chính là cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, 

đọc thích nghi và tiếp cận thông tin phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh 

giá, xác minh thực tế để bảo đảm thông tin chính xác theo đúng hồ sơ trước khi cấp văn 

bản chấp thuận. 

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác         

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  Không  

3. Đối tượng thực hiện  

a) Đối tượng thực hiện: 

 

 

- Tổ chức: Trong nước Nước ngoài   

Mô tả rõ: Là cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam 

(gọi chung là tổ chức).  

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng: là các tổ chức đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. 

+ Về phạm vi: Phạm vi áp dụng trong thực hiện quyền phân phối hoặc truyền đạt bản 

sao dưới dạng định dạng dễ tiếp cận của tác phẩm tới tổ chức tương ứng theo quy định 

tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên  
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- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được 

hưởng lợi không?:    Có         Không    

Nêu rõ lý do: việc mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi không phù hợp với quy định 

của Luật Sở hữu trí tuệ. 

b) Phạm vi áp dụng: 

 

- Toàn quốc Vùng Địa phương  

- Nông thôn Đô thị     Miền núi   

Biên giới, hải đảo  

4. Cơ quan giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?Có         Không   

Nêu rõ lý do: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì thực hiện. 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải 

pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan 

hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải 

quyết không?        

Có         Không   

Nêu rõ lý do: việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên 

quan tại Luật Sở hữu trí tuệ chưa phân cấp cho chính quyền địa phương. 

5. Yêu cầu, điều kiện 

Thủ tục này có quy định yêu cầu, điều kiện 

không? 

Không           Có   

-Đáp ứng các điều kiện về tổ chức phi lợi 

nhuận, có hoạt động chính là cung cấp dịch 

vụ cho người khuyết tật trong các lĩnh vực 

giáo dục, đào tạo, đọc thích nghi và tiếp cận 

thông tin 

 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một TTHC khác   

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện: 

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   
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Nêu rõ: 

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     

 Nêu rõ: ...................................................................................................................  

+ Hạn chế một số đối tượng    

 Nêu rõ: ...................................................................................................................  

+ Khác  

Nêu rõ: ....................................................................................................................  

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo                

+ Văn bản QPPL khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  ..........................................................  

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  

Điện thoại cố định:                                       ; Di động:                                    ; E-mail:  
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 5: Chấp thuận cho tổ chức phi lợi nhuận có hoạt động cung cấp dịch vụ cho người 

khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tiếp cận thông tin và đọc thích nghi theo phương pháp và cách thức 

phù hợp thực hiện quyền phân phối hoặc truyền đạt bản sao dưới định dạng dễ tiếp cận của tác phẩm tới người 

khuyết tật ở nước ngoài theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả với điều kiện trước khi phân phối hoặc truyền đạt, tổ 

chức này không biết hoặc không có cơ sở để biết bản sao dưới định dạng dễ tiếp cận này sẽ được áp dụng cho bất kỳ 

đối tượng nào khác ngoài người khuyết tật. 

 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN  

1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực 

mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện 

pháp có tính chất đặc thù phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Thực hiện các điều ước quốc tế và theo thông lệ 

quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ cũng quy định về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm 

và giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan, đặc biệt là các quy định về ngoại lệ không 

xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan dành cho người khuyết tật. Việc quy định 

các trường hợp này nhằm thực hiện chính sách của Nhà nước tại khoản 1 Điều 8 Luật 

Sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở đảm bảo hài 

hòa lợi ích của chủ thể quyền với lợi ích của cộng đồng.  

Tuy nhiên, quá trình triển khai chính sách này thông qua việc quy định ngoại lệ không 

xâm phạm quyền và giới hạn quyền nếu không có biện pháp quản lý tốt sẽ dẫn đến tình 

trạng bị lợi dụng, không bảo vệ được quyền của chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên 

quan. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù 
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phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

Các biện pháp quản lý được áp dụng như quy định về điều kiện hưởng giới hạn, ngoại 

lệ, mức độ hưởng giới hạn, ngoại lệ và thủ tục hưởng giới hạn, ngoại lệ trong một số 

trường hợp cụ thể. Việc áp dụng biện pháp quản lý nào phụ thuộc vào khả năng bị lợi 

dụng cao hay thấp và biện pháp quản lý phù hợp. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 

rằng việc áp dụng ngoại lệ không xâm phạm quyền dành cho người khuyết tật trong 

một số trường hợp cần được quản lý chặt chẽ bởi các thủ tục hành chính. Do vậy, ban 

hành thủ tục hành chính trong Nghị định về vấn đề này và phải đánh giá tác động thủ 

tục hành chính là hết sức cần thiết.  

2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp 

pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần 

được bảo đảm? 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của các cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

+ Quyền: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịchchấp thuận cho thực hiện quyền phân phối hoặc truyền đạt bản sao dưới định 

dạng dễ tiếp cận của tác phẩm tới người khuyết tật ở nước ngoài theo quy định tại điều 

ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên mà không cần 

sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả với điều kiện trước khi phân phối hoặc 

truyền đạt, tổ chức này không biết hoặc không có cơ sở để biết bản sao dưới định dạng 

dễ tiếp cận này sẽ được áp dụng cho bất kỳ đối tượng nào khác ngoài người khuyết tật. 

+ Nghĩa vụ: Tuân thủ đầy đủ quy trình, cách thức thực hiện thủ tục hành chính; đáp 

ứng điều kiện, yêu cầu đối với việc đề nghị chấp thuận. 

+ Lợi ích: Được thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật không vì mục 

đích lợi nhuận. 

3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ 

tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản 

a) Lý do quy định thủ tục hành chính:Việc thực hiện chính sách nhân đạo đối với 

người khuyết tật thể hiện tính ưu việt của Nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều tổ 
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lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

hợp pháp của cá nhân, tổ chức? 

chức lợi dụng chính sách này vì mục đích lợi nhuận nên phải quản lý chặt chẽ bằng thủ 

tục hành chính, trừ các tổ chức có tên gọi trong dự thảo Nghị định.  

b) Nêu rõ điều, khoản quy đinh thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 31 

4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng 

mà không phải bằng quy định thủ tục 

hành chính không? 

Có        Không   

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền 

không? 

 

 Có        Không   

Lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 

2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không 

phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn 

bản khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có        Không   

- Với văn bản của cơ quan khác: Có        Không   

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:Có        

Không   

III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể 

không?  

Có        Không   

 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các 

bước thực hiện không?  

Có      Không   
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b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Nội dung thủ tục quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện 

TTHC và cơ quan giải quyết TTHC là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? Có       Không   

Nêu rõ lý do:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchthực hiện trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ của mình, không liên quan đến các cơ quan, đơn vị khác. 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 

Có        Không                Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định: Việc đáp ứng các điều kiện về tổ chức phi lợi nhuận, có hoạt động 

chính là cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, 

đọc thích nghi và tiếp cận thông tin; việc đáp ứng điều kiện trước khi phân phối hoặc 

truyền đạt, tổ chức này không biết hoặc không có cơ sở để biết bản sao dưới định dạng 

dễ tiếp cận này sẽ được áp dụng cho bất kỳ đối tượng nào khác ngoài người khuyết tật. 

phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế để bảo đảm 

thông tin chính xác theo đúng hồ sơ trước khi cấp văn bản chấp thuận. 

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác         

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  Không  

3. Đối tượng thực hiện  

a) Đối tượng thực hiện: 

 

- Tổ chức: Trong nước Nước ngoài   

Mô tả rõ: Là cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam 



29 
 

 (gọi chung là tổ chức).  

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng: là các tổ chức đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. 

+ Về phạm vi: Phạm vi áp dụng trongthực hiện quyền phân phối hoặc truyền đạt bản 

sao dưới định dạng dễ tiếp cận của tác phẩm tới người khuyết tật ở nước ngoài theo 

quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả với điều kiện trước khi 

phân phối hoặc truyền đạt, tổ chức này không biết hoặc không có cơ sở để biết bản sao 

dưới định dạng dễ tiếp cận này sẽ được áp dụng cho bất kỳ đối tượng nào khác ngoài 

người khuyết tật 

.- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được 

hưởng lợi không?:    Có         Không    

Nêu rõ lý do: việc mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi không phù hợp với quy định 

của Luật Sở hữu trí tuệ. 

b) Phạm vi áp dụng: 

 

- Toàn quốc Vùng Địa phương  

- Nông thôn Đô thị     Miền núi   

Biên giới, hải đảo  

4. Cơ quan giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?Có         Không   

Nêu rõ lý do: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì thực hiện. 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải 

pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan 

hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải 

Có         Không   

Nêu rõ lý do: việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên 

quan tại Luật Sở hữu trí tuệ chưa phân cấp cho chính quyền địa phương. 
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quyết không?        

5. Yêu cầu, điều kiện 

Thủ tục này có quy định yêu cầu, điều kiện 

không? 

Không           Có   

-Đáp ứng các điều kiện về tổ chức phi lợi 

nhuận, có hoạt động chính là cung cấp dịch 

vụ cho người khuyết tật trong các lĩnh vực 

giáo dục, đào tạo, đọc thích nghi và tiếp cận 

thông tin; 

- Trước khi phân phối hoặc truyền đạt, tổ 

chức này không biết hoặc không có cơ sở để 

biết bản sao dưới định dạng dễ tiếp cận này 

sẽ được áp dụng cho bất kỳ đối tượng nào 

khác ngoài người khuyết tật. 

 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một TTHC khác   

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện: 

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   

Nêu rõ: 

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     

 Nêu rõ: ...................................................................................................................  

+ Hạn chế một số đối tượng    

 Nêu rõ: ...................................................................................................................  

+ Khác  

Nêu rõ: ....................................................................................................................  

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo                

+ Văn bản QPPL khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  ..........................................................  

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  
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Điện thoại cố định:                                       ; Di động:                                    ; E-mail:  
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6: Chấp thuận cho tổ chức phi lợi nhuận có hoạt động cung cấp dịch vụ cho người 

khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tiếp cận thông tin và đọc thích nghi theo phương pháp và cách thức 

phù hợp thực hiện quyền nhập khẩu bản sao dưới định dạng dễ tiếp cận của tác phẩm từ tổ chức tương ứng theo quy 

định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên vì lợi ích của người khuyết tật 

mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả. 

 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực 

mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện 

pháp có tính chất đặc thù phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Thực hiện các điều ước quốc tế và theo thông lệ 

quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ cũng quy định về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm 

và giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan, đặc biệt là các quy định về ngoại lệ không 

xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan dành cho người khuyết tật. Việc quy định 

các trường hợp này nhằm thực hiện chính sách của Nhà nước tại khoản 1 Điều 8 Luật 

Sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở đảm bảo hài 

hòa lợi ích của chủ thể quyền với lợi ích của cộng đồng.  

Tuy nhiên, quá trình triển khai chính sách này thông qua việc quy định ngoại lệ không 

xâm phạm quyền và giới hạn quyền nếu không có biện pháp quản lý tốt sẽ dẫn đến tình 

trạng bị lợi dụng, không bảo vệ được quyền của chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên 

quan. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù 

phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

Các biện pháp quản lý được áp dụng như quy định về điều kiện hưởng giới hạn, ngoại 

lệ, mức độ hưởng giới hạn, ngoại lệ và thủ tục hưởng giới hạn, ngoại lệ trong một số 
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trường hợp cụ thể. Việc áp dụng biện pháp quản lý nào phụ thuộc vào khả năng bị lợi 

dụng cao hay thấp và biện pháp quản lý phù hợp. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 

rằng việc áp dụng ngoại lệ không xâm phạm quyền dành cho người khuyết tật trong 

một số trường hợp cần được quản lý chặt chẽ bởi các thủ tục hành chính. Do vậy, ban 

hành thủ tục hành chính trong Nghị định về vấn đề này và phải đánh giá tác động thủ 

tục hành chính là hết sức cần thiết.  

2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp 

pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần 

được bảo đảm? 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của các cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

+ Quyền: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịchchấp thuận cho thực hiện quyền nhập khẩu bản sao dưới định dạng dễ tiếp cận 

của tác phẩm từ tổ chức tương ứng theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên vì lợi ích của người khuyết tật mà không 

cần sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả. 

+ Nghĩa vụ: Tuân thủ đầy đủ quy trình, cách thức thực hiện thủ tục hành chính; đáp 

ứng điều kiện, yêu cầu đối với việc đề nghị chấp thuận. 

+ Lợi ích: Được thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật không vì mục 

đích lợi nhuận. 

3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ 

tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản 

lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

hợp pháp của cá nhân, tổ chức? 

a) Lý do quy định thủ tục hành chính:Việc thực hiện chính sách nhân đạo đối với 

người khuyết tật thể hiện tính ưu việt của Nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều tổ 

chức lợi dụng chính sách này vì mục đích lợi nhuận nên phải quản lý chặt chẽ bằng thủ 

tục hành chính, trừ các tổ chức có tên gọi trong dự thảo Nghị định.  

b) Nêu rõ điều, khoản quy đinh thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 31 

4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng Có        Không   
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mà không phải bằng quy định thủ tục 

hành chính không? 

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền 

không? 

 

 Có        Không   

Lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 

2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không 

phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn 

bản khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có        Không   

- Với văn bản của cơ quan khác: Có        Không   

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:Có        

Không   

III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể 

không?  

Có        Không   

 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các 

bước thực hiện không?  

Có      Không   

 

b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Nội dung thủ tục quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện 

TTHC và cơ quan giải quyết TTHC là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? Có       Không   
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Nêu rõ lý do:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchthực hiện trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ của mình, không liên quan đến các cơ quan, đơn vị khác. 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 

Có        Không                Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định: Việc đáp ứng các điều kiện về tổ chức phi lợi nhuận, có hoạt động 

chính là cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, 

đọc thích nghi và tiếp cận thông tinphải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh 

giá, xác minh thực tế để bảo đảm thông tin chính xác theo đúng hồ sơ trước khi cấp văn 

bản chấp thuận. 

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác         

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  Không  

3. Đối tượng thực hiện  

a) Đối tượng thực hiện: 

 

 

- Tổ chức: Trong nước Nước ngoài   

Mô tả rõ: Là cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam 

(gọi chung là tổ chức).  

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng: là các tổ chức đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. 

+ Về phạm vi: Phạm vi áp dụng trongthực hiện quyền nhập khẩu bản sao dưới 

định dạng dễ tiếp cận của tác phẩm từ tổ chức tương ứng theo quy định tại điều ước 

quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên vì lợi ích của 

người khuyết tật mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả. 
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- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được 

hưởng lợi không?:    Có         Không    

Nêu rõ lý do: việc mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi không phù hợp với quy định 

của Luật Sở hữu trí tuệ. 

b) Phạm vi áp dụng: 

 

- Toàn quốc Vùng Địa phương  

- Nông thôn Đô thị     Miền núi   

Biên giới, hải đảo  

4. Cơ quan giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?Có         Không   

Nêu rõ lý do: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì thực hiện. 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải 

pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan 

hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải 

quyết không?        

Có         Không   

Nêu rõ lý do: việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên 

quan tại Luật Sở hữu trí tuệ chưa phân cấp cho chính quyền địa phương. 

5. Yêu cầu, điều kiện 

Thủ tục này có quy định yêu cầu, điều kiện 

không? 

Không           Có   

-Đáp ứng các điều kiện về tổ chức phi lợi 

nhuận, có hoạt động chính là cung cấp dịch 

vụ cho người khuyết tật trong các lĩnh vực 

giáo dục, đào tạo, đọc thích nghi và tiếp cận 

thông tin; 

 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một TTHC khác   

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện: 

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   



37 
 

 Nêu rõ: 

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     

 Nêu rõ: ...................................................................................................................  

+ Hạn chế một số đối tượng    

 Nêu rõ: ...................................................................................................................  

+ Khác  

Nêu rõ: ....................................................................................................................  

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo                

+ Văn bản QPPL khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  ..........................................................  

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  

Điện thoại cố định:                                       ; Di động:                                    ; E-mail:  
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 7: Chấp thuận việc khai thác, sử dụng quyền dịch các tác phẩm từ tiếng nước ngoài 

sang tiếng Việt để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại. 

 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN  

1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực 

mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện 

pháp có tính chất đặc thù phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Thực hiện các điều ước quốc tế và theo thông lệ 

quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ cũng quy định về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm 

và giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan, đặc biệt là các quy định về giới hạn quyền 

tác giả dành cho các nước đang phát triển. Việc quy định các trường hợp này nhằm 

thực hiện chính sách của Nhà nước tại khoản 1 Điều 8 Luật Sở hữu trí tuệ, bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của chủ 

thể quyền với lợi ích của cộng đồng.  

Tuy nhiên, quá trình triển khai chính sách này thông qua việc quy định giới hạn quyền 

tác giả dành cho các nước đang phát triển nếu không có biện pháp quản lý tốt sẽ dẫn 

đến tình trạng bị lợi dụng, không bảo vệ được quyền của chủ sở hữu quyền tác giả, 

quyền liên quan. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù 

phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

Các biện pháp quản lý được áp dụng như quy định về điều kiện hưởng giới hạn, ngoại 

lệ, mức độ hưởng giới hạn, ngoại lệ và thủ tục hưởng giới hạn, ngoại lệ trong một số 

trường hợp cụ thể. Việc áp dụng biện pháp quản lý nào phụ thuộc vào khả năng bị lợi 

dụng cao hay thấp và biện pháp quản lý phù hợp. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 

rằng việc áp dụng giới hạn quyền tác giả dành cho các nước đang phát triển trong một 
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số trường hợp cần được quản lý chặt chẽ bởi các thủ tục hành chính. Do vậy, ban hành 

thủ tục hành chính trong Nghị định về vấn đề này và phải đánh giá tác động thủ tục 

hành chính là hết sức cần thiết.  

2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp 

pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần 

được bảo đảm? 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của các cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

+ Quyền: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Cục Bản quyền tác giảchấp 

thuận việc khai thác, sử dụng quyền dịch các tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng 

Việt để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại. 

+ Nghĩa vụ: Tuân thủ đầy đủ quy trình, cách thức thực hiện thủ tục hành chính; đáp 

ứng điều kiện, yêu cầu đối với việc đề nghị chấp thuận. 

+ Lợi ích: Được thực hiện các hoạt động phục vụ nghiên cứu, giảng dạy không vì mục 

đích thương mại. 

3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ 

tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản 

lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

hợp pháp của cá nhân, tổ chức? 

a) Lý do quy định thủ tục hành chính:Việc thực hiện chính sách về bản quyền đối với 

các nước đang phát triển thể hiện tính ưu việt. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều tổ chức lợi 

dụng chính sách này vì mục đích thương mại nên phải quản lý chặt chẽ bằng thủ tục 

hành chính. 

b) Nêu rõ điều, khoản quy đinh thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 37 

4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng 

mà không phải bằng quy định thủ tục 

hành chính không? 

Có        Không   

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền 

không? 
 Có        Không   
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 Lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 

2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không 

phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn 

bản khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có        Không   

- Với văn bản của cơ quan khác: Có        Không   

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:Có        

Không   

III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể 

không?  

Có        Không   

 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các 

bước thực hiện không?  

Có      Không   

 

b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Nội dung thủ tục quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện 

TTHC và cơ quan giải quyết TTHC là Cục Bản quyền tác giả. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? Có       Không   

Nêu rõ lý do: Cục Bản quyền tác giảthực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của 

mình, không liên quan đến các cơ quan, đơn vị khác. 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 

Có        Không                Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định: Việc đáp ứng các điều kiện để đảm bảo thực hiện quyền này phải 
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được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế để bảo đảm thông tin 

chính xác theo đúng hồ sơ trước khi cấp văn bản chấp thuận. 

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác         

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  Không  

3. Đối tượng thực hiện  

a) Đối tượng thực hiện: 

 

 

- Tổ chức, cá nhân: Trong nước Nước ngoài   

Mô tả rõ: Tổ chức là cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt 

Nam (gọi chung là tổ chức).  Cá nhân là người trực tiếp khai thác, sử dụng quyền dịch 

các tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm 

mục đích thương mại. 

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng: là các tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp 

luật. 

+ Về phạm vi: Phạm vi áp dụng trongkhai thác, sử dụng quyền dịch các tác phẩm từ 

tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích 

thương mại. 

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được 

hưởng lợi không?:    Có         Không    

Nêu rõ lý do: việc mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi không phù hợp với quy định 

của Luật Sở hữu trí tuệ. 
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b) Phạm vi áp dụng: 

 

- Toàn quốc Vùng Địa phương  

- Nông thôn Đô thị     Miền núi   

Biên giới, hải đảo  

4. Cơ quan giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?Có         Không   

Nêu rõ lý do: Cục Bản quyền tác giả là cơ quan chủ trì thực hiện. 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải 

pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan 

hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải 

quyết không?        

Có         Không   

Nêu rõ lý do: việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên 

quan tại Luật Sở hữu trí tuệ chưa phân cấp cho chính quyền địa phương. 

5. Yêu cầu, điều kiện 

Thủ tục này có quy định yêu cầu, điều kiện 

không? 

Không           Có   

-Tổ chức, cá nhân trước đó đã xin phép chủ 

sở hữu quyền tác giả về việc dịch tác phẩm 

sang tiếng Việt nhưng yêu cầu của họ đã bị 

từ chối hoặc không thể đạt được thỏa thuận; 

- Chủ sở hữu quyền tác giả đã không dịch 

hoặc cho phép bất kỳ tổ chức, cá nhân  nào 

dịch tác phẩm sang tiếng Việt để xuất bản 

trong vòng ba năm sau lần xuất bản đầu tiên 

của tác phẩm; 

- Chủ sở hữu quyền tác giả đã xuất bản bản 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một TTHC khác   

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện: 

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   

Nêu rõ: 

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     

 Nêu rõ: ...................................................................................................................  

+ Hạn chế một số đối tượng    
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dịch tiếng Việt nhưng sau ba năm kể từ ngày 

xuất bản cuối cùng của bản dịch không còn 

ấn bản nào trên thị trường. 

 

 

 Nêu rõ: ...................................................................................................................  

+ Khác  

Nêu rõ: ....................................................................................................................  

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo                

+ Văn bản QPPL khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  ..........................................................  

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  

Điện thoại cố định:                                       ; Di động:                                    ; E-mail:  
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 8: Chấp thuận việc khai thác, sử dụng quyền sao chép tác phẩm để giảng dạy, nghiên 

cứu không nhằm mục đích thương mại. 

 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN  

1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực 

mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện 

pháp có tính chất đặc thù phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Thực hiện các điều ước quốc tế và theo thông lệ 

quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ cũng quy định về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm 

và giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan, đặc biệt là các quy định về giới hạn quyền 

tác giả dành cho các nước đang phát triển. Việc quy định các trường hợp này nhằm 

thực hiện chính sách của Nhà nước tại khoản 1 Điều 8 Luật Sở hữu trí tuệ, bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của chủ 

thể quyền với lợi ích của cộng đồng.  

Tuy nhiên, quá trình triển khai chính sách này thông qua việc quy định giới hạn quyền 

tác giả dành cho các nước đang phát triển nếu không có biện pháp quản lý tốt sẽ dẫn 

đến tình trạng bị lợi dụng, không bảo vệ được quyền của chủ sở hữu quyền tác giả, 

quyền liên quan. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù 

phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

Các biện pháp quản lý được áp dụng như quy định về điều kiện hưởng giới hạn, ngoại 

lệ, mức độ hưởng giới hạn, ngoại lệ và thủ tục hưởng giới hạn, ngoại lệ trong một số 

trường hợp cụ thể. Việc áp dụng biện pháp quản lý nào phụ thuộc vào khả năng bị lợi 

dụng cao hay thấp và biện pháp quản lý phù hợp. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 

rằng việc áp dụng giới hạn quyền tác giả dành cho các nước đang phát triển trong một 
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số trường hợp cần được quản lý chặt chẽ bởi các thủ tục hành chính. Do vậy, ban hành 

thủ tục hành chính trong Nghị định về vấn đề này và phải đánh giá tác động thủ tục 

hành chính là hết sức cần thiết.  

2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp 

pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần 

được bảo đảm? 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của các cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

+ Quyền: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Cục Bản quyền tác giảchấp 

thuận việc khai thác, sử dụng quyền dịch các tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng 

Việt để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại. 

+ Nghĩa vụ: Tuân thủ đầy đủ quy trình, cách thức thực hiện thủ tục hành chính; đáp 

ứng điều kiện, yêu cầu đối với việc đề nghị chấp thuận. 

+ Lợi ích: Được thực hiện các hoạt động phục vụ nghiên cứu, giảng dạy không vì mục 

đích thương mại. 

3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ 

tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản 

lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

hợp pháp của cá nhân, tổ chức? 

a) Lý do quy định thủ tục hành chính:Việc thực hiện chính sách về bản quyền đối với 

các nước đang phát triển thể hiện tính ưu việt. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều tổ chức lợi 

dụng chính sách này vì mục đích thương mại nên phải quản lý chặt chẽ bằng thủ tục 

hành chính. 

b) Nêu rõ điều, khoản quy đinh thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 38 

4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng 

mà không phải bằng quy định thủ tục 

hành chính không? 

Có        Không   

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền 

không? 
 Có        Không   
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 Lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 

2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không 

phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn 

bản khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có        Không   

- Với văn bản của cơ quan khác: Có        Không   

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:Có        

Không   

III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể 

không?  

Có        Không   

 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các 

bước thực hiện không?  

Có      Không   

 

b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Nội dung thủ tục quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện 

TTHC và cơ quan giải quyết TTHC là Cục Bản quyền tác giả. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? Có       Không   

Nêu rõ lý do: Cục Bản quyền tác giảthực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của 

mình, không liên quan đến các cơ quan, đơn vị khác. 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 

Có        Không                Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định: Việc đáp ứng các điều kiện để đảm bảo thực hiện quyền này phải 
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được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế để bảo đảm thông tin 

chính xác theo đúng hồ sơ trước khi cấp văn bản chấp thuận. 

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác         

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  Không  

3. Đối tượng thực hiện  

a) Đối tượng thực hiện: 

 

 

- Tổ chức, cá nhân: Trong nước Nước ngoài   

Mô tả rõ: Tổ chức là cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt 

Nam (gọi chung là tổ chức).  Cá nhân là người trực tiếp khai thác, sử dụng quyền sao 

chép để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại. 

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng: là các tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp 

luật. 

+ Về phạm vi: Phạm vi áp dụng trongkhai thác, sử dụng quyền sao chép để giảng dạy, 

nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại. 

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được 

hưởng lợi không?:    Có         Không    

Nêu rõ lý do: việc mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi không phù hợp với quy định 

của Luật Sở hữu trí tuệ. 

b) Phạm vi áp dụng: 

 

- Toàn quốc Vùng Địa phương  

- Nông thôn Đô thị     Miền núi   
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Biên giới, hải đảo  

4. Cơ quan giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?Có         Không   

Nêu rõ lý do: Cục Bản quyền tác giả là cơ quan chủ trì thực hiện. 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải 

pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan 

hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải 

quyết không?        

Có         Không   

Nêu rõ lý do: việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên 

quan tại Luật Sở hữu trí tuệ chưa phân cấp cho chính quyền địa phương. 

5. Yêu cầu, điều kiện 

Thủ tục này có quy định yêu cầu, điều kiện 

không? 

Không           Có   

-Tổ chức, cá nhân trước đó đã xin phép chủ 

sở hữu quyền tác giả về việc sao chép nhưng 

yêu cầu của họ đã bị từ chối hoặc không thể 

đạt được thỏa thuận; 

- Chủ sở hữu quyền tác giả đã không phát 

hành tới công chúng ở Việt Nam trong thời 

hạn 5 năm kể từ khi xuất bản tác phẩm lần 

đầu tiên hoặc không phát hành tới công 

chúng trong thời hạn ba năm đối với tác 

phẩm khoa học tự nhiên, khoa học vật lý, 

toán học, công nghệ hoặc không phát hành 

tới công chúng ở Việt Nam trong thời hạn 

bảy năm đôí với tác phẩm tiểu thuyết, thơ, 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một TTHC khác   

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện: 

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   

Nêu rõ: 

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     

 Nêu rõ: ...................................................................................................................  

+ Hạn chế một số đối tượng    

 Nêu rõ: ...................................................................................................................  

+ Khác  
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kịch, âm nhạc hoặc văn học; 

- Chủ sở hữu quyền tác giả đã xuất bản bản 

sao nhưng sau thời hạn trên đã không còn ấn 

bản nào trên thị trường. 

 

 

Nêu rõ: ....................................................................................................................  

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo                

+ Văn bản QPPL khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  ..........................................................  

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  

Điện thoại cố định:                                       ; Di động:                                    ; E-mail:  
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 10: Đính chính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 

 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN  

1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực 

mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện 

pháp có tính chất đặc thù phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là quyền 

của các tổ chức, cá nhân, bao gồm cấp, cấp lại, cấp đổi, hủy bỏ hiệu lực, đính chính 

giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan. Tuy nhiên, việc đăng ký quyền tác 

giả, quyền liên quan cũng là một hình thức ghi nhận quyền, có giá trị trong tự bảo vệ 

quyền và trong những trường hợp thực tế nhất định.Việc đăng ký quyền được thực hiện 

giữa cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân. Do vậy, nhà nước cần quản lý đối với hoạt 

động này để tránh hiện tượng nhũng nhiễu, gây khó khăn trong việc bảo vệ quyền tác 

giả, quyền liên quan. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù 

phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

Việc giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cá nhân, tổ chức, 

theo quy định của pháp luật phải bằng thủ tục hành chính.; 

2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp 

pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần 

được bảo đảm? 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của các cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

+ Quyền: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Cục Bản quyền tác giảđính chính 

thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan khi có yêu cầu. 

+ Nghĩa vụ: Tuân thủ đầy đủ quy trình, cách thức thực hiện thủ tục hành chính; đáp 

ứng điều kiện, yêu cầu đối với việc đề nghị đính chính thông tin. 
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+ Lợi ích: được đáp ứng yêu cầu và có các lợi ích về vật chất, tinh thần có khả năng 

phát sinh. 

3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ 

tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản 

lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

hợp pháp của cá nhân, tổ chức? 

a) Lý do quy định thủ tục hành chính:Các thủ tục liên quan đến cấp, cấp lại, cấp đổi 

giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đã được đánh giá trong quá 

trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022. Để 

hoàn thiện bộ thủ tục liên quan đến đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, đánh giá 

tác động đối với thủ tục hủy bỏ hiệu lực, đính chính giấy chứng nhận quyền tác giả, 

quyền liên quan là hoàn toàn cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật. 

b) Nêu rõ điều, khoản quy đinh thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 44 

4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng 

mà không phải bằng quy định thủ tục 

hành chính không? 

Có        Không   

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền 

không? 

 

 Có        Không   

Lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 

2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không 

phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn 

bản khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có        Không   

- Với văn bản của cơ quan khác: Có        Không   

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:Có        

Không   

III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể Có        Không   
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không?   

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các 

bước thực hiện không?  

Có      Không   

 

b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Nội dung thủ tục quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện 

TTHC và cơ quan giải quyết TTHC là Cục Bản quyền tác giả. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? Có       Không   

Nêu rõ lý do: Cục Bản quyền tác giảthực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của 

mình, không liên quan đến các cơ quan, đơn vị khác. 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 

Có        Không                Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định: Việc giải quyết yêu cầu đề nghị đính chính thông tin trên giấy chứng 

nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan cần phải có xác mình thực tế của cơ quan 

có thẩm quyền. 

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác         

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  Không  

3. Đối tượng thực hiện  

a) Đối tượng thực hiện: - Tổ chức, cá nhân: Trong nước Nước ngoài   
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Mô tả rõ:  

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng: là các tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp 

luật. 

+ Về phạm vi: Phạm vi áp dụng tronghoạt động giải quyết yêu cầu đính chính thông tin 

trên giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan. 

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được 

hưởng lợi không?:    Có         Không    

Nêu rõ lý do: việc mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi không phù hợp với quy định 

của Luật Sở hữu trí tuệ. 

b) Phạm vi áp dụng: 

 

- Toàn quốc Vùng Địa phương  

- Nông thôn Đô thị     Miền núi   

Biên giới, hải đảo  

4. Cơ quan giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?Có         Không   

Nêu rõ lý do: Cục Bản quyền tác giả là cơ quan chủ trì thực hiện. 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải 

pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan 

hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải 

quyết không?        

Có         Không   

Nêu rõ lý do: việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên 

quan tại Luật Sở hữu trí tuệ chưa phân cấp cho chính quyền địa phương. 

5. Yêu cầu, điều kiện 

Thủ tục này có quy định yêu cầu, điều kiện 

không? 

Không           Có   
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-Do khai sai thông tin trên Tờ khai đăng ký 

quyền tác giả, quyền liên quan. 

 

 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một TTHC khác   

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện: 

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   

Nêu rõ: nhân lực, thời gian rà soát, xác minh, tài chính thực hiện việc in ấn 

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     

 Nêu rõ: ...................................................................................................................  

+ Hạn chế một số đối tượng    

 Nêu rõ: ...................................................................................................................  

+ Khác  

Nêu rõ: ....................................................................................................................  

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo                

+ Văn bản QPPL khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  ..........................................................  

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  

Điện thoại cố định:                                       ; Di động:                                    ; E-mail:  
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 11: Phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền do tổ chức đại 

diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan xây dựng.  

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN  

1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực 

mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện 

pháp có tính chất đặc thù phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý:  

+ Việc thực hiện trả tiền bản quyền tác giả giữa tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, 

quyền liên quan và tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng quyền được thực hiện trên 

nguyên tắc thỏa thuận. Tuy nhiên, trên thực tế phát sinh việc thỏa thuận rất khó thực 

hiện vì các bên luôn có xung đột lợi ích với nhau.  

+ Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả chịu sự quản lý về hoạt động của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, do vậy, biểu mức và phương thức tiền bản quyền cũng là một nội 

dung quản lý của Bộ. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù 

phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

Việc thỏa thuận tiền bản quyền và phương thức thanh toán khó khăn do xung đột lợi 

ích. Trong mối quan hệ này, tổ chức đại diện tập thể quyền là người nắm tài sản, hơn 

nữa, là loại tài sản đặc biệt nên cần có biện pháp quản lý đặc thù bằng phê duyệt biểu 

mức và phương thức thanh toán của tổ chức này trước khi thỏa thuận với tổ chức, cá 

nhân sử dụng. 

2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp 

pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần 

được bảo đảm? 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của các cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

+ Quyền: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán, làm cơ sở để thỏa thuận. 

+ Nghĩa vụ: Tuân thủ đầy đủ quy trình, cách thức thực hiện thủ tục hành chính; đáp 

ứng điều kiện, yêu cầu đối với việc đề nghị phê duyệt biểu mức và phương thức thanh 

toán. 

+ Lợi ích: được đáp ứng yêu cầu và có các lợi ích về vật chất, tinh thần có khả năng 

phát sinh. 

3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ 

tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản 

lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

hợp pháp của cá nhân, tổ chức? 

a) Lý do quy định thủ tục hành chính:Việc thực hiện phê duyệt biểu mức và phương 

thức thanh toán được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ, do vậy, là thủ tục hành chính 

phát sinh từ Luật Sở hữu trí tuệ, giao cho Chính phủ quy định. 

b) Nêu rõ điều, khoản quy đinh thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 48 

4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng 

mà không phải bằng quy định thủ tục 

hành chính không? 

Có        Không   

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền 
không? 

 

 Có        Không   

Lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 

2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không 

phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn 

bản khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có        Không   

- Với văn bản của cơ quan khác: Có        Không   

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:Có        

Không   
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III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể 

không?  

Có        Không   

 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các 

bước thực hiện không?  

Có      Không   

 

b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Nội dung thủ tục quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện 

TTHC và cơ quan giải quyết TTHC là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? Có      Không   

Nêu rõ lý do:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch muốn thực hiện được phê duyệt phải có 

tư vấn của chuyên gia trong các lĩnh vực tài chính,  công thương. 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 

Có        Không                Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định:Việc phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán phải đánh giá, 

xác định giá trị thực tế của tài sản. 

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác         

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  Không  
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3. Đối tượng thực hiện  

a) Đối tượng thực hiện: 

 

 

- Tổ chức: Trong nước Nước ngoài   

Mô tả rõ: tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan. 

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng: là các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan 

+ Về phạm vi: Phạm vi áp dụng tronghoạt động giải quyết yêu cầu phê duyệt biểu mức 

và phương thức thanh toán tiền bản quyền. 

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được 

hưởng lợi không?:    Có         Không    

Nêu rõ lý do: việc mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi không phù hợp với quy định 

của Luật Sở hữu trí tuệ. 

b) Phạm vi áp dụng: 

 

- Toàn quốc Vùng Địa phương  

- Nông thôn Đô thị     Miền núi   

Biên giới, hải đảo  

4. Cơ quan giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?Có         Không   

Nêu rõ lý do: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì thực hiện. 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải 

pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan 

hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải 

quyết không?        

Có         Không   

Nêu rõ lý do: việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên 

quan tại Luật Sở hữu trí tuệ chưa phân cấp cho chính quyền địa phương. 

5. Yêu cầu, điều kiện 
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Thủ tục này có quy định yêu cầu, điều kiện 

không? 

Không           Có   

 

 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một TTHC khác   

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện: 

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   

Nêu rõ: nhân lực, thời gian, tài chính tổ chức tham vấn ý kiến. 

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     

 Nêu rõ: ...................................................................................................................  

+ Hạn chế một số đối tượng    

 Nêu rõ: ...................................................................................................................  

+ Khác  

Nêu rõ: ....................................................................................................................  

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo                

+ Văn bản QPPL khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  ..........................................................  

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  

Điện thoại cố định:                                       ; Di động:                                    ; E-mail:  
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 12: Ghi nhận tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan.  

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực 

mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện 

pháp có tính chất đặc thù phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý:  

Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan là một loại tổ chức xã hội (bao 

gồm cả tổ chức kinh tế và tổ chức phi kinh tế) hoạt động trong lĩnh vực quyền tác giả, 

quyền liên quan, do vậy, cần thiết phải có sự quản lý đối với loại tổ chức này. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù 

phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan, ngoài tính chất là một tổ chức 

xã hội thông thường, còn có những đặc thù xuất phát  từ lĩnh vực hoạt động. Do vậy, 

pháp luật cần có quy định riêng để quản lý đối với các loại tổ chức này. 

 

2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp 

pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần 

được bảo đảm? 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của các cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

+ Quyền: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Cục Bàn quyền tác giảghi nhận là 

tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan. 

+ Nghĩa vụ: Tuân thủ đầy đủ quy trình, cách thức thực hiện thủ tục hành chính; đáp 

ứng điều kiện, yêu cầu đối với việc đề nghị ghi nhận tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác 

giả, quyền liên quan. 

+ Lợi ích: được đáp ứng yêu cầu và có các lợi ích về vật chất, tinh thần có khả năng 
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phát sinh. 

3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ 

tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản 

lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

hợp pháp của cá nhân, tổ chức? 

a) Lý do quy định thủ tục hành chính:Hiện nay trên thực tế phát sinh nhiều vấn đề liên 

quan đến tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan (trá hình, giả mạo...), 

do vậy cần có sự quản lý bằng biện pháp ghi nhận tổ chức này. Việc ghi nhận tổ chức 

tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan là một thủ tục hành chính 

b) Nêu rõ điều, khoản quy đinh thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 56 

4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng 

mà không phải bằng quy định thủ tục 

hành chính không? 

Có        Không   

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền 

không? 

 

 Có        Không   

Lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 

2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không 

phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn 

bản khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có        Không   

- Với văn bản của cơ quan khác: Có        Không   

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:Có        

Không   

III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể 

không?  

Có        Không   

 

2. Trình tự thực hiện 
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a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các 

bước thực hiện không?  

Có      Không   

 

b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Nội dung thủ tục quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện 

TTHC và cơ quan giải quyết TTHC là Cục Bàn quyền tác giả. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? Có     Không   

Nêu rõ lý do:Cục bản quyền tác giả thực hiện việc ghi nhận độc lập, trong phạm vi 

thẩm quyền của mình. 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 

Có        Không                Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định: Việc ghi nhận tổ chức phải được xác minh thực tế. 

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác         

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  Không  

3. Đối tượng thực hiện  

a) Đối tượng thực hiện: 

 

 

- Tổ chức: Trong nước Nước ngoài   

Mô tả rõ: tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. 

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng: là các tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan 

+ Về phạm vi: Phạm vi áp dụng tronghoạt động giải quyết yêu cầu ghi nhận tổ chức. 
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- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được 

hưởng lợi không?:    Có         Không    

Nêu rõ lý do: việc mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi không phù hợp với quy định 

của Luật Sở hữu trí tuệ. 

b) Phạm vi áp dụng: 

 

- Toàn quốc Vùng Địa phương  

- Nông thôn Đô thị     Miền núi   

Biên giới, hải đảo  

4. Cơ quan giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?Có         Không   

Nêu rõ lý do: Cục Bản quyền tác giả là cơ quan chủ trì thực hiện. 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải 

pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan 

hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải 

quyết không?        

Có         Không   

Nêu rõ lý do: việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên 

quan tại Luật Sở hữu trí tuệ chưa phân cấp cho chính quyền địa phương. 

5. Yêu cầu, điều kiện 

Thủ tục này có quy định yêu cầu, điều kiện 

không? 

Không           Có   

 

 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một TTHC khác   

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện: 

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   
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Nêu rõ:. 

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     

 Nêu rõ: ...................................................................................................................  

+ Hạn chế một số đối tượng    

 Nêu rõ: ...................................................................................................................  

+ Khác  

Nêu rõ: ....................................................................................................................  

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo                

+ Văn bản QPPL khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  ..........................................................  

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  

Điện thoại cố định:                                       ; Di động:                                    ; E-mail:  
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