CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Mẫu số 1B
UTQ Thừa kế

GIẤY ỦY THÁC QUYỀN
(Thay cho Hợp đồng ủy thác quyền số:…………/GUTQ -VIETRRO)
Hôm nay, ngày

tháng

năm 20

, tại trụ sở Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam, chúng tôi gồm:

Họ tên người ủy thác quyền: ……………………………………………………………… …Năm sinh:..……….……….........
Các bút danh khác:……………………………………………………………………….………….………….…….…………….……......
Chuyên ngành hoạt động sáng tạo:………………………………………….…………………….…….…………….….………….
Số CMND/HK/HC:…………………………..…..……Nơi cấp: ………….….………………Ngày cấp: …..….….....……….
Địa chỉ: …………………….………………………………………………………………………..…………….…..………...…….…..............
Điện thoại: …………………………………......…..…….. Email/ Website: ……………...…………………….……….…….………
Là đại diện thừa kế hợp pháp của cố tác giả:………………….....................................Năm mất:……………………….
Bút danh:…………………………………………............ Chuyên ngành:……………………………………………………………..
Bằng văn bản này ủy quyền cho:
HIỆP HỘI QUYỀN SAO CHÉP VIỆT NAM - VIETRRO
Quyết định thành lập số: 260/QĐ- BNV
Do: Bộ Nội vụ cấp ngày 29 tháng 3 năm 2010
Trụ sở: Phòng 2409, Tầng 24, HH2 Bắc Hà, Đường Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04). 3225 2445 Fax: (04). 3225 2445
Website: www.vietrro.org.vn
Email: info@vietrro.org.vn
Đại diện bởi: Ông Hoàng Trọng Quang
Chức vụ: Chủ tịch
Được thay mặt chúng tôi quản lý, khai thác giá trị kinh tế đối với các tác phẩm thuộc quyền sở hữu của
chúng tôi, thông qua việc cấp phép sử dụng Quyền sao chép tác phẩm theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều
20 của Luật Sở hữu trí tuệ, khoản 2 điều 23 Nghị định 100/2006/NĐ-CP, gồm việc tạo ra bản sao của tác
phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào như:
 Sao chép tác phẩm bằng hình thức sao chụp (sao chép trên máy photpcopy, quét scan) để sử dụng
trong hệ thống trường học, thư viện, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan hoặc cá nhân;
 Sao chép tác phẩm bằng các phương tiện kỹ thuật số (số hóa, lưu trữ; bản sao điện tử; cơ sở dữ liệu
kết nối với Internet);
 Sao chép tác phẩm vào sách giấy, tạp chí giấy...
(Danh mục tác phẩm ủy thác quyền tại Phụ lục đính kèm).
Nội dung quản lý và khai thác quyền, bao gồm:
- VIETRRO được đại diện quản lý và khai thác quyền sao chép bằng hình thức sao chụp đối với các
tác phẩm đã xuất bản: cấp phép sử dụng; thu tiền thù lao từ việc sử dụng sao chụp;
- VIETRRO được đại diện quản lý và khai thác quyền sao chép bằng các phương tiện kỹ thuật số đối
với các tác phẩm đã xuất bản, phổ biến hoặc số hóa: Đàm phán, cấp phép, giám sát sử dụng, thu tiền nhuận
bút, thù lao từ việc sử dụng số;
- VIETRRO có quyền yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp dân sự
hoặc yêu cầu các biện pháp hành chính, hình sự để chống lại các hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm
của các thành viên và người ủy thác quyền và các hành vi cản trở đến việc quản lý, thu tiền thù lao từ việc
sao chụp tác phẩm và sử dụng số.
- Tổng số tiền nhuận bút, thù lao thu được từ việc cấp phép sử dụng từ các lĩnh vực nói trên được phân
chia như sau: Tác giả và nhà xuất bản 80% ;VIETRRO Quản lý phí: 20%.
- Thỏa thuận ủy quyền này gồm 01(một) trang, được lập thành 02 (hai) bản, nội dung giống nhau, có
hiệu lực 05 (năm) năm kể từ ngày ký kết. Trong thời hạn 6 tháng trước khi hết hạn ủy quyền, nếu bên ủy
quyền không có văn bản yêu cầu không tiếp tục gia hạn, giấy ủy thác quyền này sẽ tự động gia hạn 05 (năm)
năm tiếp theo với các nội dung đã được quy định trong Giấy ủy thác quyền này.
ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

DANH MỤC SÁCH ỦY THÁC QUYỀN
(Kèm theo Giấy ủy thác quyền số:…../GUTQ-VIETRRO)
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