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QUYẾT ĐỊNH 
Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý 

Nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng

_____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật 
Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý Nhà 
nước về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn có trách nhiệm giúp 

UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quyền tác giả và quyền liên 
quan trên địa bàn thành phố, cụ thể thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo 
việc thực hiện các quy định của pháp luật, chế độ, chính sách về quyền tác giả, quyền 
liên quan phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương; 

b) Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân về quyền tác giả, quyền liên quan;

c) Tham mưu cho UBND thành phố tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện, tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chế độ chính sách về quyền tác giả, quyền liên 
quan trên địa bàn thành phố;

d) Xây dựng kế hoạch hàng năm về các hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên 
quan trên địa bàn thành phố;



đ) Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm các 
quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn thành phố;

Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác 
giả, quyền liên quan theo thẩm quyền;

e) Hướng dẫn, tiếp nhận đơn đăng ký, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền 
tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 
thành phố theo quy định của pháp luật và chuyển hồ sơ đăng ký đến Cục Bản quyền tác 
giả Văn học - Nghệ thuật (Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch) xem xét, giải quyết theo 
quy định; 

Chuyển kết quả cho tổ chức, cá nhân ngay sau khi nhận kết quả xem xét, giải 
quyết của Cục Bản quyền tác giả Văn học- Nghệ thuật;

g) Tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và thực thi bảo hộ 
quyền tác giả, quyền liên quan; 

h) Cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình bảo hộ quyền tác giả và quyền liên 
quan cho Sở Khoa học và Công nghệ, để tổng hợp báo cáo theo quy định;

i) Phối hợp với Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật và các cơ quan có liên 
quan thuộc Trung ương và địa phương trong hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên 
quan.

2. UBND các quận, huyện
a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, chế độ chính sách; áp 

dụng các biện pháp bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương theo thẩm 
quyền;

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chế độ chính sách về quyền 
tác giả, quyền liên quan tại địa phương;

c) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền tác 
giả, quyền liên quan tại địa phương theo thẩm quyền;

d) Báo cáo UBND thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình bảo hộ 
quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn quận, huyện; 

Phối hợp với UBND các quận, huyện khác trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền 
liên quan tại địa phương.

3. UBND các phường, xã
a) Tổ chức việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chế độ chính 

sách về quyền tác giả, quyền liên quan tới các tổ chức, cá nhân tại địa phương;
b) Thực hiện các hoạt động quản lý liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan 

tại địa phương; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền xử 
lý các hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương.



c) Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm 
pháp luật trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương.

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổ chức triển 
khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch 
UBND các quận, huyện, Chủ tịch UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị và cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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