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DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐANG CÓ HIỆU LỰC 

VỀ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 

(cập nhật đến 30/10/2020) 

 

STT Số VB Ngày BH Tên gọi/Trích yếu 

BỘ LUẬT, LUẬT 

1 50/2005/QH11 29/11/2005 Luật Sở hữu trí tuệ 

2 36/2009/QH12 19/6/2009 Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi)  

3 42/2019/QH14 14/06/2019 
Luật số sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở 

hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019. 

NGHỊ ĐỊNH 

1.  103/2006/NĐ-CP 22/9/2006 
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở 

hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp 

2.  105/2006/NĐ-CP 22/9/2006 

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở 

hữu trí tuệ về bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí 

tuệ 

3.  119/2010/NĐ-CP 30/12/2010 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP 

ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo về quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà 

nước về sở hữu trí tuệ  

4.  122/2010/NĐ-CP 31/12/2010 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP 

ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp 

5.  99/2013/NĐ-CP 29/8/2013 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công 

nghiệp 
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6.  131/2013/NĐ-CP 16/10/2013 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên 

quan (sửa đổi) 

7.  21/2015/NĐ-CP 14/02/2015 
Nghị định quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, 

nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác  

8.  28/2017/NĐ-CP 20/3/2017 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị  định số 131/2013/NĐ-CP 

ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về 

quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực văn hóa, thể thao, du lịch 

9.  22/2018/NĐ-CP 23/02/2018 

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

tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 

năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan 

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

10.  
01/2007/TT-

BKHCN 
14/02/2007 

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp 

11.  
01/2008/TT-

BKHCN 
25/02/2008 

Thông tư hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp 

và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công 

nghiệp 

12.  
04/2009/TT-

BKHCN 
27/3/2009 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 

hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng 

nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp 

13.  
13/2010/TT-

BKHCN 
30/7/2010 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN 

ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 

14.  
18/2011/TT-

BKHCN 
22/7/2011 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN 

ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN 
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ngày 31/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa 

đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 

15.  
04/2012/TT-

BKHCN 
13/02/2012 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN 

ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công 

nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công 

nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 

27/3/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 

16.  

07/2012/TTLT-

BTTTT-

BVHTTDL 

19/6/2012 

Thông tư liên tịch quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường 

mạng Internet và mạng viễn thông 

17.  
15/2012/TT-

BVHTTDL 
31/12/2012 Thông tư hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan 

18.  
05/2013/TT-

BKHCN 
20/02/2013 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 

14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết 

một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung 

theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 

18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 

19.  
11/2015/TT-

BKHCN 
26/6/2015 

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 

20.  
05/2016/TTLT-

BKHCN-BKHĐT 
05/4/2016 

Thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên 

doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 

21.  
16/2016/TT-

BKHCN 
30/6/2016 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN 

ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi 

tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ 

sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 
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18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 

20/02/2013 

CÁC VĂN BẢN KHÁC CÓ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC SHTT 

1.  67/2006/QH11 29/6/2006 Luật Công nghệ thông tin 

2.  20/2008/QH12 13/11/2008 Luật Đa dạng sinh học 

3.  26/2008/QH12 14/11/2008 Luật Thi hành án dân sự 

4.  35/2009/QH12 18/6/2009 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

5.  37/2009/QH12 19/6/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 

6.  54/2014/QH13 23/6/2014 Luât Hải quan 

7.  67/2014/QH13 26/11/2014 Luật Đầu tư 

8.  68/2014/QH13 26/11/2014 Luật Doanh nghiệp 

9.  91/2015/QH13 24/11/2015 Bộ luật Dân sự  

10.  105/2016/QH13 6/4/2016 Luật Dược 

11.  03/2016/QH14 22/11/2016 
Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư 

12.  40/2007/NĐ-CP 16/3/2007 
Nghị định quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất 

khẩu, nhập khẩu 

13.  13/2012/NĐ-CP 02/3/2012 Nghị định ban hành Điều lệ Sáng kiến 

14.  185/2013/NĐ-CP 15/11/2013 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, 

sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

15.  71/2014/NĐ-CP 21/7/2014 
Nghị định quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong 

lĩnh vực cạnh tranh 

16.  62/2015/NĐ-CP 18/7/2015 
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi 

hành án dân sự 

17.  78/2015/NĐ-CP 14/9/2015 Nghị định về đăng ký doanh nghiệp  
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18.  

01/2008/TTLT-

TANDTC-

VKSNDTC-BCA-

BTP 

29/02/2008 
Thông tư liên tịch hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các 

hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 

19.  

02/2008/TTLT-

TANDTC-

VKSNDTC-

BVHTT&DL-

BKH&CN-BTP 

03/4/2008 
Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong 

việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại tòa án nhân dân 

20.  05/2010/TT-BYT 01/3/2010 Thông tư hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc 

21.  06/2014/TT-BTC 07/01/2014 Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 Thẩm định giá tài sản vô hình 

22.  13/2015/TT-BTC 30/01/2015 

Thông tư quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối 

với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; 

kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 

23.  263/2016/TT-BTC 14/11/2016 
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 

sở hữu công nghiệp 

24.  
14/2016/TTLT-

BTTTT-BKHCN 
08/6/2016 

Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi 

phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ 

 


