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VŨ THỊ HẢI YẾN * 

Tóm tắt: Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 

năm 2005 (sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2019) hiện đang trong giai đoạn được rà soát để sửa đổi, 

bổ sung cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và xu thế hội nhập. Bài viết 

phân tích, bình luận các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam trong mối tương quan so sánh 

với một số điều ước quốc tế và pháp luật một số quốc gia về nội dung quyền tác giả nhằm phát hiện, 

chỉ ra những bất cập, tồn tại và đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền tác giả. 

Từ khoá: Quyền tác giả; quyền nhân thân; quyền đứng tên; quyền bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm; 

quyền tài sản; quyền làm tác phẩm phái sinh; quyền sao chép  
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SOME INSUFFICIENCIES IN THE PROVISIONS OF THE INTELLECTUAL PROPERTY 

LAW ON COPYRIGHT AND DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT 

Abstract: The Intellectual Property (IP) Law was approved by the National Assembly of the Socialist 

Republic of Vietnam in 2005 (amended and supplemented in 2009 and 2019) and is currently in the 

reviewing phase for amendment and supplementation to suit the country's socio-economic development 

requirements and integration trend. This article focuses on analyzing and commenting on the 

provisions of Vietnam's intellectual property (IP) law in comparison with several international treaties 

and the laws of some other countries on copyright content to point out inadequacies and shortcomings 

of the national law on copyright, from which recommendations for improvement can be proposed.  
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háp luật quyền tác giả hướng tới mục 

tiêu khuyến khích sáng tạo bằng việc 

trao cho tác giả, chủ sở hữu những độc 

quyền trong một khoảng thời gian và phạm 

vi nhất định, đồng thời cũng bảo đảm cân 

bằng với lợi ích của công chúng trong việc 

tự do sáng tạo, tiếp cận và thụ hưởng văn 

hoá. Pháp luật quốc tế cũng như pháp luật 

của các quốc gia đều ghi nhận quyền tác giả 

bao gồm hai nhóm quyền: Quyền kinh tế 

(hay quyền tài sản) cho phép chủ sở hữu 

được hưởng các lợi ích vật chất từ việc 

người khác sử dụng tác phẩm của họ; Quyền 

nhân thân cho phép tác giả thực hiện các 

hành động nhất định để giữ gìn và bảo vệ mối 

liên kết giữa tác giả với tác phẩm của họ.(1)  

1. Quyền nhân thân 

“Quyền nhân thân” (moral rights) trong 

luật quyền tác giả dựa trên mối liên hệ giữa 

tác giả với tác phẩm của họ và quyền này  

                                                      
(1). World Intellectual Property Organization, 

Understanding Copyright and Related Rights, 2016, tr. 9. 
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