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Phần 1 

CÁC VĂN BẢN LUẬT PHÁP CỦA NHÀ NƯỚC 

 

1. HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 

 

QUỐC HỘI 

 

                                      

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HIẾN PHÁP  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

 

LỜI NÓI ĐẦU 

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu 

tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn 

kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.  

Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch H  Chí 

 inh sáng lập và r n luyện, Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, 

hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Cách mạng tháng 

Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch H  Chí  inh đọc Tuyên ngôn độc 

lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. Bằng   chí và sức mạnh của toàn dân tộc, được sự giúp đỡ của bạn bè trên thế 

giới, Nhân dân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, đạt được những thành tựu 

to lớn, có   nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.   

Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến 

pháp năm 1992, Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục 

tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.  

CHƯƠNG I 

CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ 

Điều 1  

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, 

thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao g m đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.  

Điều 2   

1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.  

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền 

lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với 

giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.   

3. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các 

cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. 

Điều 3   

Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân  công nhận, tôn trọng, 

bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 
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mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, 

có điều kiện phát triển toàn diện. 

Điều 4   

1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đ ng thời là đội 

tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của 

giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa  ác - Lê nin và tư 

tưởng H  Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu 

sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.  

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong 

khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.  

Điều 5   

1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân 

tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. 

2. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; 

nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. 

 3. Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, 

giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp 

của mình.  

4. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân 

tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước. 

Điều 6   

Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại 

diện thông qua Quốc hội, Hội đ ng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà 

nước. 

Điều 7   

1. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đ ng nhân dân được tiến hành 

theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 

2. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đ ng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đ ng 

nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.   

Điều 8   

1. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội 

bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. 

2. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận 

tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám 

sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện 

quan liêu, hách dịch, cửa quyền. 

Điều 9   

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện 

của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu 

biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài.   

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân  đại diện, 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh 

đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đ ng thuận xã hội; giám sát, 
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phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp 

phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.   

2. Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản H  Chí 

Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam là các tổ chức chính 

trị - xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình; cùng các tổ chức thành viên khác 

của Mặt trận phối hợp và thống nhất hành động trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

3.  ặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của  ặt trận và các tổ chức 

xã hội khác hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước tạo điều kiện 

để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội 

khác hoạt động. 

Điều 10   

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của 

người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm 

lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý 

nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội  tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ 

quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, 

nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao 

trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Điều 11   

1. Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. 

2. Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống 

lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị.   

Điều 12   

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại 

độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển  đa phương hóa, đa dạng hóa 

quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ 

quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, 

cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm 

trong cộng đ ng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, 

độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.  

Điều 13   

1. Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng 

bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.  

2. Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có 

ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng 

chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

3. Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài Tiến 

quân ca. 

4. Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày Tuyên ngôn độc 

lập 2 tháng 9 năm 1945.   

5. Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Hà Nội. 

CHƯƠNG II 
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QUYỀN CON NGƯỜI,  

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN 

Điều 14   

1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công 

dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo 

đảm theo Hiến pháp và pháp luật. 

2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật 

trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 

đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đ ng. 

Điều 15   

1. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.  

2. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác. 

3. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. 

4. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích 

quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. 

Điều 16   

1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.  

2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã 

hội. 

Điều 17   

1. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt 

Nam.  

2. Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác. 

3. Công dân Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam bảo hộ. 

Điều 18   

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đ ng 

dân tộc Việt Nam. 

 2. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện 

để người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 

Việt Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương, 

đất nước. 

Điều 19   

Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị 

tước đoạt tính mạng trái luật.   

Điều 20   

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức 

khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ 

hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. 

2. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc 

phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, 

giữ người do luật định.  

3. Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định 

của luật. Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất kỳ hình thức thử nghiệm nào 

khác trên cơ thể người phải có sự đ ng ý của người được thử nghiệm. 
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Điều 21   

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí 

mật gia đình  có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. 

Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo 

đảm an toàn.   

2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi 

thông tin riêng tư khác.  

Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và 

các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.  

Điều 22   

1. Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp.  

2. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở 

của người khác nếu không được người đó đ ng ý. 

3. Việc khám xét chỗ ở do luật định. 

Điều 23   

Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ 

nước ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. 

Điều 24  

1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn 

giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 

2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.   

3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, 

tôn giáo để vi phạm pháp luật. 

Điều 25   

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập 

hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. 

Điều 26   

1. Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm 

quyền và cơ hội bình đẳng giới. 

2. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát 

huy vai trò của mình trong xã hội. 

3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới. 

Điều 27   

Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên 

có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đ ng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật 

định. 

Điều 28   

1. Công dân có quyền tham gia quản l  nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và 

kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. 

2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản l  nhà nước và xã hội; công khai, 

minh bạch trong việc tiếp nhận, phản h i ý kiến, kiến nghị của công dân. 

Điều 29    

Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng 

cầu ý dân. 

Điều 30   
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1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo. Người bị thiệt hại có quyền được b i thường về vật chất, tinh thần và phục h i danh 

dự theo quy định của pháp luật.   

3. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, 

tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác. 

Điều 31   

1. Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo 

trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 

2. Người bị buộc tội phải được Tòa án xét xử kịp thời trong thời hạn luật định, công 

bằng, công khai. Trường hợp xét xử kín theo quy định của luật thì việc tuyên án phải được 

công khai.   

3. Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm. 

4. Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào 

chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa.   

5. Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trái 

pháp luật có quyền được b i thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục h i danh dự. 

Người vi phạm pháp luật trong việc bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi 

hành án gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý theo pháp luật. 

Điều 32   

1. Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu 

sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh 

tế khác.   

2. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ.  

3. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, 

tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có b i 

thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường. 

Điều 33   

Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không 

cấm.  

Điều 34   

Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội.  

Điều 35   

1. Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc. 

2. Người làm công ăn lương được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an 

toàn  được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi.     

3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ 

tuổi lao động tối thiểu.   

Điều 36   

1. Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, 

một vợ một ch ng, vợ ch ng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.  

 2. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình, bảo hộ quyền lợi của người mẹ và trẻ 

em. 
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Điều 37   

1. Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục  được tham 

gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, 

bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em. 

2. Thanh niên được Nhà nước, gia đình và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động, 

giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, b i dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công 

dân  đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc. 

3. Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát 

huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Điều 38   

1. Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong việc sử 

dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, 

chữa bệnh. 

2. Nghiêm cấm các hành vi đe dọa cuộc sống, sức khỏe của người khác và cộng 

đ ng. 

Điều 39   

Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập. 

Điều 40   

Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ 

thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó.  

Điều 41   

Mọi người có quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hoá, tham gia vào đời 

sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa.   

Điều 42   

Công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn 

ngữ giao tiếp. 

Điều 43    

Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ 

môi trường.   

Điều 44   

Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. 

Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất. 

Điều 45   

1. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. 

2. Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân.   

Điều 46   

Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng. 

Điều 47   

Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định.  

Điều 48   

Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt 

Nam  được bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật Việt 

Nam. 
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Điều 49   

Người nước ngoài đấu tranh vì tự do và độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, dân 

chủ và hòa bình hoặc vì sự nghiệp khoa học mà bị bức hại thì được Nhà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét cho cư trú. 

CHƯƠNG III 

KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Điều 50  

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, 

phát huy nội lực, hội nhập, hợp tác quốc tế, gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, thực 

hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước. 

Điều 51   

1. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với 

nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. 

2. Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc 

dân. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp 

luật. 

3. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân, 

tổ chức khác đầu tư, sản xuất, kinh doanh; phát triển bền vững các ngành kinh tế, góp 

phần xây dựng đất nước. Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh 

doanh được pháp luật bảo hộ và không bị quốc hữu hóa. 

Điều 52   

Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, điều tiết nền kinh tế trên cơ sở 

tôn trọng các quy luật thị trường; thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền trong quản 

l  nhà nước  thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, bảo đảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc 

dân. 

Điều 53   

Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, ngu n lợi ở vùng biển, vùng trời, 

tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công 

thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.    

Điều 54   

1. Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, ngu n lực quan trọng phát triển đất 

nước, được quản l  theo pháp luật.   

2. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử 

dụng đất. Người sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ theo quy định của luật. Quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ.  

3. Nhà nước thu h i đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần 

thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng. Việc thu h i đất phải công khai, minh bạch và được b i thường theo 

quy định của pháp luật. 

4. Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết do luật định để thực hiện 

nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, 

phòng, chống thiên tai.   

Điều 55   
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1. Ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, quỹ tài chính nhà nước và các ngu n tài 

chính công khác do Nhà nước thống nhất quản lý và phải được sử dụng hiệu quả, công 

bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật.  

2. Ngân sách nhà nước g m ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, trong 

đó ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm nhiệm vụ chi của quốc gia. Các 

khoản thu, chi ngân sách nhà nước phải được dự toán và do luật định. 

3. Đơn vị tiền tệ quốc gia là Đ ng Việt Nam. Nhà nước bảo đảm ổn định giá trị 

đ ng tiền quốc gia. 

Điều 56   

Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống 

tham nhũng trong hoạt động kinh tế - xã hội và quản l  nhà nước. 

Điều 57  

1. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tạo việc làm cho người 

lao động. 

2. Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao 

động và tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định. 

Điều 58   

1. Nhà nước, xã hội đầu tư phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của 

Nhân dân, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, có chính sách ưu tiên chăm sóc sức khoẻ cho 

đ ng bào dân tộc thiểu số, đ ng bào ở miền núi, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn.  

2. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người 

mẹ, trẻ em, thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 

Điều 59   

1. Nhà nước, xã hội tôn vinh, khen thưởng, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người 

có công với nước. 

2. Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát 

triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, 

người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác.  

3. Nhà nước có chính sách phát triển nhà ở, tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở. 

Điều 60   

1. Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 

2. Nhà nước, xã hội phát triển văn học, nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần 

đa dạng và lành mạnh của Nhân dân; phát triển các phương tiện thông tin đại chúng nhằm 

đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

3. Nhà nước, xã hội tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, 

hạnh phúc; xây dựng con người Việt Nam có sức khỏe, văn hóa, giàu lòng yêu nước, có 

tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân.  

Điều 61   

1. Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển 

ngu n nhân lực, b i dưỡng nhân tài.  

2. Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các ngu n đầu tư khác cho giáo dục  chăm lo 

giáo dục mầm non; bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc, Nhà nước không thu học phí  
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từng bước phổ cập giáo dục trung học; phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; 

thực hiện chính sách học bổng, học phí hợp lý. 

3. Nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng đ ng bào dân tộc 

thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn  ưu tiên sử dụng, phát 

triển nhân tài; tạo điều kiện để người khuyết tật và người ngh o được học văn hoá và học 

nghề. 

Điều 62   

1. Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt 

trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

2. Nhà nước ưu tiên đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, 

phát triển, chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học và công nghệ; bảo đảm 

quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.  

3. Nhà nước tạo điều kiện để mọi người tham gia và được thụ hưởng lợi ích từ các 

hoạt động khoa học và công nghệ. 

Điều 63   

1. Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững 

các ngu n tài nguyên thiên nhiên; bảo t n thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động phòng, 

chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

2. Nhà nước khuyến khích mọi hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển, sử dụng 

năng lượng mới, năng lượng tái tạo.   

3. Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và 

suy giảm đa dạng sinh học phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, b i thường 

thiệt hại.  

CHƯƠNG IV  

BẢO VỆ T    ỐC 

Điề       

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân.  

Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân mà 

nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân dân  phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới. 

Cơ quan, tổ chức, công dân phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh.   

Điề      

Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với 

Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ 

của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà 

nước và chế độ xã hội chủ nghĩa  cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ 

quốc tế. 

Điề       

Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước 

hiện đại, có lực lượng thường trực hợp l , lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng 

dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc 

phòng.   

Điề       

Nhà nước xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước 

hiện đại, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật 

tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. 
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Điề        

Nhà nước phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Nhân 

dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân; xây dựng công nghiệp quốc phòng, an 

ninh; bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân, kết hợp quốc phòng, an ninh với 

kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; bảo 

đảm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức phù hợp với 

tính chất hoạt động của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; xây dựng lực lượng vũ 

trang nhân dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc. 

CHƯƠNG V 

QUỐC HỘI 

Điều 69   

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước 

cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan 

trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. 

 

Điều 70   

Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

1. Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật;  

2. Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết 

của Quốc hội; xét báo cáo công tác của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, 

Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đ ng bầu cử 

quốc gia, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;  

3. Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước; 

4. Quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia  quy định, sửa đổi 

hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân 

sách trung ương và ngân sách địa phương  quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, 

nợ công, nợ chính phủ; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách 

trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; 

5. Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước; 

6. Quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án 

nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đ ng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, chính 

quyền địa phương và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;   

7. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc 

hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đ ng dân 

tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân 

tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đ ng bầu cử quốc gia, 

Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan khác do Quốc hội thành lập; phê 

chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và 

thành viên khác của Chính phủ, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn danh sách 

thành viên Hội đ ng quốc phòng và an ninh, Hội đ ng bầu cử quốc gia. 

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến 

pháp  

8. Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; 
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9. Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ; thành lập, giải 

thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn 

vị hành chính - kinh tế đặc biệt; thành lập, bãi bỏ cơ quan khác theo quy định của Hiến 

pháp và luật;  

10. Bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến 

pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội;  

11. Quyết định đại xá; 

12. Quy định hàm, cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân, hàm, cấp ngoại giao và 

những hàm, cấp nhà nước khác  quy định huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự 

nhà nước; 

13. Quyết định vấn đề chiến tranh và hoà bình  quy định về tình trạng khẩn cấp, các 

biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia;   

14. Quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc 

chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền 

quốc gia, tư cách thành viên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức quốc 

tế và khu vực quan trọng, điều ước quốc tế về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân và điều ước quốc tế khác trái với luật, nghị quyết của Quốc hội; 

15. Quyết định trưng cầu ý dân.   

Điều 71   

1. Nhiệm kỳ của mỗi khoá Quốc hội là năm năm.  

2. Sáu mươi ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khoá mới phải được 

bầu xong. 

3. Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội 

biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo 

đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội 

không được quá mười hai tháng, trừ trường hợp có chiến tranh. 

Điều 72   

Chủ tịch Quốc hội chủ tọa các phiên họp của Quốc hội; ký chứng thực Hiến pháp, 

luật, nghị quyết của Quốc hội  lãnh đạo công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; tổ chức 

thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội; giữ quan hệ với các đại biểu Quốc hội. 

Các Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội làm nhiệm vụ theo sự phân công 

của Chủ tịch Quốc hội. 

Điều 73   

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội. 

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội g m Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và 

các Ủy viên.  

3. Số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội do Quốc hội quyết định. Thành viên Ủy 

ban thường vụ Quốc hội không thể đ ng thời là thành viên Chính phủ. 

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội của mỗi khoá Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Ủy ban thường vụ Quốc hội.   

Điều 74   

Uỷ ban thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

1. Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội;  
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2. Ra pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao; giải thích Hiến pháp, luật, 

pháp lệnh; 

3. Giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 

quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; giám sát hoạt động của Chính phủ, Tòa án nhân 

dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do 

Quốc hội thành lập; 

4. Đình chỉ việc thi hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án 

nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của 

Quốc hội và trình Quốc hội quyết định việc bãi bỏ văn bản đó tại kỳ họp gần nhất; bãi bỏ 

văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao trái với pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; 

5. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đ ng dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội  hướng dẫn và bảo đảm điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội; 

6. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, 

Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đ ng dân tộc, 

Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Hội đ ng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán 

nhà nước;   

7. Giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đ ng nhân dân; bãi bỏ nghị quyết của 

Hội đ ng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn 

bản của cơ quan nhà nước cấp trên; giải tán Hội đ ng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương trong trường hợp Hội đ ng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích 

của Nhân dân;  

8. Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 

dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  

9. Quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh trong trường hợp Quốc hội không 

thể họp được và báo cáo Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;  

10. Quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng 

khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương  

11. Thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội; 

12. Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

13. Tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội. 

Điều 75   

1. Hội đ ng dân tộc g m Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Chủ tịch Hội 

đ ng dân tộc do Quốc hội bầu; các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đ ng dân tộc do Ủy 

ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.  

2. Hội đ ng dân tộc nghiên cứu và kiến nghị với Quốc hội về công tác dân tộc; thực 

hiện quyền giám sát việc thi hành chính sách dân tộc, chương trình, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội miền núi và vùng đ ng bào dân tộc thiểu số. 

3. Chủ tịch Hội đ ng dân tộc được mời tham dự phiên họp của Chính phủ bàn về 

việc thực hiện chính sách dân tộc. Khi ban hành quy định thực hiện chính sách dân tộc, 

Chính phủ phải lấy ý kiến của Hội đ ng dân tộc.  

4. Hội đ ng dân tộc có những nhiệm vụ, quyền hạn khác như Ủy ban của Quốc hội 

quy định tại khoản 2 Điều 76.  

Điều 76   
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1. Ủy ban của Quốc hội g m Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên. Chủ 

nhiệm Ủy ban do Quốc hội bầu; các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên Ủy ban do Ủy ban 

thường vụ Quốc hội phê chuẩn.   

2. Ủy ban của Quốc hội thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, dự án khác và báo 

cáo được Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội giao; thực hiện quyền giám sát trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do luật định; kiến nghị những vấn đề thuộc phạm vi hoạt 

động của Ủy ban. 

3. Việc thành lập, giải thể Ủy ban của Quốc hội do Quốc hội quyết định.   

Điều 77   

1. Hội đ ng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có quyền yêu cầu thành viên Chính 

phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Tổng Kiểm toán nhà nước và cá nhân hữu quan báo cáo, giải trình hoặc cung cấp tài liệu 

về những vấn đề cần thiết. Người được yêu cầu có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu đó.   

2. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu và trả lời những kiến nghị của 

Hội đ ng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội.   

Điều 78   

Khi cần thiết, Quốc hội thành lập Ủy ban lâm thời để nghiên cứu, thẩm tra một dự 

án hoặc điều tra về một vấn đề nhất định. 

Điều 79   

1. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn 

vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước. 

2. Đại biểu Quốc hội liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thu thập 

và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức 

hữu quan; thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của 

Quốc hội; trả lời yêu cầu và kiến nghị của cử tri  theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và hướng dẫn, giúp đỡ việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. 

3. Đại biểu Quốc hội phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp 

luật.   

Điều 80   

1. Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà án 

nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước. 

2. Người bị chất vấn phải trả lời trước Quốc hội tại kỳ họp hoặc tại phiên họp Ủy 

ban thường vụ Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội  trong trường hợp cần 

thiết, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho trả lời bằng văn bản. 

3. Đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông 

tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. Người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm trả lời những vấn đề mà đại biểu Quốc hội yêu 

cầu trong thời hạn luật định. 

Điều 81   

Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội nếu không có sự đ ng ý của 

Quốc hội hoặc trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đ ng ý của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội  trong trường hợp đại biểu Quốc hội phạm tội quả tang mà bị tạm giữ 

thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

xem xét, quyết định. 
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Điều 82   

1. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đại biểu, có quyền 

tham gia làm thành viên của Hội đ ng dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội. 

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các cơ quan khác của Nhà nước có trách 

nhiệm tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội làm nhiệm vụ đại biểu. 

3. Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động của đại biểu Quốc hội. 

Điều 83   

1. Quốc hội họp công khai. Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch 

nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất một phần ba 

tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội quyết định họp kín. 

2. Quốc hội họp mỗi năm hai kỳ. Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ 

Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu 

cầu thì Quốc hội họp bất thường. Uỷ ban thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp Quốc hội. 

3. Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới được triệu tập chậm nhất là sáu mươi 

ngày, kể từ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, do Chủ tịch Quốc hội khoá trước khai mạc 

và chủ tọa cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch Quốc hội. 

Điều 84   

1. Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đ ng dân tộc, Uỷ ban của Quốc 

hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà 

nước, Ủy ban trung ương  ặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức 

thành viên của Mặt trận có quyền trình dự án luật trước Quốc hội, trình dự án pháp lệnh 

trước Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

2. Đại biểu Quốc hội có quyền trình kiến nghị về luật, pháp lệnh và dự án luật, dự 

án pháp lệnh trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Điều 85   

1. Luật, nghị quyết của Quốc hội phải được quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội biểu 

quyết tán thành  trường hợp làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, quyết định rút ngắn hoặc 

kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được ít nhất hai phần 

ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. 

 Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội phải được quá nửa tổng số 

thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành. 

2. Luật, pháp lệnh phải được công bố chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày được 

thông qua, trừ trường hợp Chủ tịch nước đề nghị xem xét lại pháp lệnh. 

 

CHƯƠNG VI 

CHỦ TỊCH NƯỚC 

Điều 86   

Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. 

Điều 87   

Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. 

Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. 
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Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm 

kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Chủ tịch 

nước.   

Điều 88   

Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

1. Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh  đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét 

lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp 

lệnh đó vẫn được Uỷ ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn 

không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất; 

2. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng 

Chính phủ  căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ;  

3. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Toà án nhân dân tối cao, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao  căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, 

Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá  căn 

cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá;   

4. Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, 

danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc 

tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam;  

5. Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đ ng quốc phòng 

và an ninh; quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó 

đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ 

nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam  căn cứ vào nghị quyết của Quốc 

hội hoặc của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng 

chiến tranh  căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động 

viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp  trong trường hợp Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả 

nước hoặc ở từng địa phương    

6. Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài  căn cứ vào nghị quyết 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu h i đại sứ 

đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; 

quyết định đàm phán, k  điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê 

chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 

14 Điều 70; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác 

nhân danh Nhà nước.   

Điều 89   

1. Hội đ ng quốc phòng và an ninh g m Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. 

Danh sách thành viên Hội đ ng quốc phòng và an ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội 

phê chuẩn.   

Hội đ ng quốc phòng và an ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa 

số. 

2. Hội đ ng quốc phòng và an ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, 

trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết 
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định  động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc; thực hiện 

những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; 

quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình 

ở khu vực và trên thế giới. 

Điều 90   

Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, phiên 

họp của Chính phủ. 

Chủ tịch nước có quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét 

thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước. 

Điều 91   

Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình. 

Điều 92   

Phó Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. 

Phó Chủ tịch nước giúp Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và có thể được Chủ tịch 

nước uỷ nhiệm thay Chủ tịch nước thực hiện một số nhiệm vụ. 

Điều 93   

Khi Chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian dài thì Phó Chủ tịch nước 

giữ quyền Chủ tịch nước. 

Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch 

nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. 

CHƯƠNG VII 

CHÍNH PHỦ 

Điều 94   

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.  

Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy 

ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. 

Điều 95   

1. Chính phủ g m Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ 

trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.  

Cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ do Quốc hội quyết định. 

Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.   

2. Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc 

hội về hoạt động của Chính phủ và những nhiệm vụ được giao; báo cáo công tác của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch 

nước.  

3. Phó Thủ tướng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ làm nhiệm vụ theo sự phân 

công của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nhiệm 

vụ được phân công. Khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt, một Phó Thủ tướng Chính phủ 

được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm thay mặt Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác 

của Chính phủ. 

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ 

tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, 
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cùng các thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Chính 

phủ. 

Điều 96   

Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

1. Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; 

2. Đề xuất, xây dựng chính sách trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết 

định hoặc quyết định theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại 

Điều này; trình dự án luật, dự án ngân sách nhà nước và các dự án khác trước Quốc hội; 

trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban thường vụ Quốc hội;     

3. Thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công 

nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật 

tự, an toàn xã hội; thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình 

trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài 

sản của Nhân dân;  

4. Trình Quốc hội quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ; thành lập, giải 

thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn 

vị hành chính - kinh tế đặc biệt; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, 

giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương     

 5. Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia; thực hiện quản lý về cán bộ, công 

chức, viên chức và công vụ trong các cơ quan nhà nước; tổ chức công tác thanh tra, kiểm 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà 

nước  lãnh đạo công tác của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 

nhân dân các cấp  hướng dẫn, kiểm tra Hội đ ng nhân dân trong việc thực hiện văn bản 

của cơ quan nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đ ng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn do luật định;   

6. Bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công 

dân; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; 

7. Tổ chức đàm phán, k  điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước theo ủy quyền của 

Chủ tịch nước; quyết định việc ký, gia nhập, phê duyệt hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước 

quốc tế nhân danh Chính phủ, trừ điều ước quốc tế trình Quốc hội phê chuẩn quy định tại 

khoản 14 Điều 70; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức và công 

dân Việt Nam ở nước ngoài; 

8. Phối hợp với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung 

ương của tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.   

Điều 97  

Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, 

Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới thành lập Chính phủ.   

Điều 98   

Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội.   

Thủ tướng Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

1. Lãnh đạo công tác của Chính phủ  lãnh đạo việc xây dựng chính sách và tổ chức 

thi hành pháp luật; 
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2. Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ 

trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất và thông suốt của nền hành chính 

quốc gia;  

3. Trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, 

cách chức Thứ trưởng, chức vụ tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; phê chuẩn việc 

bầu, miễn nhiệm và quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  

4. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên  đình chỉ việc thi 

hành nghị quyết của Hội đ ng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với 

Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, đ ng thời đề nghị Ủy ban 

thường vụ Quốc hội bãi bỏ; 

5. Quyết định và chỉ đạo việc đàm phán, chỉ đạo việc ký, gia nhập điều ước quốc tế 

thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; tổ chức thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 

6. Thực hiện chế độ báo cáo trước Nhân dân thông qua các phương tiện thông tin 

đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và Thủ 

tướng Chính phủ. 

Điều 99   

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là thành viên Chính phủ và là người 

đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, lãnh đạo công tác của bộ, cơ quan ngang bộ; chịu trách 

nhiệm quản l  nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi 

việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ báo cáo công tác trước Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ; thực hiện chế độ báo cáo trước Nhân dân về những vấn đề quan trọng 

thuộc trách nhiệm quản lý. 

Điều 100   

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban 

hành văn bản pháp luật để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra việc thi 

hành các văn bản đó và xử l  các văn bản trái pháp luật theo quy định của luật. 

Điều 101 

 Chủ tịch Ủy ban trung ương  ặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu cơ 

quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội được mời tham dự phiên họp của Chính 

phủ khi bàn các vấn đề có liên quan. 

CHƯƠNG VIII 

TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

Điều 102   

1. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, thực hiện quyền tư pháp. 

2. Tòa án nhân dân g m Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác do luật định.  

3. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền 

công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, cá nhân.   
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Điều 103   

1. Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có Hội thẩm tham gia, trừ trường hợp 

xét xử theo thủ tục rút gọn. 

2. Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nghiêm cấm cơ 

quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm. 

3. Tòa án nhân dân xét xử công khai. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà 

nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật đời 

tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự, Tòa án nhân dân có thể xét xử kín. 

4. Tòa án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử 

theo thủ tục rút gọn. 

5. Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm. 

6. Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm. 

7. Quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự 

được bảo đảm.   

Điều 104    

1. Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam.  

2. Tòa án nhân dân tối cao giám đốc việc xét xử của các Tòa án khác, trừ trường 

hợp do luật định.   

3. Tòa án nhân dân tối cao thực hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp 

dụng thống nhất pháp luật trong xét xử. 

Điều 105  

1. Nhiệm kỳ của Chánh án Toà án nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội. 

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án khác do luật 

định.  

2. Chánh án Toà án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước 

Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước 

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Chế độ báo cáo công tác của Chánh án các Tòa 

án khác do luật định. 

3. Việc bổ nhiệm, phê chuẩn, miễn nhiệm, cách chức, nhiệm kỳ của Thẩm phán và 

việc bầu, nhiệm kỳ của Hội thẩm do luật định. 

Điều 106   

Bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ 

chức, cá nhân tôn trọng  cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp 

hành. 

Điều 107   

1. Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.  

2. Viện kiểm sát nhân dân g m Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát 

khác do luật định. 

3. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, 

quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và 

lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành 

nghiêm chỉnh và thống nhất. 

Điều 108   



23 

 

1. Nhiệm kỳ của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của 

Quốc hội. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, nhiệm kỳ của Viện trưởng các Viện 

kiểm sát khác và của Kiểm sát viên do luật định.  

2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công tác 

trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo công 

tác trước Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Chế độ báo cáo công tác của Viện 

trưởng các Viện kiểm sát khác do luật định.   

Điều 109   

1. Viện kiểm sát nhân dân do Viện trưởng lãnh đạo. Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên. 

Viện trưởng các Viện kiểm sát cấp dưới chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

2. Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Kiểm sát viên tuân 

theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân. 

CHƯƠNG IX 

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

Điều 110   

1. Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân 

định như sau: 

Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  

Tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh  thành phố trực thuộc trung 

ương chia thành quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương    

Huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành phường và 

xã; quận chia thành phường. 

Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập.   

2. Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải 

lấy ý kiến Nhân dân địa phương và theo trình tự, thủ tục do luật định. 

Điều 111   

1. Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Cấp chính quyền địa phương g m có Hội đ ng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế 

đặc biệt do luật định. 

Điều 112   

1. Chính quyền địa phương tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp 

luật tại địa phương  quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; chịu sự kiểm tra, 

giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở phân 

định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp 

chính quyền địa phương.   

3. Trong trường hợp cần thiết, chính quyền địa phương được giao thực hiện một số 

nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp trên với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đó.   

Điều 113   
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1. Hội đ ng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý 

chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu 

trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. 

2. Hội đ ng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát 

việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội 

đ ng nhân dân. 

Điều 114   

1. Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đ ng nhân dân cùng cấp 

bầu là cơ quan chấp hành của Hội đ ng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa 

phương, chịu trách nhiệm trước Hội đ ng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp 

trên.  

2. Uỷ ban nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương  tổ 

chức thực hiện nghị quyết của Hội đ ng nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan 

nhà nước cấp trên giao. 

Điề        

1. Đại biểu Hội đ ng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân 

dân địa phương  liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ 

tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đ ng nhân dân, trả lời 

những yêu cầu, kiến nghị của cử tri  xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Đại biểu Hội đ ng nhân dân có nhiệm vụ vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và 

pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghị quyết của Hội đ ng nhân dân, động viên Nhân 

dân tham gia quản l  nhà nước. 

2. Đại biểu Hội đ ng nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các 

thành viên khác của Uỷ ban nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân và Thủ trưởng cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân. Người bị chất vấn phải trả 

lời trước Hội đ ng nhân dân. Đại biểu Hội đ ng nhân dân có quyền kiến nghị với các cơ 

quan nhà nước, tổ chức, đơn vị ở địa phương. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

này có trách nhiệm tiếp đại biểu, xem xét, giải quyết kiến nghị của đại biểu. 

Điề        

1. Hội đ ng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thực hiện chế độ thông báo tình hình của 

địa phương cho  ặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, lắng nghe ý kiến, 

kiến nghị của các tổ chức này về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội ở địa 

phương  phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân động viên 

Nhân dân cùng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở 

địa phương. 

2. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức chính trị 

- xã hội ở địa phương được mời tham dự các kỳ họp Hội đ ng nhân dân và được mời 

tham dự hội nghị Uỷ ban nhân dân cùng cấp khi bàn các vấn đề có liên quan. 

CHƯƠNG X 

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

Điều 117   

1. Hội đ ng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức 

bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đ ng nhân 

dân các cấp.   

2. Hội đ ng bầu cử quốc gia g m Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên.  

3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đ ng bầu cử quốc gia và số lượng 

thành viên Hội đ ng bầu cử quốc gia do luật định. 
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Điều 118   

1. Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ 

tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. 

2. Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước, do Quốc hội 

bầu. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước do luật định. 

Tổng Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo 

công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo 

cáo trước Ủy ban thường vụ Quốc hội.  

3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Kiểm toán nhà nước do luật định. 

CHƯƠNG XI 

HIỆU LỰC CỦA HIẾN PHÁP VÀ VIỆC SỬA Đ I HIẾN PHÁP 

Điều 119   

1. Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu 

lực pháp lý cao nhất. 

Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. 

Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý.   

2. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân 

dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân có 

trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp.  

Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định. 

Điều 120   

1. Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba 

tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp. Quốc hội 

quyết định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại 

biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. 

2. Quốc hội thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp. Thành phần, số lượng thành viên, 

nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban dự thảo Hiến pháp do Quốc hội quyết định theo đề 

nghị của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.   

3. Ủy ban dự thảo Hiến pháp soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và trình Quốc 

hội dự thảo Hiến pháp.   

4. Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội 

biểu quyết tán thành. Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội quyết định. 

5. Thời hạn công bố, thời điểm có hiệu lực của Hiến pháp do Quốc hội quyết định. 

 

Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.   

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

Nguyễn Sinh Hùng 

 

II. LUẬN TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 2016 

 

QUỐC HỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
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Luật số: 02/2016/QH14 Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016 

  

LUẬT 

Tín ngưỡng, tôn giáo 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 

Chương I 

NHỮNG   Y ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Luật này quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt 

động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. 

2. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện 

quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Tín ngưỡng là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền 

với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân và 

cộng đ ng. 

2. Hoạt động tín ngưỡng là hoạt động thờ cúng tổ tiên, các biểu tượng linh thiêng  tưởng 

niệm và tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đ ng; các lễ nghi dân gian tiêu 

biểu cho những giá trị lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội. 

3. Lễ hội tín ngưỡng là hoạt động tín ngưỡng tập thể được tổ chức theo lễ nghi truyền 

thống nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đ ng. 

4. Cơ sở tín ngưỡng là nơi thực hiện hoạt động tín ngưỡng của cộng đ ng như đình, đền, 

miếu, nhà thờ dòng họ và những cơ sở tương tự khác. 

5. Tôn giáo là niềm tin của con người t n tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao 

g m đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức. 

6. Tín đồ là người tin, theo một tôn giáo và được tổ chức tôn giáo đó thừa nhận. 

7. Nhà tu hành là tín đ  xuất gia, thường xuyên thực hiện nếp sống riêng theo giáo lý, 

giáo luật và quy định của tổ chức tôn giáo. 

8. Chức sắc là tín đ  được tổ chức tôn giáo phong phẩm hoặc suy cử để giữ phẩm vị trong 

tổ chức. 

9. Chức việc là người được tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được 

cấp chứng nhận đăng k  hoạt động tôn giáo bổ nhiệm, bầu cử hoặc suy cử để giữ chức vụ 

trong tổ chức. 

10. Sinh hoạt tôn giáo là việc bày tỏ niềm tin tôn giáo, thực hành giáo lý, giáo luật, lễ 

nghi tôn giáo. 

11. Hoạt động tôn giáo là hoạt động truyền bá tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo và quản lý tổ 

chức của tôn giáo. 

12. Tổ chức tôn giáo là tập hợp tín đ , chức sắc, chức việc, nhà tu hành của một tôn giáo 

được tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận nhằm thực hiện các 

hoạt động tôn giáo. 

13. Tổ chức tôn giáo trực thuộc là tổ chức thuộc tổ chức tôn giáo, được thành lập theo 

hiến chương, điều lệ, quy định của tổ chức tôn giáo. 
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14. Cơ sở tôn giáo g m chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ 

chức tôn giáo, cơ sở hợp pháp khác của tổ chức tôn giáo. 

15. Địa điểm hợp pháp là đất, nhà ở, công trình mà tổ chức hoặc cá nhân có quyền sử 

dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

16. Người đại diện là người thay mặt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tín 

ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo tập trung, hoạt động tôn giáo của nhóm người hoặc tổ chức mà 

mình đại diện. 

Điều 3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn 

giáo 

1. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo 

đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 

2. Nhà nước tôn trọng, bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo, 

truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đ ng đáp 

ứng nhu cầu tinh thần của Nhân dân. 

3. Nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín 

ngưỡng, tổ chức tôn giáo. 

Điều 4. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

1. Tập hợp đ ng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo và đ ng bào không theo tín ngưỡng, tôn 

giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân về các vấn đề có liên 

quan đến tín ngưỡng, tôn giáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; phản biện xã 

hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, 

dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo 

quy định của pháp luật. 

4. Tham gia tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đ , người theo 

tín ngưỡng, tôn giáo, các tổ chức tôn giáo và Nhân dân thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

5. Giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên 

chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì l  do tín ngưỡng, tôn giáo. 

2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn 

giáo. 

3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo. 

4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo: 

a) Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi 

trường; 

b) Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm 

danh dự, nhân phẩm của người khác; 

c) Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; 

d) Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người 

không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác 

nhau. 

5. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi. 



28 

 

Chương II 

QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

Điều 6. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người 

1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo 

nào. 

2. Mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín 

ngưỡng, tôn giáo; tham gia lễ hội; học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo. 

3. Mỗi người có quyền vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp b i 

dưỡng của tổ chức tôn giáo. Người chưa thành niên khi vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại 

cơ sở đào tạo tôn giáo phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đ ng ý. 

4. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền 

đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác. 

5. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, 

tạm giam  người đang chấp hành hình phạt tù  người đang chấp hành biện pháp đưa vào 

trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng 

kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo. 

6. Chính phủ quy định chi tiết việc bảo đảm thực hiện các quyền quy định tại khoản 5 

Điều này. 

Điều 7. Quyền của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

1. Hoạt động tôn giáo theo hiến chương, điều lệ và văn bản có nội dung tương tự (sau đây 

gọi chung là hiến chương) của tổ chức tôn giáo. 

2. Tổ chức sinh hoạt tôn giáo. 

3. Xuất bản kinh sách và xuất bản phẩm khác về tôn giáo. 

4. Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm tôn giáo, đ  dùng tôn giáo. 

5. Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở tôn giáo. 

6. Nhận tài sản hợp pháp do tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài 

tự nguyện tặng cho. 

7. Các quyền khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

Điều 8. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại 

Việt Nam 

1. Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được Nhà nước Việt Nam tôn trọng và 

bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

2. Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có quyền: 

a) Sinh hoạt tôn giáo, tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; 

b) Sử dụng địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung; 

c) Mời chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người Việt Nam thực hiện lễ nghi tôn giáo, 

giảng đạo; mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo; 

d) Vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp b i dưỡng về tôn giáo của 

tổ chức tôn giáo ở Việt Nam; 

đ)  ang theo xuất bản phẩm tôn giáo, đ  dùng tôn giáo để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn 

giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

3. Chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được giảng 

đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác ở Việt Nam. 
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Điề  9. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn 

giáo 

1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo phải tuân thủ Hiến 

pháp, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đại diện, ban quản l  cơ sở tín ngưỡng có trách 

nhiệm hướng dẫn tín đ , người tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo thực 

hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo đúng quy định của pháp luật. 

Chương III 

HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG 

Điều 10. Nguyên tắc tổ chức hoạt động tín ngưỡng 

1. Hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng phải bảo đảm bảo t n và phát huy các giá trị 

văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

2. Việc tổ chức hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng phải bảo đảm an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội, tiết kiệm, bảo vệ môi trường. 

Điề    . Người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng 

1. Cơ sở tín ngưỡng phải có người đại diện hoặc ban quản l  để chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về các hoạt động diễn ra tại cơ sở tín ngưỡng. 

2. Người đại diện hoặc thành viên ban quản l  cơ sở tín ngưỡng phải là công dân Việt 

Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín trong cộng 

đ ng dân cư. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức để cộng đ ng dân cư bầu, cử người đại diện hoặc thành 

viên ban quản l . Căn cứ kết quả bầu, cử và các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này, 

Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản công nhận người đại diện hoặc thành viên ban quản 

l  cơ sở tín ngưỡng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày bầu, cử. 

4. Việc bầu, cử người đại diện hoặc thành lập ban quản l  cơ sở tín ngưỡng đã được xếp 

hạng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thực hiện theo quy định của pháp 

luật về di sản văn hóa. 

5. Việc bầu, cử người đại diện hoặc thành lập ban quản lý nhà thờ dòng họ không phải 

thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

Điều 12. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng 

1. Hoạt động tín ngưỡng của cơ sở tín ngưỡng phải được đăng k , trừ cơ sở tín ngưỡng là 

nhà thờ dòng họ. 

2. Người đại diện hoặc ban quản l  cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng k  

đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng chậm nhất là 30 ngày trước ngày cơ 

sở tín ngưỡng bắt đầu hoạt động tín ngưỡng, trừ trường hợp quy định tại Điều 14 của Luật 

này. 

Văn bản đăng k  nêu rõ tên cơ sở tín ngưỡng, các hoạt động tín ngưỡng, nội dung, quy 

mô, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động. 

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được văn bản đăng k  hợp lệ  trường hợp từ chối đăng k  phải nêu rõ lý do. 

3. Hoạt động tín ngưỡng không có trong văn bản đã được đăng k  thì người đại diện hoặc 

ban quản l  cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm đăng k  bổ sung theo quy định tại khoản 2 

Điều này chậm nhất là 20 ngày trước ngày diễn ra hoạt động tín ngưỡng. 

Điều 13. Tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ 
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1. Người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 

về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng diễn ra định kỳ chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức 

lễ hội đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định sau đây: 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức lễ hội có trách nhiệm tiếp nhận thông báo đối với 

lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong một xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là 

xã); 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức lễ hội có trách nhiệm tiếp nhận thông báo đối 

với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiều xã thuộc một huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi 

chung là huyện); 

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội có trách nhiệm tiếp nhận thông báo đối với 

lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiều huyện thuộc một tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh). 

2. Văn bản thông báo nêu rõ tên lễ hội tín ngưỡng, nội dung, quy mô, thời gian, địa điểm 

tổ chức, dự kiến thành viên ban tổ chức và các điều kiện cần thiết để bảo đảm trật tự, an 

toàn xã hội, bảo vệ môi trường trong lễ hội. 

3. Việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ tại cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản 

văn hóa. 

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm bảo 

đảm việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng theo nội dung thông báo. 

Điều 14. Tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục hoặc lễ 

hội tín ngưỡng định kỳ nhưng có thay đổi 

1. Trước khi tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục sau thời 

gian gián đoạn hoặc lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về quy mô, 

nội dung, thời gian, địa điểm thì người đại diện hoặc ban quản l  cơ sở tín ngưỡng có 

trách nhiệm gửi văn bản đăng k  đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội. 

Văn bản đăng k  nêu rõ tên lễ hội, nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với trước, 

quy mô, thời gian, địa điểm tổ chức, dự kiến thành viên ban tổ chức và các điều kiện cần 

thiết để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trong lễ hội. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày 

kể từ ngày nhận được văn bản đăng k  hợp lệ  trường hợp từ chối đăng k  phải nêu rõ lý 

do. 

Điều 15. Quản lý, sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng 

1. Người đại diện hoặc ban quản l  cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm quản lý và sử dụng 

đúng mục đích, công khai, minh bạch khoản thu từ việc tổ chức lễ hội. 

2. Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc lễ hội, người đại diện hoặc ban quản l  cơ sở 

tín ngưỡng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về khoản thu, mục đích sử dụng khoản 

thu đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này. 

Chương IV 

ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TR NG, ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN 

GIÁO 

Điề    . Điều kiện đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 

1. Tổ chức tôn giáo đăng k  sinh hoạt tôn giáo tập trung cho tín đ  tại những nơi chưa đủ 

điều kiện thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; tổ chức được cấp chứng nhận đăng k  
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hoạt động tôn giáo đăng k  sinh hoạt tôn giáo tập trung cho những người thuộc tổ chức 

khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo; 

b) Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung có người đại diện là công dân Việt Nam thường trú 

tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện 

pháp xử l  hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không 

phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự; 

c) Nội dung sinh hoạt tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 của Luật này. 

2. Những người theo tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này 

được đăng k  sinh hoạt tôn giáo tập trung khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại 

khoản 1 Điều này và các điều kiện sau đây: 

a) Có giáo lý, giáo luật; 

b) Tên của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung không trùng với tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ 

chức đã được cấp chứng nhận đăng k  hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc. 

Điều 17. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập 

trung 

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng k  hoạt động tôn giáo hoặc người 

đại diện của nhóm người theo tôn giáo trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 16 của 

Luật này gửi h  sơ đăng k  sinh hoạt tôn giáo tập trung đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo. 

2. H  sơ đăng ký g m: 

a) Văn bản đăng k  nêu rõ tên tổ chức đăng k   tên tôn giáo  họ và tên, nơi cư trú của 

người đại diện; nội dung, địa điểm, thời gian sinh hoạt tôn giáo, số lượng người tham gia; 

b) Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để làm nơi sinh hoạt tôn giáo; 

c) Sơ yếu lý lịch của người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; 

d) Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật đối với việc đăng k  quy định tại khoản 2 Điều 16 của 

Luật này. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 20 ngày kể 

từ ngày nhận đủ h  sơ đăng k  hợp lệ  trường hợp từ chối đăng k  phải nêu rõ lý do. 

Điề    . Điều kiện để tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 

Tổ chức được cấp chứng nhận đăng k  hoạt động tôn giáo khi đáp ứng đủ các điều kiện 

sau đây: 

1. Có giáo lý, giáo luật, lễ nghi; 

2. Có tôn chỉ, mục đích, quy chế hoạt động không trái với quy định của pháp luật; 

3. Tên của tổ chức không trùng với tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức đã được cấp chứng 

nhận đăng k  hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc tên 

danh nhân, anh hùng dân tộc; 

4. Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, 

có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người 

đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự; 

5. Có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở; 

6. Nội dung hoạt động tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 của Luật này. 

Điều 19. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 
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1. Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 18 của Luật này gửi h  sơ đăng k  hoạt 

động tôn giáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này. 

2. H  sơ đăng k  g m: 

a) Văn bản đăng k  nêu rõ tên tổ chức; tên tôn giáo; tôn chỉ, mục đích  nội dung, địa bàn 

hoạt động; ngu n gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam; họ và tên người đại 

diện tổ chức; số lượng người tin theo  cơ cấu tổ chức, địa điểm dự kiến đặt trụ sở; 

b) Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn 

giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức; 

c) Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi; 

d) Quy chế hoạt động của tổ chức; 

đ) Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở. 

3. Thẩm quyền cấp chứng nhận đăng k  hoạt động tôn giáo: 

a) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản l  nhà nước về 

tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp 

tỉnh) cấp chứng nhận đăng k  hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở 

một tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ h  sơ hợp lệ  trường hợp từ chối cấp 

chứng nhận đăng k  phải nêu rõ lý do; 

b) Cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương cấp chứng nhận đăng 

ký hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong thời hạn 60 

ngày kể từ ngày nhận đủ h  sơ hợp lệ  trường hợp từ chối cấp chứng nhận đăng k  phải 

nêu rõ lý do. 

Điều 20. Hoạt động của tổ chức sa  khi được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn 

giáo 

1. Tổ chức sau khi được cấp chứng nhận đăng k  hoạt động tôn giáo được thực hiện các 

hoạt động sau đây: 

a) Tổ chức các cuộc lễ tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo, giảng đạo, b i dưỡng giáo lý; 

b) Bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc; 

c) Sửa chữa, cải tạo trụ sở; 

d) Tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo; 

đ) Tổ chức đại hội thông qua hiến chương. 

2. Khi thực hiện hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức phải tuân thủ quy định 

của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Chương V 

T  CHỨC TÔN GIÁO 

Mục 1. CÔNG NHẬN T  CHỨC TÔN GIÁO; THÀNH LẬP, CHIA, TÁCH, SÁP 

NHẬP, HỢP NHẤT T  CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC 

Điề  2 . Điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo 

Tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng k  hoạt động tôn giáo được công nhận là tổ chức 

tôn giáo khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

1. Hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng 

ký hoạt động tôn giáo; 

2. Có hiến chương theo quy định tại Điều 23 của Luật này; 

3. Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, 

có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành 
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chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người 

đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự; 

4. Có cơ cấu tổ chức theo hiến chương  

5. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của 

mình; 

6. Nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. 

Điều 22. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo 

1. Tổ chức đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 của Luật này gửi h  sơ đề nghị công 

nhận tổ chức tôn giáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 

này. 

2. H  sơ đề nghị g m: 

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức đề nghị công nhận, tên giao dịch quốc tế (nếu có); 

tên tôn giáo; họ và tên người đại diện tổ chức; số lượng tín đ , địa bàn hoạt động của tổ 

chức tại thời điểm đề nghị  cơ cấu tổ chức, trụ sở của tổ chức; 

b) Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp chứng nhận đăng k  

hoạt động tôn giáo; 

c) Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn 

giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức; 

d) Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi; 

đ) Hiến chương của tổ chức; 

e) Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức; 

g) Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở. 

3. Thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với tổ chức có địa 

bàn hoạt động ở một tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ h  sơ hợp lệ  trường 

hợp không công nhận phải nêu rõ lý do; 

b) Cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương quyết định công nhận 

tổ chức tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong thời hạn 60 ngày 

kể từ ngày nhận đủ h  sơ hợp lệ  trường hợp không công nhận phải nêu rõ lý do. 

Điều 23. Hiến chương của tổ chức tôn giáo 

Hiến chương của tổ chức tôn giáo có những nội dung cơ bản sau đây: 

1. Tên của tổ chức; 

2. Tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạt động; 

3. Địa bàn hoạt động, trụ sở chính; 

4. Tài chính, tài sản; 

5. Người đại diện theo pháp luật, mẫu con dấu; 

6. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc; 

7. Nhiệm vụ, quyền hạn của ban lãnh đạo tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; 

8. Điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, cách thức phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, 

thuyên chuyển, cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành; 

9. Điều kiện, thẩm quyền, cách thức giải thể tổ chức tôn giáo; thành lập, chia, tách, sáp 

nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc; 

10. Việc tổ chức hội nghị, đại hội; thể thức thông qua quyết định, sửa đổi, bổ sung hiến 

chương  nguyên tắc, phương thức giải quyết tranh chấp nội bộ của tổ chức; 
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11. Quan hệ giữa tổ chức tôn giáo với tổ chức tôn giáo trực thuộc, giữa tổ chức tôn giáo 

với tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 24. Sửa đổi hiến chương 

1. Tổ chức tôn giáo khi sửa đổi hiến chương phải đăng k  với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật này. Văn bản đăng k  nêu rõ tên tổ chức tôn 

giáo, người đại diện, nội dung, lý do sửa đổi kèm theo hiến chương sửa đổi. 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng k  hợp lệ  trường hợp từ chối đăng k  phải nêu 

rõ lý do. 

3. Tổ chức tôn giáo được hoạt động theo hiến chương sửa đổi kể từ ngày được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 

Điều 25. Tên của tổ chức tôn giáo 

1. Tổ chức tôn giáo phải có tên bằng tiếng Việt. 

2. Tên của tổ chức tôn giáo không trùng với tên tổ chức tôn giáo khác hoặc tổ chức khác 

đã được cấp chứng nhận đăng k  hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc. 

3. Tên của tổ chức tôn giáo được sử dụng trong quan hệ với tổ chức, cá nhân khác. 

4. Tên của tổ chức tôn giáo được pháp luật công nhận và bảo vệ. 

5. Tổ chức tôn giáo thay đổi tên phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại 

khoản 3 Điều 22 của Luật này chấp thuận. 

6. Tổ chức tôn giáo trực thuộc thay đổi tên thì tổ chức tôn giáo có trách nhiệm đề nghị cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật này chấp thuận. 

Điề  2 . Thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo 

1. Tổ chức tôn giáo khi thay đổi trụ sở phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh nơi đặt trụ sở mới và phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật này. 

2. Tổ chức tôn giáo trực thuộc khi thay đổi trụ sở phải được sự chấp thuận của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới và thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật này. 

Điều 27. Thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc 

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được thành lập tổ chức tôn giáo trực 

thuộc; chia, tách tổ chức tôn giáo trực thuộc thành nhiều tổ chức tôn giáo trực thuộc mới; 

sáp nhập tổ chức tôn giáo trực thuộc vào một tổ chức tôn giáo trực thuộc khác; hợp nhất 

các tổ chức tôn giáo trực thuộc thành một tổ chức tôn giáo trực thuộc mới. 

2. Sau khi chia, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị chia chấm dứt t n tại; quyền, nghĩa vụ của 

tổ chức tôn giáo trực thuộc bị chia được chuyển giao cho các tổ chức tôn giáo trực thuộc 

mới. 

3. Sau khi tách, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị tách và tổ chức tôn giáo trực thuộc được 

tách thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình phù hợp với mục đích hoạt động. 

4. Sau khi sáp nhập, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị sáp nhập chấm dứt t n tại; quyền và 

nghĩa vụ của tổ chức tôn giáo trực thuộc bị sáp nhập được chuyển giao cho tổ chức tôn 

giáo trực thuộc mà tổ chức đó được sáp nhập vào. 

5. Sau khi hợp nhất, các tổ chức tôn giáo trực thuộc cũ chấm dứt t n tại kể từ thời điểm tổ 

chức tôn giáo trực thuộc mới được thành lập; quyền và nghĩa vụ của tổ chức tôn giáo trực 

thuộc cũ được chuyển giao cho tổ chức tôn giáo trực thuộc mới. 
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Điề  2 . Điều kiện thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực 

thuộc 

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp 

nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

1. Hiến chương của tổ chức tôn giáo có quy định về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, 

hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc; 

2. Hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất 

không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 của Luật này; 

3. Có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở. 

Điều 29. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, 

hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc 

1. Trước khi thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có tách nhiệm gửi h  sơ đề nghị đến cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này. 

2. H  sơ đề nghị g m: 

a) Văn bản đề nghị nêu rõ lý do; tên tổ chức đề nghị; tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự 

kiến thành lập; tên tổ chức, người đại diện tổ chức trước và sau khi chia, tách, sáp nhập, 

hợp nhất  địa bàn hoạt động, số lượng tín đ  của tổ chức tôn giáo trực thuộc tại thời điểm 

thành lập  địa bàn hoạt động, số lượng tín đ  của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước và sau 

khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất  cơ cấu tổ chức, địa điểm dự kiến đặt trụ sở của tổ chức 

tôn giáo trực thuộc sau khi thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; 

b) Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, 

tách, sáp nhập, hợp nhất; 

c) Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn 

giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc; 

d) Hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có); 

đ) Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; 

e) Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở. 

3. Thẩm quyền chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo 

trực thuộc: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thành lập, chia, 

tách, sáp nhập, hợp nhất đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một 

tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ h  sơ hợp lệ  trường hợp không chấp 

thuận phải nêu rõ lý do; 

b) Cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời 

bằng văn bản về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất đối với tổ chức tôn giáo 

trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ 

h  sơ hợp lệ  trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

4. Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc có văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo 

trực thuộc. 

Hết thời hạn 01 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, nếu tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất 

tổ chức tôn giáo trực thuộc thì văn bản chấp thuận hết hiệu lực. 

Điề  30. Tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 
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1. Tổ chức tôn giáo là pháp nhân phi thương mại kể từ ngày được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền công nhận. 

2. Tổ chức tôn giáo đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 

29 của Luật này cấp đăng k  pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc 

khi đáp ứng các điều kiện quy định tại các khoản 5 và 6 Điều 21 của Luật này. 

3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp đăng k  pháp nhân đối với tổ chức tôn 

giáo trực thuộc. 

Điều 31. Giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể trong trường hợp sau đây: 

a) Theo quy định của hiến chương  

b) Không hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền công nhận hoặc chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; 

ngừng hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 năm liên tục; 

c) Hết thời hạn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo mà không khắc phục được nguyên 

nhân dẫn đến việc bị đình chỉ. 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo có quyền giải thể tổ chức 

tôn giáo. 

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có quyền giải thể tổ chức tôn giáo trực 

thuộc. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật này có 

quyền giải thể hoặc yêu cầu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức 

tôn giáo trực thuộc trong các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này. 

3. Trước khi giải thể, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc phải thực hiện đầy đủ 

các nghĩa vụ về tài sản. Tài sản của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải 

thể được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự. 

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo về việc giải thể tổ 

chức tôn giáo trực thuộc đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 

29 của Luật này chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể. 

4. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc. 

Mục 2. PHONG PHẨM, B  NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ, THUYÊN CHUYỂN, 

CÁCH CHỨC, BÃI NHIỆM CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, NHÀ TU HÀNH 

Điều 32. Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc 

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thực hiện việc phong phẩm, bổ nhiệm, 

bầu cử, suy cử theo hiến chương của tổ chức tôn giáo. 

2. Người được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử phải có năng lực hành vi dân sự 

đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử l  hành chính trong lĩnh vực tín 

ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy 

định của pháp luật về tố tụng hình sự. 

3. Việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo 

quy định tại Điều 51 của Luật này. 

Điề  33. Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc 

1. Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản l  nhà nước 

về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương về người được phong phẩm hoặc suy cử làm hòa 

thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; mục sư của các tổ 

chức Tin lành; phối sư trở lên của các Hội thánh Cao đài  giảng sư trở lên của Tịnh độ Cư 
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sỹ Phật hội Việt Nam và các phẩm vị tương đương của tổ chức tôn giáo khác chậm nhất 

là 20 ngày kể từ ngày phong phẩm hoặc suy cử. 

2. Đối với các trường hợp phong phẩm hoặc suy cử chức sắc không thuộc quy định tại 

khoản 1 Điều này, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan 

chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi chức sắc cư trú và hoạt động tôn giáo 

chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày phong phẩm hoặc suy cử. 

3. Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, họ và tên, phẩm vị, địa bàn hoạt động, 

tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo k m theo sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của 

chức sắc. 

4. Trường hợp người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc không đáp ứng quy 

định tại khoản 2 Điều 32 của Luật này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu 

cầu tổ chức tôn giáo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc. 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, tổ chức tôn giáo có trách 

nhiệm hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc và có trách nhiệm thông báo bằng 

văn bản về việc hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử đến cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

Điề  3 . Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc 

1. Tổ chức tôn giáo trước khi bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc sau đây có trách nhiệm 

gửi h  sơ đăng k  đến cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương: 

a) Thành viên ban lãnh đạo tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động trong nhiều tỉnh; 

b) Người đứng đầu tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động trong nhiều tỉnh; 

c) Người đứng đầu cơ sở đào tạo tôn giáo. 

2. Đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức tôn giáo, 

tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi thực hiện việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc 

có trách nhiệm gửi h  sơ đề nghị đến cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp 

tỉnh nơi chức việc cư trú và hoạt động tôn giáo. 

3. Tổ chức được cấp chứng nhận đăng k  hoạt động tôn giáo trước khi thực hiện việc bổ 

nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc có trách nhiệm gửi h  sơ đăng k  đến cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật này. 

4. H  sơ đăng k  g m: 

a) Văn bản đăng k  nêu rõ họ và tên người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; phẩm 

vị, chức vụ, địa bàn phụ trách trước và sau khi được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; 

b) Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; 

c) Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy 

cử. 

5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này có trách 

nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ h  sơ hợp lệ; 

trường hợp từ chối đăng k  phải nêu rõ lý do. 

6. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng k  

hoạt động tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về người được bổ nhiệm, bầu 

cử, suy cử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này 

và khoản 3 Điều 19 của Luật này chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy 

cử. 
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7. Đối với người dự kiến lãnh đạo tổ chức quy định tại các điều 19, 22, 29 và 38 của Luật 

này sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chỉ thực hiện thông báo kết 

quả về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 6 Điều này. 

Điều 35. Thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành 

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức 

việc, nhà tu hành có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan chuyên môn về tín 

ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi đi và nơi đến chậm nhất là 20 ngày. 

Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức thông báo, họ và tên, phẩm vị, chức vụ của người 

được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên 

chuyển, địa bàn hoạt động sau khi được thuyên chuyển đến. 

2. Trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội 

hoặc chưa được xóa án tích, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm 

gửi văn bản đăng k  đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến thuyên chuyển đến. 

Văn bản đăng k  nêu rõ tên tổ chức đăng k , họ và tên, phẩm vị, chức vụ của người được 

thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển, 

địa bàn hoạt động sau khi được thuyên chuyển đến. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể 

từ ngày nhận được văn bản đăng k   trường hợp từ chối đăng k  phải nêu rõ lý do. 

Điều 36. Cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc 

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc 

theo hiến chương của tổ chức. 

2. Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày có văn bản về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, 

chức việc, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng 

văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 33, 

khoản 1 và khoản 2 Điều 34 của Luật này. 

Văn bản thông báo nêu rõ họ và tên, phẩm vị, chức vụ của người bị cách chức, bãi nhiệm; 

lý do cách chức, bãi nhiệm k m theo văn bản của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc về việc cách chức, bãi nhiệm. 

3. Tổ chức được cấp chứng nhận đăng k  hoạt động tôn giáo có trách nhiệm thông báo 

bằng văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều này đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật này. 

Mục 3. CƠ SỞ ĐÀO TẠO TÔN GIÁO, LỚP BỒI DƯỠNG TÔN GIÁO 

Điề  3 . Điều kiện thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo 

Tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây: 

1. Có cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đào tạo; 

2. Có địa điểm hợp pháp để đặt cơ sở đào tạo; 

3. Có chương trình, nội dung đào tạo; có môn học về lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt 

Nam trong chương trình đào tạo; 

4. Có nhân sự quản lý và giảng dạy đáp ứng yêu cầu đào tạo. 

Điều 38. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo 

1. Trước khi thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi h  sơ 

đề nghị đến cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. 

2. H  sơ đề nghị g m: 
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a) Văn bản đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, tên cơ sở 

đào tạo, họ và tên người đại diện cơ sở đào tạo, sự cần thiết thành lập cơ sở đào tạo; 

b) Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn 

giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo cơ sở đào tạo; 

c) Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo g m các nội dung cơ bản: tên 

cơ sở đào tạo  địa điểm đặt trụ sở; chức năng, nhiệm vụ  cơ cấu tổ chức, nhân sự  trình độ, 

loại hình đào tạo  chương trình, nội dung giảng dạy và chuẩn đào tạo của từng trình độ 

đào tạo; tài chính, tài sản; 

d) Dự thảo quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo; 

đ) Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp và cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đào tạo; 

ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về địa điểm đặt cơ sở đào tạo tôn giáo. 

3. Cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời 

bằng văn bản về việc thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 

nhận đủ h  sơ hợp lệ  trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

4. Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, tổ chức tôn giáo có văn bản 

thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo. 

Hết thời hạn 03 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, nếu tổ 

chức tôn giáo không thành lập cơ sở đào tạo thì văn bản chấp thuận hết hiệu lực. 

5. Cơ sở đào tạo tôn giáo không thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

Điều 39. Hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo 

1. Chậm nhất là 20 ngày trước khi cơ sở đào tạo tôn giáo bắt đầu hoạt động, người đại 

diện cơ sở đào tạo tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý 

nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương về hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo 

k m theo văn bản thành lập, quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tuyển sinh, danh sách 

thành viên ban lãnh đạo, báo cáo về ngu n lực tài chính và cơ sở vật chất để bảo đảm hoạt 

động. 

2. Việc tổ chức đào tạo, tuyển sinh của cơ sở đào tạo tôn giáo thực hiện theo quy chế tổ 

chức và hoạt động, quy chế tuyển sinh đã thông báo. 

3. Cơ sở đào tạo tôn giáo khi sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tuyển sinh 

phải đăng k  với cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. Văn 

bản đăng k  nêu rõ l  do, nội dung thay đổi kèm theo quy chế sửa đổi. 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 

ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng k  hợp lệ  trường hợp không chấp thuận phải 

nêu rõ lý do. 

Cơ sở đào tạo tôn giáo được hoạt động theo quy chế sửa đổi sau khi được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền chấp thuận. 

4. Cơ sở đào tạo tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về kết quả đào tạo của 

từng khóa học với cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chậm 

nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc khóa học. Văn bản thông báo nêu rõ tên cơ sở đào tạo 

tôn giáo, khóa đào tạo, số học viên tốt nghiệp. 

5. Việc theo học của người nước ngoài tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam thực hiện 

theo quy định tại Điều 49 của Luật này. 

Điề   0. Hướng dẫn chương trình, nội dung giảng dạy môn học về lịch sử Việt Nam 

và pháp luật Việt Nam 
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Cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, các cơ quan liên quan hướng dẫn chương trình, nội 

dung giảng dạy môn học về lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam. 

Điều 41. Mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo 

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc mở lớp b i dưỡng người chuyên hoạt 

động tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản đăng k  đến cơ quan chuyên môn về tín 

ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi mở lớp. Văn bản đăng k  nêu rõ tên lớp, địa điểm, lý do, 

thời gian học, nội dung, chương trình, thành phần tham dự, danh sách giảng viên. 

Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản 

trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng k  hợp lệ  trường hợp từ chối 

đăng k  phải nêu rõ lý do. 

2. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc mở lớp b i dưỡng về tôn giáo không 

thuộc quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban 

nhân dân cấp huyện nơi mở lớp chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai giảng. Văn bản 

thông báo nêu rõ tên lớp, địa điểm, lý do, thời gian học, nội dung, chương trình, thành 

phần tham dự, danh sách giảng viên. 

Trường hợp việc mở lớp b i dưỡng về tôn giáo có hành vi quy định tại Điều 5 của Luật 

này, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản yêu cầu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc không tổ chức hoặc dừng việc mở lớp b i dưỡng. 

Điều 42. Giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo 

1. Cơ sở đào tạo tôn giáo giải thể trong trường hợp sau đây: 

a) Theo quyết định của tổ chức tôn giáo; 

b) Hết thời hạn 03 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc 

thành lập, cơ sở đào tạo tôn giáo không tổ chức được hoạt động đào tạo; 

c) Hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động đào tạo tôn giáo mà không khắc phục được nguyên 

nhân dẫn đến việc bị đình chỉ. 

2. Tổ chức tôn giáo có quyền giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo. Cơ quan quản l  nhà nước 

về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có quyền giải thể hoặc yêu cầu tổ chức tôn giáo giải 

thể cơ sở đào tạo tôn giáo trong trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 

này. 

Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo về việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo đến cơ 

quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chậm nhất là 20 ngày kể từ 

ngày giải thể. 

3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo. 

Chương VI 

HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO; HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN, GIÁO DỤC, Y TẾ, BẢO 

TRỢ XÃ HỘI, TỪ THIỆN, NHÂN ĐẠO CỦA T  CHỨC TÔN GIÁO 

Mục 1. HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO 

Điều 43. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng k  

hoạt động tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về danh mục hoạt động tôn 

giáo diễn ra hằng năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được công nhận, chấp thuận hoặc 

được cấp chứng nhận đăng k  hoạt động tôn giáo theo quy định sau đây: 

a) Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân 

cấp xã; 
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b) Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện gửi thông báo đến 

Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

c) Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh gửi thông báo đến 

cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh; 

d) Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh gửi thông báo đến cơ quan quản lý 

nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. 

2. Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức, tên các hoạt động tôn giáo, thời gian, địa điểm 

diễn ra hoạt động. 

3. Việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm chỉ thực hiện một lần. 

Đối với hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo thì người đại diện tổ 

chức có trách nhiệm thông báo bổ sung theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này 

chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động. 

Điều 44. Hội nghị của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức hội nghị thường niên có trách 

nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 

Điều 45 của Luật này chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức hội nghị. 

Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức; dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; nội 

dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị. 

2. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức hội nghị liên tôn giáo, hội nghị có 

yếu tố nước ngoài có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến cơ quan quản l  nhà nước về 

tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức; lý do tổ chức; dự 

kiến thành phần, số lượng người tham dự; nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ 

chức hội nghị. 

Cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời 

bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ; 

trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

Điề    . Đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng k  

hoạt động tôn giáo trước khi tổ chức đại hội có trách nhiệm gửi h  sơ đề nghị đến cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này. 

2. H  sơ đề nghị g m: 

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức; lý do tổ chức; dự kiến thành phần, số lượng người 

tham dự; nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức đại hội; 

b) Báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức; 

c) Dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đổi (nếu có). 

3. Thẩm quyền chấp thuận tổ chức đại hội: 

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với việc tổ chức 

đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện trong thời hạn 

25 ngày kể từ ngày nhận đủ h  sơ hợp lệ  trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do; 

b) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn 

bản đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức 

được cấp chứng nhận đăng k  hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện 

thuộc một tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ h  sơ hợp lệ  trường hợp không 

chấp thuận phải nêu rõ lý do; 



42 

 

c) Đối với việc tổ chức đại hội không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 

này, cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả 

lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ h  sơ hợp lệ  trường hợp 

không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

Điều 46. Cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp 

1. Trước khi tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng k , tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng k  hoạt động tôn 

giáo có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định 

tại khoản 3 Điều này. 

Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức đề nghị, tên cuộc lễ, người chủ trì, nội dung, chương 

trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ. 

2. Trước khi giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã 

đăng k , chức sắc, chức việc, nhà tu hành có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này. 

Văn bản đề nghị nêu rõ họ và tên người đề nghị, nội dung, l  do, chương trình, thời gian, 

địa điểm thực hiện, thành phần tham dự. 

3. Thẩm quyền chấp thuận tổ chức cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp 

pháp: 

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc tổ chức cuộc 

lễ, giảng đạo có quy mô tổ chức ở một huyện trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận 

được văn bản đề nghị hợp lệ  trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do; 

b) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi dự kiến tổ chức cuộc lễ, 

giảng đạo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc tổ chức cuộc lễ, giảng đạo có quy 

mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ 

ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ  trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi tổ chức cuộc lễ, giảng đạo có trách nhiệm hỗ trợ 

bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc lễ, giảng đạo. 

Mục 2. HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI 

Điều 47. Sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt 

Nam 

1. Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tập trung 

tại cơ sở tôn giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp khác gửi h  sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh nơi có cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm dự kiến sinh hoạt tôn giáo tập trung. 

2. H  sơ đề nghị g m: 

a) Văn bản đề nghị nêu rõ họ và tên, quốc tịch, tôn giáo của người đại diện; lý do, thời 

gian, nội dung sinh hoạt, số lượng người tham gia, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm dự kiến 

sinh hoạt; 

b) Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của 

người đại diện; 

c) Văn bản đ ng ý của người đại diện cơ sở tôn giáo hoặc giấy tờ chứng minh có địa điểm 

hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày 

kể từ ngày nhận đủ h  sơ hợp lệ  trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

Điều 48. Hoạt động tôn giáo, hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo của tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tại Việt Nam 
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1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi mời tổ chức, cá nhân nước 

ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo, hoạt động quan hệ quốc tế về 

tôn giáo có trách nhiệm gửi h  sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định 

tại khoản 3 Điều này. 

2. H  sơ đề nghị g m: 

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức mời; tên tổ chức, cá nhân được mời; mục đích, nội 

dung các hoạt động; danh sách khách mời; dự kiến chương trình, thời gian và địa điểm tổ 

chức; 

b) Bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của tổ chức, cá nhân nước ngoài; 

c) Văn bản chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời. 

3. Thẩm quyền chấp thuận hoạt động tôn giáo, hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo của 

tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc mời tổ chức, cá 

nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo ở một tỉnh trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ h  sơ hợp lệ  trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý 

do; 

b) Cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời 

bằng văn bản về việc mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện hoạt 

động tôn giáo ở nhiều tỉnh hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo trong thời hạn 45 

ngày kể từ ngày nhận đủ h  sơ hợp lệ  trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

4. Tổ chức được cấp chứng nhận đăng k  hoạt động tôn giáo mời chức sắc, nhà tu hành là 

người nước ngoài đến giảng đạo có trách nhiệm gửi h  sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

5. Nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung mời chức sắc, nhà tu hành là 

người nước ngoài đến giảng đạo có trách nhiệm gửi h  sơ đề nghị theo quy định tại khoản 

2 Điều này đến cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. 

Cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời 

bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ h  sơ hợp lệ  trường hợp không 

chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

6. Trong quá trình giảng đạo, chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài phải tôn trọng 

quy định của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng k  hoạt động tôn giáo ở Việt Nam và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điề   9. Người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam 

1. Người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam phải là người cư trú hợp 

pháp ở Việt Nam, tuân thủ pháp luật Việt Nam, tự nguyện đăng k  học và được cơ sở đào 

tạo tôn giáo gửi h  sơ đề nghị đến cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở 

trung ương. 

2. H  sơ đề nghị g m: 

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên cơ sở đào tạo tôn giáo; họ và tên, quốc tịch của người đăng 

ký học, khóa học, thời gian học; 

b) Bản dịch hộ chiếu của người đăng k  học sang tiếng Việt có công chứng. 

c) Cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời 

bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ h  sơ hợp lệ  trường hợp không 

chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

Điều 50. Tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài 
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1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi cử chức sắc, chức việc, nhà tu 

hành, tín đ  tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài có trách nhiệm 

gửi h  sơ đề nghị đến cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. 

2. H  sơ đề nghị g m: 

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức, mục đích, chương trình, thời gian, địa điểm hoạt 

động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài; 

b) Giấy mời hoặc văn bản chấp thuận tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo của tổ chức 

tôn giáo ở nước ngoài. 

3. Cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời 

bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ h  sơ hợp lệ  trường hợp không 

chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

Điều 51. Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài 

1. Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài bao g m các trường hợp 

sau đây: 

a) Tổ chức tôn giáo Việt Nam phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư 

trú hợp pháp tại Việt Nam; 

b) Tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử cho công dân Việt 

Nam ở Việt Nam. 

2. Người được đề nghị phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử phải đáp ứng các điều kiện 

quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật này. Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt 

Nam được đề nghị phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị còn phải đáp ứng các điều kiện sau 

đây: 

a) Được đào tạo tôn giáo tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam; 

b) Tuân thủ pháp luật Việt Nam. 

3. Việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài quy định tại khoản 1 

Điều này phải được sự chấp thuận trước của cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn 

giáo ở trung ương. 

4. Công dân Việt Nam được tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, 

suy cử ở nước ngoài khi về Việt Nam làm chức sắc, chức việc thì tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm đăng k  với cơ quan quản lý nhà 

nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. 

5. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục chấp thuận, đăng k  việc phong phẩm, bổ 

nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài quy định tại Điều này. 

Điều 52. Hoạt động quan hệ quốc tế của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc, chức sắc, chức việc, nhà t  hành, tín đồ 

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đ  

thực hiện các hoạt động quan hệ quốc tế theo hiến chương của tổ chức tôn giáo phù hợp 

với pháp luật Việt Nam. 

2. Khi thực hiện các hoạt động quan hệ quốc tế, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đ  phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp 

luật của quốc gia có liên quan. 

Điều 53. Gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài 

1. Trước khi gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi h  

sơ đề nghị đến cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. 

2. H  sơ đề nghị g m: 
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a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, mục đích, thời điểm gia nhập; tên, hiến 

chương, tôn chỉ, mục đích hoạt động, trụ sở chính của tổ chức tôn giáo nước ngoài; 

b) Văn bản chấp thuận hoặc văn bản mời gia nhập của tổ chức tôn giáo nước ngoài. 

3. Cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời 

bằng văn bản trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ h  sơ hợp lệ  trường hợp không 

chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

4. Khi chấm dứt tham gia tổ chức tôn giáo nước ngoài, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm 

thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung 

ương chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày chấm dứt. 

Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, tên tổ chức tôn giáo nước ngoài đã gia 

nhập, lý do chấm dứt, thời điểm bắt đầu chấm dứt. 

Mục 3. HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN, GIÁO DỤC, Y TẾ, BẢO 

TRỢ XÃ HỘI, TỪ THIỆN, NHÂN ĐẠO 

Điều 54. Hoạt động xuất bản, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩ  văn hóa phẩm 

Được thực hiện hoạt động xuất bản kinh sách và xuất bản phẩm khác về tín ngưỡng, tôn 

giáo; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm tín ngưỡng, tôn giáo, đ  dùng tôn giáo 

theo quy định của pháp luật về xuất bản và quy định khác của pháp luật. 

Điều 55. Hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo 

Được tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo 

theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Chương VII 

TÀI SẢN CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, T  CHỨC TÔN GIÁO 

Điều 56. Việc quản lý, sử dụng tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo 

1. Tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo bao g m tài sản được hình thành từ 

đóng góp của thành viên tổ chức; quyên góp, tặng cho của tổ chức, cá nhân hoặc các 

ngu n khác theo quy định của pháp luật. 

2. Tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo phải được quản lý, sử dụng đúng mục 

đích và phù hợp với quy định của pháp luật. 

3. Cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo được hình thành theo tập quán, do các thành viên của 

cộng đ ng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được tặng cho chung hoặc từ các ngu n khác 

phù hợp với quy định của pháp luật nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của cộng 

đ ng là tài sản thuộc sở hữu chung của cộng đ ng. 

4. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn tài sản bằng 

quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

5. Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận 

và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài; việc quyên góp của cơ sở 

tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. 

Điề    . Đất cơ sở tín ngưỡng, đất cơ sở tôn giáo 

Đất cơ sở tín ngưỡng, đất cơ sở tôn giáo được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp 

luật về đất đai. 

Điều 58. Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo 

1. Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

2. Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình phụ trợ thuộc cơ sở tín ngưỡng, cơ sở 

tôn giáo thực hiện như quy định của pháp luật về xây dựng đối với các công trình, nhà ở 
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riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo t n, khu di tích lịch sử - 

văn hóa, cách mạng. 

3. Việc tu bổ, phục h i cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng; việc cải tạo, nâng 

cấp, xây dựng mới công trình phụ trợ thuộc các cơ sở này thực hiện theo quy định của 

pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật về xây dựng. 

Điều 59. Di dời công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo 

Việc di dời công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo vì mục đích quốc phòng, an ninh, 

phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện theo quy định của pháp 

luật về đất đai và pháp luật về xây dựng. 

Chương VIII 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC 

TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

Mục 1. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

Điều 60. Nội dung quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 

1. Xây dựng chính sách, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

2. Quy định tổ chức bộ máy quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

3. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

4. Phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

5. Nghiên cứu trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo  đào tạo, b i dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo. 

6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

7. Quan hệ quốc tế trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. 

Điều 61. Trách nhiệm quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 

1. Chính phủ thống nhất quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi cả nước. 

2. Cơ quan quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chịu trách nhiệm trước 

Chính phủ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình thực hiện quản l  nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì Ủy ban nhân dân huyện đ ng 

thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã quy định tại Luật này. 

Điều 62. Thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo 

1. Thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về 

tín ngưỡng, tôn giáo. 

Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi cả nước. 

2. Thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân 

dân các cấp; 

b) Thanh tra những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Điều 63. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về tín ngưỡng, tôn giáo 

1. Người đại diện, ban quản l  cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đ  và các tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi 
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và nghĩa vụ liên quan có quyền khiếu nại, khởi kiện vụ án hành chính, khởi kiện vụ án 

dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự tại Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình theo quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Việc giải 

quyết tố cáo vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện theo quy định của pháp 

luật về tố cáo. 

Mục 2. XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN 

GIÁO 

Điều 64. Xử lý vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng 

tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử 

lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải b i 

thường theo quy định của pháp luật. 

2. Căn cứ quy định của Luật này và Luật xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ quy định 

hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu 

quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt cụ thể và 

thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính; chế độ áp dụng các biện 

pháp xử l  hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. 

Điều 65. Xử lý cán bộ, công chức vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo khi thi 

hành công vụ 

Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo khi thi hành 

công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm sau đây: 

1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của Luật này và pháp luật có liên quan; 

2. Thiếu trách nhiệm trong quản l  để xảy ra vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; 

3. Vi phạm quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản l  nhà nước đối với hoạt 

động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. 

Chương IX 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 66. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

2. Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/UBTVQH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành. 

Điề    . Điều khoản chuyển tiếp 

1. Nhóm người đã được chấp thuận đăng k  sinh hoạt tôn giáo tập trung, tổ chức đã được 

cấp chứng nhận đăng k  hoạt động tôn giáo, công nhận tổ chức tôn giáo trước ngày Luật 

này có hiệu lực không phải làm thủ tục đăng k , công nhận lại theo quy định tại các điều 

17, 19 và 22 của Luật này. 

2. Tổ chức tôn giáo trực thuộc đã được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; hội đoàn 

tôn giáo, dòng tu và tổ chức tu hành tập thể đã được cấp đăng k  hoạt động trước ngày 

Luật này có hiệu lực không phải làm thủ tục đề nghị, đăng k  lại theo quy định tại Điều 

29 và Điều 38 của Luật này. 

3. Đối với tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng k  hoạt động tôn giáo trước ngày Luật 

này có hiệu lực thì thời gian để công nhận là tổ chức tôn giáo theo quy định tại khoản 1 
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Điều 21 của Luật này được tính từ khi tổ chức được cấp chứng nhận đăng k  hoạt động 

tôn giáo. 

4. Tổ chức tôn giáo đã được công nhận trước ngày Luật này có hiệu lực là pháp nhân phi 

thương mại kể từ ngày Luật này có hiệu lực. Các tổ chức tôn giáo này có trách nhiệm 

điều chỉnh hiến chương tại đại hội gần nhất theo quy định tại Điều 23 và đăng k  hiến 

chương sửa đổi theo quy định tại Điều 24 của Luật này. 

5. Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Luật này có hiệu lực, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng k  hoạt động tôn giáo trước ngày 

Luật này có hiệu lực có trách nhiệm thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng 

năm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 43 

của Luật này. 

6. Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Luật này có hiệu lực, cơ sở tín ngưỡng đã thông báo 

hoạt động tín ngưỡng hằng năm trước ngày Luật này có hiệu lực có trách nhiệm đăng ký 

hoạt động tín ngưỡng theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật này. 

Điề    .   y định chi tiết 

Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp 

thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

Nguyễn Thị Kim Ngân 

 

 

 

3. LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014 

 

QUỐC HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 55/2014/QH13 Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014 

  

LUẬT 

Bảo vệ môi trường 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ môi trường. 

Chương I 

NHỮNG   Y ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và ngu n 

lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia 

đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường. 

Điề  2. Đối tượng áp dụng 
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Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao g m đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng 

trời. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Môi trường là hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác động đối 

với sự t n tại và phát triển của con người và sinh vật. 

2. Thành phần môi trường là yếu tố vật chất tạo thành môi trường g m đất, nước, 

không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật và các hình thái vật chất khác. 

3. Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế các tác 

động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải 

thiện, phục h i môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ 

môi trường trong lành. 

4. Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của hiện tại mà không 

làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp 

chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. 

5. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường là mức giới hạn của các thông số về chất lượng 

môi trường xung quanh, hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các yêu 

cầu kỹ thuật và quản l  được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn 

bản bắt buộc áp dụng để bảo vệ môi trường. 

6. Tiêu chuẩn môi trường là mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi 

trường xung quanh, hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các yêu cầu 

kỹ thuật và quản l  được các cơ quan nhà nước và các tổ chức công bố dưới dạng văn bản 

tự nguyện áp dụng để bảo vệ môi trường. 

7. Sức khỏe môi trường là trạng thái của những yếu tố vật chất tạo thành môi trường 

có tác động đến sức khỏe và bệnh tật của con người. 

8. Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp 

với quy chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến con 

người và sinh vật. 

9. Suy thoái môi trường là sự suy giảm về chất lượng và số lượng của thành phần 

môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật. 

10. Sự cố môi trường là sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc 

biến đổi của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng. 

11. Chất gây ô nhiễm là các chất hóa học, các yếu tố vật lý và sinh học khi xuất 

hiện trong môi trường cao hơn ngưỡng cho phép làm cho môi trường bị ô nhiễm. 

12. Chất thải là vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt 

hoặc hoạt động khác. 

13. Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ 

cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác. 

14. Công nghiệp môi trường là một ngành kinh tế cung cấp các công nghệ, thiết bị, 

dịch vụ và sản phẩm phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

15. Quản lý chất thải là quá trình phòng ngừa, giảm thiểu, giám sát, phân loại, thu 

gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải. 
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16. Phế liệu là vật liệu được thu h i, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản 

phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho 

một quá trình sản xuất khác. 

17. Sức chịu tải của môi trường là giới hạn chịu đựng của môi trường đối với các 

nhân tố tác động để môi trường có thể tự phục h i. 

18. Kiểm soát ô nhiễm là quá trình phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý ô 

nhiễm. 

19. Hồ sơ môi trường là tập hợp các tài liệu về môi trường, tổ chức và hoạt động 

bảo vệ môi trường của cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy 

định của pháp luật. 

20. Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về thành phần môi 

trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng, 

diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường. 

21. Quy hoạch bảo vệ môi trường là việc phân vùng môi trường để bảo t n, phát 

triển và thiết lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường gắn với hệ thống giải pháp 

bảo vệ môi trường trong sự liên quan chặt chẽ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội nhằm bảo đảm phát triển bền vững. 

22. Đánh giá môi trường chiến lược là việc phân tích, dự báo tác động đến môi 

trường của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển để đưa ra giải pháp giảm thiểu tác 

động bất lợi đến môi trường, làm nền tảng và được tích hợp trong chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững. 

23. Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi 

trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án 

đó. 

24. Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường bao g m hệ thống thu gom, lưu giữ, vận 

chuyển, tái chế, tái sử dụng, xử lý chất thải và quan trắc môi trường. 

25. Khí nhà kính là các khí trong khí quyển gây ra sự nóng lên toàn cầu và biến đổi 

khí hậu. 

26. Ứng phó với biến đổi khí hậu là các hoạt động của con người nhằm thích ứng và 

giảm thiểu biến đổi khí hậu. 

27. Tín chỉ các-bon là sự chứng nhận hoặc giấy phép có thể giao dịch thương mại 

liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính. 

28. An ninh môi trường là việc bảo đảm không có tác động lớn của môi trường đến 

sự ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế của quốc gia. 

29. Thông tin môi trường là số liệu, dữ liệu về môi trường dưới dạng ký hiệu, chữ 

viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự. 

Điều 4. Nguyên tắc bảo vệ môi trường 

1. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia 

đình và cá nhân. 

2. Bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo đảm 

quyền trẻ em, thúc đẩy giới và phát triển, bảo t n đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi 

khí hậu để bảo đảm quyền mọi người được sống trong môi trường trong lành. 

3. Bảo vệ môi trường phải dựa trên cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên, giảm thiểu 

chất thải. 
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4. Bảo vệ môi trường quốc gia gắn liền với bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu; 

bảo vệ môi trường bảo đảm không phương hại chủ quyền, an ninh quốc gia. 

5. Bảo vệ môi trường phải phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hóa, lịch 

sử, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

6. Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên và ưu tiên 

phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường. 

7. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng thành phần môi trường, được hưởng lợi từ 

môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho bảo vệ môi trường. 

8. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải 

khắc phục, b i thường thiệt hại và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường 

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động bảo 

vệ môi trường; kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường theo quy 

định của pháp luật. 

2. Tuyên truyền, giáo dục kết hợp với biện pháp hành chính, kinh tế và biện pháp 

khác để xây dựng kỷ cương và văn hóa bảo vệ môi trường. 

3. Bảo t n đa dạng sinh học; khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên 

nhiên; phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo  đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng và 

giảm thiểu chất thải. 

4. Ưu tiên xử lý vấn đề môi trường bức xúc, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ô 

nhiễm môi trường ngu n nước; chú trọng bảo vệ môi trường khu dân cư  phát triển hạ 

tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường. 

5. Đa dạng hóa các ngu n vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường; bố trí khoản chi riêng 

cho bảo vệ môi trường trong ngân sách với tỷ lệ tăng dần theo tăng trưởng chung; các 

ngu n kinh phí bảo vệ môi trường được quản lý thống nhất và ưu tiên sử dụng cho các 

lĩnh vực trọng điểm trong bảo vệ môi trường. 

6. Ưu đãi, hỗ trợ về tài chính, đất đai cho hoạt động bảo vệ môi trường, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường. 

7. Tăng cường đào tạo ngu n nhân lực về bảo vệ môi trường. 

8. Phát triển khoa học, công nghệ môi trường  ưu tiên nghiên cứu, chuyển giao và 

áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường; áp 

dụng tiêu chuẩn môi trường đáp ứng yêu cầu tốt hơn về bảo vệ môi trường. 

9. Gắn kết các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên với ứng phó với 

biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh môi trường. 

10. Nhà nước ghi nhận, tôn vinh cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có đóng 

góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường. 

11. Mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường; thực hiện đầy đủ 

cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường. 

Điều 6. Những hoạt động bảo vệ môi trường được khuyến khích 

1. Truyền thông, giáo dục và vận động mọi người tham gia bảo vệ môi trường, giữ 

gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

2. Bảo vệ, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. 

3. Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải. 

4. Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển, sử dụng năng lượng sạch, 

năng lượng tái tạo; giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ô-dôn. 
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5. Đăng k  cơ sở, sản phẩm thân thiện với môi trường; sản xuất, kinh doanh, tiêu 

dùng sản phẩm thân thiện với môi trường. 

6. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng công nghệ xử lý, tái chế chất thải, 

công nghệ thân thiện với môi trường. 

7. Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thiết bị, dụng cụ bảo vệ môi trường; cung cấp 

dịch vụ bảo vệ môi trường; thực hiện kiểm toán môi trường; tín dụng xanh  đầu tư xanh. 

8. Bảo t n và phát triển ngu n gen bản địa; lai tạo, nhập nội các ngu n gen có giá 

trị kinh tế và có lợi cho môi trường. 

9. Xây dựng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, khu dân cư thân thiện với môi 

trường. 

10. Phát triển các hình thức tự quản và tổ chức hoạt động dịch vụ giữ gìn vệ sinh 

môi trường của cộng đ ng dân cư. 

11. Hình thành nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục gây 

hại đến môi trường. 

12. Đóng góp kiến thức, công sức, tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường; thực 

hiện hợp tác công tư về bảo vệ môi trường. 

Điều 7. Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. Phá hoại, khai thác trái phép ngu n tài nguyên thiên nhiên. 

2. Khai thác ngu n tài nguyên sinh vật bằng phương tiện, công cụ, phương pháp 

hủy diệt, không đúng thời vụ và sản lượng theo quy định của pháp luật. 

3. Khai thác, kinh doanh, tiêu thụ các loài thực vật, động vật hoang dã thuộc danh 

mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quy định. 

4. Vận chuyển, chôn lấp chất độc, chất phóng xạ, chất thải và chất nguy hại khác 

không đúng quy trình kỹ thuật về bảo vệ môi trường. 

5. Thải chất thải chưa được xử l  đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; các chất độc, 

chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào đất, ngu n nước và không khí. 

6. Đưa vào ngu n nước hóa chất độc hại, chất thải, vi sinh vật chưa được kiểm định 

và tác nhân độc hại khác đối với con người và sinh vật. 

7. Thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí; phát tán bức xạ, 

phóng xạ, các chất ion hóa vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

8. Gây tiếng  n, độ rung vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

9. Nhập khẩu, quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức. 

10. Nhập khẩu, quá cảnh động vật, thực vật chưa qua kiểm dịch; vi sinh vật ngoài 

danh mục cho phép. 

11. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho con người, sinh vật và hệ sinh 

thái; sản xuất, sử dụng nguyên liệu, vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt quá quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường. 

12. Phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên, khu bảo t n thiên nhiên. 

13. Xâm hại công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường. 

14. Hoạt động trái phép, sinh sống ở khu vực được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền xác định là khu vực cấm do mức độ đặc biệt nguy hiểm về môi trường đối với con 

người. 

15. Che giấu hành vi hủy hoại môi trường, cản trở hoạt động bảo vệ môi trường, 

làm sai lệch thông tin dẫn đến gây hậu quả xấu đối với môi trường. 



53 

 

16. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vượt quá quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm của 

người có thẩm quyền để làm trái quy định về quản l  môi trường. 

Chương II 

QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN 

LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  

VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Mục 1 

QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Điều 8. Nguyên tắc, cấp độ, kỳ quy hoạch bảo vệ môi trường 

1. Quy hoạch bảo vệ môi trường phải bảo đảm các nguyên tắc sau: 

a) Phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; chiến lược, quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 

bảo đảm phát triển bền vững; 

b) Bảo đảm thống nhất với quy hoạch sử dụng đất; thống nhất giữa các nội dung cơ 

bản của quy hoạch bảo vệ môi trường; 

c) Bảo đảm nguyên tắc bảo vệ môi trường quy định tại Điều 4 của Luật này. 

2. Quy hoạch bảo vệ môi trường g m 02 cấp độ là quy hoạch bảo vệ môi trường 

cấp quốc gia và quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh. 

3. Kỳ quy hoạch bảo vệ môi trường là 10 năm, tầm nhìn đến 20 năm. 

Điều 9. Nội d ng cơ bản của quy hoạch bảo vệ môi trường 

1. Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia g m các nội dung cơ bản sau: 

a) Đánh giá hiện trạng môi trường, quản l  môi trường, dự báo xu thế diễn biến môi 

trường và biến đổi khí hậu; 

b) Phân vùng môi trường; 

c) Bảo t n đa dạng sinh học và môi trường rừng; 

d) Quản l  môi trường biển, hải đảo và lưu vực sông; 

đ) Quản lý chất thải; 

e) Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường; hệ thống quan trắc môi trường; 

g) Các bản đ  quy hoạch thể hiện nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ và e 

khoản này; 

h) Ngu n lực thực hiện quy hoạch; 

i) Tổ chức thực hiện quy hoạch. 

2. Nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh được thực hiện phù hợp với điều 

kiện cụ thể của địa phương bằng một quy hoạch riêng hoặc l ng ghép vào quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 10. Trách nhiệm lập quy hoạch bảo vệ môi trường 

1. Bộ Tài nguyên và  ôi trường tổ chức lập quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc 

gia. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức xây dựng nội dung hoặc lập quy hoạch bảo vệ môi trường 

trên địa bàn. 

Điều 11. Tham vấn, thẩm định, phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường 

1. Tham vấn trong quá trình lập quy hoạch bảo vệ môi trường được quy định như 

sau: 
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a) Bộ Tài nguyên và  ôi trường lấy ý kiến các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

bằng văn bản và tổ chức tham vấn cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình lập quy 

hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) 

bằng văn bản và tổ chức tham vấn cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình xây dựng 

quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh. 

2. Thẩm định và phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường được quy định như sau: 

a) Bộ Tài nguyên và  ôi trường tổ chức Hội đ ng thẩm định liên ngành và trình 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo quy hoạch bảo 

vệ môi trường cấp tỉnh sau khi lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và  ôi trường bằng văn bản. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điề   2. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch bảo vệ môi trường 

1. Quy hoạch bảo vệ môi trường phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá 

trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

trong từng giai đoạn. Thời hạn rà soát định kỳ đối với quy hoạch bảo vệ môi trường là 05 

năm kể từ ngày quy hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt. 

2. Việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện khi có sự điều 

chỉnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia, của tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương và được thực hiện theo quy định tại các điều 8, 9, 10 và 

11 của Luật này và pháp luật có liên quan. 

Mục 2 

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

Điề   3. Đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược 

1. Đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược g m: 

a) Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế - xã 

hội, vùng kinh tế trọng điểm, hành lang kinh tế, vành đai kinh tế; 

b) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; 

c) Chiến lược, quy hoạch phát triển khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, 

khu công nghiệp; 

d) Chiến lược, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên quy mô từ 02 

tỉnh trở lên; 

đ) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp 

vùng, cấp tỉnh có tác động lớn đến môi trường; 

e) Điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của đối tượng thuộc các điểm a, b, c, 

d và đ khoản này. 

2. Chính phủ quy định danh mục đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường 

chiến lược. 

Điều 14. Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược 

1. Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quy định 

tại khoản 1 Điều 13 của Luật này có trách nhiệm lập hoặc thuê tổ chức tư vấn lập báo cáo 

đánh giá môi trường chiến lược. 
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2. Đánh giá môi trường: chiến lược phải được thực hiện đ ng thời với quá trình xây 

dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 

3. Kết quả thực hiện đánh giá môi trường chiến lược phải được xem xét, tích hợp 

vào nội dung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 

4. Trên cơ sở thực hiện đánh giá môi trường chiến lược, cơ quan được giao nhiệm 

vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá môi 

trường chiến lược gửi cơ quan có thẩm quyền để thẩm định. 

Điều 15. Nội dung chính của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 

1. Sự cần thiết, cơ sở pháp lý của nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch. 

2. Phương pháp thực hiện đánh giá môi trường chiến lược. 

3. Tóm tắt nội dung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 

4.  ôi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội của vùng chịu sự tác động bởi chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch. 

5. Đánh giá sự phù hợp của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch với quan điểm, mục 

tiêu về bảo vệ môi trường. 

6. Đánh giá, dự báo xu hướng tích cực và tiêu cực của các vấn đề môi trường trong 

trường hợp thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 

7. Đánh giá, dự báo xu hướng tác động của biến đổi khí hậu trong việc thực hiện 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 

8. Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược. 

9. Giải pháp duy trì xu hướng tích cực, phòng ngừa, giảm thiểu xu hướng tiêu cực 

của các vấn đề môi trường trong quá trình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 

10. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong quá trình thực hiện chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch và kiến nghị hướng xử lý. 

Điều 16. Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 

1. Trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được 

quy định như sau: 

a) Bộ Tài nguyên và  ôi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường 

chiến lược đối với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ quyết định; 

b) Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 

đối với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của mình; 

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến 

lược đối với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của mình và 

của Hội đ ng nhân dân cùng cấp. 

2. Việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được tiến hành thông 

qua hội đ ng thẩm định do thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan thẩm định báo cáo 

đánh giá môi trường chiến lược thành lập. 

3. Cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược tổ chức điều tra, 

đánh giá thông tin trong báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; lấy ý kiến phản biện của 

cơ quan, tổ chức, chuyên gia có liên quan. 

Điều 17. Tiếp thu ý kiến thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá môi trường chiến lược 
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1. Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có trách 

nhiệm hoàn chỉnh báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và dự thảo văn bản chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của hội đ ng thẩm định. 

2. Cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược báo cáo bằng văn 

bản kết quả thẩm định cho cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 

3. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược là căn cứ để 

cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 

Mục 3 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Điề    . Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường 

1. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường g m: 

a) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ; 

b) Dự án có sử dụng đất của khu bảo t n thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch 

sử - văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã 

được xếp hạng; 

c) Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. 

2. Chính phủ quy định danh mục dự án quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 

này. 

Điều 19. Thực hiện đánh giá tác động môi trường 

1. Chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này tự mình 

hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường. 

2. Việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án. 

3. Kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường thể hiện dưới hình thức báo cáo 

đánh giá tác động môi trường. 

4. Chi phí lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc ngu n vốn 

đầu tư dự án do chủ dự án chịu trách nhiệm. 

Điều 20. Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường 

1. Chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường 

hợp sau: 

a) Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

b) Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác 

động môi trường đã được phê duyệt; 

c) Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi 

trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. 

2. Chính phủ quy định chi tiết điểm c khoản 1 Điều này. 

Điều 21. Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 

1. Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường nhằm hoàn 

thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, hạn chế thấp nhất các tác động xấu đến môi 

trường và con người, bảo đảm sự phát triển bền vững của dự án. 

2. Chủ dự án phải tổ chức tham vấn cơ quan, tổ chức, cộng đ ng chịu tác động trực 

tiếp bởi dự án. 

3. Các dự án không phải thực hiện tham vấn g m: 
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a) Phù hợp với quy hoạch của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đã được 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho giai đoạn đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng; 

b) Thuộc danh mục bí mật nhà nước. 

Điều 22. Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường 

1. Xuất xứ của dự án, chủ dự án, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án  phương 

pháp đánh giá tác động môi trường. 

2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và các hoạt động của dự 

án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. 

3. Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội nơi thực hiện dự án, 

vùng lân cận và thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án. 

4. Đánh giá, dự báo các ngu n thải và tác động của dự án đến môi trường và sức 

khỏe cộng đ ng. 

5. Đánh giá, dự báo, xác định biện pháp quản lý rủi ro của dự án đến môi trường và 

sức khỏe cộng đ ng. 

6. Biện pháp xử lý chất thải. 

7. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đ ng. 

8. Kết quả tham vấn. 

9. Chương trình quản l  và giám sát môi trường. 

10. Dự toán kinh phí xây dựng công trình bảo vệ môi trường và thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu tác động môi trường. 

11. Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. 

Điều 23. Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

1. Bộ Tài nguyên và  ôi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đối với các dự án sau: 

a) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ; 

b) Dự án liên ngành, liên tỉnh thuộc đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 

1 Điều 18 của Luật này, trừ dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh; 

c) Dự án do Chính phủ giao thẩm định. 

2. Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư của mình nhưng không 

thuộc đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này. 

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư của mình và các dự 

án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đối với dự án đầu tư trên địa bàn không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 

2 và 3 Điều này. 

Điều 24. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

1. Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan được giao thẩm định tổ chức việc thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua hội đ ng thẩm định hoặc thông qua 

việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

kết quả thẩm định. 
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2. Thành viên hội đ ng thẩm định và cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về ý kiến của mình. 

3. Trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định tổ chức khảo sát thực tế, lấy ý kiến 

phản biện của cơ quan, tổ chức và chuyên gia để thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường. 

4. Trong thời gian thẩm định, trường hợp có yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, cơ quan 

thẩm định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để thực hiện. 

Điều 25. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

1. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của cơ quan thẩm định, thủ trưởng hoặc người 

đứng đầu cơ quan thẩm định có trách nhiệm phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường  trường hợp không phê duyệt phải trả lời cho chủ dự án bằng văn bản và nêu rõ lý 

do. 

2. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có 

thẩm quyền thực hiện các việc sau: 

a) Quyết định chủ trương đầu tư dự án đối với các đối tượng quy định tại Điều 18 

của Luật này trong trường hợp pháp luật quy định dự án phải quyết định chủ trương đầu 

tư  

b) Cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản đối với dự án 

thăm dò, khai thác khoáng sản; 

c) Phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ đối với dự án thăm dò, khai 

thác dầu khí; 

d) Cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với dự án có hạng mục xây dựng công 

trình thuộc đối tượng phải có giấy phép xây dựng; 

đ) Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án không thuộc đối tượng quy định tại 

các điểm a, b, c và d khoản này. 

Điều 26. Trách nhiệm của chủ đầ  tư dự án sa  khi báo cáo đánh giá tác động 

môi trường được phê duyệt 

1. Thực hiện các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. 

2. Trường hợp thay đổi quy mô, công suất, công nghệ làm tăng tác động xấu đến 

môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê 

duyệt nhưng chưa đến mức phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều 20 của Luật này, chủ đầu tư dự án phải giải trình với cơ 

quan phê duyệt và chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Điều 27. Trách nhiệm của chủ đầ  tư trước khi đưa dự án vào vận hành 

1. Tổ chức thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường. 

2. Phải báo cáo cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kết quả 

thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án đối với dự án lớn, có 

nguy cơ tác động xấu đến môi trường do Chính phủ quy định. Những dự án này chỉ được 

vận hành sau khi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. 



59 

 

Điều 28. Trách nhiệm của cơ q an phê d yệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định và quyết định phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo hoàn thành công trình bảo 

vệ môi trường của chủ đầu tư dự án được quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật này, cơ 

quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường phải tổ chức kiểm tra và cấp giấy 

xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án. Trường hợp phải phân tích 

các chỉ tiêu môi trường phức tạp thì thời gian cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình 

bảo vệ môi trường của dự án có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. 

Mục 4 

 KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Điề  29. Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường 

1. Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi 

trường. 

2. Phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án 

đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 30. Nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường 

1. Địa điểm thực hiện. 

2. Loại hình, công nghệ và quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

3. Nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng. 

4. Dự báo các loại chất thải phát sinh, tác động khác đến môi trường. 

5. Biện pháp xử lý chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. 

6. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. 

Điều 31. Thời điểm đăng ký, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường 

Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điều 29 của Luật 

này phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 32 

của Luật này xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án, phương án sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ. 

Điều 32. Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi 

trường 

1. Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác 

nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của những dự án sau: 

a) Dự án nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên; 

b) Dự án trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý; 

c) Dự án có quy mô lớn và có nguy cơ tác động xấu tới môi trường trên địa bàn tỉnh 

theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và  ôi trường. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, 

phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, trừ dự án quy định tại khoản 1 Điều 

này; Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường 

đối với dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình nằm trên địa 

bàn một xã. 
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3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ 

quan có thẩm quyền quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này phải xác nhận đăng k  

kế hoạch bảo vệ môi trường  trường hợp không xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi 

trường, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 33. Trách nhiệm của chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

sau khi kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận 

1. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi 

trường đã được xác nhận. 

2. Trường hợp xảy ra sự cố môi trường phải dừng hoạt động, thực hiện biện pháp 

khắc phục và báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi 

thực hiện dự án hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cơ quan có liên quan. 

3. Hợp tác và cung cấp mọi thông tin có liên quan cho cơ quan quản l  nhà nước về 

bảo vệ môi trường kiểm tra, thanh tra. 

4. Lập và đăng k  lại kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư, phương án sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các trường hợp sau: 

a) Thay đổi địa điểm; 

b) Không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ 

môi trường được xác nhận. 

5. Trường hợp dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thay đổi tính chất 

hoặc quy mô đến mức thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì 

chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường và gửi cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. 

Điều 34. Trách nhiệm của cơ q an xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường 

1. Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch 

bảo vệ môi trường đã được xác nhận. 

2. Tiếp nhận và xử lý kiến nghị về bảo vệ môi trường của chủ dự án, chủ cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ và tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án, phương án sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ. 

3. Phối hợp với chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xử lý sự cố môi trường xảy ra trong quá trình thực 

hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

Chương III 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN THIÊN 

NHIÊN 

Điều 35. Bảo vệ môi trường trong điề  tra, đánh giá, lập quy hoạch sử dụng tài 

ng yên thiên nhiên và đa dạng sinh học 

1. Các ngu n tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học phải được điều tra, đánh 

giá thực trạng, khả năng tái sinh, giá trị kinh tế để làm căn cứ lập quy hoạch sử dụng hợp 

lý  xác định giới hạn cho phép khai thác, mức thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, ký 

quỹ phục h i môi trường, b i hoàn đa dạng sinh học, b i thường thiệt hại về môi trường, 

các biện pháp khác để bảo vệ tài nguyên và môi trường. 

2. Việc điều tra, đánh giá và lập quy hoạch sử dụng tài nguyên thiên nhiên phải 

được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 36. Bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng 
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Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác tác động đến 

môi trường đất, nước, không khí và đa dạng sinh học liên quan đến rừng phải thực hiện 

theo quy định của Luật này và pháp luật về đa dạng sinh học, về bảo vệ và phát triển rừng 

và quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 37. Bảo vệ môi trường trong điề  tra cơ bản, thăm dò, khai thác, sử dụng 

tài nguyên thiên nhiên 

1. Việc điều tra cơ bản, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên phải tuân 

thủ quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên phải có nội dung về 

bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 

3. Trong quá trình điều tra cơ bản, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên 

nhiên, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường; phải phục 

h i môi trường theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 38. Bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến 

khoáng sản 

1. Tổ chức, cá nhân khi tiến hành thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải có 

biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và thực hiện các yêu cầu về bảo vệ, cải 

tạo và phục h i môi trường như sau: 

a) Thu gom và xử l  nước thải theo quy định của pháp luật; 

b) Thu gom, xử lý chất thải rắn theo quy định về quản lý chất thải rắn; 

c) Có biện pháp ngăn ngừa, hạn chế việc phát tán bụi, khí thải độc hại và tác động 

xấu khác đến môi trường xung quanh; 

d) Phải có kế hoạch cải tạo, phục h i môi trường cho toàn bộ quá trình thăm dò, 

khai thác, chế biến khoáng sản và tiến hành cải tạo, phục h i môi trường trong quá trình 

thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; 

đ) K  quỹ phục h i môi trường theo quy định của pháp luật. 

2. Khoáng sản có tính chất độc hại phải được lưu giữ, vận chuyển bằng thiết bị 

chuyên dụng, được che chắn tránh phát tán ra môi trường. 

3. Việc sử dụng máy móc, thiết bị có tác động xấu đến môi trường, hóa chất độc hại 

trong thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ 

quan quản l  nhà nước về bảo vệ môi trường. 

4. Việc thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến dầu khí, khoáng sản khác có chứa 

nguyên tố phóng xạ, chất độc hại, chất nổ phải thực hiện quy định của Luật này và pháp 

luật về an toàn hóa chất, an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân. 

5. Bộ Tài nguyên và  ôi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan chỉ 

đạo việc thống kê ngu n thải, đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường của cơ sở khai 

thác, chế biến khoáng sản; tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ 

môi trường của các cơ sở này. 

Chương IV  

ỨNG PHÓ VỚI BIẾN Đ I KHÍ HẬU 

Điề  39.   y định chung về ứng phó với biến đổi khí hậu 

1. Mọi hoạt động bảo vệ môi trường phải gắn kết hài hòa với ứng phó biến đổi khí 

hậu. 
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2. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, 

ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định 

của Luật này và pháp luật có liên quan. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng, triển khai thực hiện 

các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý của 

mình. 

4. Bộ Tài nguyên và  ôi trường giúp Chính phủ xây dựng, tổ chức thực hiện, 

hướng dẫn các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Điều 40. Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

1. Nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu phải được thể hiện trong chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực thuộc 

đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Điều 13 của Luật 

này. 

2. Việc tích hợp nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu trong chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phải dựa trên cơ 

sở đánh giá tác động qua lại giữa các hoạt động của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch với 

môi trường, biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó 

với biến đổi khí hậu. 

Điều 41. Quản lý phát thải khí nhà kính 

1. Nội dung quản lý phát thải khí nhà kính g m: 

a) Xây dựng hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính; 

b) Thực hiện các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều kiện kinh tế, xã 

hội; 

c) Quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo t n và nâng cao trữ lượng các-bon rừng, 

bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái; 

d) Kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định về kiểm kê và giảm nhẹ phát thải 

khí nhà kính; 

đ) Hình thành và phát triển thị trường tín chỉ các-bon trong nước và tham gia thị 

trường tín chỉ các-bon thế giới; 

e) Hợp tác quốc tế về giảm nhẹ khí nhà kính. 

2. Bộ Tài nguyên và  ôi trường chủ trì, phối hợp với bộ, ngành có liên quan tổ 

chức kiểm kê khí nhà kính, xây dựng báo cáo quốc gia về quản lý phát thải khí nhà kính 

phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Điều 42. Quản lý các chất làm suy giảm tầng ô-dôn 

1. Ưu tiên xây dựng, thực hiện chính sách, kế hoạch quản lý, giảm thiểu, loại bỏ các 

chất làm suy giảm tầng ô-dôn. 

2. Cấm sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất và tiêu thụ các chất làm suy giảm 

tầng ô-dôn theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên. 

Điều 43. Phát triển năng lượng tái tạo 

1. Năng lượng tái tạo là năng lượng được khai thác từ nước, gió, ánh sáng mặt trời, 

địa nhiệt, sóng biển, nhiên liệu sinh học và các ngu n tài nguyên năng lượng có khả năng 

tái tạo khác. 
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2. Khuyến khích sản xuất, nhập khẩu, sử dụng máy móc, thiết bị, phương tiện giao 

thông dùng năng lượng tái tạo. 

Điều 44. Sản xuất và tiêu thụ thân thiện môi trường 

1. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm tham gia sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường. 

2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm ưu 

tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường được chứng nhận nhãn sinh thái 

theo quy định của pháp luật. 

3. Bộ Tài nguyên và  ôi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan thông tin truyền 

thông giới thiệu, quảng bá về sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường. 

Điều 45. Thu hồi năng lượng từ chất thải 

1. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm giảm thiểu, tái sử dụng, 

tái chế chất thải và thu h i năng lượng từ chất thải. 

2. Nhà nước có chính sách khuyến khích giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải và 

thu h i năng lượng từ chất thải. 

Điều 46. Quyền và trách nhiệm của cộng đồng trong ứng phó với biến đổi khí 

hậu 

1. Cộng đ ng có quyền được cung cấp và yêu cầu cung cấp thông tin về biến đổi 

khí hậu, trừ các thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước. 

2. Cộng đ ng có trách nhiệm tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

3. Cơ quan quản lý về biến đổi khí hậu có trách nhiệm cung cấp thông tin, tổ chức 

các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đ ng và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đ ng 

tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Điều 47. Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ ứng phó với biến đổi khí 

hậu 

1. Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ về ứng phó với biến 

đổi khí hậu được ưu tiên g m: 

a) Phát triển ngành và liên ngành khoa học về quản l , đánh giá, giám sát và dự báo 

tác động của biến đổi khí hậu đối với phát triển kinh tế - xã hội, môi trường, sức khỏe 

cộng đ ng; 

b) Hoạt động điều tra, nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng, phát triển và 

chuyển giao công nghệ hiện đại trong giảm nhẹ khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí 

hậu  tăng cường sức cạnh tranh của các ngành kinh tế, sản xuất trọng điểm, phát triển nền 

kinh tế các-bon thấp và tăng trưởng xanh. 

2. Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm thực hiện 

hoặc tham gia hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm 

ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Điều 48. Hợp tác quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu 

1. Nhà nước có chính sách hợp tác quốc tế thu hút đầu tư, hỗ trợ tài chính, phát triển 

và chuyển giao công nghệ, tăng cường năng lực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu 

hướng tới nền kinh tế xanh. 

2. Chính phủ quy định lộ trình, phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà 

kính toàn cầu phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và cam kết tại điều ước quốc tế mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Chương V 
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BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

Điề   9.   y định chung về bảo vệ môi trường biển và hải đảo 

1. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 

liên quan đến biển và hải đảo phải có nội dung về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến 

đổi khí hậu. 

2. Ngu n phát thải từ đất liền, hải đảo và các hoạt động trên biển phải được kiểm 

soát, ngăn ngừa, giảm thiểu và xử l  theo quy định của pháp luật. 

3. Việc phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên biển và hải đảo phải có sự phối 

hợp chặt chẽ của các cơ quan quản l  nhà nước, tổ chức cứu hộ, cứu nạn và tổ chức, cá 

nhân có liên quan khác. 

4. Tổ chức, cá nhân hoạt động trên biển và hải đảo phải chủ động ứng phó sự cố 

môi trường và có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản l  nhà nước và tổ chức, cá nhân 

có liên quan khác trong ứng phó sự cố môi trường trên biển và hải đảo. 

5. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch khai thác ngu n lợi từ biển, hải đảo, khu bảo 

t n thiên nhiên, rừng ngập mặn, khu di sản tự nhiên và hải đảo phải phù hợp với chiến 

lược, quy hoạch bảo vệ môi trường. 

Điều 50. Kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường biển và hải đảo 

1. Chất thải từ đất liền ra biển, phát sinh trên biển và hải đảo phải được thống kê, 

phân loại, đánh giá và có giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, xử l  đạt quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường. 

2. Dầu, mỡ, dung dịch khoan, nước dằn tàu, hóa chất và các chất độc hại khác được 

sử dụng trong các hoạt động trên biển và hải đảo sau khi sử dụng phải được thu gom, lưu 

giữ, vận chuyển và xử l  theo quy định về quản lý chất thải. 

3. Việc nhận chìm, đổ thải ở biển và hải đảo phải căn cứ vào đặc điểm, tính chất của 

loại chất thải và phải được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

4. Kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường biển và hải đảo phải tuân thủ các điều ước 

quốc tế về biển và hải đảo mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Điều 51. Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trên biển và hải đảo 

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động trên biển và hải đảo có nguy cơ gây sự cố môi trường 

phải có kế hoạch, ngu n lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và thông báo cho cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm cảnh báo, thông báo kịp thời 

về sự cố môi trường trên biển và tổ chức ứng phó, khắc phục hậu quả. 

Chương VI 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC, ĐẤT VÀ KHÔNG KHÍ 

Mục 1 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG 

Điề   2.   y định chung về bảo vệ môi trường nước sông 

1. Bảo vệ môi trường nước sông là một trong những nội dung cơ bản của quy 

hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng nước sông. 

2. Ngu n thải vào lưu vực sông phải được quản lý phù hợp với sức chịu tải của 

sông. 

3. Chất lượng nước sông, trầm tích phải được theo dõi, đánh giá. 
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4. Bảo vệ môi trường lưu vực sông phải gắn liền với bảo t n đa dạng sinh học, khai 

thác và sử dụng ngu n nước sông. 

5. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có trách 

nhiệm giảm thiểu và xử lý chất thải trước khi xả thải vào lưu vực sông theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 53. Nội dung kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường nước lư  vực sông 

1. Thống kê, đánh giá, giảm thiểu và xử lý chất thải đổ vào lưu vực sông. 

2. Định kỳ quan trắc và đánh giá chất lượng nước sông và trầm tích. 

3. Điều tra, đánh giá sức chịu tải của sông; công bố các đoạn sông, dòng sông 

không còn khả năng tiếp nhận chất thải  xác định hạn ngạch xả nước thải vào sông. 

4. Xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường dòng sông, đoạn sông bị ô nhiễm. 

5. Quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường nước, trầm tích sông xuyên biên 

giới và chia sẻ thông tin trên cơ sở luật pháp và thông lệ quốc tế. 

6. Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông. 

7. Công khai thông tin về môi trường nước và trầm tích của lưu vực sông cho các tổ 

chức quản lý, khai thác và sử dụng nước sông. 

Điều 54. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với bảo vệ môi trường 

nước lư  vực sông nội tỉnh 

1. Công khai thông tin các ngu n thải vào lưu vực sông. 

2. Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động phòng ngừa và kiểm soát các ngu n thải vào lưu 

vực sông. 

3. Tổ chức đánh giá sức chịu tải của sông; ban hành hạn ngạch xả nước thải vào 

sông; công bố thông tin về những đoạn sông không còn khả năng tiếp nhận chất thải. 

4. Tổ chức đánh giá thiệt hại do ô nhiễm và xử lý ô nhiễm môi trường lưu vực sông. 

5. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông. 

Điều 55. Trách nhiệm của Bộ Tài ng yên và Môi trường đối với bảo vệ môi 

trường nước lư  vực sông 

1. Đánh giá chất lượng môi trường nước, trầm tích các lưu vực sông liên tỉnh và 

xuyên biên giới. 

2. Điều tra, đánh giá sức chịu tải, xác định hạn ngạch xả nước thải phù hợp với mục 

tiêu sử dụng nước và công bố thông tin. 

3. Ban hành, hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật môi trường nước và trầm tích 

lưu vực sông. 

4. Ban hành, hướng dẫn việc đánh giá sức chịu tải của lưu vực sông, hạn ngạch xả 

nước thải vào sông liên tỉnh, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường các dòng sông, 

đoạn sông bị ô nhiễm. 

5. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động bảo vệ môi trường lưu vực sông liên tỉnh. 

6. Tổ chức đánh giá các ngu n thải gây ô nhiễm, mức độ thiệt hại và tổ chức xử lý ô 

nhiễm lưu vực sông liên tỉnh. 

7. Tổng hợp thông tin về chất lượng môi trường nước, trầm tích các lưu vực sông, 

hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

8. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án bảo vệ môi trường lưu 

vực sông liên tỉnh. 

Mục 2 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÁC NGUỒN NƯỚC KHÁC 
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Điều 56. Bảo vệ môi trường nguồn nước hồ, ao, kênh, mương, rạch 

1. Ngu n nước h , ao, kênh, mương, rạch phải được điều tra, đánh giá trữ lượng, 

chất lượng và bảo vệ để điều hòa ngu n nước. 

2. H , ao, kênh, mương, rạch trong đô thị, khu dân cư phải được quy hoạch để cải 

tạo, bảo vệ. 

3. Tổ chức, cá nhân không được lấn chiếm, xây dựng trái phép công trình, nhà ở 

trên mặt nước hoặc trên bờ tiếp giáp mặt nước h , ao, kênh, mương, rạch; hạn chế tối đa 

việc san lấp h , ao trong đô thị, khu dân cư. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức điều tra, đánh giá trữ lượng, 

chất lượng và lập kế hoạch bảo vệ, điều hòa chế độ nước của h , ao, kênh, mương, rạch; 

lập và thực hiện kế hoạch cải tạo hoặc di dời các khu, cụm nhà ở, công trình trên h , ao, 

kênh, mương, rạch gây ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn dòng chảy, suy thoái hệ sinh thái 

đất ngập nước và làm mất mỹ quan đô thị. 

Điều 57. Bảo vệ môi trường hồ chứa nước phục vụ mục đích thủy lợi, thủy điện 

1. Việc xây dựng, quản lý và vận hành h  chứa nước phục vụ mục đích thủy lợi, 

thủy điện phải gắn với bảo vệ môi trường. 

2. Không được lấn chiếm diện tích, đổ chất thải rắn, đất, đá vào h ; xả nước thải 

chưa được xử l  đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường vào h . 

3. Cơ quan quản lý h  chứa nước phục vụ mục đích thủy lợi, thủy điện có trách 

nhiệm quan trắc môi trường nước h  định kỳ tối thiểu 03 tháng một lần. 

Điều 58. Bảo vệ môi trường nước dưới đất 

1. Chỉ được sử dụng các loại hóa chất trong danh mục cho phép của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền trong thăm dò, khai thác nước dưới đất. 

2. Có biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm ngu n nước dưới đất qua giếng khoan thăm dò, 

khai thác nước dưới đất. Cơ sở khai thác nước dưới đất có trách nhiệm phục h i môi 

trường khu vực thăm dò, khai thác. Các lỗ khoan thăm dò, lỗ khoan khai thác không còn 

sử dụng phải được trám lấp theo đúng quy trình kỹ thuật. 

3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng hóa chất độc hại, chất phóng xạ 

phải có biện pháp bảo đảm không để rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại và chất thải phóng xạ 

vào ngu n nước dưới đất. 

4. Kho chứa hóa chất, cơ sở xử lý, khu chôn lấp chất thải nguy hại phải được xây 

dựng bảo đảm an toàn kỹ thuật, có biện pháp ngăn cách hóa chất độc hại ngấm vào ngu n 

nước dưới đất theo quy định của pháp luật. 

5. Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm nước dưới đất phải có trách nhiệm xử lý ô nhiễm 

nước dưới đất. 

Mục 3 

 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT 

Điề   9.   y định chung về bảo vệ môi trường đất 

1. Bảo vệ môi trường đất là một trong những nội dung cơ bản của quản lý tài 

nguyên đất. 

2. Quy hoạch, kế hoạch, dự án và các hoạt động có sử dụng đất phải xem xét tác 

động đến môi trường đất và có giải pháp bảo vệ môi trường đất. 

3. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất có trách nhiệm bảo 

vệ môi trường đất. 
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4. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây ô nhiễm môi trường đất có trách nhiệm xử lý, 

cải tạo và phục h i môi trường đất. 

Điều 60. Quản lý chất lượng môi trường đất 

1. Chất lượng môi trường đất phải được điều tra, đánh giá, phân loại, quản lý và 

công khai thông tin đối với tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Việc phát thải chất thải vào môi trường đất không được vượt quá khả năng tiếp 

nhận của môi trường đất. 

3. Vùng đất có nguy cơ suy thoái phải được khoanh vùng, theo dõi và giám sát. 

4. Vùng đất bị suy thoái phải được cải tạo, phục h i. 

5. Cơ quan quản l  nhà nước về bảo vệ môi trường có trách nhiệm tổ chức điều tra, 

đánh giá và công khai thông tin về chất lượng môi trường đất. 

Điều 61. Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất 

1. Các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất phải được xác định, thống kê, 

đánh giá và kiểm soát. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có trách nhiệm tổ chức kiểm 

soát ô nhiễm môi trường đất. 

3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm thực hiện biện pháp kiểm 

soát ô nhiễm môi trường đất tại cơ sở. 

4. Vùng đất, bùn bị ô nhiễm dioxin có ngu n gốc từ chất diệt cỏ dùng trong chiến 

tranh, thuốc bảo vệ thực vật t n lưu và chất độc hại khác phải được điều tra, đánh giá, 

khoanh vùng và xử lý bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Mục 4 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 

Điều 62.   y định chung về bảo vệ môi trường không khí 

1. Các ngu n phát thải khí vào môi trường phải được đánh giá và kiểm soát. 

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát thải khí tác 

động xấu đến môi trường có trách nhiệm giảm thiểu và xử lý bảo đảm chất lượng môi 

trường không khí theo quy định của pháp luật. 

Điều 63. Quản lý chất lượng môi trường không khí xung quanh 

Cơ quan quản l  nhà nước về bảo vệ môi trường có trách nhiệm theo dõi, đánh giá 

chất lượng môi trường không khí xung quanh và công bố công khai thông tin; trường hợp 

môi trường không khí xung quanh bị ô nhiễm thì phải cảnh báo, xử lý kịp thời. 

Điều 64. Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí 

1. Ngu n phát thải khí phải được xác định về lưu lượng, tính chất và đặc điểm của 

khí thải. 

2. Việc xem xét, phê duyệt dự án và hoạt động có phát thải khí phải căn cứ vào sức 

chịu tải của môi trường không khí, bảo đảm không có tác động xấu đến con người và môi 

trường. 

3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có ngu n phát thải khí công nghiệp lớn phải 

đăng k  ngu n gây ô nhiễm, đo đạc, thống kê, kiểm kê và xây dựng cơ sở dữ liệu về lưu 

lượng, tính chất, đặc điểm khí thải. 

4. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có ngu n phát thải khí công nghiệp lưu 

lượng lớn phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục và được cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền cấp phép xả thải. 
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5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Chương VII 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG  

SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ 

Điều 65. Bảo vệ môi trường khu kinh tế 

1. Khu kinh tế phải có công trình hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 

luật. 

2. Ban quản lý khu kinh tế phải có bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường. 

3. Ban quản lý khu kinh tế phối hợp với cơ quan quản l  nhà nước về bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường; báo cáo về công 

tác bảo vệ môi trường trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật. 

4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và  ôi trường quy định chi tiết Điều này. 

Điều 66. Bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 

1. Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phối hợp với cơ 

quan quản l  nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tổ chức kiểm tra hoạt động về 

bảo vệ môi trường; báo cáo về hoạt động bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp, khu chế 

xuất, khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật. 

2. Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải có bộ phận 

chuyên trách về bảo vệ môi trường. 

3. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 

công nghệ cao phải bảo đảm các yêu cầu sau: 

a) Quy hoạch các khu chức năng, các loại hình hoạt động phải phù hợp với các hoạt 

động bảo vệ môi trường; 

b) Đầu tư hệ thống thu gom và xử l  nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường và có hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục; có thiết bị đo lưu lượng nước 

thải; 

c) Bố trí bộ phận chuyên môn phù hợp để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. 

4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và  ôi trường quy định chi tiết Điều này. 

Điều 67. Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập 

trung 

1. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp phải thực hiện các 

hoạt động bảo vệ môi trường sau: 

a) Xây dựng phương án bảo vệ môi trường; 

b) Đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 

c) Tổ chức quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật; 

d) Bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường. 

2. Ban quản lý khu kinh doanh, dịch vụ tập trung phải thực hiện các hoạt động bảo 

vệ môi trường sau: 

a) Xây dựng phương án bảo vệ môi trường; 

b) Đầu tư hệ thống thu gom nước thải, chất thải rắn đạt quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường; 

c) Bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm: 

a) Kiểm tra, thanh tra việc xây dựng và triển khai phương án bảo vệ môi trường tại 

cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung; 



69 

 

b) Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về công tác bảo vệ môi trường tại cụm 

công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung. 

4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Điều này. 

Điều 68. Bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường sau: 

a) Thu gom, xử l  nước thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 

b) Thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý, thải bỏ chất thải rắn theo quy định của pháp 

luật; 

c) Giảm thiểu, thu gom, xử lý bụi, khí thải theo quy định của pháp luật; bảo đảm 

không để rò rỉ, phát tán khí độc hại ra môi trường; hạn chế tiếng  n, độ rung, phát sáng, 

phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường xung quanh và người lao động; 

d) Bảo đảm ngu n lực, trang thiết bị đáp ứng khả năng phòng ngừa và ứng phó sự 

cố môi trường; 

đ) Xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ môi trường. 

2. Cơ sở sản xuất hoặc kho tàng thuộc các trường hợp sau phải có khoảng cách bảo 

đảm không có tác động xấu đối với khu dân cư: 

a) Có chất dễ cháy, dễ nổ; 

b) Có chất phóng xạ hoặc bức xạ mạnh; 

c) Có chất độc hại đối với người và sinh vật; 

d) Phát tán bụi, mùi, tiếng  n ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người; 

đ) Gây ô nhiễm ngu n nước. 

3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh lượng chất thải lớn, nguy cơ ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến môi trường phải có bộ phận chuyên môn hoặc nhân sự phụ trách 

về bảo vệ môi trường; phải được xác nhận hệ thống quản l  môi trường theo quy định của 

Chính phủ. 

4. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các 

yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này và quy định của 

pháp luật có liên quan. 

Điều 69. Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật, thuốc thú y phải thực hiện quy định về bảo vệ môi trường tại khoản 1 và khoản 2 

Điều 78 của Luật này. 

2. Phân bón, sản phẩm xử l  môi trường chăn nuôi đã hết hạn sử dụng; dụng cụ, bao 

bì đựng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y sau khi sử dụng phải được xử lý 

theo quy định về quản lý chất thải. 

3. Khu chăn nuôi tập trung phải có phương án bảo vệ môi trường và đáp ứng yêu 

cầu sau: 

a) Bảo đảm vệ sinh môi trường đối với khu dân cư  

b) Thu gom, xử l  nước thải, chất thải rắn theo quy định về quản lý chất thải; 

c) Chu ng, trại phải được vệ sinh định kỳ; bảo đảm phòng ngừa, ứng phó dịch 

bệnh; 

d) Xác vật nuôi bị chết do dịch bệnh phải được quản l  theo quy định về quản lý 

chất thải nguy hại và vệ sinh phòng bệnh. 

Điều 70. Bảo vệ môi trường làng nghề 



70 

 

1. Làng nghề phải đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường sau: 

a) Có phương án bảo vệ môi trường làng nghề; 

b) Có kết cấu hạ tầng bảo đảm thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý, thải bỏ chất thải 

đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 

c) Có tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường. 

2. Cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển tại làng nghề do 

Chính phủ quy định phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Xây dựng và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 

luật; 

b) Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng  n, độ rung, ánh sáng, bụi, nhiệt, khí 

thải, nước thải và xử lý ô nhiễm tại chỗ; thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ sở sản xuất không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này phải đáp 

ứng các yêu cầu sau: 

a) Tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 68 của Luật này; 

b) Tuân thủ kế hoạch di dời, chuyển đổi ngành nghề sản xuất theo quy định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã có làng nghề được quy định như sau: 

a) Lập, triển khai thực hiện phương án bảo vệ môi trường cho làng nghề trên địa 

bàn; 

b) Hướng dẫn hoạt động của tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường làng nghề; 

c) Hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác bảo vệ môi trường 

làng nghề. 

5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện có làng nghề được quy định như 

sau: 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường làng nghề 

trên địa bàn; 

b) Hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác bảo vệ môi trường làng 

nghề. 

6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có làng nghề được quy định như sau: 

a) Quy hoạch, xây dựng, cải tạo và phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường; 

b) Bố trí ngân sách cho các hoạt động bảo vệ môi trường làng nghề; 

c) Chỉ đạo, tổ chức đánh giá mức độ ô nhiễm và xử lý ô nhiễm môi trường làng 

nghề trên địa bàn; 

d) Chỉ đạo xây dựng hệ thống thu gom, xử l  nước thải; khu tập kết, xử lý chất thải 

rắn thông thường, chất thải nguy hại cho làng nghề; 

đ) Quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề; có kế hoạch di dời cơ 

sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư. 

7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 71. Bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thuốc thú y thủy sản, hóa chất 

trong nuôi tr ng thủy sản phải thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và 

quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Không được sử dụng thuốc thú y thủy sản, hóa chất đã hết hạn sử dụng hoặc 

ngoài danh mục cho phép trong nuôi tr ng thủy sản. 
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3. Thuốc thú y thủy sản, hóa chất dùng trong nuôi tr ng thủy sản đã hết hạn sử 

dụng  bao bì đựng thuốc thú y thủy sản, hóa chất dùng trong nuôi tr ng thủy sản sau khi 

sử dụng  bùn đất và thức ăn lắng đọng khi làm vệ sinh trong ao nuôi thủy sản phải được 

thu gom, xử l  theo quy định về quản lý chất thải. 

4. Khu nuôi tr ng thủy sản tập trung phải phù hợp với quy hoạch và đáp ứng yêu 

cầu bảo vệ môi trường sau: 

a) Chất thải phải được thu gom, xử l  theo quy định của pháp luật; 

b) Phục h i môi trường sau khi ngừng hoạt động nuôi tr ng thủy sản; 

c) Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh thủy sản; không 

được sử dụng hóa chất độc hại hoặc tích tụ độc hại. 

5. Không xây dựng khu nuôi tr ng thủy sản tập trung trên bãi b i đang hình thành 

vùng cửa sông ven biển. 

6. Không phá rừng ngập mặn để nuôi tr ng thủy sản. 

Điều 72. Bảo vệ môi trường đối với bệnh viện và cơ sở y tế 

1. Bệnh viện và cơ sở y tế phải thực hiện yêu cầu bảo vệ môi trường sau: 

a) Thu gom, xử l  nước thải y tế đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 

b) Phân loại chất thải rắn y tế tại ngu n; thực hiện thu gom, vận chuyển, lưu giữ và 

xử lý chất thải rắn y tế bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 

c) Có kế hoạch, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y 

tế gây ra; 

d) Chất thải y tế phải được xử l  sơ bộ loại bỏ mầm bệnh có nguy cơ lây nhiễm 

trước khi chuyển về nơi lưu giữ, xử lý, tiêu hủy tập trung; 

đ) Xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

2. Cơ sở chiếu xạ, dụng cụ thiết bị y tế có sử dụng chất phóng xạ phải đáp ứng yêu 

cầu của pháp luật về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân. 

3. Chủ đầu tư bệnh viện, cơ sở y tế có trách nhiệm bố trí đủ kinh phí để xây dựng 

công trình vệ sinh, hệ thống thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trường. 

4. Người đứng đầu bệnh viện, cơ sở y tế có trách nhiệm thực hiện yêu cầu về bảo vệ 

môi trường quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này và quy định pháp luật liên quan. 

Điều 73. Bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng 

1. Quy hoạch xây dựng phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. 

2. Trong thiết kế xây dựng và dự toán của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

có phát sinh chất thải tác động xấu đến môi trường phải có hạng mục công trình xử lý 

chất thải theo quy định của pháp luật. 

3. Việc thi công công trình xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu bảo vệ môi trường 

sau: 

a) Công trình xây dựng trong khu dân cư phải có biện pháp bảo đảm không phát tán 

bụi, nhiệt, tiếng  n, độ rung, ánh sáng vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 

b) Việc vận chuyển vật liệu xây dựng phải được thực hiện bằng phương tiện bảo 

đảm yêu cầu kỹ thuật, không làm rò rỉ, rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường; 

c) Nước thải, chất thải rắn và các loại chất thải khác phải được thu gom, xử lý bảo 

đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

Điều 74. Bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải 

1. Quy hoạch giao thông phải tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường. 
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2. Phương tiện giao thông cơ giới phải được cơ quan đăng kiểm xác nhận đạt quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường mới được đưa vào sử dụng. 

3. Phương tiện vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, chất thải phải được che chắn, 

không để rơi vãi gây ô nhiễm môi trường trong khi tham gia giao thông. 

4. Tổ chức, cá nhân hoạt động giao thông vận tải hàng nguy hiểm phải bảo đảm đáp 

ứng đủ điều kiện, năng lực về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 

5. Việc vận chuyển hàng hóa, vật liệu có nguy cơ gây sự cố môi trường phải bảo 

đảm các yêu cầu sau: 

a) Sử dụng thiết bị, phương tiện chuyên dụng, bảo đảm không rò rỉ, phát tán ra môi 

trường; 

b) Có giấy phép vận chuyển của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 

c) Khi vận chuyển phải theo đúng tuyến đường và thời gian quy định trong giấy 

phép. 

Điều 75. Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa 

1. Máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất, hàng hóa nhập 

khẩu, quá cảnh phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

2. Cấm nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất, 

hàng hóa sau: 

a) Máy móc, thiết bị, phương tiện không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; 

b) Máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải đã qua sử dụng để phá dỡ, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; 

c) Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất, hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập 

khẩu; 

d) Máy móc, thiết bị, phương tiện bị nhiễm chất phóng xạ, vi trùng gây bệnh, chất 

độc khác chưa được tẩy rửa hoặc không có khả năng làm sạch; 

đ) Thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, 

dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc không bảo đảm 

quy định về an toàn thực phẩm; 

e) Thuốc, nguyên liệu làm thuốc sử dụng cho người, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực 

vật hết hạn sử dụng hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. 

3. Việc nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường. Chính phủ quy định cụ thể đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu 

biển đã qua sử dụng. 

Điều 76. Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu 

1. Phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường và thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ 

quy định. 

2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Có kho, bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm điều kiện về bảo vệ môi 

trường; 

b) Có công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu, xử lý tạp chất đi k m phế liệu 

đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

3. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu có trách nhiệm sau: 

a) Chỉ được nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; 
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b) Phải xử lý tạp chất đi k m phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; không 

được cho, bán tạp chất đi k m phế liệu; 

c) Phải tái xuất phế liệu không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường; trường hợp 

không tái xuất được thì phải xử l  theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải; 

d) Thực hiện ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định của Chính phủ. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau: 

a) Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 

phế liệu nhập khẩu; 

b) Hằng năm, báo cáo Bộ Tài nguyên và  ôi trường tình hình nhập khẩu, sử dụng 

phế liệu và các vấn đề môi trường liên quan đến phế liệu nhập khẩu tại địa bàn. 

Điều 77. Bảo vệ môi trường trong hoạt động lễ hội, du lịch 

1. Tổ chức, cá nhân quản l , khai thác khu di tích, điểm di tích, khu du lịch, điểm 

du lịch, cơ sở lưu trú phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sau: 

a) Niêm yết quy định về bảo vệ môi trường tại khu di tích, điểm di tích, khu du lịch, 

điểm du lịch và hướng dẫn thực hiện; 

b) Lắp đặt, bố trí đủ và hợp lý công trình vệ sinh, thiết bị thu gom chất thải; 

c) Bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường. 

2. Cá nhân đến khu di tích, điểm di tích, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và 

lễ hội thực hiện các quy định sau: 

a) Tuân thủ nội quy, hướng dẫn về bảo vệ môi trường của khu di tích, điểm di tích, 

khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú  

b) Bỏ chất thải đúng nơi quy định; 

c) Giữ gìn vệ sinh công cộng; 

d) Không xâm hại cảnh quan di tích, các loài sinh vật tại khu di tích, điểm di tích, 

khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú. 

Điều 78. Bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, 

chuyển giao và xử lý hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y phải thực hiện quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y có độc tính cao, bền vững, lan 

truyền, tích tụ trong môi trường, tác động xấu tới môi trường và sức khỏe con người phải 

được đăng k , kiểm kê, kiểm soát, quản lý thông tin, đánh giá, quản lý rủi ro và xử lý 

theo quy định của pháp luật. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và  ôi trường chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ 

Công Thương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết Điều 

này. 

Điều 79. Bảo vệ môi trường đối với cơ sở nghiên cứu, phòng thử nghiệm 

1. Cơ sở nghiên cứu, phòng thử nghiệm phải thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi 

trường sau: 

a) Thu gom, xử l  nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 

b) Phân loại chất thải rắn tại ngu n; thu gom và xử lý theo quy định của pháp luật 

về quản lý chất thải rắn; 

c) Xử lý, tiêu hủy mẫu, vật phẩm phân tích thí nghiệm, hóa chất bảo đảm quy chuẩn 

kỹ thuật môi trường; 

d) Có kế hoạch, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. 
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2. Cơ sở nghiên cứu, phòng thử nghiệm có sử dụng chất phóng xạ phải đáp ứng các 

yêu cầu về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật. 

3. Thủ trưởng cơ sở nghiên cứu, phòng thử nghiệm có trách nhiệm thực hiện yêu 

cầu về bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này và quy định của pháp 

luật có liên quan. 

Chương VIII 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ, KH  DÂN CƯ 

Điều 80. Yêu cầu bảo vệ môi trường đô thị, kh  dân cư 

1. Bảo vệ môi trường đô thị thực hiện theo nguyên tắc phát triển bền vững gắn với 

việc duy trì các yếu tố tự nhiên, văn hóa, lịch sử và bảo đảm tỷ lệ không gian xanh theo 

quy hoạch. 

2. Có kết cấu hạ tầng về bảo vệ môi trường đ ng bộ, phù hợp với quy hoạch đô thị, 

khu dân cư tập trung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Có thiết bị, phương tiện, địa điểm để phân loại tại ngu n, thu gom, tập trung chất 

thải rắn sinh hoạt phù hợp với khối lượng, chủng loại chất thải và đủ khả năng tiếp nhận 

chất thải đã được phân loại tại ngu n từ các hộ gia đình trong khu dân cư. 

4. Bảo đảm yêu cầu về cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường; lắp đặt và bố trí công 

trình vệ sinh nơi công cộng. 

5. Chủ đầu tư dự án khu dân cư tập trung, chung cư phải thực hiện các yêu cầu về 

bảo vệ môi trường quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

6. Đối với khu dân cư phân tán phải có địa điểm, hệ thống thu gom, xử lý rác thải; 

có hệ thống cung cấp nước sạch và các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp 

và an toàn. 

Điều 81. Bảo vệ môi trường nơi công cộng 

1. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quy định về 

bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; phân loại, chuyển rác thải vào thùng 

chứa rác công cộng hoặc đúng nơi quy định tập trung rác thải  không để vật nuôi gây mất 

vệ sinh nơi công cộng. 

2. Tổ chức, cá nhân quản lý công viên, khu vui chơi, giải trí, khu du lịch, chợ, nhà 

ga, bến xe, bến tàu, bến cảng, bến phà và khu vực công cộng khác có trách nhiệm sau: 

a) Bố trí nhân lực thu gom chất thải, làm vệ sinh môi trường trong phạm vi quản lý; 

b) Bố trí công trình vệ sinh công cộng; phương tiện, thiết bị thu gom chất thải đáp 

ứng nhu cầu giữ gìn vệ sinh môi trường; 

c) Niêm yết quy định về giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. 

Điều 82. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình 

1. Giảm thiểu, phân loại tại ngu n, thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đến đúng 

nơi quy định. 

2. Giảm thiểu, xử lý và xả nước thải sinh hoạt đúng nơi quy định. 

3. Không được phát tán khí thải, gây tiếng  n, độ rung và tác động khác vượt quá 

quy chuẩn kỹ thuật môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đ ng dân cư xung quanh. 

4. Nộp đủ và đúng thời hạn phí bảo vệ môi trường; chi trả cho dịch vụ thu gom, xử 

lý chất thải theo quy định của pháp luật; 

5. Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường công cộng và tại khu dân cư. 

6. Có công trình vệ sinh, chu ng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh, an 

toàn. 
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Điều 83. Tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường 

1. Nhà nước khuyến khích cộng đ ng dân cư thành lập tổ chức tự quản về bảo vệ 

môi trường nơi mình sinh sống. 

2. Tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường được thành lập và hoạt động theo nguyên 

tắc tự nguyện, cộng đ ng trách nhiệm, tuân theo quy định của pháp luật và thực hiện các 

nhiệm vụ sau: 

a) Kiểm tra, đôn đốc hộ gia đình, cá nhân thực hiện quy định về giữ gìn vệ sinh và 

bảo vệ môi trường; 

b) Tổ chức thu gom, tập kết và xử lý chất thải; 

c) Giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư và nơi công cộng; 

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước về bảo vệ môi trường; tuyên truyền, 

vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, thói quen mất vệ sinh, có hại cho sức khỏe và môi 

trường; 

đ) Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã quy định về tổ chức, hoạt động và tạo điều kiện để tổ 

chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả. 

Điều 84. Bảo vệ môi trường trong mai táng, hỏa táng 

1. Khu mai táng, hỏa táng phải bảo đảm các yêu cầu sau: 

a) Phù hợp với quy hoạch; 

b) Có vị trí, khoảng cách đáp ứng yêu cầu về vệ sinh môi trường, cảnh quan khu 

dân cư  

c) Không gây ô nhiễm ngu n nước và môi trường xung quanh. 

2. Việc quàn, ướp, di chuyển, chôn cất thi thể, hài cốt phải bảo đảm yêu cầu về vệ 

sinh môi trường. 

3. Việc mai táng người chết do dịch bệnh nguy hiểm thực hiện theo quy định của 

Bộ Y tế. 

4. Tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ mai táng phải chấp hành các quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường, về vệ sinh phòng dịch. 

5. Nhà nước khuyến khích việc hỏa táng, chôn cất trong khu nghĩa trang theo quy 

hoạch, xóa bỏ hủ tục gây ô nhiễm môi trường. 

Chương IX 

QUẢN LÝ CHẤT THẢI 

Mục 1 

  Y ĐỊNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI 

Điều 85. Yêu cầu về quản lý chất thải 

1. Chất thải phải được quản lý trong toàn bộ quá trình phát sinh, giảm thiểu, phân 

loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và tiêu hủy. 

2. Chất thải thông thường có lẫn chất thải nguy hại vượt ngưỡng quy định mà không 

thể phân loại được thì phải quản l  theo quy định của pháp luật về chất thải nguy hại. 

3. Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chất thải. 

Điều 86. Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải 

1. Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế và thu h i năng lượng phải được phân 

loại. 
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2. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ làm phát sinh chất thải có trách nhiệm 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và thu h i năng lượng từ chất thải hoặc chuyển giao cho 

cơ sở có chức năng phù hợp để tái sử dụng, tái chế và thu h i năng lượng. 

Điều 87. Thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ 

1. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thu h i, xử lý sản phẩm thải bỏ. 

2. Người tiêu dùng có trách nhiệm chuyển sản phẩm thải bỏ đến nơi quy định. 

3. Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan quản l  nhà nước về bảo vệ môi trường có 

trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tổ chức việc 

thu gom sản phẩm thải bỏ. 

4. Việc thu h i, xử lý sản phẩm thải bỏ thực hiện theo quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Điều 88. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong quản lý chất thải 

Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm sau: 

1. Lập, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật xử lý chất thải trên 

địa bàn. 

2. Đầu tư xây dựng, tổ chức vận hành công trình công cộng phục vụ quản lý chất 

thải trên địa bàn. 

3. Ban hành, thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 89. Trách nhiệm của chủ đầ  tư kh  công nghiệp, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao trong quản lý chất thải 

1. Bố trí mặt bằng tập kết chất thải trong phạm vi quản lý. 

2. Xây dựng và tổ chức vận hành hệ thống xử l  nước thải tập trung. 

Mục 2 

QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

Điều 90. Lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép xử lý chất thải nguy hại 

1. Chủ ngu n thải chất thải nguy hại phải lập h  sơ về chất thải nguy hại và đăng k  

với cơ quan quản l  nhà nước về bảo vệ môi trường cấp tỉnh. 

2. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và có giấy phép mới được xử lý chất thải nguy 

hại. 

3. Bộ Tài nguyên và  ôi trường quy định danh mục chất thải nguy hại và cấp phép 

xử lý chất thải nguy hại. 

Điều 91. Phân loại, th  gom, lư  giữ trước khi xử lý chất thải nguy hại 

1. Chủ ngu n thải chất thải nguy hại phải tổ chức phân loại, thu gom, lưu giữ và xử 

l  đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; trường hợp chủ ngu n thải chất thải nguy hại 

không có khả năng xử lý chất thải nguy hại đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường phải 

chuyển giao cho cơ sở có giấy phép xử lý chất thải nguy hại. 

2. Chất thải nguy hại phải được lưu giữ trong phương tiện, thiết bị chuyên dụng bảo 

đảm không tác động xấu đến con người và môi trường. 

Điều 92. Vận chuyển chất thải nguy hại 

1. Chất thải nguy hại phải được vận chuyển bằng phương tiện, thiết bị chuyên dụng 

phù hợp và được ghi trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại. 

2. Chất thải nguy hại được vận chuyển sang nước khác phải tuân thủ các điều ước 

quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
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Điề  93. Điều kiện của cơ sở xử lý chất thải nguy hại 

1. Địa điểm thuộc quy hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Có khoảng cách bảo đảm để không ảnh hưởng xấu đối với môi trường và con 

người. 

3. Có công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc lưu giữ và xử lý chất 

thải nguy hại đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

4. Có công trình, biện pháp bảo vệ môi trường. 

5. Có nhân sự quản l  được cấp chứng chỉ và nhân sự kỹ thuật có trình độ chuyên 

môn phù hợp. 

6. Có quy trình vận hành an toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng. 

7. Có phương án bảo vệ môi trường. 

8. Có kế hoạch phục h i môi trường sau khi chấm dứt hoạt động. 

9. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và  ôi trường 

thẩm định và phê duyệt. 

Điều 94. Nội dung quản lý chất thải nguy hại trong quy hoạch bảo vệ môi 

trường 

1. Đánh giá, dự báo ngu n phát thải nguy hại và lượng phát thải. 

2. Khả năng thu gom, phân loại tại ngu n. 

3. Khả năng tái sử dụng, tái chế và thu h i năng lượng. 

4. Vị trí, quy mô điểm thu gom, tái chế và xử lý. 

5. Công nghệ xử lý chất thải nguy hại. 

6. Ngu n lực thực hiện. 

7. Tiến độ thực hiện. 

8. Phân công trách nhiệm. 

Mục 3 

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG 

Điều 95. Trách nhiệm phân loại chất thải rắn thông thường 

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân 

phát sinh chất thải rắn thông thường có trách nhiệm phân loại chất thải rắn thông thường 

tại ngu n để thuận lợi cho việc tái sử dụng, tái chế, thu h i năng lượng và xử lý. 

Điều 96. Thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường 

1. Chất thải rắn thông thường phải được thu gom, lưu giữ và vận chuyển đến nơi 

quy định bằng phương tiện, thiết bị chuyên dụng. 

2. Cơ quan quản l  nhà nước về bảo vệ môi trường có trách nhiệm tổ chức thu gom, 

lưu giữ và vận chuyển chất thải rắn thông thường trên địa bàn quản lý. 

Điều 97. Tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử lý chất thải rắn thông 

thường 

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có phát 

sinh chất thải rắn thông thường có trách nhiệm tái sử dụng, tái chế, thu h i năng lượng và 

xử lý chất thải rắn thông thường. Trường hợp không có khả năng tái sử dụng, tái chế, thu 

h i năng lượng và xử lý chất thải rắn thông thường phải chuyển giao cho cơ sở có chức 

năng phù hợp để tái sử dụng, tái chế, thu h i năng lượng và xử lý. 

Điều 98. Nội dung quản lý chất thải rắn thông thường trong quy hoạch bảo vệ 

môi trường 

1. Đánh giá, dự báo ngu n phát thải rắn thông thường và lượng phát thải. 
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2. Khả năng thu gom, phân loại tại ngu n. 

3. Khả năng tái sử dụng, tái chế và thu h i năng lượng. 

4. Vị trí, quy mô điểm thu gom, tái chế và xử lý. 

5. Công nghệ xử lý chất thải rắn thông thường. 

6. Ngu n lực thực hiện. 

7. Tiến độ thực hiện. 

8. Phân công trách nhiệm. 

Mục 4 

QUẢN LÝ NƯỚC THẢI 

Điề  99.   y định chung về quản lý nước thải 

1. Nước thải phải được thu gom, xử lý bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

2. Nước thải có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng quy định phải được quản lý theo quy 

định về chất thải nguy hại. 

Điều 100. Thu gom, xử lý nước thải 

1. Đô thị, khu dân cư tập trung phải có hệ thống thu gom riêng nước mưa và nước 

thải. 

2. Nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải được thu gom, xử l  đạt 

quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

3. Bùn thải từ hệ thống xử l  nước thải được quản l  theo quy định của pháp luật về 

quản lý chất thải rắn; bùn thải có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng quy định phải được quản 

l  theo quy định của pháp luật về chất thải nguy hại. 

Điều 101. Hệ thống xử lý nước thải 

1. Đối tượng sau phải có hệ thống xử l  nước thải: 

a) Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung; 

b) Khu, cụm công nghiệp làng nghề; 

c) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không liên thông với hệ thống xử l  nước 

thải tập trung. 

2. Hệ thống xử l  nước thải phải bảo đảm các yêu cầu sau: 

a) Có quy trình công nghệ phù hợp với loại hình nước thải cần xử lý; 

b) Đủ công suất xử l  nước thải phù hợp với khối lượng nước thải phát sinh; 

c) Xử l  nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 

d) Cửa xả nước thải vào hệ thống tiêu thoát phải đặt ở vị trí thuận lợi cho việc kiểm 

tra, giám sát; 

đ) Phải được vận hành thường xuyên. 

3. Chủ quản lý hệ thống xử l  nước thải phải thực hiện quan trắc định kỳ nước thải 

trước và sau khi xử lý. Số liệu quan trắc được lưu giữ làm căn cứ để kiểm tra hoạt động 

của hệ thống xử l  nước thải. 

4. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô xả thải lớn và có nguy cơ tác hại 

đến môi trường phải tổ chức quan trắc môi trường nước thải tự động và chuyển số liệu 

cho cơ quan quản l  nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

Mục 5 

QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT BỤI, KHÍ THẢI,  

TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG, ÁNH SÁNG, BỨC XẠ 

Điều 102. Quản lý và kiểm soát bụi, khí thải 
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1. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát tán bụi, khí 

thải phải kiểm soát và xử lý bụi, khí thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

2. Phương tiện giao thông, máy móc, thiết bị, công trình xây dựng phát tán bụi, khí 

thải phải có bộ phận lọc, giảm thiểu khí thải, thiết bị che chắn hoặc biện pháp khác để 

giảm thiểu bụi bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

3. Bụi, khí thải có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng quy định phải được quản lý theo 

quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. 

Điều 103. Quản lý và kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ 

1. Tổ chức, cá nhân gây tiếng  n, độ rung, ánh sáng, bức xạ phải kiểm soát, xử lý 

bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu dân cư gây tiếng  n, độ rung, ánh 

sáng, bức xạ phải thực hiện biện pháp giảm thiểu, không làm ảnh hưởng đến cộng đ ng 

dân cư. 

3. Tổ chức, cá nhân quản lý tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao 

thông cao gây tiếng  n, độ rung, ánh sáng, bức xạ phải có biện pháp giảm thiểu, đáp ứng 

quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

4. Cấm sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng pháo nổ. Việc sản 

xuất, nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng pháo hoa theo quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Chương X 

XỬ LÝ Ô NHIỄM, PHỤC HỒI VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG 

Mục 1 

XỬ LÝ CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG 

Điều 104. Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

1. Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là cơ sở có hành vi thải nước thải, 

khí thải, bụi, chất thải rắn, tiếng  n, độ rung và các chất gây ô nhiễm khác vượt quy chuẩn 

kỹ thuật môi trường ở mức độ nghiêm trọng. 

2. Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải bị xử phạt vi phạm hành chính 

theo quy định của pháp luật và đưa vào danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng kèm theo biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường. 

3. Việc rà soát, phát hiện cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được tiến 

hành hằng năm và theo trình tự sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ lập danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn trừ trường hợp 

quy định tại điểm b khoản này và biện pháp xử lý gửi Bộ Tài nguyên và  ôi trường tổng 

hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; 

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập 

danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an 

ninh và biện pháp xử lý gửi Bộ Tài nguyên và  ôi trường tổng hợp, trình Thủ tướng 

Chính phủ quyết định; 

c) Bộ Tài nguyên và  ôi trường chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 

danh sách và biện pháp xử l  cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 
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d) Quyết định xử l  đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải được 

thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi cơ sở có hoạt động gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng và công khai cho cộng đ ng dân cư biết để kiểm tra, giám sát. 

4. Trách nhiệm tổ chức xử l  cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng quy định 

như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ tổ chức xử l  cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn; 

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ 

chức xử l  cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an 

ninh; 

c) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xử l  cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc 

thẩm quyền quản lý; 

d) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

hằng năm đánh giá kết quả triển khai thực hiện xử l  cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng gửi Bộ Tài nguyên và  ôi trường tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Mục 2 

XỬ LÝ, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG KHU VỰC BỊ Ô NHIỄM 

Điề   0 .   y định chung về khắc phục ô nhiễm môi trường và phân loại khu 

vực ô nhiễm 

1. Khắc phục ô nhiễm môi trường là hoạt động giảm thiểu tác động của ô nhiễm đến 

môi trường, con người và nâng cao chất lượng môi trường tại khu vực môi trường bị ô 

nhiễm. 

2. Khu vực môi trường bị ô nhiễm được phân loại theo 03 mức độ g m ô nhiễm môi 

trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 106. Khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường 

1. Việc xác định khu vực môi trường bị ô nhiễm g m: 

a) Xác định phạm vi, giới hạn của khu vực môi trường bị ô nhiễm; 

b) Xác định mức độ ô nhiễm, đánh giá rủi ro; 

c) Xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan; 

d) Các giải pháp xử lý ô nhiễm, phục h i và cải thiện chất lượng môi trường; 

đ) Xác định các thiệt hại đối với môi trường làm căn cứ để yêu cầu các bên gây ô 

nhiễm phải b i thường. 

2. Dự án khai thác mỏ, khoáng sản phải có phương án cải tạo, phục h i môi trường 

trình cơ quan quản l  nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi hoạt động và ký quỹ 

cải tạo, phục h i môi trường. Phương án cải tạo, phục h i môi trường g m các nội dung 

chủ yếu sau: 

a) Xác định khả năng, phạm vi và mức độ gây ô nhiễm môi trường; 

b) Đánh giá rủi ro; 

c) Lựa chọn phương án khả thi cải tạo, phục h i môi trường; 

d) Kế hoạch và kinh phí để cải tạo, phục h i môi trường sau khi kết thúc dự án. 

Điều 107. Trách nhiệm trong khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường 

1. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sau: 
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a) Có phương án cải tạo, phục h i môi trường khi tiến hành các dự án có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường; 

b) Tiến hành biện pháp khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường khi gây ô nhiễm 

môi trường; 

c) Trường hợp có nhiều tổ chức, cá nhân cùng gây ô nhiễm môi trường mà không tự 

thỏa thuận được về trách nhiệm thì cơ quan quản l  nhà nước về bảo vệ môi trường phối 

hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan làm rõ trách nhiệm của từng đối tượng trong việc 

khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức điều tra, xác định khu vực môi trường bị ô 

nhiễm trên địa bàn, hằng năm báo cáo Bộ Tài nguyên và  ôi trường. 

3. Bộ Tài nguyên và  ôi trường có trách nhiệm sau: 

a) Quy định tiêu chí phân loại khu vực ô nhiễm môi trường; 

b) Hướng dẫn thực hiện hoạt động cải tạo, phục h i môi trường; kiểm tra xác nhận 

hoàn thành khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường; 

c) Điều tra, đánh giá và tổ chức thực hiện các hoạt động khắc phục ô nhiễm và cải 

thiện môi trường đối với các khu vực bị ô nhiễm liên tỉnh. 

4. Trường hợp môi trường bị ô nhiễm do thiên tai gây ra hoặc chưa xác định được 

nguyên nhân thì bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình có trách nhiệm huy động ngu n lực để tổ chức khắc phục ô nhiễm, cải thiện 

môi trường. 

Mục 3 

PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC 

 VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

Điều 108. Phòng ngừa sự cố môi trường 

1. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải có nguy cơ gây ra 

sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau: 

a) Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; 

b) Lắp đặt thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó sự cố môi trường; 

c) Đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng tại chỗ ứng phó sự cố môi trường; 

d) Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, áp dụng biện pháp an toàn theo quy 

định của pháp luật; 

đ) Có biện pháp loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố môi trường khi phát hiện có dấu 

hiệu sự cố môi trường. 

2. Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình thực hiện các nội dung sau: 

a) Điều tra, thống kê, đánh giá nguy cơ các loại sự cố môi trường có thể xảy ra 

trong phạm vi cả nước, từng khu vực, địa phương; 

b) Xây dựng năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ và ứng phó sự cố môi trường; 

c) Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường hằng năm và định 

kỳ 05 năm. 

Điều 109. Ứng phó sự cố môi trường 

1. Trách nhiệm ứng phó sự cố môi trường được quy định như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp 

để bảo đảm an toàn cho người và tài sản; tổ chức cứu người, tài sản và kịp thời thông báo 
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cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường nơi xảy ra 

sự cố; 

b) Sự cố môi trường xảy ra ở cơ sở, địa phương nào thì người đứng đầu cơ sở, địa 

phương đó có trách nhiệm huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực và phương tiện để kịp thời 

ứng phó sự cố; 

c) Sự cố môi trường xảy ra trong phạm vi nhiều cơ sở, địa phương thì người đứng 

đầu cơ sở, địa phương nơi có sự cố có trách nhiệm phối hợp ứng phó; 

d) Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó sự cố của cơ sở, địa phương thì người 

đứng đầu phải khẩn cấp báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để kịp thời huy động các cơ sở, 

địa phương khác tham gia ứng phó sự cố môi trường  cơ sở, địa phương được yêu cầu huy 

động phải thực hiện biện pháp ứng phó sự cố môi trường trong phạm vi khả năng của 

mình. 

2. Việc ứng phó sự cố môi trường đặc biệt nghiêm trọng được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp. 

3. Nhân lực, vật tư, phương tiện sử dụng để ứng phó sự cố môi trường được b i 

hoàn và thanh toán chi phí theo quy định của pháp luật. 

4. Nghĩa vụ b i thường thiệt hại do sự cố môi trường gây ra được thực hiện theo 

quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 110. Xây dựng lực lượng ứng phó sự cố môi trường 

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm xây dựng năng lực phòng 

ngừa và ứng phó sự cố môi trường. 

2. Nhà nước xây dựng lực lượng ứng phó sự cố môi trường và hệ thống trang thiết 

bị cảnh báo sự cố môi trường. 

3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở dịch vụ ứng phó sự cố môi trường. 

Điề     . Xác định thiệt hại do sự cố môi trường 

1. Nội dung điều tra, xác định thiệt hại do sự cố môi trường g m: 

a) Phạm vi, giới hạn khu vực bị ô nhiễm do sự cố môi trường; 

b) Mức độ ô nhiễm; 

c) Nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan; 

d) Biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục h i môi trường; 

đ) Thiệt hại đối với môi trường làm căn cứ để yêu cầu bên gây ô nhiễm, sự cố phải 

b i thường. 

2. Trách nhiệm điều tra, xác định phạm vi ô nhiễm, thiệt hại do sự cố môi trường 

gây ra được quy định như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức điều tra, xác định phạm vi ô nhiễm, thiệt hại do 

sự cố môi trường gây ra trên địa bàn; 

b) Bộ Tài nguyên và  ôi trường chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh tổ chức, điều tra, 

xác định phạm vi ô nhiễm, thiệt hại do sự cố môi trường gây ra trên địa bàn liên tỉnh. 

3. Kết quả điều tra về nguyên nhân, mức độ, phạm vi ô nhiễm và thiệt hại về môi 

trường phải được công khai. 

Điều 112. Trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường 

1. Tổ chức, cá nhân gây sự cố môi trường có trách nhiệm sau: 

a) Thực hiện yêu cầu của cơ quan quản l  nhà nước về bảo vệ môi trường trong quá 

trình điều tra, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp khắc phục ô 

nhiễm và phục h i môi trường; 
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b) Tiến hành ngay biện pháp ngăn chặn, hạn chế ngu n gây ô nhiễm môi trường và 

hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân trong vùng; 

c) Thực hiện biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục h i môi trường theo yêu cầu của 

cơ quan quản l  nhà nước về bảo vệ môi trường; 

d) B i thường thiệt hại theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có 

liên quan; 

đ) Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường việc ứng phó và khắc 

phục sự cố môi trường. 

2. Trường hợp có nhiều tổ chức, cá nhân cùng gây ra sự cố môi trường mà không tự 

thỏa thuận về trách nhiệm thì cơ quan quản l  nhà nước về bảo vệ môi trường có trách 

nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ trách nhiệm của từng đối 

tượng trong việc khắc phục ô nhiễm và phục h i môi trường. 

3. Trường hợp sự cố môi trường do thiên tai gây ra hoặc chưa xác định được 

nguyên nhân thì bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình có trách nhiệm huy động các ngu n lực để tổ chức xử lý, khắc phục ô 

nhiễm môi trường. 

4. Trường hợp sự cố môi trường xảy ra trên địa bàn liên tỉnh thì việc khắc phục ô 

nhiễm và phục h i môi trường thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Chương XI 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, 

 TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG 

Điều 113. Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

1. Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường xung quanh g m: 

a) Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với đất; 

b) Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước mặt và nước dưới đất; 

c) Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước biển; 

d) Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với không khí; 

đ) Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với âm thanh, ánh sáng, bức xạ; 

e) Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng  n, độ rung. 

2. Quy chuẩn kỹ thuật về chất thải g m: 

a) Nhóm quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp, dịch vụ, nước thải từ chăn 

nuôi, nuôi tr ng thủy sản, nước thải sinh hoạt, phương tiện giao thông và hoạt động khác; 

b) Nhóm quy chuẩn kỹ thuật về khí thải của các ngu n di động và cố định; 

c) Nhóm quy chuẩn kỹ thuật về chất thải nguy hại. 

3. Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường khác. 

Điều 114. Nguyên tắc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

1. Đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường; phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái 

và sự cố môi trường. 

2. Có tính khả thi, phù hợp với mức độ phát triển kinh tế - xã hội, trình độ công 

nghệ của đất nước và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 

3. Phù hợp với đặc điểm của khu vực, vùng, ngành sản xuất. 

4. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương phải nghiêm ngặt hơn so với quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia hoặc đáp ứng yêu cầu quản l  môi trường có tính đặc 

thù. 

Điều 115. Ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
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1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, ký hiệu là QCVN số thứ tự MT: 

năm ban hành/BTN T. 

2. Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường, ký hiệu là QCĐP số thứ tự MT: 

năm ban hành/tên viết tắt tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Điều 116. Yêu cầ  đối với quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường xung 

quanh 

1. Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường xung quanh quy định giá trị giới 

hạn cho phép của các thông số môi trường phù hợp với mục đích sử dụng thành phần môi 

trường g m: 

a) Giá trị tối thiểu của các thông số môi trường bảo đảm sự sống và phát triển bình 

thường của con người, sinh vật; 

b) Giá trị tối đa cho phép của các thông số môi trường để không gây ảnh hưởng xấu 

đến sự sống và phát triển bình thường của con người, sinh vật. 

2. Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường xung quanh phải chỉ dẫn phương 

pháp chuẩn về đo đạc, lấy mẫu, phân tích để xác định thông số môi trường. 

Điều 117. Yêu cầ  đối với quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 

1. Quy chuẩn kỹ thuật về chất thải phải quy định cụ thể hàm lượng tối đa của các 

chất gây ô nhiễm có trong chất thải bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường. 

2. Hàm lượng chất gây ô nhiễm có trong chất thải được xác định căn cứ vào tính 

chất độc hại, khối lượng chất thải phát sinh và sức chịu tải của môi trường tiếp nhận chất 

thải. 

3. Quy chuẩn kỹ thuật về chất thải phải có chỉ dẫn phương pháp chuẩn về lấy mẫu, 

đo đạc và phân tích để xác định hàm lượng các chất gây ô nhiễm. 

Điều 118. Xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

1. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và chứng nhận hợp quy quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia, địa phương phải thực hiện theo quy định của pháp 

luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 

2. Bộ Tài nguyên và  ôi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 

trường. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương. 

Điều 119. Tiêu chuẩn môi trường 

1. Tiêu chuẩn môi trường g m tiêu chuẩn chất lượng môi trường xung quanh, tiêu 

chuẩn về chất thải và các tiêu chuẩn môi trường khác. 

2. Toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn môi trường trở thành bắt buộc áp dụng khi 

được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

3. Tiêu chuẩn cơ sở áp dụng trong phạm vi quản lý của tổ chức công bố tiêu chuẩn. 

Điều 120. Xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn môi trường 

1. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định tiêu chuẩn môi trường phải 

thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 

2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và  ôi trường tổ chức xây dựng dự thảo, đề nghị thẩm 

định tiêu chuẩn quốc gia về môi trường. 

3. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định dự thảo và công bố tiêu 

chuẩn quốc gia về môi trường. 

4. Cơ quan, tổ chức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở về môi trường theo quy 

định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 
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Chương XII  

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

Điều 121. Hoạt động quan trắc môi trường 

1. Cơ quan, tổ chức về bảo vệ môi trường tổ chức thực hiện quan trắc môi trường 

xung quanh. 

2. Bộ Tài nguyên và  ôi trường ban hành danh mục và hướng dẫn thực hiện quan 

trắc chất phát thải đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ảnh hưởng 

đến môi trường. 

3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc danh mục chịu trách nhiệm 

quan trắc chất phát thải phải bảo đảm tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật môi trường và quy định 

của pháp luật có liên quan. 

Điều 122. Thành phần môi trường và chất phát thải cần được quan trắc 

1.  ôi trường nước g m nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước biển. 

2.  ôi trường không khí g m không khí trong nhà, không khí ngoài trời. 

3. Tiếng  n, độ rung, bức xạ, ánh sáng. 

4. Môi trường đất, trầm tích. 

5. Phóng xạ. 

6. Nước thải, khí thải, chất thải rắn. 

7. Hóa chất nguy hại phát thải và tích tụ trong môi trường. 

8. Đa dạng sinh học. 

Điều 123. Chương trình quan trắc môi trường 

1 .Chương trình quan trắc môi trường quốc gia g m chương trình quan trắc môi 

trường lưu vực sông và h  liên tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm, môi trường xuyên biên giới 

và môi trường tại các vùng có tính đặc thù. 

2. Chương trình quan trắc môi trường cấp tỉnh g m các chương trình quan trắc 

thành phần môi trường trên địa bàn. 

3. Chương trình quan trắc môi trường của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ g m quan 

trắc chất phát thải và quan trắc các thành phần môi trường theo quy định của pháp luật. 

Điều 124. Hệ thống quan trắc môi trường 

1. Hệ thống quan trắc môi trường g m: 

a) Quan trắc môi trường quốc gia; 

b) Quan trắc môi trường cấp tỉnh; 

c) Quan trắc môi trường tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

2. Các tổ chức tham gia hệ thống quan trắc môi trường g m: 

a) Tổ chức lấy mẫu, đo đạc mẫu môi trường tại hiện trường; 

b) Phòng thí nghiệm, phân tích mẫu môi trường; 

c) Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường; 

d) Tổ chức quản lý, xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường. 

3. Hệ thống quan trắc môi trường phải được quy hoạch đ ng bộ, có tính liên kết, tạo 

thành mạng lưới thống nhất và toàn diện. 

Điều 125. Trách nhiệm quan trắc môi trường 

1. Bộ Tài nguyên và  ôi trường chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động quan 

trắc môi trường trên phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện chương trình quan trắc môi 

trường quốc gia. 
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2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn, 

báo cáo Hội đ ng nhân dân cùng cấp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả quan 

trắc môi trường. 

3. Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề, 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện chương trình quan trắc phát thải và các 

thành phần môi trường  báo cáo cơ quan quản l  nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy 

định của pháp luật. 

Điề   2 . Điều kiện hoạt động quan trắc môi trường 

1. Tổ chức có đủ kỹ thuật viên về chuyên ngành quan trắc môi trường và trang bị kỹ 

thuật cần thiết được tham gia hoạt động quan trắc môi trường. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 127. Quản lý số liệu quan trắc môi trường 

1. Bộ Tài nguyên và  ôi trường quản lý số liệu quan trắc môi trường; xây dựng cơ 

sở dữ liệu quốc gia về quan trắc môi trường; công bố kết quả quan trắc môi trường quốc 

gia  hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ kỹ thuật quản lý số liệu quan trắc môi trường. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý số liệu quan trắc môi trường và công bố kết 

quả quan trắc môi trường của địa phương. 

3. Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ quản lý số liệu quan trắc môi trường và công bố kết quả quan 

trắc môi trường theo quy định của pháp luật. 

Chương XIII 

THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG, CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG, THỐNG KÊ MÔI 

TRƯỜNG VÀ BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG  

Mục 1 

THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG  

Điề   2 . Thông tin môi trường 

1. Thông tin môi trường g m số liệu, dữ liệu về thành phần môi trường, các tác 

động đối với môi trường, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, hoạt động bảo vệ 

môi trường. 

2. Cơ sở dữ liệu môi trường là tập hợp thông tin về môi trường được xây dựng, cập 

nhật và duy trì đáp ứng yêu cầu truy nhập, sử dụng thông tin cho công tác bảo vệ môi 

trường và phục vụ lợi ích công cộng. 

Điều 129. Thu thập và quản lý thông tin môi trường 

1. Bộ Tài nguyên và  ôi trường chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành và địa phương thu 

thập và quản l  thông tin môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia. 

2. Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình thu thập, quản l  thông tin môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường của Bộ, 

ngành, địa phương và tích hợp với cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia. 

3. Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công 

nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lập h  sơ môi trường, quản lý 

thông tin về tác động đối với môi trường từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

Điều 130. Công bố, cung cấp thông tin môi trường 

1. Tổ chức, cá nhân quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, 

cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải lập báo cáo 
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đánh giá tác động môi trường có trách nhiệm báo cáo thông tin môi trường trong phạm vi 

quản lý của mình với cơ quan quản lý về môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 

Điều này có trách nhiệm cung cấp thông tin môi trường liên quan đến hoạt động của mình 

cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. 

3. Bộ, ngành hằng năm có trách nhiệm cung cấp thông tin môi trường liên quan đến 

ngành, lĩnh vực quản lý cho Bộ Tài nguyên và  ôi trường. 

4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và  ôi trường quy định chi tiết Điều này. 

Điều 131. Công khai thông tin môi trường 

1. Thông tin môi trường phải được công khai g m: 

a) Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế 

hoạch bảo vệ môi trường; 

b) Thông tin về ngu n thải, chất thải, xử lý chất thải; 

c) Khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái ở mức nghiêm trọng và đặc biệt 

nghiêm trọng, khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường; 

d) Các báo cáo về môi trường; 

đ) Kết quả thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường. 

Các thông tin quy định tại khoản này mà thuộc danh mục bí mật nhà nước thì không 

được công khai. 

2. Hình thức công khai phải bảo đảm thuận tiện cho những đối tượng có liên quan 

tiếp nhận thông tin. 

3. Cơ quan công khai thông tin môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 

chính xác của thông tin. 

Mục 2 

CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG VÀ THỐNG KÊ MÔI TRƯỜNG 

Điều 132. Chỉ thị môi trường 

1. Chỉ thị môi trường là thông số cơ bản phản ánh các yếu tố đặc trưng của môi 

trường phục vụ mục đích đánh giá, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, lập báo cáo 

hiện trạng môi trường. 

2. Bộ Tài nguyên và  ôi trường xây dựng, ban hành, hướng dẫn triển khai thực 

hiện bộ chỉ thị môi trường quốc gia. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện bộ chỉ thị môi 

trường địa phương trên cơ sở bộ chỉ thị môi trường quốc gia. 

Điều 133. Thống kê môi trường 

1. Thống kê môi trường là hoạt động điều tra, báo cáo, tổng hợp, phân tích và công 

bố các chỉ tiêu cơ bản phản ánh bản chất và diễn biến của các vấn đề môi trường theo 

không gian và thời gian. 

2. Bộ Tài nguyên và  ôi trường ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê môi trường, tổ 

chức thực hiện công tác thống kê môi trường quốc gia  hướng dẫn công tác thống kê môi 

trường; xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê môi trường quốc gia. 

3. Bộ, ngành tổ chức thực hiện công tác thống kê môi trường trong phạm vi quản lý; 

xây dựng cơ sở dữ liệu về thống kê môi trường của ngành, lĩnh vực; hằng năm báo cáo 

Bộ Tài nguyên và  ôi trường về chỉ tiêu thống kê môi trường. 
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4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện công tác thống kê môi trường của địa 

phương  xây dựng cơ sở dữ liệu về thống kê môi trường của địa phương  hằng năm báo 

cáo Bộ Tài nguyên và  ôi trường về chỉ tiêu thống kê môi trường. 

Mục 3 

 BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG 

Điều 134. Trách nhiệm báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đ ng nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân 

dân cấp huyện về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Hội đ ng nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đ ng nhân dân cùng cấp và Bộ Tài nguyên 

và  ôi trường về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. 

4. Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm 

công nghiệp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác bảo vệ môi trường. 

5. Bộ, ngành báo cáo Bộ Tài nguyên và  ôi trường về công tác bảo vệ môi trường 

trong lĩnh vực quản lý. 

6. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và  ôi trường báo cáo Chính phủ, Quốc hội về công 

tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước. 

7. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và  ôi trường hướng dẫn việc xây dựng báo cáo công 

tác bảo vệ môi trường. 

Điều 135. Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

1. Hiện trạng, diễn biến các thành phần môi trường. 

2. Quy mô, tính chất và tác động của các ngu n phát thải. 

3. Tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường; kết quả thanh tra, kiểm tra. 

4. Danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tình hình xử lý. 

5. Ngu n lực về bảo vệ môi trường. 

6. Đánh giá công tác quản lý và hoạt động bảo vệ môi trường. 

7. Phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường. 

Điều 136. Nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo kinh tế - xã hội hằng năm 

Báo cáo kinh tế - xã hội hằng năm của Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp phải 

đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường. 

Điều 137. Trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng môi trường 

1. Bộ Tài nguyên và  ôi trường lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 05 năm 

một lần; hằng năm lập báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo hiện trạng môi trường của địa phương 05 

năm một lần  căn cứ những vấn đề bức xúc về môi trường của địa phương, quyết định lập 

báo cáo chuyên đề về môi trường. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và  ôi trường hướng dẫn công tác lập báo cáo hiện 

trạng môi trường. 

Điều 138. Nội dung báo cáo hiện trạng môi trường 

1. Tổng quan về tự nhiên, kinh tế, xã hội. 

2. Các tác động môi trường. 

3. Hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường. 

4. Những vấn đề bức xúc về môi trường và nguyên nhân. 

5. Tác động của môi trường đối với kinh tế, xã hội. 
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6. Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật và các hoạt động bảo vệ môi trường. 

7. Dự báo thách thức về môi trường. 

8. Phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường. 

Chương XIV 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ   AN   ẢN LÝ NHÀ NƯỚC  

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Điều 139. Nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

1. Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật về bảo vệ môi trường, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường. 

2. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách, chương trình, đề án, quy 

hoạch, kế hoạch về bảo vệ môi trường. 

3. Tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc  định kỳ đánh giá hiện trạng môi 

trường, dự báo diễn biến môi trường. 

4. Xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường; thẩm định báo 

cáo đánh giá môi trường chiến lược; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường; tổ chức xác nhận kế 

hoạch bảo vệ môi trường. 

5. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động bảo t n đa dạng sinh học; 

quản lý chất thải; kiểm soát ô nhiễm; cải thiện và phục h i môi trường. 

6. Cấp, gia hạn, thu h i giấy phép, giấy chứng nhận về môi trường. 

7. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; thanh tra 

trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo 

vệ môi trường; xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

8. Đào tạo nhân lực khoa học và quản l  môi trường; giáo dục, tuyên truyền, phổ 

biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường. 

9. Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường. 

10. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện ngân sách nhà nước 

cho các hoạt động bảo vệ môi trường. 

11. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Điều 140. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Chính phủ 

Chính phủ thống nhất quản l  nhà nước về bảo vệ môi trường trong phạm vi cả 

nước. 

Điều 141. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ trưởng 

Bộ Tài ng yên và Môi trường 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và  ôi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong 

việc thống nhất quản l  nhà nước về bảo vệ môi trường và có trách nhiệm sau: 

1. Chủ trì xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ văn bản quy phạm pháp 

luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án quốc gia về bảo vệ 

môi trường. 

2. Chủ trì xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường  ban hành văn bản hướng dẫn kỹ thuật theo thẩm 

quyền. 
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3. Chủ trì giải quyết hoặc đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết các 

vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh. 

4. Chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng hệ thống quan trắc môi trường quốc gia, thông 

tin môi trường và báo cáo môi trường; chỉ đạo, tổ chức đánh giá hiện trạng môi trường 

quốc gia và địa phương. 

5. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền hoạt động xây dựng, 

thẩm định, phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường; thẩm định báo cáo đánh giá môi 

trường chiến lược; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; xác nhận 

kế hoạch bảo vệ môi trường; kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. 

6. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền việc cấp, gia hạn, thu 

h i giấy phép, giấy chứng nhận về bảo vệ môi trường. 

7. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động bảo t n đa dạng sinh học, an 

toàn sinh học; quản lý chất thải; kiểm soát ô nhiễm; cải thiện và phục h i môi trường. 

8. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chính sách, chương trình, mô hình thử 

nghiệm về sản xuất và tiêu thụ bền vững, thân thiện với môi trường  hướng dẫn, chứng 

nhận sản phẩm, cơ sở thân thiện với môi trường; chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động cải thiện 

sức khỏe môi trường. 

9. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 

10. Chỉ đạo và hướng dẫn việc l ng ghép nội dung về bảo vệ môi trường trong quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia, chiến lược quốc gia về tài nguyên nước và quy 

hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh; chiến lược tổng thể quốc gia về điều tra cơ bản, 

thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản. 

11. Xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá, theo dõi tình hình 

thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc; truyền thông, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường. 

12. Trình Chính phủ việc tham gia tổ chức quốc tế, ký kết hoặc gia nhập điều ước 

quốc tế về môi trường; chủ trì hoạt động hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường. 

Điều 142. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ q an ngang bộ 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và  ôi trường xây dựng, ban hành thông tư, thông tư liên tịch về bảo vệ môi 

trường trong lĩnh vực bộ, ngành quản lý. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện các nhiệm vụ được quy định 

tại Luật này và phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và  ôi trường tổ chức triển khai 

thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của mình; hằng năm báo 

cáo Chính phủ các hoạt động quản l  nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực thuộc 

bộ, ngành quản lý. 

3. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được quy định như 

sau: 

a) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và  ôi trường, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường trong chiến lược, quy hoạch tổng 

thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng và dự án, công trình thuộc 

thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoạt động thu 
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hút đầu tư và tổ chức triển khai việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh 

vực quản lý; 

b) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và  ôi trường, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường 

trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú 

y, phân bón, chất thải trong nông nghiệp và các hoạt động khác trong lĩnh vực quản lý; 

c) Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

 ôi trường, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xử l  các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc thẩm quyền 

quản lý, phát triển ngành công nghiệp môi trường và tổ chức triển khai thực hiện pháp 

luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý; 

d) Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ 

chức triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng kết 

cấu hạ tầng về cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn và nước thải tại đô thị, khu sản 

xuất dịch vụ tập trung, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, làng nghề và khu dân cư nông 

thôn tập trung và hoạt động khác trong lĩnh vực quản lý; 

đ) Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và  ôi trường, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong xây dựng kết 

cấu hạ tầng giao thông, quản l  phương tiện giao thông vận tải và hoạt động khác trong 

lĩnh vực quản lý; 

e) Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ 

chức triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế, an toàn vệ 

sinh thực phẩm, hoạt động mai táng, hỏa táng; tổ chức việc thống kê ngu n thải, đánh giá 

mức độ ô nhiễm, xử lý chất thải của bệnh viện, cơ sở y tế và hoạt động khác trong lĩnh 

vực quản lý; 

g) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và  ôi trường, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt 

động văn hóa, lễ hội, thể thao, du lịch và hoạt động khác trong lĩnh vực quản lý; 

h) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

 ôi trường, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quốc 

phòng theo quy định của pháp luật  huy động lực lượng tham gia hoạt động ứng phó, khắc 

phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh 

tra công tác bảo vệ môi trường trong lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý; 

i) Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo hoạt động phòng chống 

tội phạm về môi trường và bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực môi trường  huy động 

lực lượng tham gia hoạt động ứng phó với sự cố môi trường theo quy định của pháp luật; 

chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường trong lực lượng vũ 

trang thuộc thẩm quyền quản lý; 
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k) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện các nhiệm vụ được quy định 

tại Luật này và phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và  ôi trường tổ chức triển khai 

thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong phạm vi quản lý. 

Điều 143. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban 

nhân dân các cấp 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau: 

a) Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, 

chương trình, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ môi trường; 

b) Tổ chức thực hiện pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ về 

bảo vệ môi trường; 

c) Xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc môi trường của địa phương phù hợp với 

quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia; 

d) Tổ chức đánh giá và lập báo cáo môi trường. Truyền thông, phổ biến, giáo dục 

chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường; 

đ) Tổ chức thẩm định, phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, hướng dẫn và tổ 

chức kiểm tra xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo thẩm quyền; 

e) Cấp, gia hạn, thu h i giấy phép, giấy chứng nhận về bảo vệ môi trường theo thẩm 

quyền; 

g) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về môi trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố 

cáo và quy định của pháp luật có liên quan; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên 

quan giải quyết các vấn đề môi trường liên tỉnh; 

h) Chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng trên địa bàn. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm sau: 

a) Ban hành theo thẩm quyền quy định, chương trình, kế hoạch về bảo vệ môi 

trường; 

b) Tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ về bảo vệ môi 

trường; 

c) Xác nhận, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường theo thẩm quyền; 

d) Hằng năm, tổ chức đánh giá và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường; 

đ) Truyền thông, phổ biến, giáo dục chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường; 

e) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về khiếu 

nại, tố cáo và quy định của pháp luật có liên quan; 

g) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan giải quyết các vấn đề môi 

trường liên huyện; 

h) Chỉ đạo công tác quản l  nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân 

cấp xã; 

i) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu để xảy ra ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng trên địa bàn. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau: 

a) Xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi 

trường trên địa bàn; vận động nhân dân xây dựng nội dung bảo vệ môi trường trong 
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hương ước  hướng dẫn việc đưa tiêu chí về bảo vệ môi trường vào đánh giá thôn, làng, 

ấp, bản, buôn, phum, sóc, khu dân cư và gia đình văn hóa  

b) Xác nhận, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường theo ủy quyền; 

kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của hộ gia đình, cá nhân  

c) Phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

hoặc báo cáo cơ quan quản l  nhà nước về bảo vệ môi trường cấp trên trực tiếp; 

d) Hòa giải tranh chấp về môi trường phát sinh trên địa bàn theo quy định của pháp 

luật về hòa giải; 

đ) Quản lý hoạt động của thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và tổ 

chức tự quản về giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường trên địa bàn; 

e) Hằng năm, tổ chức đánh giá và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường; 

g) Chủ trì, phối hợp với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tổ chức 

công khai thông tin về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với 

cộng đ ng dân cư  

h) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện nếu để xảy ra ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng trên địa bàn. 

Chương XV 

TRÁCH NHIỆM CỦA MẬT TRẬN T  QUỐC VIỆT NAM, T  CHỨC CHÍNH 

TRỊ - XÃ HỘI, T  CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 

TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Điều 144. Trách nhiệm và quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 

trách nhiệm tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên và nhân dân tham gia hoạt 

động bảo vệ môi trường. 

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tư vấn, phản biện, giám sát việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Cơ quan quản lý 

nhà nước các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia 

bảo vệ môi trường. 

Điều 145. Trách nhiệm và quyền của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp 

1. Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trách nhiệm sau: 

a) Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường; 

b) Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. 

2. Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có quyền sau: 

a) Được cung cấp và yêu cầu cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường theo quy 

định của pháp luật; 

b) Tham vấn đối với dự án có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình; 

c) Tư vấn, phản biện về bảo vệ môi trường với cơ quan quản l  nhà nước và chủ cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan theo quy định của pháp luật; 

d) Tham gia hoạt động kiểm tra về bảo vệ môi trường tại cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; 

đ) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường. 
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3. Cơ quan quản l  môi trường các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện cho tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện các quyền quy định tại khoản 2 

Điều này. 

Điều 146. Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư 

1. Đại diện cộng đ ng dân cư trên địa bàn chịu tác động môi trường của cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ có quyền yêu cầu chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cung 

cấp thông tin về bảo vệ môi trường thông qua đối thoại trực tiếp hoặc bằng văn bản; tổ 

chức tìm hiểu thực tế về công tác bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ; thu thập, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông 

tin cung cấp. 

2. Đại diện cộng đ ng dân cư trên địa bàn chịu tác động môi trường của cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ có quyền yêu cầu cơ quan quản l  nhà nước có liên quan cung 

cấp kết quả thanh tra, kiểm tra, xử l  đối với cơ sở. 

3. Đại diện cộng đ ng dân cư có quyền tham gia đánh giá kết quả bảo vệ môi 

trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền 

và lợi ích của cộng đ ng dân cư theo quy định của pháp luật. 

4. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện các yêu cầu của đại diện 

cộng đ ng dân cư theo quy định tại Điều này. 

Chương XVI  

NGUỒN LỰC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Điề     . Chi ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường 

1. Chi hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường g m: 

a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn kỹ 

thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, chương trình, đề án về 

bảo vệ môi trường; 

b) Thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá môi trường chiến 

lược; 

c) Hoạt động quan trắc môi trường; xây dựng hệ thống thông tin môi trường và báo 

cáo môi trường; 

d) Hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra; kiểm soát ô nhiễm môi trường, xử lý ô nhiễm 

môi trường, phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường; quản lý chất thải và 

bảo t n đa dạng sinh học  đào tạo, truyền thông về bảo vệ môi trường; phổ biến và đánh 

giá tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường; hợp tác quốc tế về bảo vệ môi 

trường; 

đ) Các hoạt động quản lý bảo vệ môi trường khác. 

2. Chi đầu tư phát triển bảo vệ môi trường g m chi cho các dự án xây dựng, cải tạo 

công trình xử lý chất thải, xây dựng và trang bị trạm quan trắc và phân tích môi trường do 

Nhà nước quản l   đầu tư phương tiện, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó, khắc phục ô 

nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo t n đa dạng sinh 

học; cải tạo ngu n nước bị ô nhiễm, tr ng và chăm sóc cây xanh tại nơi công cộng, khu 

vực công ích. 

3. Việc xây dựng dự toán và quản lý sử dụng ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi 

trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Điều 148. Phí bảo vệ môi trường 
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1. Tổ chức, cá nhân xả thải ra môi trường hoặc làm phát sinh tác động xấu đối với 

môi trường phải nộp phí bảo vệ môi trường. 

2. Mức phí bảo vệ môi trường được quy định trên cơ sở sau: 

a) Khối lượng chất thải ra môi trường, quy mô ảnh hưởng tác động xấu đối với môi 

trường; 

b) Mức độ độc hại của chất thải, mức độ gây hại đối với môi trường; 

c) Sức chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải. 

3. Mức phí bảo vệ môi trường được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi 

trường và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn. 

4. Ngu n thu từ phí bảo vệ môi trường được sử dụng cho hoạt động bảo vệ môi 

trường. 

Điều 149. Quỹ bảo vệ môi trường 

1. Quỹ bảo vệ môi trường là tổ chức tài chính được thành lập ở trung ương, ngành, 

lĩnh vực, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường. 

Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thành lập quỹ bảo vệ môi 

trường. 

2. Vốn hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường quốc gia và cấp tỉnh được hình thành 

từ các ngu n sau: 

a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

b) Phí bảo vệ môi trường; 

c) Các khoản b i thường cho Nhà nước về thiệt hại môi trường; 

d) Các khoản hỗ trợ, đóng góp, ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước. 

3. Thẩm quyền thành lập quỹ bảo vệ môi trường được quy định như sau: 

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập, tổ chức và hoạt động quỹ bảo vệ 

môi trường quốc gia, quỹ bảo vệ môi trường của Bộ, cơ quan ngang bộ, tập đoàn kinh tế, 

tổng công ty nhà nước; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập, tổ chức và hoạt động quỹ 

bảo vệ môi trường của mình; 

c) Tổ chức, cá nhân thành lập quỹ bảo vệ môi trường của mình và hoạt động theo 

điều lệ của quỹ. 

Điều 150. Phát triển dịch vụ môi trường 

1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp dịch vụ môi 

trường thông qua hình thức đấu thầu, cơ chế hợp tác công tư trong các lĩnh vực sau: 

a) Thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải; 

b) Quan trắc, phân tích môi trường, đánh giá tác động môi trường; 

c) Phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, công nghệ 

môi trường; 

d) Tư vấn, đào tạo, cung cấp thông tin về môi trường; 

đ) Giám định về môi trường đối với hàng hóa, máy móc, thiết bị, công nghệ; 

e) Giám định thiệt hại về môi trường  giám định sức khỏe môi trường; 

g) Các dịch vụ khác về bảo vệ môi trường. 

2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và  ôi trường chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ hướng dẫn thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điề     . Ư  đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường 
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1. Nhà nước ưu đãi, hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường sau: 

a) Xây dựng hệ thống xử l  nước thải sinh hoạt; 

b) Xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, khu 

chôn lấp chất thải; 

c) Xây dựng trạm quan trắc môi trường; 

d) Xây dựng cơ sở công nghiệp môi trường, công trình bảo vệ môi trường phục vụ 

lợi ích công cộng; 

đ) Sản xuất, kinh doanh sản phẩm thân thiện với môi trường; 

e) Chuyển đổi hoạt động của khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 152. Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ về bảo vệ môi trường 

1. Tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, chuyển giao, phát triển và ứng dụng khoa 

học và công nghệ về bảo vệ môi trường được hưởng ưu đãi và hỗ trợ. 

2. Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, phát triển và ứng dụng công nghệ về bảo vệ 

môi trường được ưu tiên g m: 

a) Nghiên cứu, chuyển giao, phát triển và ứng dụng công nghệ tái chế, tái sử dụng 

chất thải; 

b) Nghiên cứu, chuyển giao, phát triển và ứng dụng công nghệ thân thiện với môi 

trường và công nghệ khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm năng 

lượng, bảo t n thiên nhiên và đa dạng sinh học; 

c) Nghiên cứu, chuyển giao, phát triển và ứng dụng công nghệ xử lý chất thải, 

phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm; cải tạo, phục h i và cải thiện chất lượng môi trường; 

d) Nghiên cứu, chuyển giao, phát triển và ứng dụng công nghệ kiểm soát ô nhiễm, 

quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường và công nghệ dự báo, cảnh báo sớm các biến 

đổi môi trường; 

đ) Nghiên cứu xây dựng các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; 

e) Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp cải thiện sức khỏe môi trường, giảm thiểu 

tác hại của môi trường đối với con người. 

Điều 153. Phát triển công nghiệp môi trường 

Nhà nước đầu tư và có chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân phát triển công nghiệp 

môi trường; xây dựng đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật xử lý và tái chế chất thải; hình 

thành và phát triển các khu xử lý, tái chế chất thải tập trung; sản xuất, cung cấp thiết bị, 

sản phẩm phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường. 

Điều 154. Truyền thông, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường 

1. Phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường phải được thực hiện thường 

xuyên và rộng rãi. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường được 

khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. 

3. Bộ Tài nguyên và  ôi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan thông tin, truyền 

thông, báo chí có trách nhiệm truyền thông về pháp luật bảo vệ môi trường. 

4. Bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và  ôi trường, các cơ 

quan thông tin, truyền thông, báo chí có trách nhiệm truyền thông về bảo vệ môi trường 

thuộc lĩnh vực quản lý. 

Điều 155. Giáo dục về môi trường, đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường 
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1. Chương trình chính khóa của các cấp học phổ thông phải có nội dung giáo dục về 

môi trường. 

2. Nhà nước ưu tiên đào tạo ngu n nhân lực bảo vệ môi trường; khuyến khích mọi 

tổ chức, cá nhân tham gia giáo dục về môi trường và đào tạo ngu n nhân lực bảo vệ môi 

trường. 

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và  ôi trường quy định chi tiết chương trình giáo dục về môi trường và đào tạo 

ngu n nhân lực bảo vệ môi trường. 

Chương XVII  

HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Điều 156. Ký kết, gia nhập điề  ước quốc tế về môi trường 

Điều ước quốc tế có lợi cho việc bảo vệ môi trường toàn cầu, môi trường khu vực, 

môi trường trong nước và phù hợp với lợi ích, khả năng của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam được ưu tiên xem xét để ký kết, gia nhập. 

Điều 157. Bảo vệ môi trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 

1. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức và cá nhân chủ động đáp ứng yêu cầu 

về môi trường để nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ trên thị trường khu 

vực và quốc tế. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hội nhập kinh tế quốc tế có trách nhiệm 

phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đối với môi trường trong nước. 

Điều 158. Mở rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường 

1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân hợp tác với tổ chức, cá nhân nước 

ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả công 

tác bảo vệ môi trường trong nước; nâng cao vị trí, vai trò của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam về bảo vệ môi trường trong khu vực và quốc tế. 

2. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài đầu tư, hỗ trợ hoạt động đào tạo ngu n nhân lực, nghiên cứu 

khoa học, chuyển giao công nghệ, bảo t n thiên nhiên và các hoạt động khác trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường; phát triển và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các ngu n lực hợp tác 

quốc tế về bảo vệ môi trường. 

3. Nhà nước đẩy mạnh hợp tác với các nước láng giềng và khu vực để giải quyết 

các vấn đề quản lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường có liên quan. 

Chương XVIII 

THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, 

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ MÔI TRƯỜNG 

Điều 159. Trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện kiểm tra, thanh tra về bảo 

vệ môi trường 

1. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và  ôi trường tổ chức, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra về 

bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trên phạm vi cả nước. 

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an tổ chức, chỉ đạo kiểm tra, 

thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở, dự án, công trình thuộc phạm vi bí mật nhà 

nước về quốc phòng, an ninh. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra về bảo vệ 

môi trường theo quy định của pháp luật trên địa bàn. 

Điều 160. Xử lý vi phạm 
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1. Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm, suy 

thoái, sự cố môi trường, gây thiệt hại cho tổ chức và cá nhân khác, có trách nhiệm khắc 

phục ô nhiễm, phục h i môi trường, b i thường thiệt hại và xử l  theo quy định của Luật 

này và pháp luật có liên quan. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn gây phiền hà, nhũng nhiễu cho tổ chức, cá nhân, bao che cho người vi phạm pháp luật 

về bảo vệ môi trường hoặc thiếu trách nhiệm để xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường thì tùy 

tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

trường hợp gây thiệt hại phải b i thường theo quy định của pháp luật. 

Điều 161. Tranh chấp về môi trường 

1. Nội dung tranh chấp về môi trường g m: 

a) Tranh chấp về quyền, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng 

thành phần môi trường; 

b) Tranh chấp về xác định nguyên nhân gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; 

c) Tranh chấp về trách nhiệm xử lý, khắc phục hậu quả, b i thường thiệt hại do ô 

nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường. 

2. Các bên tranh chấp về môi trường g m: 

a) Tổ chức, cá nhân sử dụng thành phần môi trường có tranh chấp với nhau; 

b) Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng các thành phần môi trường và tổ chức, cá 

nhân có trách nhiệm cải tạo, phục h i khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái, b i 

thường thiệt hại về môi trường. 

3. Việc giải quyết tranh chấp về môi trường được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về giải quyết tranh chấp dân sự ngoài hợp đ ng và quy định của pháp luật có liên 

quan. 

4. Tranh chấp về môi trường trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam mà một hoặc các bên là tổ chức, cá nhân nước ngoài được giải quyết theo pháp luật 

của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp có quy định khác trong 

điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Điều 162. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về môi trường 

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, khởi kiện về hành vi vi phạm pháp luật bảo 

vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 

2. Cá nhân có quyền tố cáo vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với cơ quan, 

người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố cáo. 

3. Thời hiệu khởi kiện về môi trường được tính từ thời điểm tổ chức, cá nhân bị 

thiệt hại phát hiện được thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về môi trường của tổ chức, 

cá nhân khác. 

Chương XIX  

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG 

Điều 163. Thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường 

Thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường g m: 

1. Suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường; 

2. Thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của 

tổ chức, cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường 

gây ra. 
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Điều 164. Nguyên tắc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm 

môi trường 

1. Ô nhiễm môi trường và hậu quả do ô nhiễm môi trường phải được cơ quan quản 

l  nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu, điều tra và kết luận kịp thời. 

2. Hành vi gây ô nhiễm, suy thoái môi trường của tổ chức, cá nhân phải được phát 

hiện và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. 

3. Nguyên tắc xác định trách nhiệm cá nhân được quy định như sau: 

a) Người đứng đầu trực tiếp của tổ chức phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến hoạt động của tổ chức mình; 

b) Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường có trách nhiệm khắc phục 

hậu quả và b i thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra; 

c) Trường hợp cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường do thực hiện nhiệm vụ 

được tổ chức giao thì tổ chức phải chịu trách nhiệm b i thường thiệt hại theo quy định 

của pháp luật. 

Điề     . Xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường 

1. Sự suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường g m các mức độ sau: 

a) Có suy giảm; 

b) Suy giảm nghiêm trọng; 

c) Suy giảm đặc biệt nghiêm trọng. 

2. Việc xác định phạm vi, giới hạn môi trường bị suy giảm chức năng, tính hữu ích 

g m: 

a) Xác định giới hạn, diện tích của khu vực, vùng lõi bị suy giảm nghiêm trọng và 

đặc biệt nghiêm trọng; 

b) Xác định giới hạn, diện tích vùng đệm trực tiếp bị suy giảm; 

c) Xác định giới hạn, diện tích các vùng khác bị ảnh hưởng từ vùng lõi và vùng 

đệm. 

3. Việc xác định các thành phần môi trường bị suy giảm g m: 

a) Xác định số lượng thành phần môi trường bị suy giảm, loại hình hệ sinh thái, 

giống loài bị thiệt hại; 

b) Mức độ thiệt hại của từng thành phần môi trường, hệ sinh thái, giống loài. 

4. Việc tính chi phí thiệt hại về môi trường được quy định như sau: 

a) Chi phí thiệt hại trước mắt và lâu dài do sự suy giảm chức năng, tính hữu ích của 

các thành phần môi trường; 

b) Chi phí xử lý, cải tạo, phục h i môi trường; 

c) Chi phí giảm thiểu hoặc triệt tiêu ngu n gây thiệt hại; 

d) Thăm dò   kiến các đối tượng liên quan; 

đ) Tùy điều kiện cụ thể có thể áp dụng một trong những biện pháp quy định tại các 

điểm a, b, c và d khoản này để tính chi phí thiệt hại về môi trường, làm căn cứ để b i 

thường và giải quyết b i thường thiệt hại về môi trường. 

5. Việc xác định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường được 

tiến hành độc lập hoặc có sự phối hợp giữa bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại. 

Trường hợp mỗi bên hoặc các bên có yêu cầu thì cơ quan chuyên môn về bảo vệ 

môi trường có trách nhiệm tham gia hướng dẫn cách tính xác định thiệt hại hoặc chứng 

kiến việc xác định thiệt hại. 
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6. Việc xác định thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của con người, tài sản và lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, cá nhân do gây ô nhiễm, suy thoái môi trường được thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điề     . Giám định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi 

trường 

1. Giám định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường được 

thực hiện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân bị thiệt hại hoặc cơ quan giải quyết việc b i 

thường thiệt hại về môi trường. 

2. Căn cứ giám định thiệt hại g m h  sơ đòi b i thường thiệt hại, thông tin, số liệu, 

chứng cứ và căn cứ khác liên quan đến b i thường thiệt hại và đối tượng gây thiệt hại. 

3. Việc lựa chọn tổ chức giám định thiệt hại phải được sự đ ng thuận của bên đòi 

b i thường và bên phải b i thường  trường hợp các bên không thống nhất thì việc chọn tổ 

chức giám định thiệt hại do cơ quan được giao trách nhiệm giải quyết việc b i thường 

thiệt hại quyết định. 

Điều 167. Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường 

1. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thực hiện bảo hiểm 

trách nhiệm b i thường thiệt hại về môi trường. 

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

mua bảo hiểm trách nhiệm b i thường thiệt hại về môi trường. 

3. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây thiệt 

hại lớn cho môi trường phải mua bảo hiểm trách nhiệm b i thường thiệt hại về môi 

trường theo quy định của Chính phủ. 

Chương XX  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điề     . Điều khoản chuyển tiếp 

1. H  sơ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận để giải quyết theo thủ 

tục hành chính về môi trường trước ngày Luật này có hiệu lực thì được xử lý theo quy 

định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận. 

2. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép, giấy chứng nhận về môi trường theo quy 

định của Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 thì được tiếp tục thực hiện đến hết 

thời hạn ghi trong giấy phép, giấy chứng nhận đó. 

Điều 169. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này 

có hiệu lực. 

Điề    0.   y định chi tiết 

Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, 

kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014./. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

Nguyễn Sinh Hùng 
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4. LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

 

VĂN PHÒNG   ỐC HỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 53/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018 

L ẬT 
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, 

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Luật số 35/2018/QH/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2019. 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Luật Giao thông đường bộ1. 

Chương   

NHỮNG   Y ĐỊNH CH NG 

Điề   . Phạm vi điề  chỉnh 
Luật này quy định về quy tắc giao thông đường bộ  kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ  

phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ  vận tải đường bộ và quản l  nhà 

nước về giao thông đường bộ. 

Điề  2. Đối tượng áp dụng 
Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến giao thông đường bộ trên lãnh 

thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điề  3. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Đường bộ g m đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ. 

2. Công trình đường bộ g m đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, đ n tín hiệu, 

biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn, đảo giao thông, dải phân cách, cột cây 

số, tường, k , hệ thống thoát nước, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí và các công 

trình, thiết bị phụ trợ đường bộ khác. 

3. Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ g m công trình đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm 

dừng nghỉ và các công trình phụ trợ khác trên đường bộ phục vụ giao thông và hành lang 

an toàn đường bộ. 

4. Đất của đường bộ là phần đất trên đó công trình đường bộ được xây dựng và phần đất 

dọc hai bên đường bộ để quản l , bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ. 

5. Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép 

ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ. 

6. Phần đường xe chạy là phần của đường bộ được sử dụng cho phương tiện giao thông 

qua lại. 

7. Làn đường là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, 

có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn. 

8. Khổ giới hạn của đường bộ là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều 

rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua 

được an toàn. 

9. Đường phố là đường đô thị, g m lòng đường và h  phố. 

10. Dải phân cách là bộ phận của đường để phân chia mặt đường thành hai chiều xe chạy 

riêng biệt hoặc để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ. Dải phân cách g m 

loại cố định và loại di động. 

site://infile/Luat%20GTDB_files/Van%20ban%20hop%20nhat%2053-VBHN-VPQH%20hop%20nhat%20Luat%20Giao%20thong%20duong%20bo.htm#_ftn1


102 

 

11. Nơi đường giao nhau cùng mức (sau đây gọi là nơi đường giao nhau) là nơi hai hay 

nhiều đường bộ gặp nhau trên cùng một mặt phẳng, g m cả mặt bằng hình thành vị trí 

giao nhau đó. 

12. Đường cao tốc là đường dành cho xe cơ giới, có dải phân cách chia đường cho xe 

chạy hai chiều riêng biệt  không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác  được 

bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ, bảo đảm giao thông liên tục, an toàn, rút ngắn thời 

gian hành trình và chỉ cho xe ra, vào ở những điểm nhất định. 

13. Đường chính là đường bảo đảm giao thông chủ yếu trong khu vực. 

14. Đường nhánh là đường nối vào đường chính. 

15. Đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông đường bộ được 

các phương tiện giao thông đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao 

nhau, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên. 

16. Đường gom là đường để gom hệ thống đường giao thông nội bộ của các khu đô thị, 

công nghiệp, kinh tế, dân cư  thương mại - dịch vụ và các đường khác vào đường chính 

hoặc vào đường nhánh trước khi đấu nối vào đường chính. 

17. Phương tiện giao thông đường bộ g m phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, 

phương tiện giao thông thô sơ đường bộ. 

18. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) g m xe ô tô; máy 

kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe 

mô tô ba bánh  xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự. 

19. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (sau đây gọi là xe thô sơ) g m xe đạp (kể cả 

xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe 

tương tự. 

20. Xe máy chuyên dùng g m xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các 

loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có tham gia giao thông 

đường bộ. 

21. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ g m phương tiện giao thông đường bộ và 

xe máy chuyên dùng. 

22. Người tham gia giao thông g m người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham 

gia giao thông đường bộ  người điều khiển, dẫn dắt súc vật  người đi bộ trên đường bộ. 

23. Người điều khiển phương tiện g m người điều khiển xe cơ giới, xe thô sơ, xe máy 

chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. 

24. Người lái xe là người điều khiển xe cơ giới. 

25. Người điều khiển giao thông là cảnh sát giao thông  người được giao nhiệm vụ hướng 

dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi 

chung với đường sắt. 

26. Hành khách là người được chở trên phương tiện vận tải hành khách đường bộ, có trả 

tiền. 

27. Hành lý là vật phẩm mà hành khách mang theo trên cùng phương tiện hoặc gửi theo 

phương tiện khác. 

28. Hàng hóa là máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, nhiên liệu, hàng tiêu dùng, động vật 

sống và các động sản khác được vận chuyển bằng phương tiện giao thông đường bộ. 

29. Hàng nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi chở trên đường có khả 

năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh 

quốc gia. 

30. Vận tải đường bộ là hoạt động sử dụng phương tiện giao thông đường bộ để vận 

chuyển người, hàng hóa trên đường bộ. 

31. Người vận tải là tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện giao thông đường bộ để thực 

hiện hoạt động vận tải đường bộ. 

32. Cơ quan quản lý đường bộ là cơ quan thực hiện chức năng quản l  nhà nước chuyên 

ngành thuộc Bộ Giao thông vận tải  cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), Ủy ban nhân dân huyện, 
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quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện)  Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã). 

Điề   . Ng yên tắc hoạt động giao thông đường bộ 
1. Hoạt động giao thông đường bộ phải bảo đảm thông suốt, trật tự, an toàn, hiệu quả  góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. 

2. Phát triển giao thông đường bộ theo quy hoạch, từng bước hiện đại và đ ng bộ  gắn kết 

phương thức vận tải đường bộ với các phương thức vận tải khác. 

3. Quản l  hoạt động giao thông đường bộ được thực hiện thống nhất trên cơ sở phân 

công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn cụ thể, đ ng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các 

bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp. 

4. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân. 

5. Người tham gia giao thông phải có   thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc 

giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác. Chủ phương tiện và người điều 

khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn của 

phương tiện tham gia giao thông đường bộ. 

6.  ọi hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ phải được phát hiện, ngăn chặn 

kịp thời, xử l  nghiêm minh, đúng pháp luật. 

Điề   . Chính sách phát triển giao thông đường bộ 
1. Nhà nước tập trung các ngu n lực phát triển giao thông đường bộ, ưu tiên đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở vùng kinh tế trọng điểm, các thành phố, miền 

núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số  có chính sách huy động 

các ngu n lực để quản l , bảo trì đường bộ. 

2. Nhà nước có chính sách ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng  hạn chế sử 

dụng phương tiện giao thông cá nhân ở các thành phố. 

3. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài 

đầu tư, kinh doanh khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hoạt động vận tải 

đường bộ  nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và đào tạo ngu n nhân lực 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

Điề   .   y hoạch mạng lưới đường bộ2 
1. Quy hoạch mạng lưới đường bộ là quy hoạch ngành quốc gia, bao g m hệ thống đường 

quốc lộ và đường cao tốc, làm cơ sở để định hướng phát triển mạng lưới giao thông, xác 

định ngu n lực thực hiện trong quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. 

2. Việc lập quy hoạch mạng lưới đường bộ phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy 

hoạch và bảo đảm kết nối vận tải đường bộ với các phương thức vận tải khác. 

3. Bộ Giao thông vận tải tổ chức lập quy hoạch mạng lưới đường bộ trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập phương án phát triển mạng lưới đường bộ trong 

quy hoạch tỉnh căn cứ vào quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch vùng. 

Điề   a.   y hoạch kết cấ  hạ tầng giao thông đường bộ3 
1. Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, 

chuyên ngành, cụ thể hóa quy hoạch mạng lưới đường bộ, xác định phương án phát triển 

công trình đường bộ và các kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ khác theo từng tuyến 

đường bộ. 

2. Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bao g m các nội dung chủ yếu sau 

đây: 

a) Xác định hướng tuyến, các điểm khống chế chính, chiều dài, quy mô các tuyến đường 

bộ qua từng địa phương, từng vùng  xác định số lượng, quy mô, thông số kỹ thuật chủ 

yếu của các công trình chính g m cầu, hầm, bến phà trên tuyến đường bộ  xác định cụ thể 

các điểm giao cắt, hệ thống trạm dừng nghỉ, công trình phụ trợ khác  
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b) Phương án kết nối với các phương thức vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng 

hải, hàng không cho từng khu vực, từng tuyến đường  kết nối với hệ thống đô thị, khu 

kinh tế, khu du lịch, khu công nghiệp, khu chế xuất  

c) Xác định nhu cầu sử dụng đất, nhu cầu vốn đầu tư, lộ trình thực hiện quy hoạch theo 

thứ tự ưu tiên đầu tư  

d) Xây dựng giải pháp chi tiết để thực hiện quy hoạch. 

3. Thời kỳ quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là 10 năm, tầm nhìn là từ 20 

năm đến 30 năm. 

4. Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được rà soát theo định kỳ 05 năm để 

điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. 

5. Bộ Giao thông vận tải tổ chức lập quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trình 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

6. Việc công bố công khai quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về giao thông đường bộ. 

7. Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh 

giá và điều chỉnh quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

Điề   . T yên tr yền, phổ biến, giáo dục pháp l ật về giao thông đường bộ 
1. Cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về giao thông đường bộ thường xuyên, rộng rãi đến toàn dân. 

2. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ tại địa phương, 

có hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp đến đ ng bào các dân tộc thiểu số. 

3. Cơ quan quản l  nhà nước về giáo dục và đào tạo có trách nhiệm đưa pháp luật về giao 

thông đường bộ vào chương trình giảng dạy trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác 

phù hợp với từng ngành học, cấp học. 

4.  ặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của  ặt trận có trách nhiệm phối 

hợp với cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân 

thực hiện pháp luật về giao thông đường bộ. 

5. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

giao thông đường bộ cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động khác 

thuộc thẩm quyền quản l . 

Thành viên trong gia đình có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở thành viên 

khác chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ. 

Điề   . Các hành vi bị nghiêm cấm 
1. Phá hoại đường, cầu, hầm, bến phà đường bộ, đ n tín hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, 

gương cầu, dải phân cách, hệ thống thoát nước và các công trình, thiết bị khác thuộc kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

2. Đào, khoan, xẻ đường trái phép  đặt, để chướng ngại vật trái phép trên đường  đặt, rải 

vật nhọn, đổ chất gây trơn trên đường  để trái phép vật liệu, phế thải, thải rác ra đường  

mở đường, đấu nối trái phép vào đường chính  lấn, chiếm hoặc sử dụng trái phép đất của 

đường bộ, hành lang an toàn đường bộ  tự   tháo mở nắp cống, tháo dỡ, di chuyển trái 

phép hoặc làm sai lệch công trình đường bộ. 

3. Sử dụng lòng đường, lề đường, h  phố trái phép. 

4. Đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ. 

5. Thay đổi tổng thành, linh kiện, phụ kiện xe cơ giới để tạm thời đạt tiêu chuẩn kỹ thuật 

của xe khi đi kiểm định. 

6. Đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng. 

7. Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy. 

8. Điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi 

thở có n ng độ c n. 
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Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có n ng độ c n vượt quá 50 miligam/100 

mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở. 

9. Điều khiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định. 

Điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ không có chứng chỉ b i 

dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe 

máy chuyên dùng. 

10. Giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe 

tham gia giao thông đường bộ. 

11. Điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu. 

12. Bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ, bấm còi hơi, sử 

dụng đ n chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư, trừ các xe được quyền ưu tiên đang đi 

làm nhiệm vụ theo quy định của Luật này. 

13. Lắp đặt, sử dụng còi, đ n không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ 

giới  sử dụng thiết bị âm thanh gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. 

14. Vận chuyển hàng cấm lưu thông, vận chuyển trái phép hoặc không thực hiện đầy đủ 

các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm, động vật hoang dã. 

15. Đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách; bắt ép hành khách sử dụng dịch 

vụ ngoài   muốn; chuyển tải, xuống khách hoặc các hành vi khác nhằm trốn tránh phát 

hiện xe chở quá tải, quá số người quy định. 

16. Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy 

định. 

17. Bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm. 

18. Khi có điều kiện mà cố   không cứu giúp người bị tai nạn giao thông. 

19. Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người bị nạn và người gây tai nạn. 

20. Lợi dụng việc xảy ra tai nạn giao thông để hành hung, đe dọa, xúi giục, gây sức ép, 

làm mất trật tự, cản trở việc xử l  tai nạn giao thông. 

21. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp của bản thân hoặc người khác để vi phạm 

pháp luật về giao thông đường bộ. 

22. Sản xuất, sử dụng trái phép hoặc mua, bán biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. 

23. Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, hành vi khác gây nguy hiểm cho người 

và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. 

Chương II 

  Y TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

Điề  9.   y tắc ch ng 
1. Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, 

phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ. 

2. Xe ô tô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ng i hàng ghế phía trước trong 

xe ô tô phải thắt dây an toàn. 

Điề   0. Hệ thống báo hiệ  đường bộ 
1. Hệ thống báo hiệu đường bộ g m hiệu lệnh của người điều khiển giao thông  tín hiệu 

đ n giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, rào chắn. 

2. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông quy định như sau: 

a) Tay giơ thẳng đứng để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở các hướng dừng lại  

b) Hai tay hoặc một tay dang ngang để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía 

trước và ở phía sau người điều khiển giao thông phải dừng lại  người tham gia giao thông 

ở phía bên phải và bên trái của người điều khiển giao thông được đi  

c) Tay phải giơ về phía trước để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía sau và 

bên phải người điều khiển giao thông phải dừng lại  người tham gia giao thông ở phía 

trước người điều khiển giao thông được rẽ phải  người tham gia giao thông ở phía bên trái 

người điều khiển giao thông được đi tất cả các hướng  người đi bộ qua đường phải đi sau 

lưng người điều khiển giao thông. 

3. Tín hiệu đ n giao thông có ba màu, quy định như sau: 
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a) Tín hiệu xanh là được đi  

b) Tín hiệu đỏ là cấm đi  

c) Tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì 

được đi tiếp  trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc 

độ, chú   quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường. 

4. Biển báo hiệu đường bộ g m năm nhóm, quy định như sau: 

a) Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm  

b) Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra  

c) Biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh phải thi hành  

d) Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết  

đ) Biển phụ đề thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu 

lệnh và biển chỉ dẫn. 

5. Vạch kẻ đường là vạch chỉ sự phân chia làn đường, vị trí hoặc hướng đi, vị trí dừng lại. 

6. Cọc tiêu hoặc tường bảo vệ được đặt ở mép các đoạn đường nguy hiểm để hướng dẫn 

cho người tham gia giao thông biết phạm vi an toàn của nền đường và hướng đi của 

đường. 

7. Rào chắn được đặt ở nơi đường bị thắt hẹp, đầu cầu, đầu cống, đầu đoạn đường cấm, 

đường cụt không cho xe, người qua lại hoặc đặt ở những nơi cần điều khiển, kiểm soát sự 

đi lại. 

8. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể về báo hiệu đường bộ. 

Điề    . Chấp hành báo hiệ  đường bộ 
1. Người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu 

đường bộ. 

2. Khi có người điều khiển giao thông thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu 

lệnh của người điều khiển giao thông. 

3. Tại nơi có biển báo hiệu cố định lại có báo hiệu tạm thời thì người tham gia giao thông 

phải chấp hành hiệu lệnh của báo hiệu tạm thời. 

4. Tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải 

quan sát, giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua 

đường. 

Những nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải 

quan sát, nếu thấy người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường thì phải giảm 

tốc độ, nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường bảo đảm 

an toàn. 

Điề   2. Tốc độ xe và khoảng cách giữa các xe 
1. Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải tuân thủ quy định về tốc độ 

xe chạy trên đường và phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của 

mình  ở nơi có biển báo "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" phải giữ khoảng cách không nhỏ 

hơn số ghi trên biển báo. 

2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ xe và việc đặt biển báo tốc độ  tổ 

chức thực hiện đặt biển báo tốc độ trên các tuyến quốc lộ. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc đặt biển báo tốc độ trên các 

tuyến đường do địa phương quản lý. 

Điề   3. Sử dụng làn đường 
1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân 

làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được 

chuyển làn đường ở những nơi cho phép  khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước 

và phải bảo đảm an toàn. 

2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên 

phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái. 

3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về 

bên phải. 
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Điề    . Vượt xe 
1. Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đ n hoặc còi  trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 

giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn. 

2. Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy 

ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác 

và đã tránh về bên phải. 

3. Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước 

phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt 

qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt. 

4. Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt 

bên phải: 

a) Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái  

b) Khi xe điện đang chạy giữa đường  

c) Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được. 

5. Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây: 

a) Không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này  

b) Trên cầu hẹp có một làn xe  

c) Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế  

d) Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt  

đ) Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt  

e) Xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. 

Điề    . Ch yển hướng xe 
1. Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu 

báo hướng rẽ. 

2. Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải 

nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành 

riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi 

quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác. 

3. Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay 

đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe. 

4. Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu 

cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao 

nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che 

khuất. 

Điề    . Lùi xe 
1. Khi lùi xe, người điều khiển phải quan sát phía sau, có tín hiệu cần thiết và chỉ khi nào 

thấy không nguy hiểm mới được lùi. 

2. Không được lùi xe ở khu vực cấm dừng, trên phần đường dành cho người đi bộ qua 

đường, nơi đường bộ giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, nơi tầm 

nhìn bị che khuất, trong hầm đường bộ, đường cao tốc. 

Điề    . Tránh xe đi ngược chiề  
1. Trên đường không phân chia thành hai chiều xe chạy riêng biệt, hai xe đi ngược chiều 

tránh nhau, người điều khiển phải giảm tốc độ và cho xe đi về bên phải theo chiều xe 

chạy của mình. 

2. Các trường hợp nhường đường khi tránh nhau quy định như sau: 

a) Nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ tránh 

hơn phải vào vị trí tránh, nhường đường cho xe kia đi  

b) Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc; 

c) Xe nào có chướng ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe không có chướng 

ngại vật đi trước. 

3. Xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau không được dùng đến chiếu xa. 

Điề    . Dừng xe, đỗ xe trên đường bộ 
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1. Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng 

thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực 

hiện công việc khác. 

2. Đỗ xe là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian. 

3. Người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ phải thực hiện quy 

định sau đây: 

a) Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết; 

b) Cho xe dừng, đỗ ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy  

trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì phải cho xe dừng, đỗ sát mép đường 

phía bên phải theo chiều đi của mình  

c) Trường hợp trên đường đã xây dựng nơi dừng xe, đỗ xe hoặc quy định các điểm dừng 

xe, đỗ xe thì phải dừng, đỗ xe tại các vị trí đó  

d) Sau khi đỗ xe, chỉ được rời khỏi xe khi đã thực hiện các biện pháp an toàn  nếu xe đỗ 

chiếm một phần đường xe chạy phải đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm ở phía trước và 

phía sau xe để người điều khiển phương tiện khác biết  

đ) Không mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an 

toàn; 

e) Khi dừng xe, không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái; 

g) Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải được ch n bánh. 

4. Người điều khiển phương tiện không được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí sau đây: 

a) Bên trái đường một chiều  

b) Trên các đoạn đường cong và gần đầu dốc tầm nhìn bị che khuất  

c) Trên cầu, gầm cầu vượt  

d) Song song với một xe khác đang dừng, đỗ; 

đ) Trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường  

e) Nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau  

g) Nơi dừng của xe bu t  

h) Trước cổng và trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức  

i) Tại nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe  

k) Trong phạm vi an toàn của đường sắt  

l) Che khuất biển báo hiệu đường bộ. 

Điề   9. Dừng xe, đỗ xe trên đường phố 
Người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường phố phải tuân theo quy định 

tại Điều 18 của Luật này và các quy định sau đây: 

1. Phải cho xe dừng, đỗ sát theo lề đường, h  phố phía bên phải theo chiều đi của mình  

bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, h  phố quá 0,25 mét và không gây cản 

trở, nguy hiểm cho giao thông. Trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí 

cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường tối thiểu 20 mét. 

2. Không được dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, trên miệng cống thoát nước, miệng 

hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước. 

Không được để phương tiện giao thông ở lòng đường, h  phố trái quy định. 

Điề  20. Xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ 
1. Hàng hóa xếp trên xe phải gọn gàng, chằng buộc chắc chắn, không để rơi vãi dọc 

đường, không kéo lê hàng hóa trên mặt đường và không cản trở việc điều khiển xe. 

2. Khi xếp hàng hóa vượt phía trước và phía sau xe thì ban ngày phải có cờ báo hiệu màu 

đỏ, ban đêm hoặc khi trời tối phải có đ n đỏ báo hiệu. 

3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể việc xếp hàng hóa trên phương tiện 

giao thông đường bộ. 

Điề  2 . Trường hợp chở người trên xe ô tô chở hàng 
1. Chỉ được chở người trên xe ô tô chở hàng trong các trường hợp sau đây: 
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a) Chở người đi làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai hoặc thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp  

chở cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang nhân dân đi làm nhiệm vụ  chở người bị nạn 

đi cấp cứu; 

b) Chở công nhân duy tu, bảo dưỡng đường bộ  chở người đi thực hành lái xe trên xe tập 

lái  chở người diễu hành theo đoàn; 

c) Giải tỏa người ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc trong trường hợp khẩn cấp khác theo 

quy định của pháp luật. 

2. Xe ô tô chở người trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này phải có thùng 

cố định, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. 

Điề  22.   yền ư  tiên của một số loại xe 
1. Những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất 

kỳ hướng nào tới theo thứ tự: 

a) Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ  

b) Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường  

c) Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; 

d) Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm 

nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật  

đ) Đoàn xe tang. 

2. Xe quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này khi đi làm nhiệm vụ phải có tín 

hiệu còi, cờ, đ n theo quy định  không bị hạn chế tốc độ  được phép đi vào đường ngược 

chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đ n đỏ và chỉ phải tuân theo 

chỉ dẫn của người điều khiển giao thông. 

Chính phủ quy định cụ thể tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. 

3. Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh 

chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không 

được gây cản trở xe được quyền ưu tiên. 

Điề  23.   a phà, q a cầ  phao 
1. Khi đến bến phà, cầu phao, các xe phải xếp hàng trật tự, đúng nơi quy định, không làm 

cản trở giao thông. 

2. Khi xuống phà, đang ở trên phà và khi lên bến, mọi người phải xuống xe, trừ người 

điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, người bệnh, người già yếu và người khuyết 

tật. 

3. Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải xuống phà trước, xe thô sơ, người đi bộ xuống 

phà sau  khi lên bến, người đi bộ lên trước, các phương tiện giao thông lên sau theo 

hướng dẫn của người điều khiển giao thông. 

4. Thứ tự ưu tiên qua phà, qua cầu phao quy định như sau: 

a) Các xe được quyền ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật này  

b) Xe chở thư báo  

c) Xe chở thực phẩm tươi sống  

d) Xe chở khách công cộng. 

Trong trường hợp các xe cùng loại ưu tiên đến bến phà, cầu phao thì xe nào đến trước 

được qua trước. 

Điề  2 . Nhường đường tại nơi đường giao nha  
Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và 

nhường đường theo quy định sau đây: 

1. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường 

cho xe đi đến từ bên phải  

2. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi 

bên trái; 

3. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường 

nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường 

đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới. 
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Điề  2 . Đi trên đoạn đường bộ giao nha  cùng mức với đường sắt, cầ  đường bộ đi 

ch ng với đường sắt 
1. Trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với 

đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt được quyền ưu tiên đi trước. 

2. Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt có đ n tín hiệu, rào chắn và 

chuông báo hiệu, khi đ n tín hiệu màu đỏ đã bật sáng, có tiếng chuông báo hiệu, rào chắn 

đang dịch chuyển hoặc đã đóng, người tham gia giao thông đường bộ phải dừng lại phía 

phần đường của mình và cách rào chắn một khoảng cách an toàn  khi đ n tín hiệu đã tắt, 

rào chắn mở hết, tiếng chuông báo hiệu ngừng mới được đi qua. 

3. Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt chỉ có đ n tín hiệu hoặc chuông 

báo hiệu, khi đ n tín hiệu màu đỏ đã bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người tham 

gia giao thông đường bộ phải dừng ngay lại và giữ khoảng cách tối thiểu 5 mét tính từ ray 

gần nhất; khi đ n tín hiệu đã tắt hoặc tiếng chuông báo hiệu ngừng mới được đi qua. 

4. Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt không có đ n tín hiệu, rào chắn và 

chuông báo hiệu, người tham gia giao thông đường bộ phải quan sát cả hai phía, khi thấy 

chắc chắn không có phương tiện đường sắt đang đi tới mới được đi qua, nếu thấy có 

phương tiện đường sắt đang đi tới thì phải dừng lại và giữ khoảng cách tối thiểu 5 mét 

tính từ ray gần nhất và chỉ khi phương tiện đường sắt đã đi qua mới được đi. 

5. Khi phương tiện tham gia giao thông đường bộ bị hư hỏng tại nơi đường bộ giao nhau 

cùng mức với đường sắt hoặc trong phạm vi an toàn đường sắt thì người điều khiển 

phương tiện phải bằng mọi cách nhanh nhất đặt báo hiệu trên đường sắt cách tối thiểu 500 

mét về hai phía để báo cho người điều khiển phương tiện đường sắt và tìm cách báo cho 

người quản l  đường sắt, nhà ga nơi gần nhất, đ ng thời phải bằng mọi biện pháp nhanh 

chóng đưa phương tiện ra khỏi phạm vi an toàn đường sắt. 

6. Những người có mặt tại nơi phương tiện tham gia giao thông đường bộ bị hư hỏng trên 

đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt có trách nhiệm giúp đỡ người điều 

khiển phương tiện đưa phương tiện ra khỏi phạm vi an toàn đường sắt. 

Điề  2 . Giao thông trên đường cao tốc 
1. Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng trên đường cao tốc ngoài việc tuân 

thủ các quy tắc giao thông quy định tại Luật này còn phải thực hiện các quy định sau đây: 

a) Khi vào đường cao tốc phải có tín hiệu xin vào và phải nhường đường cho xe đang 

chạy trên đường, khi thấy an toàn mới cho xe nhập vào dòng xe ở làn đường sát mép 

ngoài, nếu có làn đường tăng tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi vào làn 

đường của đường cao tốc; 

b) Khi ra khỏi đường cao tốc phải thực hiện chuyển dần sang làn đường phía bên phải, 

nếu có làn đường giảm tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi 

đường cao tốc  

c) Không được cho xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp và phần lề đường  

d) Không được cho xe chạy quá tốc độ tối đa và dưới tốc độ tối thiểu ghi trên biển báo 

hiệu, sơn kẻ trên mặt đường. 

2. Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải cho xe chạy cách nhau một 

khoảng cách an toàn ghi trên biển báo hiệu. 

3. Chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định  trường hợp buộc phải dừng xe, đỗ xe không 

đúng nơi quy định thì người lái xe phải đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy, nếu không 

thể được thì phải báo hiệu để người lái xe khác biết. 

4. Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và máy kéo  xe máy chuyên dùng có tốc 

độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h không được đi vào đường cao tốc, trừ người, phương tiện, 

thiết bị phục vụ việc quản l , bảo trì đường cao tốc. 

Điề  2 . Giao thông trong hầm đường bộ 
Người điều khiển phương tiện trong hầm đường bộ ngoài việc tuân thủ các quy tắc giao 

thông quy định tại Luật này còn phải thực hiện các quy định sau đây: 
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1. Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải bật đ n  xe thô sơ phải bật đ n hoặc có vật phát 

sáng báo hiệu  

2. Chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định. 

Điề  2 . Tải trọng và khổ giới hạn của đường bộ 
1. Người điều khiển phương tiện phải tuân thủ các quy định về tải trọng, khổ giới hạn của 

đường bộ và chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Trường hợp đặc biệt, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ, xe bánh xích 

gây hư hại mặt đường có thể được lưu hành trên đường nhưng phải được cơ quan quản l  

đường bộ có thẩm quyền cấp giấy phép và phải thực hiện các biện pháp bắt buộc để bảo 

vệ đường bộ, bảo đảm an toàn giao thông. 

3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và 

công bố về tải trọng, khổ giới hạn của quốc lộ  quy định việc cấp giấy phép lưu hành cho 

xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ, xe bánh xích gây hư hại mặt đường. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ do 

địa phương quản lý. 

Điề  29. Xe kéo xe và xe kéo rơ moóc 
1.  ột xe ô tô chỉ được kéo theo một xe ô tô hoặc xe máy chuyên dùng khác khi xe này 

không tự chạy được và phải bảo đảm các quy định sau đây: 

a) Xe được kéo phải có người điều khiển và hệ thống lái của xe đó phải còn hiệu lực  

b) Việc nối xe kéo với xe được kéo phải bảo đảm chắc chắn, an toàn  trường hợp hệ thống 

hãm của xe được kéo không còn hiệu lực thì xe kéo nhau phải nối bằng thanh nối cứng  

c) Phía trước của xe kéo và phía sau của xe được kéo phải có biển báo hiệu. 

2. Xe kéo rơ moóc phải có tổng trọng lượng lớn hơn tổng trọng lượng của rơ moóc hoặc 

phải có hệ thống hãm có hiệu lực cho rơ moóc. 

3. Không được thực hiện các hành vi sau đây: 

a) Xe kéo rơ moóc, xe kéo sơ mi rơ moóc kéo thêm rơ moóc hoặc xe khác  

b) Chở người trên xe được kéo; 

c) Kéo theo xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô. 

Điề  30. Người điề  khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy 
1. Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ những 

trường hợp sau thì được chở tối đa hai người: 

a) Chở người bệnh đi cấp cứu  

b) Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật  

c) Trẻ em dưới 14 tuổi. 

2. Người điều khiển, người ng i trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy 

phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách. 

3. Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực 

hiện các hành vi sau đây: 

a) Đi xe dàn hàng ngang; 

b) Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác  

c) Sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính  

d) Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang, vác và chở vật c ng kềnh  

đ) Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, bằng hai bánh đối với 

xe ba bánh; 

e) Hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông. 

4. Người ng i trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao 

thông không được thực hiện các hành vi sau đây: 

a)  ang, vác vật c ng kềnh  

b) Sử dụng ô  

c) Bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác  

d) Đứng trên yên, giá đ o hàng hoặc ng i trên tay lái; 

đ) Hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông. 
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Điề  3 . Người điề  khiển, người ngồi trên xe đạp, người điề  khiển xe thô sơ khác 
1. Người điều khiển xe đạp chỉ được chở một người, trừ trường hợp chở thêm một trẻ em 

dưới 7 tuổi thì được chở tối đa hai người. 

Người điều khiển xe đạp phải thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 30 của Luật này  người 

ng i trên xe đạp khi tham gia giao thông phải thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 30 của 

Luật này. 

2. Người điều khiển, người ng i trên xe đạp máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng 

quy cách. 

3. Người điều khiển xe thô sơ khác phải cho xe đi hàng một, nơi có phần đường dành cho 

xe thô sơ thì phải đi đúng phần đường quy định  khi đi ban đêm phải có báo hiệu ở phía 

trước và phía sau xe, Người điều khiển xe súc vật kéo phải có biện pháp bảo đảm vệ sinh 

trên đường. 

4. Hàng hóa xếp trên xe thô sơ phải bảo đảm an toàn, không gây cản trở giao thông và che 

khuất tầm nhìn của người điều khiển. 

Điề  32. Người đi bộ 
1. Người đi bộ phải đi trên h  phố, lề đường  trường hợp đường không có h  phố, lề 

đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường. 

2. Người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có đ n tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc 

có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn. 

3. Trường hợp không có đ n tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho 

người đi bộ thì người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm 

an toàn và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường. 

4. Người đi bộ không được vượt qua dải phân cách, không đu bám vào phương tiện giao 

thông đang chạy  khi mang vác vật c ng kềnh phải bảo đảm an toàn và không gây trở 

ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. 

5. Trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường đô thị, đường thường xuyên có xe cơ giới qua lại 

phải có người lớn dắt  mọi người có trách nhiệm giúp đỡ trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua 

đường. 

Điề  33. Người kh yết tật, người già yế  tham gia giao thông 
1. Người khuyết tật sử dụng xe lăn không có động cơ được đi trên h  phố và nơi có vạch 

kẻ đường dành cho người đi bộ. 

2. Người khiếm thị khi đi trên đường bộ phải có người dắt hoặc có công cụ để báo hiệu 

cho người khác nhận biết đó là người khiếm thị. 

3.  ọi người có trách nhiệm giúp đỡ người khuyết tật, người già yếu khi đi qua đường. 

Điề  3 . Người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ 
1. Người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ phải cho súc vật đi sát mép đường và bảo đảm 

vệ sinh trên đường  trường hợp cần cho súc vật đi ngang qua đường thì phải quan sát và 

chỉ được đi qua đường khi có đủ điều kiện an toàn. 

2. Không được dẫn dắt súc vật đi vào phần đường dành cho xe cơ giới. 

Điề  3 . Các hoạt động khác trên đường bộ 
1. Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, điều hành, lễ hội trên đường bộ thực hiện theo 

quy định sau đây: 

a) Cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng đường bộ để tiến hành hoạt động văn hóa, thể 

thao, diễu hành, lễ hội phải được cơ quan quản l  đường bộ có thẩm quyền thống nhất 

bằng văn bản về phương án bảo đảm giao thông trước khi xin phép tổ chức các hoạt động 

trên theo quy định của pháp luật  

b) Trường hợp cần hạn chế giao thông hoặc cấm đường thì cơ quan quản l  đường bộ 

phải ra thông báo phương án phân lu ng giao thông  cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng 

đường bộ quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải thực hiện việc đăng tải thông báo 

trên các phương tiện thông tin đại chúng và thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an 

toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ  
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c) Ủy ban nhân dân nơi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội có trách 

nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương tổ chức việc phân lu ng, bảo đảm giao 

thông tại khu vực diễn ra hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội. 

2. Không được thực hiện các hành vi sau đây: 

a) Họp chợ, mua, bán hàng hóa trên đường bộ  

b) Tụ tập đông người trái phép trên đường bộ  

c) Thả rông súc vật trên đường bộ  

d) Phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản hoặc để vật khác trên đường bộ  

đ) Đặt biển quảng cáo trên đất của đường bộ  

e) Lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo hoặc thiết bị khác làm giảm sự chú ý, gây nhầm lẫn 

nội dung biển báo hiệu hoặc gây cản trở người tham gia giao thông  

g) Che khuất biển báo hiệu, đ n tín hiệu giao thông  

h) Sử dụng bàn trượt, pa-tanh, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy  

i) Hành vi khác gây cản trở giao thông. 

Điề  3 . Sử dụng đường phố và các hoạt động khác trên đường phố 
1. Lòng đường và h  phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông. 

2. Các hoạt động khác trên đường phố phải thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 35 

của Luật này, trường hợp đặc biệt, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, h  phố 

vào mục đích khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không được làm ảnh 

hưởng đến trật tự, an toàn giao thông. 

3. Không được thực hiện các hành vi sau đây: 

a) Các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật này  

b) Đổ rác hoặc phế thải không đúng nơi quy định; 

c) Xây, đặt bục, bệ trái phép trên đường. 

Điề  3 . Tổ chức giao thông và điề  khiển giao thông 
1. Tổ chức giao thông g m các nội dung sau đây: 

a) Phân làn, phân lu ng, phân tuyến và quy định thời gian đi lại cho người và phương tiện 

tham gia giao thông đường bộ  

b) Quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ, cấm 

quay đầu xe  lắp đặt báo hiệu đường bộ  

c) Thông báo khi có sự thay đổi về việc phân lu ng, phân tuyến, thời gian đi lại tạm thời 

hoặc lâu dài  thực hiện các biện pháp ứng cứu khi có sự cố xảy ra và các biện pháp khác 

về đi lại trên đường bộ để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. 

2. Trách nhiệm tổ chức giao thông quy định như sau: 

a) Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên hệ thống 

quốc lộ  

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên các hệ 

thống đường bộ thuộc phạm vi quản l . 

3. Trách nhiệm điều khiển giao thông của cảnh sát giao thông như sau: 

a) Chỉ huy, điều khiển giao thông trên đường  hướng dẫn, bắt buộc người tham gia giao 

thông chấp hành quy tắc giao thông; 

b) Khi có tình huống gây ách tắc giao thông hoặc có yêu cầu cần thiết khác về bảo đảm an 

ninh, trật tự được tạm thời đình chỉ đi lại ở một số đoạn đường nhất định, phân lại lu ng, 

phân lại tuyến và nơi tạm dừng xe, đỗ xe. 

Điề  3 . Trách nhiệm của cá nhân, cơ q an, tổ chức khi xảy ra tai nạn giao thông. 
1. Người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn có 

trách nhiệm sau đây: 

a) Dừng ngay phương tiện  giữ nguyên hiện trường  cấp cứu người bị nạn và phải có mặt 

khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu  

b) Ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp 

người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị 
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nạn đi cấp cứu hoặc vì l  do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với 

cơ quan công an nơi gần nhất  

c) Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền. 

2. Những người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn có trách nhiệm sau đây: 

a) Bảo vệ hiện trường  

b) Giúp đỡ, cứu chữa kịp thời người bị nạn  

c) Báo tin ngay cho cơ quan công an, y tế hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất  

d) Bảo vệ tài sản của người bị nạn  

đ) Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Người điều khiển phương tiện khác khi đi qua nơi xảy ra vụ tai nạn có trách nhiệm chở 

người bị nạn đi cấp cứu. Các xe được quyền ưu tiên, xe chở người được hưởng quyền ưu 

đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự không bắt buộc thực hiện quy định tại khoản này. 

4. Cơ quan công an khi nhận được tin về vụ tai nạn có trách nhiệm cử người tới ngay hiện 

trường để điều tra vụ tai nạn, phối hợp với cơ quan quản l  đường bộ và Ủy ban nhân dân 

địa phương bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. 

5. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn có trách nhiệm kịp thời thông báo cho cơ 

quan công an, y tế đến để xử l , giải quyết vụ tai nạn  tổ chức cứu chữa, giúp đỡ người bị 

nạn, bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của người bị nạn  trường hợp có người chết mà 

không rõ tung tích, không có thân nhân hoặc thân nhân không có khả năng chôn cất thì 

sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã hoàn tất các công việc theo quy định của 

pháp luật và đ ng ý cho chôn cất, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức chôn 

cất. 

Trường hợp vụ tai nạn vượt quá khả năng giải quyết, Ủy ban nhân dân cấp xã phải kịp 

thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên. 

6. Bộ Công an có trách nhiệm thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về tai 

nạn giao thông đường bộ, cung cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp 

luật. 

Chương III 

KẾT CẤ  HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

Điề  39. Phân loại đường bộ 
1.  ạng lưới đường bộ được chia thành sáu hệ thống, g m quốc lộ, đường tỉnh, đường 

huyện, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng, quy định như sau: 

a) Quốc lộ là đường nối liền Thủ đô Hà Nội với trung tâm hành chính cấp tỉnh  đường nối 

liền trung tâm hành chính cấp tỉnh từ ba địa phương trở lên; đường nối liền từ cảng biển 

quốc tế, cảng hàng không quốc tế đến các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên đường 

bộ  đường có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng, khu 

vực  

b) Đường tỉnh là đường nối trung tâm hành chính của tỉnh với trung tâm hành chính của 

huyện hoặc trung tâm hành chính của tỉnh lân cận  đường có vị trí quan trọng đối với sự 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 

c) Đường huyện là đường nối trung tâm hành chính của huyện với trung tâm hành chính 

của xã, cụm xã hoặc trung tâm hành chính của huyện lân cận  đường có vị trí quan trọng 

đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện  

d) Đường xã là đường nối trung tâm hành chính cửa xã với các thôn, làng, ấp, bản và đơn 

vị tương đương hoặc đường nối với các xã lân cận  đường có vị trí quan trọng đối với sự 

phát triển kinh tế - xã hội của xã; 

đ) Đường đô thị là đường trong phạm vi địa giới hành chính nội thành, nội thị  

e) Đường chuyên dùng là đường chuyên phục vụ cho việc vận chuyển, đi lại của một 

hoặc một số cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Thẩm quyền phân loại và điều chỉnh các hệ thống đường bộ quy định như sau: 

a) Hệ thống quốc lộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định  
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b) Hệ thống đường tỉnh, đường đô thị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 

sau khi thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải (đối với đường tỉnh) và thỏa thuận với Bộ 

Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng (đối với đường đô thị)  

c) Hệ thống đường huyện, đường xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định 

sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đ ng    

d) Hệ thống đường chuyên dùng do cơ quan, tổ chức, cá nhân có đường chuyên dùng 

quyết định sau khi có   kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải đối với đường chuyên dùng đấu nối vào quốc lộ  ý kiến chấp thuận bằng văn bản của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đường chuyên dùng đấu nối vào đường tỉnh, 

đường đô thị, đường huyện  ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện đối với đường chuyên dùng đấu nối vào đường xã. 

Điề   0. Đặt tên, số hiệ  đường bộ 
1. Đường bộ được đặt tên hoặc số hiệu như sau: 

a) Tên đường được đặt tên danh nhân, người có công hoặc tên di tích, sự kiện lịch sử, văn 

hóa, tên địa danh hoặc tên theo tập quán  số hiệu đường được đặt theo số tự nhiên k m 

theo chữ cái nếu cần thiết  trường hợp đường đô thị trùng với quốc lộ thì sử dụng cả tên 

đường đô thị và tên, số hiệu quốc lộ  

b) Tên, số hiệu đường bộ tham gia vào mạng lưới đường bộ trong khu vực, đường bộ 

quốc tế thực hiện theo thỏa thuận giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan. Đường bộ 

kết nối vào mạng lưới đường bộ trong khu vực, đường bộ quốc tế thì sử dụng cả ten, số 

hiệu đường trong nước và tên, số hiệu đường trong khu vực, đường bộ quốc tế. 

2. Việc đặt tên, số hiệu đường bộ do cơ quan có thẩm quyền phân loại đường bộ quyết 

định  riêng đường đô thị, đường tỉnh, việc đặt tên do Hội đ ng nhân dân cấp tỉnh quyết 

định trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp. 

3. Chính phủ quy định cụ thể việc đặt tên, số hiệu đường bộ. 

Điề    . Tiê  ch ẩn kỹ th ật đường bộ 
1. Đường bộ được chia theo cấp kỹ thuật g m đường cao tốc và các cấp kỹ thuật khác. 

2. Đường bộ xây dựng mới phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của từng cấp đường  các 

tuyến đường bộ đang khai thác chưa vào cấp phải được cải tạo, nâng cấp để đạt tiêu 

chuẩn kỹ thuật của cấp đường phù hợp  đối với đường chuyên dùng còn phải áp dụng cả 

tiêu chuẩn riêng theo quy định của pháp luật. 

3. Trách nhiệm của các bộ quy định như sau: 

a) Bộ Giao thông vận tải xây dựng, hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn kỹ thuật các cấp 

đường  

b) Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia các cấp đường. 

4. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đường bộ của nước ngoài thì phải được chấp 

thuận của cơ quan quản l  nhà nước có thẩm quyền. 

Điề   2.   ỹ đất dành cho kết cấ  hạ tầng giao thông đường bộ 
1. Quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được xác định tại quy hoạch kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định và quản l  quỹ đất 

dành cho dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy hoạch đã được 

phê duyệt. 

2. Tỷ lệ quỹ đất giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị phải bảo đảm từ 16% đến 

26%. Chính phủ quy định cụ thể tỷ lệ quỹ đất phù hợp với loại đô thị. 

Điề   3. Phạm vi đất dành cho đường bộ 
1. Phạm vi đất dành cho đường bộ g m đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường 

bộ. 

2. Trong phạm vi đất dành cho đường bộ, không được xây dựng các công trình khác, trừ 

một số công trình thiết yếu không thể bố trí ngoài phạm vi đó nhưng phải được cơ quan 

có thẩm quyền cho phép, g m công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, công trình phục 

vụ quản l , khai thác đường bộ, công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát 

nước, xăng, dầu, khí. 
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3. Trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ, ngoài việc thực hiện quy định tại 

khoản 2 Điều này, được tạm thời sử dụng vào mục đích nông nghiệp, quảng cáo nhưng 

không được làm ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường bộ. Việc đặt 

biển quảng cáo trên đất hành lang an toàn đường bộ phải được cơ quan quản l  đường bộ 

có thẩm quyền đ ng   bằng văn bản. 

4. Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang an 

toàn đường bộ thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và 

không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ. 

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ 

thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc 

phục được thì Nhà nước thu h i đất và b i thường theo quy định của pháp luật. 

5. Chính phủ quy định cụ thể phạm vi đất dành cho đường bộ, việc sử dụng, khai thác đất 

hành lang an toàn đường bộ và việc xây dựng các công trình thiết yếu trong phạm vi đất 

dành cho đường bộ. 

Điề    . Bảo đảm yê  cầ  kỹ th ật và an toàn giao thông của công trình đường bộ 
1. Công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp và cải tạo phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ 

thuật và điều kiện an toàn giao thông cho người, phương tiện tham gia giao thông đường 

bộ, trong đó có người đi bộ và người khuyết tật. Đường đô thị xây dựng phải có h  phố, 

phần đường, cầu vượt, hầm và tổ chức giao thông cho người đi bộ, người khuyết tật đi lại 

an toàn, thuận tiện. 

2. Công trình đường bộ phải được thẩm định về an toàn giao thông từ khi lập dự án, thiết 

kế, thi công, trước và trong quá trình khai thác. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư có 

trách nhiệm tiếp thu kết quả thẩm định an toàn giao thông để phê duyệt bổ sung vào dự 

án. 

3. Khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại - dịch vụ và 

công trình khác phải có hệ thống đường gom được xây dựng ngoài hành lang an toàn 

đường bộ  bảo đảm khoảng cách với quốc lộ theo quy định của Chính phủ. 

4. Việc đấu nối được quy định như sau: 

a) Trường hợp có đường nhánh thì đường gom phải nối vào đường nhánh  

b) Trường hợp đường nhánh, đường gom nối trực tiếp vào đường chính thì điểm đấu nối 

phải được cơ quan quản l  nhà nước có thẩm quyền về đường bộ cho phép từ khi lập dự 

án và thiết kế  

c) Việc đấu nối các đường từ khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu 

thương mại - dịch vụ và công trình khác vào đường bộ theo quy định của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải. 

5. Bên cạnh tuyến quốc lộ đi qua khu dân cư phải có đường gom để phục vụ yêu cầu dân 

sinh. 

Điề    . Công trình báo hiệ  đường bộ 
1. Công trình báo hiệu đường bộ bao g m: 

a) Đ n tín hiệu giao thông  

b) Biển báo hiệu  

c) Cọc tiêu, rào chắn hoặc tường bảo vệ  

d) Vạch kẻ đường  

đ) Cột cây số  

e) Công trình báo hiệu khác. 

2. Đường bộ trước khi đưa vào khai thác phải được lắp đặt đầy đủ công trình báo hiệu 

đường bộ theo thiết kế được phê duyệt. 

3. Không được gắn vào công trình báo hiệu đường bộ các nội dung không liên quan tới   

nghĩa, mục đích của công trình báo hiệu đường bộ. 

Điề    . Đầ  tư xây dựng, khai thác kết cấ  hạ tầng giao thông đường bộ 
1. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là việc đầu tư xây dựng mới, 

nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 
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2.4 Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải phù hợp với quy 

hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quy hoạch 

vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt  tuân thủ trình tự quản l  đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp 

luật  bảo đảm quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật, cảnh quan, bảo vệ môi trường và bảo t n 

đa dạng sinh học. 

3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài được đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật. 

4. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền chủ trì tổ chức giải phóng mặt bằng theo đúng 

quyết định thu h i đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tạo điều kiện thuận lợi cho 

tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ. 

5. Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sau khi xây dựng, nâng cấp, cải tạo phải được cơ 

quan có thẩm quyền nghiệm thu, quyết định đưa vào khai thác theo quy định. 

Điề    . Thi công công trình trên đường bộ đang khai thác 
1. Thi công công trình trên đường bộ đang khai thác chỉ được tiến hành khi có giấy phép 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thực hiện theo đúng nội dung của giấy phép và quy 

định của pháp luật về xây dựng. 

2. Trong quá trình thi công, đơn vị thi công phải bố trí báo hiệu, rào chắn tạm thời tại nơi 

thi công và thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. 

3. Thi công công trình trên đường đô thị phải tuân thủ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 

này và các quy định sau đây: 

a) Chỉ được đào đường để sửa chữa công trình hoặc xây dựng mới hầm kỹ thuật dọc theo 

đường hoặc ngang qua đường nhưng phải có kế hoạch hàng năm thống nhất được với cơ 

quan quản l  đường bộ, trừ trường hợp có sự cố đột xuất; 

b) Phải có phương án thi công và thời gian thi công thích hợp với đặc điểm từng đường 

phố để không gây ùn tắc giao thông  

c) Khi thi công xong phải hoàn trả phần đường theo nguyên trạng  đối với công trình 

ngầm phải lập h  sơ hoàn công và chuyển cho cơ quan quản l  đường bộ. 

4. Đơn vị thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn 

theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Điề    .   ản lý, bảo trì đường bộ 
1. Bảo trì đường bộ là thực hiện các công việc bảo dưỡng và sửa chữa đường bộ nhằm 

duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật của đường đang khai thác. 

2. Đường bộ đưa vào khai thác phải được quản l , bảo trì với các nội dung sau đây: 

a) Theo dõi tình trạng công trình đường bộ  tổ chức giao thông  kiểm tra, thanh tra việc 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ  

b) Bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất. 

3. Trách nhiệm tổ chức quản l , bảo trì đường bộ quy định như sau: 

a) Hệ thống quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm  

b) Hệ thống đường tỉnh, đường đô thị do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm. 

Việc quản l , bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 

định  

c) Đường chuyên dùng, đường không do Nhà nước quản l  khai thác, đường được đầu tư 

xây dựng không bằng ngu n vốn từ ngân sách nhà nước do chủ đầu tư tổ chức quản l , 

bảo trì theo quy định. 

4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc quản l , bảo trì đường bộ. 

Điề   9. Ng ồn tài chính cho q ản lý, bảo trì đường bộ 
1. Ngu n tài chính để quản l , bảo trì hệ thống quốc lộ và đường địa phương được bảo 

đảm từ quỹ bảo trì đường bộ. 
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Ngu n tài chính để quản lý, bảo trì đường chuyên dùng, đường không do Nhà nước quản 

lý khai thác, đường được đầu tư xây dựng không bằng ngu n vốn từ ngân sách nhà nước 

do tổ chức, cá nhân quản l  khai thác chịu trách nhiệm. 

2. Quỹ bảo trì đường bộ được hình thành từ các ngu n sau đây: 

a) Ngân sách nhà nước phân bổ hàng năm  

b) Các ngu n thu liên quan đến sử dụng đường bộ và các ngu n thu khác theo quy định 

của pháp luật. 

3. Chính phủ quy định cụ thể việc lập, quản l  và sử dụng quỹ bảo trì đường bộ ở trung 

ương và địa phương. 

Điề   0. Xây dựng đoạn đường giao nha  cùng mức giữa đường bộ với đường sắt 
Việc xây dựng đoạn đường giao nhau cùng mức giữa đường bộ với đường sắt phải được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép  có thiết kế bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và 

điều kiện an toàn giao thông được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy 

định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

Điề    . Bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm th  phí 

đường bộ 
1. Trong đô thị, khi xây dựng trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, trung tâm thương 

mại - dịch vụ, văn hóa và khu dân cư phải xây dựng đủ nơi đỗ xe phù hợp với quy mô của 

công trình. 

2.5 Bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ phải xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật. 

3.6 Trạm thu phí là nơi thực hiện việc thu phí phương tiện tham gia giao thông đường bộ, 

được xây dựng theo dự án đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hoạt 

động của trạm thu phí phải bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. 

4.7 Trạm kiểm tra tải trọng xe là nơi cơ quan quản l  đường bộ thực hiện việc thu thập, 

phân tích, đánh giá tác động của tải trọng xe, khổ giới hạn xe đến an toàn đường bộ; kiểm 

tra, xử l  vi phạm đối với xe quá khổ giới hạn, quá tải trọng cho phép của đường bộ và xe 

bánh xích lưu hành trên đường bộ, được xây dựng theo quyết định của cơ quan có thẩm 

quyền. 

5. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quy chuẩn kỹ thuật bến xe, bãi đỗ xe, 

trạm dừng nghỉ, trạm thu phí, trạm kiểm tra tải trọng xe  quy định về tổ chức, hoạt động 

của trạm thu phí, trạm kiểm tra tải trọng xe. 

Điề   2. Bảo vệ kết cấ  hạ tầng giao thông đường bộ 
1. Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ g m hoạt động bảo đảm an toàn và tuổi 

thọ của công trình đường bộ, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử l  hành vi xâm 

phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ g m đất của đường bộ, hành lang an 

toàn đường bộ, phần trên không, phần dưới mặt đất, phần dưới mặt nước có liên quan đến 

an toàn công trình và an toàn giao thông đường bộ. 

2. Tổ chức, cá nhân được phép xây dựng, cải tạo, mở rộng, bảo trì công trình và tiến hành 

hoạt động khác trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải thực hiện 

theo quy định của pháp luật. 

3. Đơn vị quản l  công trình đường bộ có trách nhiệm bảo đảm an toàn kỹ thuật của công 

trình, liên đới chịu trách nhiệm đối với tai nạn giao thông xảy ra do chất lượng quản l , 

bảo trì công trình  trường hợp phát hiện công trình bị hư hỏng hoặc có nguy cơ gây mất 

an toàn giao thông thì phải xử l , sửa chữa kịp thời, có biện pháp phòng, chống và khắc 

phục kịp thời hậu quả do thiên tai gây ra đối với công trình đường bộ. 

4. Trách nhiệm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quy định như sau: 

a) Bộ Giao thông vận tải tổ chức và hướng dẫn thực hiện việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ  kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản l , 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ  

b) Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng công an kiểm tra, xử l  vi phạm pháp luật về 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo thẩm quyền  
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c) Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong 

phạm vi địa phương  bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ theo quy định của 

pháp luật  

d) Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 

phối hợp bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ  

đ) Chính phủ quy định việc phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân về 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

5. Người nào phát hiện công trình đường bộ bị hư hỏng hoặc bị xâm hại, hành lang an 

toàn đường bộ bị lấn chiếm phải kịp thời báo cho Ủy ban nhân dân, cơ quan quản l  

đường bộ hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để xử l   trường hợp cần thiết có biện pháp 

báo hiệu ngay cho người tham gia giao thông biết. Khi nhận được tin báo, cơ quan có 

trách nhiệm phải nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục để bảo đảm giao thông 

thông suốt, an toàn. 

Chương IV 

PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

Điề   3. Điề  kiện tham gia giao thông của xe cơ giới 
1. Xe ô tô đúng kiểu loại được phép tham gia giao thông phải bảo đảm các quy định về 

chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau đây: 

a) Có đủ hệ thống hãm có hiệu lực  

b) Có hệ thống chuyển hướng có hiệu lực  

c) Tay lái của xe ô tô ở bên trái của xe  trường hợp xe ô tô của người nước ngoài đăng k  

tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam thực hiện theo quy 

định của Chính phủ  

d) Có đủ đ n chiếu sáng gần và xa, đ n soi biển số, đ n báo hãm, đ n tín hiệu  

đ) Có bánh lốp đúng kích cỡ và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại xe  

e) Có đủ gương chiếu hậu và các trang bị, thiết bị khác bảo đảm tầm nhìn cho người điều 

khiển  

g) Kính chắn gió, kính cửa là loại kính an toàn  

h) Có còi với âm lượng đúng quy chuẩn kỹ thuật  

i) Có đủ bộ phận giảm thanh, giảm khói và các trang bị, thiết bị khác bảo đảm khí thải, 

tiếng  n theo quy chuẩn môi trường  

k) Các kết cấu phải đủ độ bền và bảo đảm tính năng vận hành ổn định. 

2. Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy đúng kiểu loại được phép tham gia 

giao thông phải bảo đảm các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, h, i và k khoản 1 Điều này. 

3. Xe cơ giới phải đăng k  và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 

4. Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối với xe cơ giới. 

5. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường của xe cơ giới được phép tham gia giao thông, trừ xe cơ giới của quân đội, 

công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. 

Điề    . Cấp, th  hồi đăng ký và biển số xe cơ giới 
1. Xe cơ giới có ngu n gốc hợp pháp, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường theo quy định của Luật này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 

đăng k  và biển số. 

2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định và tổ chức cấp, thu h i đăng k , biển số các loại xe cơ 

giới  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và tổ chức cấp, thu h i đăng k , biển số các loại 

xe cơ giới của quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng. 

Điề    . Bảo đảm q y định về chất lượng an toàn kỹ th ật và bảo vệ môi trường của 

xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ 
1. Việc sản xuất, lắp ráp, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng và nhập khẩu xe cơ giới tham gia 

giao thông đường bộ phải tuân theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường. Không được cải tạo các xe ô tô khác thành xe ô tô chở khách. 
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2. Chủ phương tiện không được tự thay đổi kết cấu, tổng thành, hệ thống, của xe không 

đúng với thiết kế của nhà chế tạo hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt. 

3. Xe ô tô và rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô tham gia giao thông đường bộ 

phải được kiểm tra định kỳ về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (sau đây gọi là kiểm 

định). 

4. Người đứng đầu cơ sở đăng kiểm và người trực tiếp thực hiện việc kiểm định phải chịu 

trách nhiệm về việc xác nhận kết quả kiểm định. 

5. Chủ phương tiện, người lái xe ô tô chịu trách nhiệm duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật 

của phương tiện theo tiêu chuẩn quy định khi tham gia giao thông đường bộ giữa hai kỳ 

kiểm định. 

6. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện, tiêu chuẩn và cấp giấy phép cho 

cơ sở đăng kiểm xe cơ giới  quy định và tổ chức thực hiện kiểm định xe cơ giới. Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định và tổ chức kiểm định xe cơ giới 

của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. 

Điề    . Điề  kiện tham gia giao thông của xe thô sơ 
1. Khi tham gia giao thông, xe thô sơ phải bảo đảm điều kiện an toàn giao thông đường 

bộ. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ 

tại địa phương mình. 

Điề    . Điề  kiện tham gia giao thông của xe máy ch yên dùng 
1. Bảo đảm các quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau đây: 

a) Có đủ hệ thống hãm có hiệu lực  

b) Có hệ thống chuyển hướng có hiệu lực  

c) Có đ n chiếu sáng  

d) Bảo đảm tầm nhìn cho người điều khiển  

d) Các bộ phận chuyên dùng phải lắp đặt đúng vị trí, chắc chắn, bảo đảm an toàn khi di 

chuyển  

e) Bảo đảm khí thải, tiếng  n theo quy chuẩn môi trường. 

2. Có đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 

3. Hoạt động trong phạm vi quy định, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công 

trình đường bộ khi di chuyển. 

4. Việc sản xuất, lắp ráp, cải tạo, sửa chữa và nhập khẩu xe máy chuyên dùng phải tuân 

theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

5. Chủ phương tiện và người điều khiển xe máy chuyên dùng chịu trách nhiệm duy trì 

tình trạng an toàn kỹ thuật và kiểm định theo quy định đối với xe máy chuyên dùng khi 

tham gia giao thông đường bộ. 

6. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường, cấp, thu h i đăng k , biển số  quy định danh mục xe máy chuyên dùng 

phải kiểm định và tổ chức việc kiểm định  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định và tổ chức việc cấp, thu h i đăng k , biển số và kiểm định xe máy 

chuyên dùng của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. 

Chương V 

NGƯỜI ĐIỀ  KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

Điề    . Điề  kiện của người lái xe tham gia giao thông 
1. Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khỏe quy định tại Điều 60 của 

Luật này và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cấp. 

Người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái và có giáo 

viên bảo trợ tay lái. 

2. Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau: 

a) Đăng ký xe; 
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b) Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định lại Điều 59 của Luật 

này; 

c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới 

quy định tại Điều 55 của Luật này  

d) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 

Điề   9. Giấy phép lái xe 
1. Căn cứ vào kiểu loại, công suất động cơ, tải trọng và công dụng của xe cơ giới, giấy 

phép lái xe được phân thành giấy phép lái xe không thời hạn và giấy phép lái xe có thời 

hạn. 

2. Giấy phép lái xe không thời hạn bao g m các hạng sau đây: 

a) Hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm
3
 đến dưới 

175 cm
3
; 

b) Hạng A2 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 175 cm
3
 trở lên 

và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1; 

c) Hạng A3 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh, các loại xe quy định cho giấy phép lái xe 

hạng A1 và các xe tương tự. 

3. Người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dừng cho người khuyết tật được cấp giấy 

phép lái xe hạng A1. 

4. Giấy phép lái xe có thời hạn g m các hạng sau đây: 

a) Hạng A4 cấp cho người lái máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg  

b) Hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ 

ng i  xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg  

c) Hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ng i  

xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg  

d) Hạng C cấp cho người lái xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên và các 

loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng B1, B2; 

đ) Hạng D cấp cho người lái xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ng i và các loại xe quy 

định cho các giấy phép lái xe hạng B1, B2, C; 

e) Hạng E cấp cho người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ng i và các loại xe quy định 

cho các giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D; 

g) Giấy phép lái xe hạng FB2, FD, FE cấp cho người lái xe đã có giấy phép lái xe hạng 

B2, D, E để lái các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng này khi kéo rơ moóc 

hoặc xe ô tô chở khách nối toa  hạng FC cấp cho người lái xe đã có giấy phép lái xe hạng 

C để lái các loại xe quy định cho hạng C khi kéo rơ moóc, đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc. 

5. Giấy phép lái xe có giá trị sử dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và lãnh thổ của 

nước hoặc vùng lãnh thổ mà Việt Nam k  cam kết công nhận giấy phép lái xe của nhau. 

Điề   0. T ổi, sức khỏe của người lái xe 
1. Độ tuổi của người lái xe quy định như sau: 

a) Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm
3
; 

b) Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi-

lanh từ 50 cm
3
 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự  xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải 

dưới 3.500 kg  xe ô tô chở người đến 9 chỗ ng i  

c) Người đủ 21 tuổi trở lên được lái xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên  

lái xe hạng B2 kéo rơ moóc (FB2)  

d) Người đủ 24 tuổi trở lên được lái xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ng i  lái xe hạng 

C kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc (FC); 

đ) Người đủ 27 tuổi trở lên được lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ng i  lái xe hạng D kéo 

rơ moóc (FD)  

e) Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ng i là 50 tuổi đối với nữ và 55 

tuổi đối với nam. 

2. Người lái xe phải có sức khỏe phù hợp với loại xe, công dụng của xe. Bộ trưởng Bộ Y 

tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe 
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của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ 

sở y tế khám sức khỏe của người lái xe. 

Điề    . Đào tạo lái xe, sát hạch để cấp giấy phép lái xe 
1. Cơ sở đào tạo lái xe là loại hình cơ sở dạy nghề, phải có đủ điều kiện về lớp học, sân 

tập lái, xe tập lái, đội ngũ giáo viên, giáo trình, giáo án và phải được giấy cấp phép theo 

quy định. 

2. Cơ sở đào tạo lái xe phải thực hiện đúng nội dung và chương trình quy định cho từng 

loại, hạng giấy phép lái xe. 

3. Người có nhu cầu được cấp giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3, A4, B1 phải được đào 

tạo. Người có nhu cầu được cấp giấy phép lái xe hạng B2, C, D, E và các giấy phép lái xe 

hạng F phải được đào tạo tập trung tại cơ sở đào tạo. 

4. Việc đào tạo để nâng hạng giấy phép lái xe thực hiện cho những trường hợp sau đây: 

a) Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng B1 lên hạng B2; 

b) Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng B2 lên hạng C hoặc lên hạng D  

c) Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng C lên hạng D hoặc lên hạng E  

d) Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng D lên hạng E  

đ) Nâng hạng giấy phép lái xe từ các hạng B2, C, D, E lên các hạng giấy phép lái các xe 

tương ứng có kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc. 

5. Người có nhu cầu được đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe theo quy định tại khoản 4 

Điều này còn phải có đủ thời gian và số ki-lô-mét lái xe an toàn quy định cho từng hạng 

giấy phép lái xe  người có nhu cầu được đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng D, E 

tối thiểu phải có trình độ văn hóa trung học cơ sở. 

6. Việc đào tạo lái xe ô tô chở người từ 10 chỗ ng i trở lên và lái xe kéo rơ moóc chỉ 

được thực hiện bằng hình thức đào tạo nâng hạng với các điều kiện quy định tại khoản 4 

và khoản 5 Điều này. 

7.8 Việc sát hạch để cấp giấy phép lái xe ô tô phải thực hiện tại các trung tâm sát hạch lái 

xe. Các trung tâm sát hạch lái xe phải có đủ cơ sở vật chất - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sát 

hạch lái xe theo quy định. 

8. Người sát hạch lái xe phải có thẻ sát hạch viên theo quy định và phải chịu trách nhiệm 

về kết quả sát hạch của mình. 

9. Người đã qua đào tạo và đạt kết quả kỳ sát hạch được cấp giấy phép lái xe đúng hạng 

đã trúng tuyển. 

Trường hợp giấy phép lái xe có thời hạn, trước khi hết thời hạn sử dụng người lái xe phải 

khám sức khỏe và làm các thủ tục theo quy định để được đổi giấy phép lái xe. 

10. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện, tiêu chuẩn và cấp giấy phép cho 

cơ sở đào tạo  quy định hình thức, nội dung, chương trình đào tạo  sát hạch và cấp, đổi, 

thu h i giấy phép lái xe  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 

cơ sở đào tạo, tổ chức đào tạo, sát hạch và cấp, đổi, thu h i giấy phép lái xe cho lực lượng 

quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 

Điề   2. Điề  kiện của người điề  khiển xe máy ch yên dùng tham gia giao thông 
1. Người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khỏe 

phù hợp với ngành nghề lao động và có chứng chỉ b i dưỡng kiến thức pháp luật về giao 

thông đường bộ, bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng do cơ sở đào tạo 

người điều khiển xe máy chuyên dùng cấp. 

2. Người điều khiển xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông phải mang theo các 

giấy tờ sau đây: 

a) Đăng k  xe  

b) Chứng chỉ b i dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng hoặc chứng chỉ 

điều khiển xe máy chuyên dùng  

c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy 

chuyên dùng quy định tại Điều 57 của Luật này. 

Điề   3. Điề  kiện của người điề  khiển xe thô sơ tham gia giao thông 
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1. Có sức khỏe bảo đảm điều khiển xe an toàn. 

2. Hiểu biết quy tắc giao thông đường bộ. 

Chương VI 

VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ 

Mục  . HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ 

Điề    . Hoạt động vận tải đường bộ 
1. Hoạt động vận tải đường bộ g m hoạt động vận tải không kinh doanh và hoạt động 

kinh doanh vận tải đường bộ. Kinh doanh vận tải đường bộ là ngành nghề kinh doanh có 

điều kiện theo quy định của pháp luật. 

2. Kinh doanh vận tải đường bộ g m kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải 

hàng hóa. 

3.9 (được bãi bỏ) 

Điề    . Thời gian làm việc của người lái xe ô tô 
1. Thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được quá 10 giờ trong một ngày và 

không được lái xe liên tục quá 4 giờ. 

2. Người vận tải và người lái xe ô tô chịu trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 1 

Điều này. 

Điề    . Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 
1. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô bao g m: 

a) Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có xác định bến đi, bến đến với lịch 

trình, hành trình nhất định  

b) Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe bu t theo tuyến cố định có các điểm dừng đón, 

trả khách và xe chạy theo biểu đ  vận hành với cự ly, phạm vi hoạt động nhất định; 

c) Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có lịch trình và hành trình theo yêu cầu 

của hành khách  cước tính theo đ ng h  tính tiền  

d) Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đ ng không theo tuyến cố định được thực 

hiện theo hợp đ ng vận tải  

đ) Kinh doanh vận tải khách du lịch theo tuyến, chương trình và địa điểm du lịch. 

2. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô bao g m: 

a) Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường  

b) Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe taxi tải  

c) Kinh doanh vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng  

d) Kinh doanh vận tải hàng nguy hiểm. 

3. Chính phủ quy định cụ thể về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

Điề    . Điề  kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 
1. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Đăng k  kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật  

b) Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình 

thức kinh doanh  phương tiện kinh doanh vận tải phải gắn thiết bị giám sát hành trình của 

xe theo quy định của Chính phủ  

c) Bảo đảm số lượng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phù hợp với phương án kinh doanh 

và phải có hợp đ ng lao động bằng văn bản  nhân viên phục vụ trên xe phải được tập 

huấn nghiệp vụ kinh doanh vận tải, an toàn giao thông  không được sử dụng người lái xe 

đang trong thời kỳ bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật  

d) Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trình 

độ chuyên môn về vận tải  

đ) Có nơi đỗ xe phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo 

đảm yêu cầu về trật tự, an toàn, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường. 

2. Chỉ các doanh nghiệp, hợp tác xã mới được kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến 

cố định, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe bu t, bằng xe taxi và phải có đủ các điều 

kiện sau đây: 
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a) Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này  

b) Có bộ phận quản l  các điều kiện về an toàn giao thông; 

c) Đăng k  tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với cơ quan có thẩm quyền 

và phải niêm yết công khai. 

3. Chỉ các doanh nghiệp, hợp tác xã mới được kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-

ten-nơ và phải có đủ các điều kiện quy định lại khoản 1, điểm b khoản 2 Điều này. 

4. Chính phủ quy định cụ thể điều kiện và việc cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe 

ô tô. 

Điề    . Vận tải hành khách bằng xe ô tô 
1. Người vận tải, người lái xe khách phải chấp hành các quy định sau đây: 

a) Đón, trả hành khách đúng nơi quy định  

b) Không chở hành khách trên mui, trong khoang chở hành l  hoặc để hành khách đu, 

bám bên ngoài xe; 

c) Không chở hàng nguy hiểm, hàng có mùi hôi thối hoặc động vật, hàng hóa khác có ảnh 

hưởng đến sức khỏe của hành khách  

d) Không chở hành khách, hành lý, hàng hóa vượt quá trọng tải, số người theo quy định  

e) Không để hàng hóa trong khoang chở hành khách  có biện pháp giữ gìn vệ sinh trong 

xe. 

2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản l  hoạt động vận tải 

hành khách bằng xe ô tô. 

Điề   9.   yền và nghĩa vụ của người kinh doanh vận tải hành khách 
1. Người kinh doanh vận tải hành khách có các quyền sau đây: 

a) Thu cước, phí vận tải  

b) Từ chối vận chuyển trước khi phương tiện rời bến xe, rời vị trí đón, trả hành khách 

theo hợp đ ng vận chuyển những người đã có vé hoặc người trong danh sách hợp đ ng có 

hành vi gây rối trật tự công cộng, gây cản trở công việc của người kinh doanh vận tải, ảnh 

hưởng đến sức khỏe, tài sản của người khác, gian lận vé hoặc hành khách đang bị dịch 

bệnh nguy hiểm. 

2. Người kinh doanh vận tải hành khách có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện đầy đủ các cam kết về chất lượng vận tải, hợp đ ng vận tải  

b) Mua bảo hiểm cho hành khách  phí bảo hiểm được tính vào giá vé hành khách  

c) Giao vé, chứng từ thu cước, phí vận tải cho hành khách  

d) B i thường thiệt hại do người làm công, người đại diện gây ra trong khi thực hiện công 

việc được người kinh doanh vận tải giao  

đ) Chịu trách nhiệm về hậu quả mà người làm công, người đại diện gây ra do thực hiện 

yêu cầu của người kinh doanh vận tải trái quy định của Luật này. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về vé và chứng từ thu cước, phí vận tải hành khách. 

Điề   0. Trách nhiệm của người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận tải 

hành khách 
1. Kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn của xe trước khi khởi hành. 

2. Có thái độ văn minh, lịch sự, hướng dẫn hành khách ng i đúng nơi quy định. 

3. Kiểm tra việc sắp xếp, chằng buộc hành l , hàng hóa bảo đảm an toàn. 

4. Có biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của hành khách đi xe, giữ gìn trật tự, 

vệ sinh trong xe. 

5. Đóng cửa lên xuống của xe trước và trong khi xe chạy. 

Điề    .   yền và nghĩa vụ của hành khách 
1. Hành khách có các quyền sau đây: 

a) Được vận chuyển theo đúng hợp đ ng vận tải, cam kết của người kinh doanh vận tải về 

chất lượng vận tải  

b) Được miễn cước hành lý với trọng lượng không quá 20 kg và với kích thước phù hợp 

với thiết kế của xe  
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c) Được từ chối chuyến đi trước khi phương tiện khởi hành và được trả lại tiền vé theo 

quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

2. Hành khách có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Mua vé và trả cước, phí vận tải hành l  mang theo quá mức quy định  

b) Có mặt tại nơi xuất phát đúng thời gian đã thỏa thuận  chấp hành quy định về vận 

chuyển  thực hiện đúng hướng dẫn của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe về các quy định 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông  

c) Không mang theo hành lý, hàng hóa mà pháp luật cấm lưu thông. 

Điề   2. Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 
1. Việc vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô phải chấp hành các quy định sau đây: 

a) Hàng vận chuyển trên xe phải được xếp đặt gọn gàng và chằng buộc chắc chắn  

b) Khi vận chuyển hàng rời phải che đậy, không để rơi vãi. 

2. Không được thực hiện các hành vi sau đây: 

a) Chở hàng vượt quá trọng tải thiết kế và quá kích thước giới hạn cho phép của xe  

b) Chở người trong thùng xe, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này. 

3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản l  hoạt động vận tải 

hàng hóa bằng xe ô tô. 

Điề   3.   yền và nghĩa vụ của người kinh doanh vận tải hàng hóa 
1. Người kinh doanh vận tải hàng hóa có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu người thuê vận tải cung cấp thông tin cần thiết về hàng hóa để ghi vào giấy 

vận chuyển và có quyền kiểm tra tính xác thực của thông tin đó; 

b) Yêu cầu người thuê vận tải thanh toán đủ cước, phí vận tải và chi phí phát sinh; yêu 

cầu người thuê vận tải b i thường thiệt hại do vi phạm thỏa thuận trong hợp đ ng  

c) Từ chối vận chuyển nếu người thuê vận tải không giao hàng hóa theo thỏa thuận trong 

hợp đ ng  

d) Yêu cầu giám định hàng hóa khi cần thiết. 

2. Người kinh doanh vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Cung cấp phương tiện đúng loại, thời gian, địa điểm và giao hàng hóa cho người nhận 

hàng theo thỏa thuận trong hợp đ ng  

b) Hướng dẫn xếp, dỡ hàng hóa trên phương tiện  

c) B i thường thiệt hại cho người thuê vận tải do mất mát, hư hỏng hàng hóa xảy ra trong 

quá trình vận tải từ lúc nhận hàng đến lúc giao hàng, trừ trường hợp miễn b i thường thiệt 

hại theo quy định của pháp luật  

d) B i thường thiệt hại do người làm công, người đại diện gây ra trong khi thực hiện công 

việc được người kinh doanh vận tải giao  

đ) Chịu trách nhiệm về hậu quả mà người làm công, người đại diện gây ra do thực hiện 

yêu cầu của người kinh doanh vận tải trái quy định của Luật này. 

3. Chính phủ quy định giới hạn trách nhiệm của người kinh doanh vận tải hàng hóa. 

Điề    .   yền và nghĩa vụ của người th ê vận tải hàng hóa 
1. Người thuê vận tải hàng hóa có các quyền sau đây  

a) Từ chối xếp hàng hóa lên phương tiện mà phương tiện đó không đúng thỏa thuận trong 

hợp đ ng  

b) Yêu cầu người kinh doanh vận tải giao hàng đúng thời gian, địa điểm đã thỏa thuận 

trong hợp đ ng  

c) Yêu cầu người kinh doanh vận tải b i thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

2. Người thuê vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ sau đây  

a) Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hợp pháp về hàng hóa trước khi giao hàng hóa cho người kinh 

doanh vận tải  đóng gói hàng hóa đúng quy cách, ghi k  hiệu, mà hiệu hàng hóa đầy đủ, 

rõ ràng  giao hàng hóa cho người kinh doanh vận tải đúng thời gian, địa điểm và nội dung 

khác ghi trong giấy gửi hàng; 

b) Thanh toán đủ cước, phí vận tải và chi phí phát sinh cho người kinh doanh vận tải hàng 

hóa; 
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c) Cử người áp tải hàng hóa trong quá trình vận tải đối với loại hàng hóa bắt buộc phải có 

người áp tải. 

Điề    .   yền và nghĩa vụ của người nhận hàng 
1. Người nhận hàng có các quyền sau đây: 

a) Nhận và kiểm tra hàng hóa nhận được theo giấy vận chuyển hoặc chứng từ tương 

đương khác  

b) Yêu cầu người kinh doanh vận tải thanh toán chi phí phát sinh do giao hàng chậm  

c) Yêu cầu hoặc thông báo cho người thuê vận tải để yêu cầu người kinh doanh vận tải 

b i thường thiệt hại do mất mát, hư hỏng hàng hóa  

d) Yêu cầu giám định hàng hóa khi cần thiết. 

2. Người nhận hàng có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Nhận hàng hóa đúng thời gian, địa điểm đã thỏa thuận  xuất trình giấy vận chuyển và 

giấy tờ tùy thân cho người kinh doanh vận tải trước khi nhận hàng hóa  

b) Thanh toán chi phí phát sinh do nhận hàng chậm. 

Điề    . Vận ch yển hàng siê  trường, siê  trọng 
1. Hàng siêu trường, siêu trọng là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá giới hạn 

quy định nhưng không thể tháo rời ra được. 

2. Việc vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng phải sử dụng xe vận tải phù hợp với loại 

hàng và phải có giấy phép sử dụng đường bộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 

3. Xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng phải chạy với tốc độ quy định trong giấy 

phép và phải có báo hiệu kích thước của hàng, trường hợp cần thiết phải bố trí người chỉ 

dẫn giao thông để bảo đảm an toàn giao thông. 

4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể về vận chuyển hàng siêu trường, siêu 

trọng. 

Điề    . Vận ch yển động vật sống 
1. Tùy theo loại động vật sống, người kinh doanh vận tải yêu cầu người thuê vận tải bố trí 

người áp tải để chăm sóc trong quá trình vận tải. 

2. Người thuê vận tải chịu trách nhiệm về việc xếp, dỡ động vật sống theo hướng dẫn của 

người kinh doanh vận tải  trường hợp người thuê vận tải không thực hiện được thì phải trả 

cước, phí xếp, dỡ cho người kinh doanh vận tải. 

3. Việc vận chuyển động vật sống trên đường phải tuân theo quy định của pháp luật về vệ 

sinh, phòng dịch và bảo vệ môi trường. 

Điề    . Vận ch yển hàng ng y hiểm 
1. Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cấp. 

2. Xe vận chuyển hàng nguy hiểm không được dừng, đỗ ở nơi đông người, những nơi dễ 

xảy ra nguy hiểm. 

3. Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm và thẩm 

quyền cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm. 

Điề   9. Hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị 
1. Xe bu t phải chạy đúng tuyến, đúng lịch trình và dừng, đỗ đúng nơi quy định. 

2. Người lái xe taxi khách, xe taxi tải đón, trả hành khách, hàng hóa theo thỏa thuận giữa 

hành khách, chủ hàng và người lái xe nhưng phải chấp hành các quy định về bảo đảm an 

toàn giao thông. 

3. Xe chở hàng phải hoạt động theo đúng tuyến, phạm vi và thời gian quy định đối với 

từng loại xe. 

4. Xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở phế thải, vật liệu rời phải được che phủ kín không 

để rơi, vãi trên đường phố  trường hợp để rơi, vãi thì người vận tải phải chịu trách nhiệm 

thu dọn ngay. 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị 

và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật. 
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Điề   0. Vận ch yển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai 

bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 
1. Việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe 

tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa phải theo đúng quy định về trật tự, an toàn 

giao thông. 

2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc thực hiện khoản 1 Điều này. 

3. Căn cứ quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 

định cụ thể việc tổ chức thực hiện tại địa phương. 

Điề    . Vận tải đa phương thức 
1. Vận tải đa phương thức quy định trong Luật này là việc vận chuyển hàng hóa từ địa 

điểm nhận hàng đến địa điểm trả hàng cho người nhận hàng bằng ít nhất hai phương thức 

vận tải, trong đó có phương thức vận tải bằng đường bộ trên cơ sở một hợp đ ng vận tải 

đa phương thức. 

2. Chính phủ quy định cụ thể về vận tải đa phương thức. 

Mục 2. DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ 

Điề   2. Dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 
1. Dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ g m dịch vụ tại bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, đại 

l  vận tải, đại l  bán vé, dịch vụ thu gom hàng, dịch vụ chuyển tải, dịch vụ kho hàng, dịch 

vụ cứu hộ vận tải đường bộ. 

2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể về dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

Điề   3. Tổ chức hoạt động của bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ 
1. Hoạt động của bến xe ô tô khách, bến xe ô tô hàng, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ phải bảo 

đảm trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ và chịu sự quản l  của cơ 

quan quản l  nhà nước có thẩm quyền ở địa phương. 

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác bến xe ô tô khách có quyền, nghĩa vụ sắp xếp nơi 

bán vé hoặc tổ chức bán vé cho hành khách theo hợp đ ng với người kinh doanh vận tải  

sắp xếp xe ô tô có đủ điều kiện kinh doanh vận tải vào bến đón, trả khách đúng tuyến. 

3. Doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác bến xe ô tô hàng có quyền, nghĩa vụ sắp xếp xe ô 

tô vào bến xếp dỡ hàng hóa, dịch vụ kho bãi, k  gửi, đóng gói, bảo quản hàng hóa. 

4. Doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác bãi đỗ xe có quyền, nghĩa vụ tổ chức dịch vụ trông 

giữ phương tiện. 

5. Doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác trạm dừng nghỉ có quyền, nghĩa vụ tổ chức dịch vụ 

phục vụ người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ  thực hiện công việc theo 

hợp đ ng ủy thác với người vận tải. 

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào loại bến xe ô tô để quy định giá dịch vụ xe ra, vào 

bến xe ô tô. 

Chương VII 

  ẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

Điề    . Nội d ng q ản lý nhà nước về giao thông đường bộ 
1.10 Xây dựng quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ, kế hoạch và chính sách phát triển giao thông đường bộ  xây dựng và chỉ đạo 

thực hiện chương trình quốc gia về an toàn giao thông đường bộ. 

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông đường 

bộ  quy chuẩn, tiêu chuẩn về giao thông đường bộ. 

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ. 

4. Tổ chức quản l , bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

5. Đăng k , cấp, thu h i biển số phương tiện giao thông đường bộ  cấp, thu h i giấy 

chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao 

thông đường bộ. 

6. Quản l  đào tạo, sát hạch lái xe; cấp, đổi, thu h i giấy phép lái xe, chứng chỉ b i dưỡng 

kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. 
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7. Quản l  hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải  tổ chức cứu nạn giao thông đường 

bộ. 

8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về giao thông đường bộ  đào tạo 

cán bộ và công nhân kỹ thuật giao thông đường bộ. 

9. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo  xử l  vi phạm pháp luật về giao thông 

đường bộ. 

10. Hợp tác quốc tế về giao thông đường bộ. 

Điề    . Trách nhiệm q ản lý nhà nước về giao thông đường bộ 
1. Chính phủ thống nhất quản l  nhà nước về giao thông đường bộ. 

2. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản l  nhà nước về 

giao thông đường bộ. 

3. Bộ công an thực hiện các nhiệm vụ quản l  nhà nước về giao thông đường bộ theo quy 

định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan  thực hiện các biện 

pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông  phối hợp với Bộ Giao thông vận tải bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp trong việc cung cấp số liệu 

đăng k  phương tiện giao thông đường bộ, dữ liệu về tai nạn giao thông và cấp, đổi, thu 

h i giấy phép lái xe. 

4. Bộ Quốc phòng thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông đường bộ theo 

quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

5. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 

phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ. 

6. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực 

hiện quản l  nhà nước về giao thông đường bộ theo quy định của Luật này và các quy 

định khác của pháp luật có liên quan trong phạm vi địa phương. 

Điề    . Thanh tra đường bộ 
1. Thanh tra đường bộ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giao thông đường 

bộ. 

2. Thanh tra đường bộ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

a) Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính trong việc chấp hành 

các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo đảm tiêu 

chuẩn kỹ thuật của công trình đường bộ  trường hợp cấp thiết, để kịp thời ngăn chặn hậu 

quả có thể xảy ra đối với công trình đường bộ, được phép dừng phương tiện giao thông và 

yêu cầu người điều khiển phương tiện thực hiện các biện pháp để bảo vệ công trình theo 

quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về quyết định đó; 

b) Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính trong việc chấp hành 

các quy định về hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải tại các điểm dừng xe, đỗ xe 

trên đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí 

và tại cơ sở kinh doanh vận tải đường bộ  

c) Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính trong việc đào tạo, sát 

hạch, cấp, đổi, thu h i giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, hoạt động kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới. Việc thanh tra đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, 

thu h i giấy phép lái xe của lực lượng quân đội, công an do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 

Bộ trưởng Bộ Công an quy định  

d) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

3. Tổ chức và hoạt động của Thanh tra đường bộ thực hiện theo quy định của Luật này và 

pháp luật về thanh tra. 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra 

đường bộ. 

Điề    . T ần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông đường bộ 
1. Cảnh sát giao thông đường bộ thực hiện việc tuần tra, kiểm soát để kiểm soát người và 

phương tiện tham gia giao thông đường bộ  xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường 
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bộ đối với người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về quyết định của mình  phối hợp với cơ quan quản l  đường bộ phát hiện, ngăn 

chặn hành vi vi phạm quy định bảo vệ công trình đường bộ và hành lang an toàn đường 

bộ. 

2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần 

tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông đường bộ. 

3. Chính phủ quy định việc huy động các lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp 

với cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ trong trường hợp cần thiết. 

Chương VIII 

ĐIỀ  KHOẢN THI HÀNH11 

Điề    . Hiệ  lực thi hành 
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. 

2. Luật này thay thế Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001. 

Điề   9.   y định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, 

khoản được giao trong Luật  hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để 

đáp ứng yêu cầu quản l  nhà nước. 

  

  XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

Ng yễn Hạnh Phúc 
  

 

 
1 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy 

hoạch có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch của 

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12, Bộ Luật Hàng hải Việt Nam số 

95/2015/QH13, Luật Đường sắt số 06/2017/QH14, Luật Giao thông đường thủy nội địa 

số 23/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 48/2014/QH13 và 

Luật số 97/2015/QH13, Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 08/2017/QH14, Luật Đất đai số 45/2013/QH13, Luật Bảo 

vệ môi trường số 55/2014/QH13, Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12, Luật Khí tượng 

thủy văn số 99/2015/QH13, Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12, Luật Tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 

41/2013/QH13, Luật Đê điều số 79/2006/QH11, Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14, Luật 

Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12, Luật Đo lường số 04/2011/QH13, Luật Tiêu 

chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 

05/2007/QH12, Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, Luật Xuất bản số 

19/2012/QH13, Luật Báo chí số 103/2016/QH13, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 

số 30/2013/QH13, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh 

tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 

44/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14, Luật 

Hải quan số 54/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

71/2014/QH13, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 62/2010/QH12, Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ 

site://infile/Luat%20GTDB_files/Van%20ban%20hop%20nhat%2053-VBHN-VPQH%20hop%20nhat%20Luat%20Giao%20thong%20duong%20bo.htm#_ftn11
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sung một số điều theo Luật số 31/2009/QH12, Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13, Luật 

Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

03/2016/QH14, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một 

số điều theo Luật số 77/2015/QH13, Luật Dầu khí năm 1993 đã được sửa đổi, bổ sung 

một điều theo Luật số 19/2000/QH10 và Luật số 10/2008/QH12, Bộ Luật Lao động số 

10/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 92/2015/QH13, Luật 

Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 46/2014/QH13 và Luật số 

97/2015/QH13, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12, Luật Giám định 

tư pháp số 13/2012/QH13 và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12.” 

2 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Luật số 

35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

3 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật số 35/2018/QH14 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

4 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Luật số 

35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

5 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Luật số 

35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

6 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Luật số 

35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

7 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Luật số 

35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

8 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Luật số 

35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

9 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Luật số 35/2018/QH14 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

10 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Luật số 

35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

11 Điều 31 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 quy định như sau: 

“Điều 31. Hiệu lực thi hành 
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019." 
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5. LUẬT HÌNH SỰ 2015 

 

QUỐC HỘI 

-------- 

Luật số: 100/2015/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

 

  

BỘ LUẬT 

HÌNH SỰ 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Bộ luật hình sự. 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

NHỮNG   Y ĐỊNH CHUNG 

 

Chương I 

ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN 

 

Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự 

Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo 

vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng 

giữa đ ng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, 

chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa 

và đấu tranh chống tội phạm. 

Bộ luật này quy định về tội phạm và hình phạt. 

Điề  2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự 

1. Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu 

trách nhiệm hình sự. 

2. Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội đã được quy định tại Điều 76 của 

Bộ luật này mới phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Điều 3. Nguyên tắc xử lý 

1. Đối với người phạm tội: 

a) Mọi hành vi phạm tội do người thực hiện phải được phát hiện kịp thời, xử lý 

nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật; 

b) Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt giới tính, 

dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội; 

c) Nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đ , tái 

phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; 

d) Nghiêm trị người phạm tội dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức, có tính chất 

chuyên nghiệp, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Khoan h ng đối với người tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, tố giác đ ng 

phạm, lập công chuộc tội, ăn năn, hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc b i thường thiệt hại 

gây ra; 
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đ) Đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, thì có thể áp dụng hình phạt 

nhẹ hơn hình phạt tù, giao họ cho cơ quan, tổ chức hoặc gia đình giám sát, giáo dục; 

e) Đối với người bị phạt tù thì buộc họ phải chấp hành hình phạt tại các cơ sở 

giam giữ, phải lao động, học tập để trở thành người có ích cho xã hội; nếu họ có đủ điều 

kiện do Bộ luật này quy định, thì có thể được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, tha 

tù trước thời hạn có điều kiện; 

g) Người đã chấp hành xong hình phạt được tạo điều kiện làm ăn, sinh sống lương 

thiện, hòa nhập với cộng đ ng, khi có đủ điều kiện do luật định thì được xóa án tích. 

2. Đối với pháp nhân thương mại phạm tội: 

a) Mọi hành vi phạm tội do pháp nhân thương mại thực hiện phải được phát hiện 

kịp thời, xử l  nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật; 

b) Mọi pháp nhân thương mại phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không 

phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; 

c) Nghiêm trị pháp nhân thương mại phạm tội dùng thủ đoạn tinh vi, có tính chất 

chuyên nghiệp, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; 

d) Khoan h ng đối với pháp nhân thương mại tích cực hợp tác với cơ quan tiến 

hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, tự nguyện sửa chữa hoặc b i thường thiệt 

hại gây ra, chủ động ngăn chặn hoặc khắc phục hậu quả xảy ra. 

Điều 4. Trách nhiệm phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm 

1. Cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và các cơ quan hữu 

quan khác có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

đ ng thời hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức, cá nhân phòng 

ngừa và đấu tranh chống tội phạm, giám sát và giáo dục người phạm tội tại cộng đ ng. 

2. Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ giáo dục những người thuộc quyền quản lý của 

mình nâng cao cảnh giác, ý thức bảo vệ và tuân theo pháp luật, tôn trọng các quy tắc của 

cuộc sống xã hội chủ nghĩa  kịp thời có biện pháp loại trừ nguyên nhân và điều kiện gây 

ra tội phạm trong cơ quan, tổ chức của mình. 

3. Mọi công dân có nghĩa vụ tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. 

 

Chương II 

HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 

 

Điều 5. Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên 

lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1. Bộ luật hình sự được áp dụng đối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh 

thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Quy định này cũng được áp dụng đối với hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành 

vi phạm tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển mang quốc tịch Việt Nam hoặc tại vùng đặc 

quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. 

2. Đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự 

theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải 

quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó  trường hợp điều 
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ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự 

của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao. 

Điều 6. Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài 

lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1. Công dân Việt Nam hoặc pháp nhân thương mại Việt Nam có hành vi phạm tội 

ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Bộ luật này quy định là 

tội phạm, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo quy định của Bộ 

luật này. 

Quy định này cũng được áp dụng đối với người không quốc tịch thường trú ở Việt 

Nam. 

2. Người nước ngoài, pháp nhân thương mại nước ngoài phạm tội ở ngoài lãnh thổ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

quy định của Bộ luật này trong trường hợp hành vi phạm tội xâm hại quyền, lợi ích hợp 

pháp của công dân Việt Nam hoặc xâm hại lợi ích của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam hoặc theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên. 

3. Đối với hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội xảy ra trên tàu 

bay, tàu biển không mang quốc tịch Việt Nam đang ở tại biển cả hoặc tại giới hạn vùng 

trời nằm ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì người phạm tội có 

thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật này trong trường hợp điều 

ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định. 

Điều 7. Hiệu lực của Bộ luật hình sự về thời gian 

1. Điều luật được áp dụng đối với một hành vi phạm tội là điều luật đang có hiệu 

lực thi hành tại thời điểm mà hành vi phạm tội được thực hiện. 

2. Điều luật quy định một tội phạm mới, một hình phạt nặng hơn, một tình tiết 

tăng nặng mới hoặc hạn chế phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ 

trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và quy định khác không 

có lợi cho người phạm tội, thì không được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện 

trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành. 

3. Điều luật xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định 

một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án 

treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình 

phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích và quy định khác có lợi cho người 

phạm tội, thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó 

có hiệu lực thi hành. 

 

Chương III 

TỘI PHẠM 

 

Điề   . Khái niệm tội phạm 

1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, 

do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách 

cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, 

xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi 
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ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội 

chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự. 

2. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã 

hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác. 

Điề  9. Phân loại tội phạm 

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được 

quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành bốn loại sau đây: 

1. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã 

hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội 

ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm  

2. Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã 

hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ 

trên 03 năm đến 07 năm tù; 

3. Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho 

xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội 

ấy là từ trên 07 năm đến 15 năm tù; 

4. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm 

cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối 

với tội ấy là từ trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. 

Điều 10. Cố ý phạm tội 

Cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây: 

1. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy 

trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra; 

2. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy 

trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức 

để mặc cho hậu quả xảy ra. 

Điều 11. Vô ý phạm tội 

Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây: 

1. Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại 

cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được; 

2. Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy 

hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó. 

Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự 

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ 

những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác. 

2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm 

hình sự về tội giết người, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác, tội hiếp dâm, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội cưỡng dâm người từ đủ 13 

tuổi đến dưới 16 tuổi, tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; về tội phạm 

rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều sau đây: 

a) Điều 143 (tội cưỡng dâm)  Điều 150 (tội mua bán người)  Điều 151 (tội mua 

bán người dưới 16 tuổi); 

b) Điều 170 (tội cưỡng đoạt tài sản)  Điều 171 (tội cướp giật tài sản); Điều 173 

(tội trộm cắp tài sản)  Điều 178 (tội hủy hoại hoặc cố   làm hư hỏng tài sản); 
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c) Điều 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy)  Điều 249 (tội tàng trữ trái phép 

chất ma túy)  Điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy)  Điều 251 (tội mua bán trái 

phép chất ma túy)  Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy); 

d) Điều 265 (tội tổ chức đua xe trái phép)  Điều 266 (tội đua xe trái phép)  

đ) Điều 285 (tội sản xuất, mua bán, công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào 

mục đích trái pháp luật)  Điều 286 (tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt 

động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử)  Điều 287 (tội cản trở 

hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử); 

Điều 289 (tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện 

điện tử của người khác)  Điều 290 (tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương 

tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản); 

e) Điều 299 (tội khủng bố)  Điều 303 (tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện 

quan trọng về an ninh quốc gia)  Điều 304 (tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, 

mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự). 

Điều 13. Phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác 

Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều 

khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải 

chịu trách nhiệm hình sự. 

Điều 14. Chuẩn bị phạm tội 

1. Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra 

những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm trừ 

trường hợp quy định tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113 hoặc điểm a khoản 2 Điều 

299 của Bộ luật này. 

2. Người chuẩn bị phạm một trong các tội sau đây thì phải chịu trách nhiệm hình 

sự: 

a) Điều 108 (tội phản bội Tổ quốc)  Điều 110 (tội gián điệp)  Điều 111 (tội xâm 

phạm an ninh lãnh thổ)  Điều 112 (tội bạo loạn)  Điều 113 (tội khủng bố nhằm chống 

chính quyền nhân dân)  Điều 114 (tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)  Điều 117 (tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền 

thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam)  Điều 118 (tội phá rối an ninh)  Điều 119 (tội chống phá trại giam)  Điều 120 (tội tổ 

chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm 

chống chính quyền nhân dân)  Điều 121 (tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài 

nhằm chống chính quyền nhân dân); 

b) Điều 123 (tội giết người)  Điều 134 (tội cố   gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của người khác); 

c) Điều 168 (tội cướp tài sản)  Điều 169 (tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản); 

d) Điều 299 (tội khủng bố)  Điều 300 (tội tài trợ khủng bố)  Điều 301 (tội bắt cóc 

con tin)  Điều 302 (tội cướp biển)  Điều 303 (tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện 

quan trọng về an ninh quốc gia)  Điều 324 (tội rửa tiền). 

3. Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội quy định tại điểm b và điểm 

c khoản 2 Điều này thì phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Điều 15. Phạm tội chưa đạt 

Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến 

cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. 
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Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt. 

Điều 16. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 

Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến 

cùng, tuy không có gì ngăn cản. 

Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về 

tội định phạm; nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ yếu tố cấu thành của một tội khác, 

thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này. 

Điề    . Đồng phạm 

1. Đ ng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội 

phạm. 

2. Phạm tội có tổ chức là hình thức đ ng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những 

người cùng thực hiện tội phạm. 

3. Người đ ng phạm bao g m người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, 

người giúp sức. 

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm. 

Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm. 

Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội 

phạm. 

Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện 

tội phạm. 

4. Người đ ng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của 

người thực hành. 

Điều 18. Che giấu tội phạm 

1. Người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện đã 

che giấu người phạm tội, dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc 

phát hiện, điều tra, xử l  người phạm tội, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội che giấu 

tội phạm trong những trường hợp mà Bộ luật này quy định. 

2. Người che giấu tội phạm là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ 

hoặc ch ng của người phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại 

khoản 1 Điều này, trừ trường hợp che giấu các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội 

đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại Điều 389 của Bộ luật này. 

Điề   9. Không tố giác tội phạm 

1. Người nào biết rõ tội phạm đang được chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã 

được thực hiện mà không tố giác, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác 

tội phạm trong những trường hợp quy định tại Điều 389 của Bộ luật này. 

2. Người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc 

ch ng của người phạm tội không phải chịu trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 

này, trừ trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội đặc biệt 

nghiêm trọng khác quy định tại Điều 389 của Bộ luật này. 

3. Người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy ðịnh tại khoản 1 

Ðiều này trong trường hợp không tố giác tội phạm do chính người mà mình bào chữa đã 

thực hiện hoặc đã tham gia thực hiện mà người bào chữa biết được khi thực hiện nhiệm 

vụ bào chữa, trừ trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại Điều 389 của Bộ luật này. 
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Chương IV 

NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ 

 

Điều 20. Sự kiện bất ngờ 

Người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội trong trường hợp không 

thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó, thì không phải 

chịu trách nhiệm hình sự. 

Điều 21. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự 

Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, 

một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, 

thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Điề  22. Phòng vệ chính đáng 

1. Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính 

đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà 

chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. 

Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm. 

2. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức 

cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm 

hại. 

Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm 

hình sự theo quy định của Bộ luật này. 

Điều 23. Tình thế cấp thiết 

1. Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh gây thiệt hại cho quyền, 

lợi ích hợp pháp của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ 

chức mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn 

ngừa. 

Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm. 

2. Trong trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình thế cấp 

thiết, thì người gây thiệt hại đó phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Điều 24. Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội 

1. Hành vi của người để bắt giữ người thực hiện hành vi phạm tội mà không còn 

cách nào khác là buộc phải sử dụng vũ lực cần thiết gây thiệt hại cho người bị bắt giữ thì 

không phải là tội phạm. 

2. Trường hợp gây thiệt hại do sử dụng vũ lực rõ ràng vượt quá mức cần thiết, thì 

người gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Điều 25. Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ 

thuật và công nghệ 

Hành vi gây ra thiệt hại trong khi thực hiện việc nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng 

tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới mặc dù đã tuân thủ đúng quy trình, quy 

phạm, áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa thì không phải là tội phạm. 

Người nào không áp dụng đúng quy trình, quy phạm, không áp dụng đầy đủ biện 

pháp phòng ngừa mà gây thiệt hại thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Điều 26. Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên 

Người thực hiện hành vi gây thiệt hại trong khi thi hành mệnh lệnh của người chỉ 

huy hoặc của cấp trên trong lực lượng vũ trang nhân dân để thực hiện nhiệm vụ quốc 
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phòng, an ninh nếu đã thực hiện đầy đủ quy trình báo cáo người ra mệnh lệnh nhưng 

người ra mệnh lệnh vẫn yêu cầu chấp hành mệnh lệnh đó, thì không phải chịu trách nhiệm 

hình sự. Trong trường hợp này người ra mệnh lệnh phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 

421, khoản 2 Điều 422 và khoản 2 Điều 423 của Bộ luật này. 

 

Chương V 

THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, MIỄN TRÁCH 

NHIỆM HÌNH SỰ 

 

Điều 27. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự 

1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà 

khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau: 

a) 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng; 

b) 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng; 

c) 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng; 

d) 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực 

hiện. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người phạm tội lại thực hiện 

hành vi phạm tội mới mà Bộ luật này quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với 

tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành 

vi phạm tội mới. 

Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người phạm tội cố tình trốn 

tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc 

bị bắt giữ. 

Điều 28. Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự 

Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 27 của 

Bộ luật này đối với các tội phạm sau đây: 

1. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại Chương XIII của Bộ luật này; 

2. Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định 

tại Chương XXVI của Bộ luật này; 

3. Tội tham ô tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 353 

của Bộ luật này; tội nhận hối lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 

354 của Bộ luật này. 

Điề  29. Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự 

1. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong những căn cứ 

sau đây: 

a) Khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do có sự thay đổi chính sách, pháp 

luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa; 

b) Khi có quyết định đại xá. 

2. Người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong các căn 

cứ sau đây: 

a) Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử do chuyển biến của tình hình mà người 

phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa; 
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b) Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo 

dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa; 

c) Người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện 

và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập 

công lớn hoặc có cống hiến đặc biệt, được Nhà nước và xã hội thừa nhận. 

3. Người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do vô ý 

gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác và 

được người bị hại hoặc người đại diện của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị 

miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự. 

 

Chương VI 

HÌNH PHẠT 

 

Điều 30. Khái niệm hình phạt 

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định 

trong Bộ luật này, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương 

mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại 

đó. 

Điều 31. Mục đích của hình phạt 

Hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người, pháp nhân thương mại phạm tội mà 

còn giáo dục họ ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ 

phạm tội mới; giáo dục người, pháp nhân thương mại khác tôn trọng pháp luật, phòng 

ngừa và đấu tranh chống tội phạm. 

Điề  32. Các hình phạt đối với người phạm tội 

1. Hình phạt chính bao g m: 

a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền; 

c) Cải tạo không giam giữ; 

d) Trục xuất; 

đ) Tù có thời hạn; 

e) Tù chung thân; 

g) Tử hình. 

2. Hình phạt bổ sung bao g m: 

a) Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; 

b) Cấm cư trú  

c) Quản chế; 

d) Tước một số quyền công dân; 

đ) Tịch thu tài sản; 

e) Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính; 

g) Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính. 

3. Đối với mỗi tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có 

thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung. 

Điề  33. Các hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội 

1. Hình phạt chính bao g m: 

a) Phạt tiền; 
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b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

c) Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. 

2. Hình phạt bổ sung bao g m: 

a) Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định; 

b) Cấm huy động vốn; 

c) Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính. 

3. Đối với mỗi tội phạm, pháp nhân thương mại phạm tội chỉ bị áp dụng một hình 

phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung. 

Điều 34. Cảnh cáo 

Cảnh cáo được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình 

tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt. 

Điều 35. Phạt tiền 

1. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với các trường hợp sau đây: 

a) Người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy 

định; 

b) Người phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, 

trật tự công cộng, an toàn công cộng và một số tội phạm khác do Bộ luật này quy định. 

2. Hình phạt tiền được áp dụng là hình phạt bổ sung đối với người phạm tội về 

tham nhũng, ma túy hoặc những tội phạm khác do Bộ luật này quy định. 

3. Mức tiền phạt được quyết định căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm của 

tội phạm, đ ng thời có xét đến tình hình tài sản của người phạm tội, sự biến động của giá 

cả, nhưng không được thấp hơn 1.000.000 đ ng. 

4. Hình phạt tiền đối với pháp nhân thương mại phạm tội được quy định tại Điều 

77 của Bộ luật này. 

Điều 36. Cải tạo không giam giữ 

1. Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ 06 tháng đến 03 năm đối với người 

phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy định mà đang có nơi 

làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly 

người phạm tội khỏi xã hội. 

Nếu người bị kết án đã bị tạm giữ, tạm giam thì thời gian tạm giữ, tạm giam được 

trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cứ 01 ngày tạm giữ, tạm 

giam bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ. 

2. Tòa án giao người bị phạt cải tạo không giam giữ cho cơ quan, tổ chức nơi 

người đó làm việc, học tập hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để giám sát, 

giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức hoặc Ủy 

ban nhân dân cấp xã trong việc giám sát, giáo dục người đó. 

3. Trong thời gian chấp hành án, người bị kết án phải thực hiện một số nghĩa vụ 

theo các quy định về cải tạo không giam giữ và bị khấu trừ một phần thu nhập từ 05% đến 

20% để sung quỹ nhà nước. Việc khấu trừ thu nhập được thực hiện hàng tháng. Trong 

trường hợp đặc biệt, Tòa án có thể cho miễn việc khấu trừ thu nhập, nhưng phải ghi rõ lý 

do trong bản án. 

Không khấu trừ thu nhập đối với người chấp hành án là người đang thực hiện 

nghĩa vụ quân sự. 
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4. Trường hợp người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc bị 

mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc 

lao động phục vụ cộng đ ng trong thời gian cải tạo không giam giữ. 

Thời gian lao động phục vụ cộng đ ng không quá 04 giờ trong một ngày và không 

quá 05 ngày trong 01 tuần. 

Không áp dụng biện pháp lao động phục vụ cộng đ ng đối với phụ nữ có thai 

hoặc đang nuôi con dưới 06 tháng tuổi, người già yếu, người bị bệnh hiểm ngh o, người 

khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng. 

Người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định 

tại Luật thi hành án hình sự. 

Điều 37. Trục xuất 

Trục xuất là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Trục xuất được Tòa án áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung trong 

từng trường hợp cụ thể. 

Điều 38. Tù có thời hạn 

1. Tù có thời hạn là buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam 

giữ trong một thời hạn nhất định. 

Tù có thời hạn đối với người phạm một tội có mức tối thiểu là 03 tháng và mức tối 

đa là 20 năm. 

Thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù, cứ 01 

ngày tạm giữ, tạm giam bằng 01 ngày tù. 

2. Không áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người lần đầu phạm tội ít 

nghiêm trọng do vô   và có nơi cư trú rõ ràng. 

Điều 39. Tù chung thân 

Tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn được áp dụng đối với người phạm 

tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình. 

Không áp dụng hình phạt tù chung thân đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. 

Điều 40. Tử hình 

1. Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt 

nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính 

mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm 

trọng khác do Bộ luật này quy định. 

2. Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ 

nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi 

phạm tội hoặc khi xét xử. 

3. Không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; 

b) Người đủ 75 tuổi trở lên; 

c) Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết 

án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực 

với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. 

4. Trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này hoặc trường hợp người bị kết 

án tử hình được ân giảm, thì hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung thân. 
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Điều 41. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 

định 

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định được áp 

dụng khi xét thấy nếu để người bị kết án đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công 

việc đó thì có thể gây nguy hại cho xã hội. 

Thời hạn cấm là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù 

hoặc từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, cải 

tạo không giam giữ hoặc trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo. 

Điều 42. Cấm cư trú 

Cấm cư trú là buộc người bị kết án phạt tù không được tạm trú hoặc thường trú ở 

một số địa phương nhất định. 

Thời hạn cấm cư trú là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình 

phạt tù. 

Điều 43. Quản chế 

Quản chế là buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở 

một địa phương nhất định dưới sự kiểm soát, giáo dục của chính quyền và nhân dân địa 

phương. Trong thời gian quản chế, người bị kết án không được tự ý ra khỏi nơi cư trú, bị 

tước một số quyền công dân theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này và bị cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định. 

Quản chế được áp dụng đối với người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, 

người tái phạm nguy hiểm hoặc trong những trường hợp khác do Bộ luật này quy định. 

Thời hạn quản chế là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt 

tù. 

Điề    . Tước một số quyền công dân 

1. Công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội 

phạm khác trong những trường hợp do Bộ luật này quy định, thì bị tước một hoặc một số 

quyền công dân sau đây: 

a) Quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước; 

b) Quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng 

vũ trang nhân dân. 

2. Thời hạn tước một số quyền công dân là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày 

chấp hành xong hình phạt tù hoặc kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật trong trường 

hợp người bị kết án được hưởng án treo. 

Điều 45. Tịch thu tài sản 

Tịch thu tài sản là tước một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của người bị 

kết án để nộp vào ngân sách nhà nước. 

Tịch thu tài sản chỉ được áp dụng đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm 

trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh 

quốc gia, tội phạm về ma tu , tham nhũng hoặc tội phạm khác do Bộ luật này quy định. 

Khi tịch thu toàn bộ tài sản vẫn để cho người bị kết án và gia đình họ có điều kiện 

sinh sống. 

 

Chương VII 

CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP 
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Điều 46. Các biện pháp tư pháp 

1. Biện pháp tư pháp đối với người phạm tội bao g m: 

a) Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; 

b) Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc b i thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi; 

c) Bắt buộc chữa bệnh. 

2. Biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phạm tội bao g m: 

a) Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; 

b) Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc b i thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi; 

c) Khôi phục lại tình trạng ban đầu; 

d) Thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy 

ra. 

Điều 47. Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên q an đến tội phạm 

1. Việc tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tịch thu tiêu hủy được áp dụng 

đối với: 

a) Công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội; 

b) Vật hoặc tiền do phạm tội hoặc do mua bán, đổi chác những thứ ấy mà có; 

khoản thu lợi bất chính từ việc phạm tội; 

c) Vật thuộc loại Nhà nước cấm lưu hành. 

2. Đối với vật, tiền bị người phạm tội chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép, thì 

không tịch thu mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp. 

3. Vật, tiền là tài sản của người khác, nếu người này có lỗi trong việc để cho người 

phạm tội sử dụng vào việc thực hiện tội phạm, thì có thể bị tịch thu. 

Điều 48. Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai 

xin lỗi 

1. Người phạm tội phải trả lại tài sản đã chiếm đoạt cho chủ sở hữu hoặc người 

quản lý hợp pháp, phải sửa chữa hoặc b i thường thiệt hại vật chất đã được xác định do 

hành vi phạm tội gây ra. 

2. Trong trường hợp phạm tội gây thiệt hại về tinh thần, Tòa án buộc người phạm 

tội phải b i thường về vật chất, công khai xin lỗi người bị hại. 

Điều 49. Bắt buộc chữa bệnh 

1. Đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc bệnh quy 

định tại Điều 21 của Bộ luật này, Viện kiểm sát hoặc Tòa án căn cứ vào kết luận giám 

định pháp y, giám định pháp y tâm thần có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị 

chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. 

2. Đối với người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng trước 

khi bị kết án đã mắc bệnh tới mức mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển 

hành vi của mình, thì căn cứ vào kết luận giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, 

Tòa án có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa 

bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. 

3. Đối với người đang chấp hành hình phạt tù mà bị bệnh tới mức mất khả năng 

nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì căn cứ vào kết luận giám định 

pháp y, giám định pháp y tâm thần, Tòa án có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều 

trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, nếu không có l  do khác để 

miễn chấp hành hình phạt, thì người đó phải tiếp tục chấp hành hình phạt. 

Thời gian bắt buộc chữa bệnh được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù. 
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Chương VIII 

QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT 

 

Mục 1.   Y ĐỊNH CHUNG VỀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT 

 

Điề   0. Căn cứ quyết định hình phạt 

1. Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ luật này, cân nhắc 

tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm 

tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

2. Khi quyết định áp dụng hình phạt tiền, ngoài căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 

này, Tòa án căn cứ vào tình hình tài sản, khả năng thi hành của người phạm tội. 

Điều 51. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm; 

b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, b i thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu 

quả; 

c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng  

d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết; 

đ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội; 

e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật 

của nạn nhân gây ra; 

g) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra; 

h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn; 

i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; 

k) Phạm tội vì bị người khác đe doạ hoặc cưỡng bức; 

l) Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi 

của mình gây ra; 

m) Phạm tội do lạc hậu; 

n) Người phạm tội là phụ nữ có thai; 

o) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên; 

p) Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng; 

q) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng 

điều khiển hành vi của mình; 

r) Người phạm tội tự thú; 

s) Người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải; 

t) Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện hoặc 

điều tra tội phạm; 

u) Người phạm tội đã lập công chuộc tội; 

v) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học 

tập hoặc công tác; 

x) Người phạm tội là cha, mẹ, vợ, ch ng, con của liệt sĩ, người có công với cách 

mạng. 

2. Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình 

tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án. 
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3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc 

định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt. 

Điều 52. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 

1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: 

a) Phạm tội có tổ chức; 

b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; 

d) Phạm tội có tính chất côn đ ; 

đ) Phạm tội vì động cơ đê h n  

e) Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng; 

g) Phạm tội 02 lần trở lên; 

h) Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm; 

i) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai, người đủ 70 tuổi trở lên; 

k) Phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ được, người khuyết 

tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, người bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc người 

lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác hoặc các mặt khác; 

l) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc 

những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội; 

m) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, tàn ác để phạm tội; 

n) Dùng thủ đoạn, phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người để 

phạm tội; 

o) Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội; 

p) Có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội 

phạm. 

2. Các tình tiết đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung 

hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng. 

Điều 53. Tái phạm, tái phạm nguy hiểm 

1. Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện 

hành vi phạm tội do cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, 

tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý. 

2. Những trường hợp sau đây được coi là tái phạm nguy hiểm: 

a) Đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do 

cố  , chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm 

trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; 

b) Đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý. 

 

Mục 2. QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

 

Điều 54. Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt 

được áp dụng 

1. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình 

phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi 

người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

này. 
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2. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình 

phạt được áp dụng nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của 

điều luật đối với người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đ ng phạm nhưng 

có vai trò không đáng kể. 

3. Trong trường hợp có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 

này nhưng điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình 

phạt nhẹ nhất, thì Tòa án có thể quyết định chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại 

nhẹ hơn. L  do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án. 

Điều 55. Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội 

Khi xét xử cùng 01 lần một người phạm nhiều tội, Tòa án quyết định hình phạt đối 

với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định sau đây: 

1. Đối với hình phạt chính: 

a) Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có 

thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung; hình phạt chung 

không được vượt quá 03 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với 

hình phạt tù có thời hạn; 

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, thì hình 

phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỷ lệ cứ 03 ngày cải 

tạo không giam giữ được chuyển đổi thành 01 ngày tù để tổng hợp thành hình phạt chung 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; 

c) Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì 

hình phạt chung là tù chung thân; 

d) Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt 

chung là tử hình; 

đ) Phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác; các khoản tiền phạt được 

cộng lại thành hình phạt chung; 

e) Trục xuất không tổng hợp với các loại hình phạt khác; 

2. Đối với hình phạt bổ sung: 

a) Nếu các hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định 

trong giới hạn do Bộ luật này quy định đối với loại hình phạt đó  riêng đối với hình phạt 

tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung; 

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là khác loại thì người bị kết án phải chấp hành tất 

cả các hình phạt đã tuyên. 

Điều 56. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án 

1. Trong trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại bị xét xử 

về tội đã phạm trước khi có bản án này, thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang 

bị xét xử, sau đó quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này. 

Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước được trừ vào thời hạn chấp 

hành hình phạt chung. 

2. Khi xét xử một người đang phải chấp hành một bản án mà lại thực hiện hành vi 

phạm tội mới, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với phần hình 

phạt chưa chấp hành của bản án trước r i quyết định hình phạt chung theo quy định tại 

Điều 55 của Bộ luật này. 

3. Trong trường hợp một người phải chấp hành nhiều bản án đã có hiệu lực pháp 

luật mà các hình phạt của các bản án chưa được tổng hợp, thì Chánh án Tòa án có thẩm 
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quyền ra quyết định tổng hợp hình phạt của các bản án theo quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này. 

Điều 57. Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội 

chưa đạt 

1. Đối với hành vi chuẩn bị phạm tội và hành vi phạm tội chưa đạt, hình phạt được 

quyết định theo các điều của Bộ luật này về các tội phạm tương ứng tùy theo tính chất, 

mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, mức độ thực hiện   định phạm tội và những 

tình tiết khác khiến cho tội phạm không thực hiện được đến cùng. 

2. Đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội, hình phạt được quyết định trong phạm vi 

khung hình phạt được quy định trong các điều luật cụ thể. 

3. Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định 

hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 

năm  nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều 

luật quy định. 

Điều 58. Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm 

Khi quyết định hình phạt đối với những người đ ng phạm, Tòa án phải xét đến 

tính chất của đ ng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đ ng 

phạm. 

Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc người 

đ ng phạm nào, thì chỉ áp dụng đối với người đó. 

Điều 59. Miễn hình phạt 

Người phạm tội có thể được miễn hình phạt nếu thuộc trường hợp quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều 54 của Bộ luật này mà đáng được khoan h ng đặc biệt nhưng 

chưa đến mức được miễn trách nhiệm hình sự. 

 

Chương IX 

THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, 

GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT 

 

Điều 60. Thời hiệu thi hành bản án 

1. Thời hiệu thi hành bản án hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi 

hết thời hạn đó người bị kết án, pháp nhân thương mại bị kết án không phải chấp hành 

bản án đã tuyên. 

2. Thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với người bị kết án được quy định như 

sau: 

a) 05 năm đối với các trường hợp xử phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc xử 

phạt tù từ 03 năm trở xuống; 

b) 10 năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 03 năm đến 15 năm  

c) 15 năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 15 năm đến 30 năm  

d) 20 năm đối với các trường hợp xử phạt tù chung thân hoặc tử hình. 

3. Thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với pháp nhân thương mại là 05 năm. 

4. Thời hiệu thi hành bản án hình sự được tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp 

luật. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, người bị kết án, pháp 

nhân thương mại bị kết án lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì thời hiệu tính lại kể từ 

ngày thực hiện hành vi phạm tội mới. 
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5. Trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người bị kết án cố tình trốn tránh 

và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ ngày người đó ra trình diện hoặc bị 

bắt giữ. 

Điều 61. Không áp dụng thời hiệu thi hành bản án 

Không áp dụng thời hiệu thi hành bản án đối với các tội quy định tại Chương XIII 

và Chương XXVI của Bộ luật này. 

Điều 62. Miễn chấp hành hình phạt 

1. Người bị kết án được miễn chấp hành hình phạt khi được đặc xá hoặc đại xá. 

2. Người bị kết án cải tạo không giam giữ hoặc tù có thời hạn đến 03 năm chưa 

chấp hành hình phạt thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết 

định miễn chấp hành hình phạt, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Sau khi bị kết án đã lập công; 

b) Mắc bệnh hiểm nghèo; 

c) Chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy 

người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. 

3. Người bị kết án phạt tù có thời hạn trên 03 năm, chưa chấp hành hình phạt nếu 

đã lập công lớn hoặc mắc bệnh hiểm ngh o và người đó không còn nguy hiểm cho xã hội 

nữa, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định miễn chấp 

hành toàn bộ hình phạt. 

4. Người bị kết án phạt tù đến 03 năm, đã được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt, 

nếu trong thời gian được tạm đình chỉ mà đã lập công hoặc chấp hành tốt pháp luật, hoàn 

cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy người đó không còn nguy hiểm cho xã hội 

nữa, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định miễn chấp 

hành phần hình phạt còn lại. 

5. Người bị kết án phạt tiền đã tích cực chấp hành được một phần hình phạt nhưng 

bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn 

hoặc ốm đau gây ra mà không thể tiếp tục chấp hành được phần hình phạt còn lại hoặc lập 

công lớn, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết đinh miễn 

chấp hành phần tiền phạt còn lại. 

6. Người bị phạt cấm cư trú hoặc quản chế, nếu đã chấp hành được một phần hai 

thời hạn hình phạt và cải tạo tốt, thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự cấp 

huyện nơi người đó chấp hành hình phạt, Tòa án có thể quyết định miễn chấp hành phần 

hình phạt còn lại. 

7. Người được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại Điều này vẫn phải thực 

hiện đầy đủ các nghĩa vụ dân sự do Tòa án tuyên trong bản án. 

Điều 63. Giảm mức hình phạt đã t yên 

1. Người bị kết án cải tạo không giam giữ, phạt tù có thời hạn hoặc phạt tù chung 

thân, nếu đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất định, có nhiều tiến bộ và đã b i 

thường được một phần nghĩa vụ dân sự, thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự 

có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt. 

Thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là một phần ba thời 

hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù có thời hạn, 12 năm đối với tù 

chung thân. 

2. Một người có thể được giảm nhiều lần, nhưng phải bảo đảm chấp hành được 

một phần hai mức hình phạt đã tuyên. 
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Người bị kết án tù chung thân, lần đầu được giảm xuống 30 năm tù và dù được 

giảm nhiều lần cũng phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là 20 năm. 

3. Trường hợp người bị kết án về nhiều tội trong đó có tội bị kết án phạt tù chung 

thân thì Tòa án chỉ xét giảm lần đầu xuống 30 năm tù sau khi đã chấp hành được 15 năm 

tù và dù được giảm nhiều lần nhưng vẫn phải bảo đảm thời gian thực tế chấp hành là 25 

năm. 

4. Đối với người đã được giảm một phần hình phạt mà lại thực hiện hành vi phạm 

tội mới ít nghiêm trọng do cố ý, thì Tòa án chỉ xét giảm lần đầu sau khi người đó đã chấp 

hành được một phần hai mức hình phạt chung. 

5. Đối với người đã được giảm một phần hình phạt mà lại thực hiện hành vi phạm 

tội mới nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì Tòa án chỉ xét 

giảm lần đầu sau khi người đó đã chấp hành được hai phần ba mức hình phạt chung hoặc 

trường hợp hình phạt chung là tù chung thân thì việc xét giảm án thực hiện theo quy định 

tại khoản 3 Điều này. 

6. Đối với người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc người bị kết án tử hình 

thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 3 Điều 40 của Bộ luật này thì 

thời gian ðã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là 25 năm và dù được giảm 

nhiều lần nhưng vẫn phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là 30 năm. 

Điều 64. Giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong trường hợp đặc biệt 

Người bị kết án có l  do đáng được khoan h ng thêm như đã lập công, đã quá già 

yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, thì Tòa án có thể xét giảm vào thời gian sớm hơn hoặc 

với mức cao hơn so với thời gian và mức quy định tại Điều 63 của Bộ luật này. 

Điều 65. Án treo 

1. Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và 

các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án 

cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các 

nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự. 

2. Trong thời gian thử thách, Tòa án giao người được hưởng án treo cho cơ quan, 

tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú để giám 

sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, 

chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó. 

3. Tòa án có thể quyết định áp dụng đối với người được hưởng án treo hình phạt 

bổ sung nếu trong điều luật áp dụng có quy định hình phạt này. 

4. Người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách 

và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giám sát, giáo 

dục, Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách. 

5. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định 

buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp 

thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của 

bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ 

luật này. 

Điều 66. Tha tù trước thời hạn có điều kiện 

1. Người đang chấp hành án phạt tù có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ 

các điều kiện sau đây: 
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a) Phạm tội lần đầu; 

b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt; 

c) Đã được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người bị kết án về tội 

phạm nghiêm trọng trở lên; 

d) Có nơi cư trú rõ ràng  

đ) Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí và các nghĩa vụ 

b i thường dân sự; 

e) Đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức thời hạn tù đối với hình phạt tù 

có thời hạn hoặc ít nhất 15 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. 

Trường hợp người phạm tội là thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, 

gia đình có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc 

khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì thời gian đã chấp 

hành ít nhất là một phần ba hình phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất 12 năm đối với tù chung 

thân đã được giảm xuống tù có thời hạn; 

g) Không thuộc một trong các trường hợp phạm tội quy định tại khoản 2 Điều 

này. 

2. Không áp dụng quy định của Điều này đối với người bị kết án thuộc một trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Người bị kết án về tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội khủng bố; tội phá hoại 

hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh hoặc người bị kết án từ 10 năm tù trở 

lên đối với tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của con người  07 năm tù 

trở lên đối với các tội cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và sản xuất trái phép, 

mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túy; 

b) Người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc thuộc trường hợp quy định tại 

khoản 3 Điều 40 của Bộ luật này. 

3. Theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án quyết định 

tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người bị kết án. Người được tha tù trước thời 

hạn có điều kiện phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách. Thời gian thử 

thách bằng thời gian còn lại của hình phạt tù. 

4. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở 

lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần trở lên trong thời gian thử thách, thì Tòa án 

có thể hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đó và buộc họ 

phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành. 

Nếu người đó thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án 

buộc người đó chấp hành hình phạt của bản án mới và tổng hợp với phần hình phạt tù 

chưa chấp hành của bản án trước theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này. 

5. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đã chấp hành được ít nhất là một 

phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án 

hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách. 

Điều 67. Hoãn chấp hành hình phạt tù 

1. Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được h i phục; 

b) Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến 

khi con đủ 36 tháng tuổi; 
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c) Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì 

gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 01 năm, trừ trường hợp người đó bị kết 

án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, 

tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; 

d) Bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 

01 năm. 

2. Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp 

hành hình phạt lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì Tòa án buộc người đó phải chấp 

hành hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 

của Bộ luật này. 

Điều 68. Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù 

1. Người đang chấp hành hình phạt tù mà thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại khoản 1 Điều 67 của Bộ luật này, thì có thể được tạm đình chỉ chấp hành hình 

phạt tù. 

2. Thời gian tạm đình chỉ không được tính vào thời gian chấp hành hình phạt tù. 

 

Chương X 

XÓA ÁN TÍCH 

 

Điề   9. Xóa án tích 

1. Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 70 đến Điều 

73 của Bộ luật này. 

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án. 

2. Người bị kết án do lỗi vô   về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng 

và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích. 

Điề   0. Đương nhiên được xóa án tích 

1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải 

về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp 

hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án 

và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình 

phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ 

sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời 

hạn sau đây: 

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, 

phạt tù nhưng được hưởng án treo; 

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm  

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm  

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình 

nhưng đã được giảm án. 

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm 

cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một 

số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b 

và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó 

chấp hành xong hình phạt bổ sung. 
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3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành 

bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 

2 Điều này. 

4. Cơ quan quản l  cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin 

về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác 

nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này. 

Điều 71. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án 

1. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người bị kết án về 

các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành 

xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và 

đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người đã bị kết án về các tội quy 

định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này, căn cứ vào tính chất của tội 

phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án. 

2. Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong 

hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt 

bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong 

thời hạn sau đây: 

a) 03 năm trong trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ hoặc 

phạt tù đến 05 năm  

b) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm  

c) 07 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình 

nhưng đã được giảm án. 

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm 

cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định 

tại điểm a khoản này thì thời hạn được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp 

hành xong hình phạt bổ sung. 

3. Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi 

hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

4. Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm mới được xin 

xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm mới được xin xóa án tích. 

Điều 72. Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt 

Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, 

được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó 

cư trú đề nghị, thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít 

nhất một phần ba thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 và khoản 2 Điều 71 của Bộ luật 

này. 

Điều 73. Cách tính thời hạn để xóa án tích 

1. Thời hạn để xóa án tích quy định tại Điều 70 và Điều 71 của Bộ luật này căn cứ 

vào hình phạt chính đã tuyên. 

2. Người bị kết án chưa được xóa án tích mà thực hiện hành vi phạm tội mới và bị 

Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật thì thời hạn để xóa án tích cũ được tính 

lại kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo của bản án 

mới hoặc từ ngày bản án mới hết thời hiệu thi hành. 
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3. Người bị kết án trong trường hợp phạm nhiều tội mà có tội thuộc trường hợp 

đương nhiên được xóa án tích, có tội thuộc trường hợp xóa án tích theo quyết định của 

Tòa án thì căn cứ vào thời hạn quy định tại Điều 71 của Bộ luật này Tòa án quyết định 

việc xóa án tích đối với người đó. 

4. Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại cũng được coi như đã chấp 

hành xong hình phạt. 

 

Chương XI 

NHỮNG   Y ĐỊNH ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI 

 

Điều 74. Áp dụng q y định của Bộ luật hình sự đối với pháp nhân thương 

mại phạm tội 

Pháp nhân thương mại phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo những quy 

định của Chương này  theo quy định khác của Phần thứ nhất của Bộ luật này không trái 

với quy định của Chương này. 

Điề    . Điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại 

1. Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi có đủ các điều 

kiện sau đây: 

a) Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại; 

b) Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại; 

c) Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của 

pháp nhân thương mại; 

d) Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 và khoản 

3 Điều 27 của Bộ luật này. 

2. Việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách 

nhiệm hình sự của cá nhân. 

Điều 76. Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại 

Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội phạm sau đây: 

1. Điều 188 (tội buôn lậu)  Điều 189 (tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ 

qua biên giới); Điều 190 (tội sản xuất, buôn bán hàng cấm)  Điều 191 (tội tàng trữ, vận 

chuyển hàng cấm)  Điều 192 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả)  Điều 193 (tội sản xuất, 

buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm)  Điều 194 (tội sản xuất, 

buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh)  Điều 195 (tội sản xuất, buôn 

bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, 

giống cây tr ng, vật nuôi)  Điều 196 (tội đầu cơ)  Điều 200 (tội trốn thuế)  Điều 203 (tội 

in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ)  Điều 209 (tội cố ý công bố thông tin 

sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán)  Điều 210 (tội sử dụng 

thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán)  Điều 211 (tội thao túng thị trường chứng 

khoán)  Điều 213 (tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm)  Điều 216 (tội trốn đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động)  Điều 217 (tội vi 

phạm quy định về cạnh tranh)  Điều 225 (tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan); 

Điều 226 (tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp)  Điều 227 (tội vi phạm các quy định 

về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên)  Điều 232 (tội vi phạm các quy định về 

khai thác và bảo vệ rừng)  Điều 234 (Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật 

hoang dã); 
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2. Điều 235 (tội gây ô nhiễm môi trường)  Điều 237 (tội vi phạm phòng ngừa, ứng 

phó, khắc phục sự cố môi trường)  Điều 238 (tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công 

trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi 

sông)  Điều 239 (tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam)  Điều 242 (tội huỷ hoại ngu n 

lợi thuỷ sản)  Điều 243 (tội huỷ hoại rừng)  Điều 244 (tội vi phạm quy định về quản lý, 

bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm)  Điều 245 (tội vi phạm các quy định về quản lý khu 

bảo t n thiên nhiên)  Điều 246 (tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại). 

Điều 77. Phạt tiền 

1. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung đối với pháp 

nhân thương mại phạm tội. 

2. Mức tiền phạt được quyết định căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội 

phạm và có xét đến tình hình tài chính của pháp nhân thương mại phạm tội, sự biến động 

của giá cả nhưng không được thấp hơn 50.000.000 đ ng. 

Điề    . Đình chỉ hoạt động có thời hạn 

1. Đình chỉ hoạt động có thời hạn là tạm dừng hoạt động của pháp nhân thương 

mại trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại đến 

tính mạng, sức khỏe con người, môi trường hoặc an ninh, trật tự, an toàn xã hội và hậu 

quả gây ra có khả năng khắc phục trên thực tế. 

2. Thời hạn đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 03 năm. 

Điề   9. Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn 

1. Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn là chấm dứt hoạt động của pháp nhân thương mại 

trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại hoặc có 

khả năng thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc 

gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục 

hậu quả gây ra. 

2. Pháp nhân thương mại được thành lập chỉ để thực hiện tội phạm thì bị đình chỉ 

vĩnh viễn toàn bộ hoạt động. 

Điều 80. Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định 

1. Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định được áp dụng 

khi xét thấy nếu để pháp nhân thương mại bị kết án tiếp tục kinh doanh hoặc hoạt động 

trong lĩnh vực đó, thì có thể gây nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người hoặc 

cho xã hội. 

2. Tòa án quyết định lĩnh vực cụ thể bị cấm kinh doanh hoặc cấm hoạt động. 

3. Thời hạn cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định là từ 

01 năm đến 03 năm, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. 

Điều 81. Cấm h y động vốn 

1. Cấm huy động vốn được áp dụng khi xét thấy nếu để pháp nhân thương mại bị 

kết án huy động vốn thì có nguy cơ tiếp tục phạm tội. 

2. Các hình thức cấm huy động vốn bao g m: 

a) Cấm vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc các quỹ đầu tư  

b) Cấm phát hành, chào bán chứng khoán; 

c) Cấm huy động vốn khách hàng; 

d) Cấm liên doanh, liên kết trong và ngoài nước; 

đ) Cấm hình thành quỹ tín thác bất động sản. 
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3. Tòa án quyết định áp dụng một hoặc một số hình thức cấm huy động vốn quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

4. Thời hạn cấm huy động vốn là từ 01 năm đến 03 năm, kể từ ngày bản án có 

hiệu lực pháp luật. 

Điều 82. Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại 

phạm tội 

1. Tòa án có thể quyết định áp dụng các biện tư pháp sau đây đối với pháp nhân 

thương mại phạm tội: 

a) Các biện pháp tư pháp quy định tại Điều 47 và Điều 48 của Bộ luật này; 

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; 

c) Buộc thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục 

xảy ra. 

2. Tòa án có thể quyết định áp dụng biện pháp tư pháp buộc pháp nhân thương 

mại phạm tội phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi phạm phạm 

tội của mình gây ra. 

3. Căn cứ vào từng trường hợp phạm tội cụ thể, Tòa án có thể quyết định buộc 

pháp nhân thương mại phạm tội phải thực hiện một hoặc một số biện pháp sau đây nhằm 

khắc phục, ngăn chặn hậu quả của tội phạm: 

a) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc 

xây dựng không đúng với giấy phép; 

b) Buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; 

c) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái 

xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện được đưa vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, nhập khẩu trái với quy định của pháp luật hoặc được tạm nhập, tái xuất 

nhưng không tái xuất theo đúng quy định của pháp luật; hàng hóa nhập khẩu, quá cảnh 

xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa giả mạo quyền sở hữu trí tuệ, phương tiện, 

nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa 

giả mạo về sở hữu trí tuệ sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm; 

d) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, 

cây tr ng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại hoặc tang vật khác thuộc đối 

tượng bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật; 

đ) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh 

doanh, vật phẩm; 

e) Buộc thu h i sản phẩm, hàng hóa vi phạm đang lưu thông trên thị trường. 

Điề   3. Căn cứ quyết định hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm 

tội 

Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ luật này, cân nhắc 

tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, việc chấp hành pháp luật 

của pháp nhân thương mại và các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự áp 

dụng đối với pháp nhân thương mại. 

Điều 84. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp 

nhân thương mại 

1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

a) Đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm; 

b) Tự nguyện sửa chữa, b i thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; 
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c) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn; 

d) Tích cực hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ 

án; 

đ) Có nhiều đóng góp trong việc thực hiện chính sách xã hội. 

2. Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi các tình tiết khác là tình tiết giảm 

nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án. 

3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc 

định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt. 

Điều 85. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp 

nhân thương mại 

1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: 

a) Câu kết với pháp nhân thương mại khác để phạm tội; 

b) Cố ý thực hiện tội phạm đến cùng; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm; 

đ) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc 

những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội; 

e) Dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội hoặc nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm. 

2. Các tình tiết đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung 

hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng. 

Điều 86. Quyết định hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại 

phạm nhiều tội 

Khi xét xử cùng 01 lần pháp nhân thương mại phạm nhiều tội, Tòa án quyết định 

hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định sau đây: 

1. Đối với hình phạt chính: 

a) Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng 

lại thành hình phạt chung; 

b) Hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với từng lĩnh vực cụ 

thể thì không tổng hợp; 

c) Hình phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác; 

2. Đối với hình phạt bổ sung: 

a) Nếu các hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định 

trong giới hạn do Bộ luật này quy định đối với hình phạt đó  riêng đối với hình phạt tiền 

thì các khoản tiền được cộng lại thành hình phạt chung  

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là khác loại thì pháp nhân thương mại bị kết án phải 

chấp hành tất cả các hình phạt đã tuyên. 

Điều 87. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án 

1. Trường hợp pháp nhân thương mại đang chấp hành một bản án mà lại bị xét xử 

về tội đã phạm trước khi có bản án này, thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang 

bị xét xử, sau đó quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 86 của Bộ luật này. 

Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước về đình chỉ hoạt động có thời 

hạn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động 

vốn được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chung. 

2. Khi xét xử một pháp nhân thương mại đang phải chấp hành một bản án mà lại 

thực hiện hành vi phạm tội mới, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng 
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hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước r i quyết định hình phạt chung 

theo quy định tại Điều 86 của Bộ luật này. 

3. Trong trường hợp một pháp nhân thương mại phải chấp hành nhiều bản án đã 

có hiệu lực pháp luật mà các hình phạt của các bản án chưa được tổng hợp, thì Chánh án 

Tòa án có thẩm quyền ra quyết định tổng hợp hình phạt của các bản án theo quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

Điều 88. Miễn hình phạt 

Pháp nhân thương mại phạm tội có thể được miễn hình phạt khi đã khắc phục toàn 

bộ hậu quả và đã b i thường toàn bộ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. 

Điều 89. Xóa án tích 

Pháp nhân thương mại bị kết án đương nhiên được xóa án tích nếu trong thời hạn 

02 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung, các quyết định khác 

của bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án mà pháp nhân thương mại không 

thực hiện hành vi phạm tội mới. 

 

Chương XII 

NHỮNG   Y ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TU I PHẠM TỘI 

 

Mục  .   Y ĐỊNH CHUNG VỀ XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 

18 TU I PHẠM TỘI 

 

Điều 90. Áp dụng Bộ luật hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo 

những quy định của Chương này  theo quy định khác của Phần thứ nhất của Bộ luật này 

không trái với quy định của Chương này. 

Điều 91. Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 

1. Việc xử l  người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người 

dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển 

lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội. 

Việc xử l  người dưới 18 tuổi phạm tội phải căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận 

thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều 

kiện gây ra tội phạm. 

2. Người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây và có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả, nếu không thuộc trường 

hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và áp 

dụng các biện pháp quy định tại Mục 2 Chương này: 

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội 

nghiêm trọng, trừ trường hợp quy định tại Điều 134 (tội cố   gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của người khác)  Điều 141 (tội hiếp dâm)  Điều 171 (tội cướp giật 

tài sản)  Điều 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy)  Điều 249 (tội tàng trữ trái phép 

chất ma túy)  Điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy)  Điều 251 (tội mua bán trái 

phép chất ma túy)  Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy) của Bộ luật này  

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý quy 

định tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật này, trừ trường hợp quy định tại Điều 123 (tội giết 

người)  Điều 134, các khoản 4, 5 và khoản 6 (tội cố   gây thương tích hoặc gây tổn hại 
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cho sức khỏe của người khác)  Điều 141 (tội hiếp dâm), Điều 142 (tội hiếp dâm người 

dưới 16 tuổi); Điều 144 (tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi); Điều 150 

(tội mua bán người)  Điều 151 (tội mua bán người dưới 16 tuổi)  Điều 168 (tội cướp tài 

sản)  Điều 171 (tội cướp giật tài sản)  Điều 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy)  Điều 

249 (tội tàng trữ trái phép chất ma túy)  Điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy); 

Điều 251 (tội mua bán trái phép chất ma túy)  Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy) của 

Bộ luật này  

c) Người dưới 18 tuổi là người đ ng phạm nhưng có vai trò không đáng kể trong 

vụ án. 

3. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ trong trường 

hợp cần thiết và phải căn cứ vào những đặc điểm về nhân thân của họ, tính chất nguy 

hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm. 

4. Khi xét xử, Tòa án chỉ áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 

nếu xét thấy việc miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng một trong các biện pháp quy định 

tại  ục 2 hoặc việc áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng quy định tại Mục 3 

Chương này không bảo đảm hiệu quả giáo dục, phòng ngừa. 

5. Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. 

6. Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 

khi xét thấy các hình phạt và biện pháp giáo dục khác không có tác dụng răn đe, phòng 

ngừa. 

Khi xử phạt tù có thời hạn, Tòa án cho người dưới 18 tuổi phạm tội được hưởng 

mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng và 

với thời hạn thích hợp ngắn nhất. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. 

7. Án đã tuyên đối với người chưa đủ 16 tuổi phạm tội, thì không tính để xác định 

tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm. 

 

Mục 2. CÁC BIỆN PHÁP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC ÁP DỤNG TRONG 

TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ 

 

Điều 92. Điều kiện áp dụng 

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án chỉ quyết định miễn trách nhiệm hình 

sự và áp dụng biện pháp khiển trách, hòa giải tại cộng đ ng hoặc biện pháp giáo dục tại 

xã, phường, thị trấn, nếu người dưới 18 tuổi phạm tội hoặc người đại diện hợp pháp của 

họ đ ng   với việc áp dụng một trong các biện pháp này. 

Điề  93. Khiển trách 

1. Khiển trách được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong những 

trường hợp sau đây nhằm giúp họ nhận thức rõ hành vi phạm tội và hậu quả gây ra đối 

với cộng đ ng, xã hội và nghĩa vụ của họ: 

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng  

b) Người dưới 18 tuổi là người đ ng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án. 

2. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án quyết định áp dụng biện pháp 

khiển trách. Việc khiển trách đối với người dưới 18 tuổi phạm tội phải có sự chứng kiến 

của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 18 tuổi. 

3. Người bị khiển trách phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây: 
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a) Tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế của nơi cư trú, học tập, làm việc; 

b) Trình diện trước cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu; 

c) Tham gia các chương trình học tập, dạy nghề do địa phương tổ chức, tham gia 

lao động với hình thức phù hợp. 

4. Tuỳ từng trường hợp cụ thể cơ quan có thẩm quyền ấn định thời gian thực hiện 

các nghĩa vụ quy định tại điểm b và điểm c khoản 3 Điều này từ 03 tháng đến 01 năm. 

Điề  9 . Hòa giải tại cộng đồng 

1. Hòa giải tại cộng đ ng được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong 

những trường hợp sau đây: 

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội 

nghiêm trọng  

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này. 

2. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 

xã tổ chức việc hòa giải tại cộng đ ng khi người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của 

người bị hại đã tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự. 

3. Người được áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đ ng phải thực hiện các nghĩa 

vụ sau đây: 

a) Xin lỗi người bị hại và b i thường thiệt hại  

b) Nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 93 của Bộ luật này. 

Điề  9 . Giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

1. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án có thể áp dụng biện pháp giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn từ 01 năm đến 02 năm đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong 

những trường hợp sau đây: 

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội 

nghiêm trọng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này; 

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này. 

2. Người được Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án giao cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã tổ chức giám sát, giáo dục phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây: 

a) Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ về học tập, lao động; 

b) Chịu sự giám sát, giáo dục của gia đình, xã, phường, thị trấn; 

c) Không đi khỏi nơi cư trú khi không được phép; 

d) Các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 93 của Bộ luật này. 

3. Nếu người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn đã chấp hành một phần hai 

thời hạn, có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao trách 

nhiệm quản l , giáo dục, cơ quan đã áp dụng biện pháp này có thể quyết định chấm dứt 

thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

 

Mục 3. BIỆN PHÁP TƯ PHÁP GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG 

 

Điề  9 . Giáo dục tại trường giáo dưỡng 

1. Tòa án có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng từ 01 năm đến 

02 năm đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, nếu thấy do tính chất nghiêm trọng của hành 
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vi phạm tội, do nhân thân và môi trường sống của người đó mà cần đưa người đó vào một 

tổ chức giáo dục có kỷ luật chặt chẽ. 

2. Người được giáo dục tại trường giáo dưỡng phải chấp hành đầy đủ những nghĩa 

vụ về học tập, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản l , giáo dục của nhà trường. 

Điề  9 . Chấm dứt trước thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng 

Nếu người được giáo dục tại trường giáo dưỡng đã chấp hành một phần hai thời 

hạn, có nhiều tiến bộ, thì theo đề nghị của trường giáo dưỡng được giao trách nhiệm quản 

l , giáo dục, Tòa án có thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại trường giáo dưỡng. 

 

Mục  . HÌNH PHẠT 

 

Điều 98. Các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 

Người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây đối 

với mỗi tội phạm: 

1. Cảnh cáo; 

2. Phạt tiền; 

3. Cải tạo không giam giữ; 

4. Tù có thời hạn. 

Điều 99. Phạt tiền 

Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 

tuổi, nếu người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng. 

Mức tiền phạt đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội không quá 

một phần hai mức tiền phạt mà điều luật quy định. 

Điều 100. Cải tạo không giam giữ 

1. Hình phạt cải tạo không giam giữ được áp dụng đối với người từ đủ 16 đến 

dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng hoặc phạm tội rất nghiêm 

trọng do vô   hoặc người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do cố 

 . 

2. Khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm 

tội, thì không khấu trừ thu nhập của người đó. 

Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội không quá 

một phần hai thời hạn mà điều luật quy định. 

Điề   0 . Tù có thời hạn 

Mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy 

định như sau: 

1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được 

áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được 

áp dụng không quá 18 năm tù  nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp 

dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định; 

2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được 

áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được 

áp dụng không quá 12 năm tù  nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp 

dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định. 
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Mục  . QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT, T NG HỢP HÌNH PHẠT, MIỄN 

GIẢM HÌNH PHẠT, XÓA ÁN TÍCH 

 

Điề   02.   yết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm 

tội chưa đạt 

1. Tòa án quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi trong trường hợp chuẩn 

bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 57 của Bộ 

luật này. 

2.  ức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị 

phạm tội không quá một phần ba mức hình phạt được quy định trong khung hình phạt đối 

với hành vi chuẩn bị phạm tội trong điều luật được áp dụng. 

 ức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi chuẩn bị 

phạm tội không quá một phần hai mức hình phạt được quy định trong khung hình phạt 

đối với hành vi chuẩn bị phạm tội trong điều luật được áp dụng. 

3.  ức hình phạt cao nhất áp dụng đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi 

phạm tội chưa đạt không quá một phần ba mức hình phạt cao nhất quy định tại Điều 100 

và Điều 101 của Bộ luật này. 

 ức hình phạt cao nhất áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi 

không quá một phần hai mức phạt quy định tại các điều 99, 100 và 101 của Bộ luật này. 

Điều 103. Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội 

1. Khi xét xử cùng một lần người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội thì Tòa án quyết 

định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của 

Bộ luật này. 

Nếu hình phạt chung là cải tạo không giam giữ thì mức hình phạt cao nhất được 

áp dụng không quá 03 năm. Nếu hình phạt chung là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao 

nhất được áp dụng không được vượt quá 18 năm đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 

tuổi khi phạm tội và 12 năm đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội. 

2. Đối với người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trước khi đủ 

16 tuổi, có tội được thực hiện sau khi đủ 16 tuổi, thì việc tổng hợp hình phạt áp dụng như 

sau: 

a) Nếu mức hình phạt đã tuyên đối với tội được thực hiện trước khi người đó đủ 

16 tuổi nặng hơn hoặc bằng mức hình phạt đã tuyên đối với tội được thực hiện sau khi đủ 

16 tuổi thì hình phạt chung không vượt quá mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 

14 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều này  

b) Nếu mức hình phạt đã tuyên đối với tội được thực hiện sau khi người đó đủ 16 

tuổi nặng hơn mức hình phạt đã tuyên đối với tội được thực hiện trước khi đủ 16 tuổi thì 

hình phạt chung không vượt quá mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 16 tuổi đến 

dưới 18 tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Đối với người phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trước khi đủ 18 tuổi, có tội 

được thực hiện sau khi đủ 18 tuổi, thì việc tổng hợp hình phạt áp dụng như sau: 

a) Nếu mức hình phạt Toà án tuyên đối với tội được thực hiện khi người đó chưa 

đủ 18 tuổi nặng hơn hoặc bằng mức hình phạt áp dụng đối với tội được thực hiện khi 

người đó đã đủ 18 tuổi, thì hình phạt chung không được vượt quá mức hình phạt cao nhất 

quy định tại khoản 1 Điều này  
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b) Nếu mức hình phạt Toà án tuyên đối với tội được thực hiện khi người đó đã đủ 

18 tuổi nặng hơn mức hình phạt áp dụng đối với tội thực hiện khi người đó chưa đủ 18 

tuổi thì hình phạt chung áp dụng như đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội. 

Điều 104. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án 

Việc tổng hợp hình phạt trong trường hợp một người đang phải chấp hành một 

bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước hoặc sau khi có bản án này, được thực hiện 

theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Bộ luật này. 

Hình phạt chung không được vượt quá mức hình phạt cao nhất quy định tại Điều 

103 của Bộ luật này. 

Điề   0 . Giảm mức hình phạt đã t yên 

1. Người dưới 18 tuổi phạm tội bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, nếu 

có tiến bộ và đã chấp hành được một phần tư thời hạn, thì được Tòa án xét giảm; riêng 

đối với hình phạt tù, mỗi lần có thể giảm đến 04 năm nhưng phải bảo đảm đã chấp hành ít 

nhất là hai phần năm mức hình phạt đã tuyên. 

2. Người dưới 18 tuổi phạm tội bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, nếu 

lập công hoặc mắc bệnh hiểm ngh o, thì được xét giảm ngay và có thể được miễn chấp 

hành phần hình phạt còn lại. 

3. Người dưới 18 tuổi phạm tội bị phạt tiền nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế 

đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra hoặc lập 

công lớn, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định giảm 

hoặc miễn việc chấp hành phần tiền phạt còn lại. 

Điề   0 . Tha tù trước hạn có điề  kiện 

1. Người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù, nếu không thuộc các trường hợp 

quy định tại khoản 2 Điều 66 của Bộ luật này có thể được tha tù trước hạn khi có đủ các 

điều kiện sau đây: 

a) Phạm tội lần đầu; 

b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt; 

c) Đã chấp hành được một phần ba thời hạn phạt tù; 

d) Có nơi cư trú rõ ràng. 

2. Việc tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện theo quy định tại các 

khoản 3, 4 và 5 Điều 66 của Bộ luật này. 

Điều 107. Xóa án tích 

1. Người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích, nếu thuộc một trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi; 

b) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội 

phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý; 

c) Người bị áp dụng biện pháp tư pháp quy định tại Mục 3 Chương này. 

2. Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý 

hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì đương nhiên xoá án tích nếu trong thời hạn 03 

năm tính từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án 

mà người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới. 

 

PHẦN THỨ HAI 

CÁC TỘI PHẠM 
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Chương XIII 

CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA 

 

Điều 108. Tội phản bội Tổ quốc 

1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, 

chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 

12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt tù từ 07 năm 

đến 15 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 109. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân 

Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền 

nhân dân, thì bị phạt như sau: 

1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả 

nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; 

2. Người đ ng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm  

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 110. Tội gián điệp 

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 

năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

a) Hoạt động tình báo, phá hoại hoặc gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại 

chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

b) Gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại theo sự chỉ đạo của nước ngoài; hoạt 

động thám báo, chỉ điểm, chứa chấp, dẫn đường hoặc thực hiện hành vi khác giúp người 

nước ngoài hoạt động tình báo, phá hoại; 

c) Cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí mật Nhà nước cho nước ngoài; thu 

thập, cung cấp tin tức, tài liệu khác nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

4. Người đã nhận làm gián điệp, nhưng không thực hiện nhiệm vụ được giao và tự 

thú, thành khẩn khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì được miễn trách nhiệm 

hình sự về tội này. 

Điều 111. Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ 

Người nào xâm nhập lãnh thổ, có hành động làm sai lệch đường biên giới quốc 

gia hoặc có hành động khác nhằm gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt như sau: 

1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị 

phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân; 

2. Người đ ng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm  

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 112. Tội bạo loạn 



164 

 

Người nào hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức nhằm chống chống 

chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau: 

1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị 

phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; 

2. Người đ ng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm  

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 113. Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân 

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán 

bộ, công chức hoặc người khác, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc 

tử hình. 

2. Phạm tội trong trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố; 

b) Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố; chế tạo, 

cung cấp vũ khí cho phần tử khủng bố; 

c) Xâm phạm tự do thân thể, sức khỏe của cán bộ, công chức hoặc người khác. 

3. Phạm tội trong trường hợp đe doạ xâm phạm tính mạng hoặc có những hành vi 

khác uy hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 

4. Khủng bố cá nhân, tổ chức nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế nhằm gây khó 

khăn cho quan hệ quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cũng bị xử 

phạt theo Điều này. 

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 114. Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất - kỹ 

thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, quốc 

phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 115. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội 

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại việc thực hiện các 

chính sách kinh tế - xã hội, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. 

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

Điều 116. Tội phá hoại chính sách đoàn kết 

1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây nhằm chống chính quyền 

nhân dân, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân 

dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với các tổ chức chính trị - xã hội; 

b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong 

cộng đ ng các dân tộc Việt Nam; 

c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo 

các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đ  tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ 

chức chính trị - xã hội; 

d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế. 
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2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

Điều 117. Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật 

phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội 

dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; 

b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội 

dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; 

c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến 

tranh tâm lý. 

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

20 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 118. Tội phá rối an ninh 

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà kích động, lôi kéo, tụ tập 

nhiều người phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ 

quan, tổ chức, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 112 của Bộ luật này, thì bị 

phạt tù từ 05 năm đến 15 năm. 

2. Người đ ng phạm khác, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

Điều 119. Tội chống phá cơ sở giam giữ 

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá cơ sở giam giữ, tổ chức 

trốn khỏi cơ sở giam giữ, đánh tháo người bị giam giữ, người bị áp giải hoặc trốn khỏi cơ 

sở giam giữ, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. 

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 120. Tội tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài hoặc 

trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân 

1. Người nào tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn 

ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm. 

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm hoặc tù chung thân. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 121. Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống 

chính quyền nhân dân 

1. Người nào trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính 

quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm. 

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 122. Hình phạt bổ sung 
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Người phạm tội quy định tại Chương này còn có thể bị tước một số quyền công 

dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn 

bộ tài sản. 

 

Chương XIV 

CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH 

DỰ CỦA CON NGƯỜI 

 

Điều 123. Tội giết người 

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

a) Giết 02 người trở lên; 

b) Giết người dưới 16 tuổi; 

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai; 

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; 

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; 

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất 

nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; 

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác; 

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; 

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ; 

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp; 

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người; 

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê; 

n) Có tính chất côn đ ; 

o) Có tổ chức; 

p) Tái phạm nguy hiểm; 

q) Vì động cơ đê h n. 

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt 

tù từ 07 năm đến 15 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 

01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 124. Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ 

1. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn 

cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 

06 tháng đến 03 năm. 

2. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn 

cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu 

quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 

tháng đến 02 năm. 

Điề   2 . Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh 

1. Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi 

trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích 

của người đó, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 
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2. Phạm tội đối với 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 

Điề   2 . Tội giết người do vượt q á giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do 

vượt q á mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội 

1. Người nào giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng 

hoặc trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, thì bị phạt cải 

tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội đối với 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. 

Điề   2 . Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ 

1. Người nào trong khi thi hành công vụ mà làm chết người do dùng vũ lực ngoài 

những trường hợp pháp luật cho phép, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 

15 năm: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 128. Tội vô ý làm chết người 

1. Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm. 

Điều 129. Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy 

tắc hành chính 

1. Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc 

hành chính, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 130. Tội bức tử 

1. Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người 

lệ thuộc mình làm người đó tự sát, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

12 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên; 

b) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai. 

Điều 131. Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ; 

b) Tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng 

của họ. 

2. Phạm tội làm 02 người trở lên tự sát, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

Điều 132. Tội không cứ  giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến 

tính mạng 

1. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, 

tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm: 

a) Người không cứu giúp là người đã vô   gây ra tình trạng nguy hiểm; 

b) Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ 

phải cứu giúp. 

3. Phạm tội dẫn đến hậu quả 02 người trở lên chết, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 

năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 133. Tội đe dọa giết người 

1. Người nào đe doạ giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng 

việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; 

d) Đối với người dưới 16 tuổi; 

đ) Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác. 

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người 

khác 

1. Người nào cố   gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 

mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm: 

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 02 người trở lên; 

b) Dùng a-xít sunfuric (H2SO4) hoặc hóa chất nguy hiểm khác gây thương tích 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; 

c) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân; 

d) Phạm tội 02 lần trở lên; 

đ) Phạm tội đối với 02 người trở lên; 

e) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau 

hoặc người khác không có khả năng tự vệ; 

g) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng mình, thầy giáo, cô giáo của mình; 

h) Có tổ chức; 

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

k) Phạm tội trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt 

tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo 

dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

l) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe hoặc gây thương tích hoặc gây 

tổn hại sức khỏe do được thuê; 

m) Có tính chất côn đ ; 

n) Tái phạm nguy hiểm; 

o) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân. 
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2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ 

lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại 

các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

05 năm. 

3. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ 

lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt tù từ 04 năm đến 07 năm. 

4. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ 

lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại 

các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

12 năm. 

5. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ 

lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 

6 Điều này hoặc dẫn đến chết người, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. 

6. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 

năm hoặc tù chung thân: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích vào vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% 

trở lên. 

7. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm 

hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

Điều 135. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh 

1. Người nào cố   gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 

mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh 

do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người 

thân thích của người đó, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng hoặc 

phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 

03 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 

60%; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người. 

Điều 136. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người 

khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi 

bắt giữ người phạm tội 

1. Người nào cố   gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 

mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng 

hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 

đ ng đến 20.000.000 đ ng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 

02 năm: 
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a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 

60%; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên. 

3. Phạm tội dẫn đến chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe 

cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên, thì bị phạt tù 

từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 137. Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 

trong khi thi hành công vụ 

1. Người nào trong khi thi hành công vụ dùng vũ lực ngoài những trường hợp 

pháp luật cho phép gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ 

lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên, mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên; 

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau 

hoặc người khác không có khả năng tự vệ. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 138. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác 

1. Người nào vô   gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 

mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000.000 

đ ng đến 20.000.000 đ ng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 

02 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 

60%; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên. 

3. Phạm tội đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 

61% trở lên, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 139. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người 

khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính 

1. Người nào vô   gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 

do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 

03 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 

60%; 
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b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên. 

3. Phạm tội đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 

61% trở lên, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 140. Tội hành hạ người khác 

1. Người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc 

các trường hợp quy định tại Điều 185 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

03 năm: 

a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau 

hoặc người khác không có khả năng tự vệ; 

b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 11% trở lên; 

c) Đối với 02 người trở lên. 

Điều 141. Tội hiếp dâm 

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể 

tự vệ được của nạn nhân hoặc bằng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan 

hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa 

bệnh; 

c) Nhiều người hiếp một người; 

d) Phạm tội 02 lần trở lên; 

đ) Đối với 02 người trở lên; 

e) Có tính chất loạn luân; 

g) Làm nạn nhân có thai; 

h) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

i) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

k) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 

4. Phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 05 năm 

đến 10 năm. 

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 

này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó. 
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5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được 

của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác 

với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; 

b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm: 

a) Có tính chất loạn luân; 

b) Làm nạn nhân có thai; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

d) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

đ) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa 

bệnh; 

e) Phạm tội 02 lần trở lên; 

g) Đối với 02 người trở lên; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù 

chung thân hoặc tử hình: 

a) Có tổ chức; 

b) Nhiều người hiếp một người; 

c) Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên; 

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; 

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 143. Tội cưỡng dâm 

1. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở 

trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi 

quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Nhiều người cưỡng dâm một người; 

b) Cưỡng dâm 02 lần trở lên; 

c) Cưỡng dâm 02 người trở lên; 

d) Có tính chất loạn luân; 

đ) Làm nạn nhân có thai; 
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e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

18 năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

c) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; 

d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 

4. Cưỡng dâm người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm. 

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 

này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 144. Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 

1. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang 

ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao 

cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 05 năm 

đến 10 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Có tính chất loạn luân; 

b) Làm nạn nhân có thai; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

d) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

đ) Phạm tội 02 lần trở lên; 

e) Đối với 02 người trở lên; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Nhiều người cưỡng dâm một người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

d) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; 

đ) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 145. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với 

người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 
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1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình 

dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định 

tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với 02 người trở lên; 

c) Có tính chất loạn luân; 

d) Làm nạn nhân có thai; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

e) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa 

bệnh. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 146. Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi 

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi 

không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục 

khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Phạm tội có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Đối với 02 người trở lên; 

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa 

bệnh; 

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

12 năm: 

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

b) Làm nạn nhân tự sát. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 147. Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiê  dâm 

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi 

trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình 

thức, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 
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a) Phạm tội có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Đối với 02 người trở lên; 

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa 

bệnh; 

đ) Có mục đích thương mại; 

e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

12 năm: 

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

b) Làm nạn nhân tự sát. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 148. Tội lây truyền HIV cho người khác 

1. Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV cho người khác, trừ 

trường hợp nạn nhân đã biết về tình trạng nhiễm HIV của người bị HIV và tự nguyện 

quan hệ tình dục, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên; 

b) Đối với người dưới 18 tuổi; 

c) Đối với phụ nữ mà biết là có thai; 

d) Đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp chữa bệnh cho mình; 

đ) Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân. 

Điều 149. Tội cố ý truyền HIV cho người khác 

1. Người nào cố ý truyền HIV cho người khác, nếu không thuộc trường hợp quy 

định tại Điều 148 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; 

c) Đối với người dưới 18 tuổi; 

d) Đối với từ 02 người đến 05 người; 

đ) Lợi dụng nghề nghiệp; 

e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Đối với phụ nữ mà biết là có thai; 

b) Đối với 06 người trở lên; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

d) Làm nạn nhân tự sát. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 150. Tội m a bán người 
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1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác 

thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật 

chất khác; 

b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy 

bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; 

c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định tại 

điểm a hoặc điểm b khoản này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 

15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vì động cơ đê h n  

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 31% trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này; 

đ) Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

e) Đối với từ 02 đến 05 người; 

g) Phạm tội 02 lần trở lên. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát; 

đ) Đối với 06 người trở lên; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn 

bộ tài sản. 

Điều 151. Tội m a bán người dưới 16 tuổi 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

12 năm: 

a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản hoặc 

lợi ích vật chất khác trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo; 

b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức 

lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; 

c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi để thực hiện hành vi quy 

định tại điểm a hoặc điểm b khoản này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

b) Lợi dụng hoạt động cho nhận con nuôi để phạm tội; 

c) Đối với từ 02 người đến 05 người; 

d) Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng; 

đ) Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 



177 

 

e) Phạm tội 02 lần trở lên; 

g) Vì động cơ đê h n  

h) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

i) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

31% trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 3 Điều này. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 

20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

d) Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; 

đ) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát; 

e) Đối với 06 người trở lên; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 200.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm, phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài 

sản. 

Điều 152. Tội đánh tráo người dưới 01 tuổi 

1. Người nào đánh tráo người dưới 01 tuổi này với người dưới 01 tuổi khác, thì bị 

phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp; 

c) Đối với người dưới 01 tuổi mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng; 

d) Phạm tội 02 lần trở lên. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

12 năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 153. Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi 

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc 

giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp; 

c) Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng; 

d) Đối với từ 02 người đến 05 người; 

đ) Phạm tội 02 lần trở lên; 

e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 
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g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

31% trở lên. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

15 năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Đối với 06 người trở lên; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

d) Làm nạn nhân chết; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 154. Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người 

1. Người nào mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người khác, thì bị phạt 

tù từ 03 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vì mục đích thương mại; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp; 

d) Đối với từ 02 người đến 05 người; 

đ) Phạm tội 02 lần trở lên; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên; 

c) Đối với 06 người trở lên; 

d) Gây chết người; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 155. Tội làm nhục người khác 

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị 

phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 30.000.000 đ ng hoặc phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 

02 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với 02 người trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Đối với người đang thi hành công vụ; 
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đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình; 

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm 

tội; 

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

05 năm: 

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

b) Làm nạn nhân tự sát. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 156. Tội vu khống 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 

10.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc 

phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm: 

a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm 

nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của 

người khác; 

b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

03 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Đối với 02 người trở lên; 

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa 

bệnh cho mình; 

đ) Đối với người đang thi hành công vụ; 

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm 

tội; 

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Vì động cơ đê h n  

b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

c) Làm nạn nhân tự sát. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

 

Chương XV 

CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO CỦA CON NGƯỜI, QUYỀN TỰ 

DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN 

 

Điều 157. Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật 
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1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp 

quy định tại Điều 377 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì phạt tù từ 02 năm đến 07 

năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Đối với người thi hành công vụ; 

d) Phạm tội 02 lần trở lên  

đ) Đối với 02 người trở lên  

e) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người 

không có khả năng tự vệ; 

g) Làm cho gia đình người bị giam, giữ lâm vào tình trạng khó khăn, quẫn bách  

h) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam trái pháp luật từ 

11% đến 45%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

12 năm: 

a) Làm người bị bắt, giữ, giam trái pháp luật chết hoặc tự sát  

b) Tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục phẩm giá 

nạn nhân  

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam trái pháp luật 46% 

trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 

05 năm. 

Điều 158. Tội xâm phạm chỗ ở của người khác 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm chỗ ở của người 

khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác  

b) Dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực, gây sức ép về tinh thần hoặc thủ đoạn trái 

pháp luật khác buộc người khác phải rời khỏi chỗ ở hợp pháp của họ; 

c) Dùng mọi thủ đoạn trái pháp luật nhằm chiếm, giữ chỗ ở hoặc cản trở trái phép, 

không cho người đang ở hoặc quản l  hợp pháp chỗ ở được vào chỗ ở của họ; 

d) Tự ý xâm nhập chỗ ở của người khác mà không được sự đ ng ý của chủ nhà 

hoặc người quản lý hợp pháp. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên  

d) Làm người bị xâm phạm chỗ ở tự sát  

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm ðảm nhiệm chức vụ nhất ðịnh từ 01 nãm ðến 

05 nãm. 

Điều 159. Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc 

hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác 
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1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 

20.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm: 

a) Chiếm đoạt thư tín, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được 

truyền đưa bằng mạng bưu chính, viễn thông dưới bất kỳ hình thức nào  

b) Cố   làm hư hỏng, thất lạc hoặc cố   lấy các thông tin, nội dung của thư tín, 

điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu 

chính, viễn thông; 

c) Nghe, ghi âm cuộc đàm thoại trái pháp luật; 

d) Khám xét, thu giữ thư tín, điện tín trái pháp luật; 

đ) Hành vi khác xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín, telex, 

fax hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

03 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên  

d) Tiết lộ các thông tin đã chiếm đoạt, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân 

phẩm của người khác  

đ) Làm nạn nhân tự sát. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 20.000.000 đ ng, 

cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 160. Tội xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử hoặc biểu 

quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân 

1. Người nào lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở công 

dân thực hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử hoặc quyền biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu 

ý dân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 

tháng đến 01 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

02 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Dẫn đến hoãn ngày bầu cử, bầu cử lại hoặc hoãn việc trưng cầu ý dân. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 

05 năm. 

Điều 161. Tội làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân 

1. Người nào có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát việc bầu cử, tổ chức 

trưng cầu ý dân mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai 

lệch kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 

năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

03 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dẫn đến phải tổ chức lại việc bầu cử hoặc trưng cầu ý dân. 
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3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 

05 năm. 

Điều 162. Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động 

trái pháp luật 

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà thực hiện một trong các 

hành vi sau đây làm cho người bị thôi việc, người bị sa thải hoặc gia đình họ lâm vào tình 

trạng khó khăn hoặc dẫn đến đình công, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 

100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 

01 năm: 

a) Ra quyết định buộc thôi việc trái pháp luật đối với công chức, viên chức; 

b) Sa thải trái pháp luật đối với người lao động; 

c) Cưỡng ép, đe doạ buộc người lao động, công chức, viên chức phải thôi việc. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đ ng đến 200.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên  

b) Đối với phụ nữ mà biết là có thai; 

c) Đối với người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi; 

d) Làm người bị buộc thôi việc, người bị sa thải tự sát. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 

05 năm. 

Điều 163. Tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội của công dân 

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản 

hoặc ép buộc người khác lập hội, hội họp hợp pháp, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi 

phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không 

giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì phạt tù từ 01 năm đến 03 

năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Dẫn đến biểu tình; 

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 164. Tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác 

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản 

hoặc ép buộc người khác thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không 

theo một tôn giáo nào, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong 

các hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt 

tù từ 03 tháng đến 01 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

03 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 
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d) Dẫn đến biểu tình; 

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 165. Tội xâm phạm quyền bình đẳng giới 

1. Người nào vì lý do giới mà thực hiện hành vi dưới bất kỳ hình thức nào cản trở 

người khác tham gia hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và 

đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, đã bị xử lý kỷ 

luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh 

cáo, phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng hoặc phạt cải tạo không giam giữ 

đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 

đ ng đến 100.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn  

b) Phạm tội 02 lần trở lên  

c) Đối với 02 người trở lên. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 166. Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc hành vi khác cản trở việc khiếu nại, tố 

cáo, việc xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc việc xử l  người bị khiếu nại, tố cáo; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc thi hành quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo gây thiệt hại cho người khiếu nại, tố cáo. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức  

b) Trả thù người khiếu nại, tố cáo; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi quy định tại điểm a khoản 1 

Điều này; 

d) Dẫn đến biểu tình; 

đ) Làm người khiếu nại, tố cáo tự sát. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 

05 năm. 

Điều 167. Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông 

tin, quyền biể  tình của công dân 

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở công 

dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình 

của công dân, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành 

vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 

tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm: 

a) Có tổ chức; 
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b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 năm đến 05 năm. 

 

Chương XVI 

CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮ  

 

Điều 168. Tội cướp tài sản 

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác 

làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt 

tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 11% đến 30%; 

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; 

đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng; 

e) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu 

hoặc người không có khả năng tự vệ; 

g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 

20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đ ng trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 01 người mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 02 

người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; 

c) Làm chết người; 

d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn 

bộ tài sản. 

Điều 169. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản 

1. Người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt 

tù từ 02 năm đến 07 năm. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

12 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Dùng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; 

d) Đối với người dưới 16 tuổi; 

đ) Đối với 02 người trở lên; 

e) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng; 

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người bị bắt làm con tin mà 

tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%; 

h) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

i) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

k) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

18 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người bị bắt làm con tin mà 

tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 

20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đ ng trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 01 người mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 02 

người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của 02 người trở lên mà tỷ lệ của mỗi người 

46% trở lên; 

d) Làm chết người. 

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn 

bộ tài sản. 

Điều 170. Tội cưỡng đoạt tài sản 

1. Người nào đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người 

khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu 

hoặc người không có khả năng tự vệ; 

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng; 

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đ ng trở lên; 

b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 171. Tội cướp giật tài sản 

1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng; 

d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm; 

đ) Hành hung để tẩu thoát; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 11% đến 30%; 

g) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu 

hoặc người không có khả năng tự vệ; 

h) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

i) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đ ng trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 01 người mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 02 

người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; 

c) Làm chết người; 

d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng. 

Điều 172. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản 

1. Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 

đ ng đến dưới 50.000.000 đ ng hoặc dưới 2.000.000 đ ng nhưng thuộc một trong các 
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trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi 

phạm; 

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 

170, 171, 173, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản 

là kỷ vật, di vật, đ  thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng; 

b) Hành hung để tẩu thoát; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Chiếm đoạt tài sản là hàng cứu trợ; 

đ) Công nhiên chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đ ng đến dưới 50.000.000 

đ ng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại một trong các điểm a, b, c và d 

khoản 1 Điều này. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

b) Công nhiên chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 

đ ng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 

Điều này; 

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đ ng trở lên; 

b) Công nhiên chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đ ng đến dưới 

500.000.000 đ ng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và 

d khoản 1 Điều này. 

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng. 

Điều 173. Tội trộm cắp tài sản 

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đ ng đến dưới 

50.000.000 đ ng hoặc dưới 2.000.000 đ ng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi 

phạm; 

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 

170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản 

là kỷ vật, di vật, đ  thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng; 

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; 

đ) Hành hung để tẩu thoát; 

e) Trộm cắp tài sản trị giá từ 2.000.000 đ ng đến dưới 50.000.000 đ ng nhưng 

thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

b) Trộm cắp tài sản trị giá từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng nhưng 

thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; 

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đ ng trở lên; 

b) Trộm cắp tài sản trị giá từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng nhưng 

thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; 

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng. 

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 

2.000.000 đ ng đến dưới 50.000.000 đ ng hoặc dưới 2.000.000 đ ng nhưng thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù 

từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi 

phạm; 

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 

170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản 

là kỷ vật, di vật, đ  thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng; 

d) Tái phạm nguy hiểm; 

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đ ng đến dưới 50.000.000 đ ng nhưng 

thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này. 
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng 

nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 

này; 

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đ ng trở lên; 

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng 

nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 

này; 

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 

1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của 

người khác trị giá từ 4.000.000 đ ng đến dưới 50.000.000 đ ng hoặc dưới 4.000.000 

đ ng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về 

tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương 

tiện kiếm sống chính của người bị hại hoặc tài sản có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối 

với người bị hại, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm: 

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác 

bằng các hình thức hợp đ ng r i dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến 

thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả; 

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác 

bằng các hình thức hợp đ ng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến 

không có khả năng trả lại tài sản. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

12 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

b) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 



190 

 

4. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đ ng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 

năm đến 20 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điề     . Tội chiếm giữ trái phép tài sản 

1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc 

không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đ ng đến dưới 

200.000.000 đ ng, di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa bị giao nhầm hoặc do 

mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có 

trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền 

từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc 

phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200.000.000 đ ng trở lên hoặc bảo vật quốc 

gia, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 177. Tội sử dụng trái phép tài sản 

1. Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác trị giá từ 

100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm 

hoặc tài sản là di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa nếu không thuộc trường 

hợp quy định tại Điều 220 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 

50.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 

02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 

đ ng đến 100.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Tài sản trị giá từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng; 

b) Tài sản là bảo vật quốc gia; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội sử dụng trái phép tài sản trị giá 1.500.000.000 đ ng trở lên, thì bị phạt 

tù từ 03 năm đến 07 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 20.000.000 đ ng, 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 

năm. 

Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản 

1. Người nào hủy hoại hoặc cố   làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 

2.000.000 đ ng đến dưới 50.000.000 đ ng, tài sản là di vật, cổ hoặc vật có giá trị lịch sử, 

văn hóa hoặc tài sản trị giá dưới 2.000.000 đ ng nhưng thuộc một trong những trường 

hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi 

phạm; 

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 
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d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản 

là kỷ vật, di vật, đ  thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng; 

c) Gây thiệt hại tài sản là bảo vật quốc gia; 

d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; 

đ) Để che giấu tội phạm khác; 

e) Vì lý do công vụ của người bị hại; 

g) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 2.000.000 đ ng đến dưới 50.000.000 đ ng 

nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 

này; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 

đ ng; 

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng 

nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 

này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

20 năm: 

a) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đ ng trở lên; 

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 

đ ng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 

Điều này. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 179. Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp 

1. Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý tài sản của Nhà nước, 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí 

gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ 100.000.000 

đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng, thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm. 

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp trị giá từ 500.000.000 đ ng đến dưới 2.000.000.000 đ ng, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm. 

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp trị giá 2.000.000.000 đ ng trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 

công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 180. Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản 
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1. Người nào vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá từ 100.000.000 

đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng, thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ 

đến 02 năm. 

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá 500.000.000 đ ng trở 

lên, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

 

Chương XVII 

CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

 

Điều 181. Tội cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến 

bộ, cản trở ly hôn tự nguyện 

Người nào cưỡng ép người khác kết hôn trái với sự tự nguyện của họ, cản trở 

người khác kết hôn hoặc duy trì quan hệ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ hoặc cưỡng ép hoặc 

cản trở người khác ly hôn bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của 

cải hoặc bằng thủ đoạn khác, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi 

phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 

tháng đến 03 năm. 

Điều 182. Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng 

1. Người nào đang có vợ, có ch ng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ ch ng với 

người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có ch ng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ 

ch ng với người mà mình biết rõ là đang có ch ng, có vợ thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 

tháng đến 01 năm: 

a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn; 

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 

03 năm: 

a) Làm cho vợ, ch ng hoặc con của một trong hai bên tự sát; 

b) Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc 

chung sống như vợ ch ng trái với chế độ một vợ, một ch ng mà vẫn duy trì quan hệ đó. 

Điều 183. Tội tổ chức tảo hôn 

Người nào tổ chức việc lấy vợ, lấy ch ng cho những người chưa đến tuổi kết hôn, 

đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 

10.000.000 đ ng đến 30.000.000 đ ng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm. 

Điều 184. Tội loạn luân 

Người nào giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ, là 

anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị 

phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 185. Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu 

hoặc người có công n ôi dưỡng mình 

1. Người nào đối xử t i tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha 

mẹ, vợ ch ng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thuộc một trong những 

trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác, tinh thần; 
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b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

05 năm: 

a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu; 

b) Đối với người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người mắc bệnh 

hiểm nghèo. 

Điều 186. Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng 

Người nào có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp 

dưỡng đối với người mà mình có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quyết định của Tòa án mà từ 

chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, làm cho người được cấp dưỡng lâm tình trạng 

nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 

này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc 

phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

Điều 187. Tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại 

1. Người nào tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, thì bị phạt tiền từ 

50.000.000 đ ng đến 200.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc 

phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng danh nghĩa của cơ quan, tổ chức; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

 

Chương XVIII 

CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ 

 

Mục 1. CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH, 

THƯƠNG MẠI 

 

Điều 188. Tội buôn lậu 

1. Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc 

ngược lại trái quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt 

tiền từ 50.000.000 đ ng đến 300.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí qu , đá qu  trị giá từ 100.000.000 

đ ng đến dưới 300.000.000 đ ng hoặc dưới 100.000.000 đ ng nhưng đã bị xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 189, 190, 

191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các 

tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại 

các điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này; 

b) Di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

300.000.000 đ ng đến 1.500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

d) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

đ) Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia; 

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

g) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

h) Phạm tội 02 lần trở lên; 

i) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

1.500.000.000 đ ng đến 5.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: 

a) Vật phạm pháp trị giá từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng; 

b) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm: 

a) Vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đ ng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đ ng trở lên; 

c) Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

khác. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Pháp nhân thương mại thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này với 

hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí qu , đá qu  trị giá từ 200.000.000 đ ng đến 

dưới 300.000.000 đ ng hoặc di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa mà đã bị xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 

189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một 

trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, trừ trường hợp quy định tại 

điểm đ khoản này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đ ng đến 7.000.000.000 đ ng; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

7.000.000.000 đ ng đến 15.000.000.000 đ ng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 

06 tháng đến 03 năm  

đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ 

hoạt động vĩnh viễn; 

e) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 

300.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm 

huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 189. Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới 
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1. Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc 

ngược lại trái quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt 

tiền từ 20.000.000 đ ng đến 200.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm 

hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí qu , đá qu  trị giá từ 100.000.000 

đ ng đến dưới 300.000.000 đ ng hoặc dưới 100.000.000 đ ng nhưng đã bị xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 

191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các 

tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại 

các điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này; 

b) Di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

200.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

c) Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Phạm tội 02 lần trở lên; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp trị giá từ 500.000.000 đ ng trở lên, 

thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 05 năm 

đến 10 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Pháp nhân thương mại thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này với 

hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí qu , đá qu  trị giá từ 200.000.000 đ ng đến 

dưới 300.000.000 đ ng hoặc di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa nhưng đã bị 

xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 

188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một 

trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, trừ trường hợp quy định tại 

điểm d khoản này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đ ng đến 500.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

500.000.000 đ ng đến 2.000.000.000 đ ng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

2.000.000.000 đ ng đến 5.000.000.000 đ ng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm  

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ 

hoạt động vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 

200.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm 

huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 190. Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm 
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1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu 

hành, cấm sử dụng, chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các 

điều 248, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Hàng phạm pháp là hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật 

cấm sử dụng trong tr ng trọt, chăn nuôi, nuôi tr ng thủy sản, làm muối, sơ chế, chế biến, 

bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối; 

b) Hàng phạm pháp khác trị giá từ 100.000.000 đ ng đến dưới 300.000.000 đ ng; 

c) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng; 

d) Hàng phạm pháp khác trị giá dưới 100.000.000 đ ng hoặc thu lợi bất chính 

dưới 50.000.000 đ ng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại 

Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của 

Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 

phạm; 

đ) Buôn bán hàng cấm qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và 

ngược lại trị giá từ 50.000.000 đ ng đến dưới 100.000.000 đ ng, thu lợi bất chính từ 

20.000.000 đ ng đến dưới 50.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

d) Có tính chất chuyên nghiệp; 

đ) Hàng phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

e) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

g) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d 

khoản 1 Điều này qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 

15 năm: 

a) Hàng phạm pháp trị giá 500.000.000 đ ng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Pháp nhân thương mại phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 

này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đ ng đến 6.000.000.000 đ ng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

6.000.000.000 đ ng đến 9.000.000.000 đ ng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm  
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d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ 

hoạt động vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 

200.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc 

cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 191. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm 

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm 

lưu hành, cấm sử dụng, chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các 

điều 249, 250, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 

50.000.000 đ ng đến 300.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Hàng phạm pháp là hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật 

cấm sử dụng trong tr ng trọt, chăn nuôi, nuôi tr ng thủy sản, làm muối, sơ chế, chế biến, 

bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối; 

b) Hàng phạm pháp trị giá từ 100.000.000 đ ng đến dưới 300.000.000 đ ng; 

c) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng; 

d) Hàng phạm pháp trị giá dưới 100.000.000 đ ng hoặc thu lợi bất chính dưới 

50.000.000 đ ng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều 

này hoặc tại một trong các điều 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật 

này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

đ) Vận chuyển hàng cấm qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và 

ngược lại trị giá từ 50.000.000 đ ng đến dưới 100.000.000 đ ng, thu lợi bất chính từ 

20.000.000 đ ng đến dưới 50.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

300.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

d) Có tính chất chuyên nghiệp; 

đ) Hàng phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

e) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

g) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d 

khoản 1 Điều này qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Hàng phạm pháp trị giá 500.000.000 đ ng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đ ng trở lên; 

c) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e 

và h khoản 2 Điều này mà qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược 

lại. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 
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a) Pháp nhân thương mại phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 

này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đ ng đến 5.000.000.000 đ ng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm  

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ 

hoạt động vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 

200.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc 

cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 192. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả 

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng hoặc bị phạt tù từ 01 

năm đến 05 năm: 

a) Hàng giả trị giá từ 20.000.000 đ ng đến dưới 100.000.000 đ ng tính theo giá 

bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn  

b) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính 

năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 30.000.000 đ ng đến dưới 150.000.000 đ ng trong 

trường hợp không xác định được giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn  

c) Hàng giả trị giá dưới 20.000.000 đ ng tính theo giá bán, giá niêm yết, giá ghi 

trong hóa đơn hoặc hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có 

cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá dưới 30.000.000 đ ng nhưng đã bị xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 189, 

190, 191, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các 

tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

d) Hàng giả trị giá dưới 20.000.000 đ ng tính theo giá bán, giá niêm yết, giá ghi 

trong hóa đơn hoặc hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có 

cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá dưới 30.000.000 đ ng nhưng gây hậu quả 

thuộc một trong các trường hợp: gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%; gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc gây thiệt hại về tài sản 

từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Hàng giả trị giá từ 100.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng tính theo giá 

bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn  

e) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính 

năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng trong 

trường hợp không xác định được giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn  
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g) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

h) Làm chết người; 

i) Gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở 

lên; 

k) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của những người này từ 61% đến 121%; 

l) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng; 

m) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này qua 

biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại; 

n) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Hàng giả có giá thành sản xuất 100.000.000 đ ng trở lên; 

b) Hàng giả có giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn từ 200.000.000 đ ng 

trở lên; 

c) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính 

năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 500.000.000 đ ng trở lên trong trường hợp không xác 

định được giá thành sản xuất, giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn  

d) Thu lợi bất chính 500.000.000 đ ng trở lên; 

đ) Làm chết 02 người trở lên; 

e) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên, với tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

mỗi người 61% trở lên; 

g) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của những người này 122% trở lên; 

h) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Pháp nhân thương mại phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 

này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đ ng đến 6.000.000.000 đ ng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

6.000.000.000 đ ng đến 9.000.000.000 đ ng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm  

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ 

hoạt động vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 

200.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc 

cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 193. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia 

thực phẩm 

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực 

phẩm, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Phạm tội qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại; 

g) Hàng giả trị giá từ 100.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng tính theo giá 

bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn  

h) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật trị giá từ 150.000.000 đ ng 

đến dưới 500.000.000 đ ng trong trường hợp không xác định được giá bán, giá niêm yết, 

giá ghi trong hóa đơn  

i) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

k) Gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 

60%; 

l) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của những người này từ 31% đến 60%; 

m) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

15 năm: 

a) Hàng giả có giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn 200.000.000 đ ng trở 

lên; 

b) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật trị giá 500.000.000 đ ng trở 

lên trong trường hợp không xác định được giá thành sản xuất, giá bán, giá niêm yết, giá 

ghi trong hóa đơn  

c) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng; 

d) Làm chết người; 

đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

e) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của những người này từ 61% đến 121%; 

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 

20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Thu lợi bất chính từ 1.500.000.000 đ ng trở lên; 

b) Làm chết 02 người trở lên; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên, với tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

mỗi người 61% trở lên; 

d) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của những người này 122% trở lên; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 
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a) Pháp nhân thương mại phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 

này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đ ng đến 6.000.000.000 đ ng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

6.000.000.000 đ ng đến 9.000.000.000 đ ng; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

9.000.000.000 đ ng đến 18.000.000.000 đ ng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm; 

đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ 

hoạt động vĩnh viễn; 

e) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đ ng đến 

300.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm 

huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 194. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng 

bệnh 

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, 

thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

12 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Phạm tội qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại; 

g) Hàng giả trị giá từ 100.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng tính theo giá 

bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn  

h) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật trị giá từ 150.000.000 đ ng 

đến dưới 500.000.000 đ ng trong trường hợp không xác định được giá bán, giá niêm yết, 

giá ghi trong hóa đơn  

i) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

k) Gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 31% đến 60%; 

l) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%; 

m) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm: 

a) Hàng giả có giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn 200.000.000 đ ng trở 

lên; 

b) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật trị giá 500.000.000 đ ng trở 

lên trong trường hợp không xác định được giá thành sản xuất, giá bán, giá niêm yết, giá 

ghi trong hóa đơn  

c) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đ ng đến dưới 2.000.000.000 đ ng; 
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d) Làm chết người; 

đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

e) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của những người này từ 61% đến 121%; 

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù 

chung thân hoặc tử hình: 

a) Thu lợi bất chính 2.000.000.000 đ ng trở lên; 

b) Làm chết 02 người trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên, với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Pháp nhân thương mại phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 

này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đ ng đến 4.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

4.000.000.000 đ ng đến 9.000.000.000 đ ng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

9.000.000.000 đ ng đến 15.000.000.000 đ ng; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

15.000.000.000 đ ng đến 20.000.000.000 đ ng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 

năm đến 03 năm  

đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ 

hoạt động vĩnh viễn; 

e) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đ ng đến 

300.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm 

huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 195. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn n ôi, 

phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi 

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, 

thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây tr ng, vật nuôi thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 

01 năm đến 05 năm: 

a) Hàng giả trị giá từ 20.000.000 đ ng đến dưới 100.000.000 đ ng tính theo giá 

bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn  

b) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng công 

dụng trị giá từ 30.000.000 đ ng đến dưới 150.000.000 đ ng trong trường hợp không xác 

định được giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn  

c) Hàng giả trị giá dưới 20.000.000 đ ng tính theo giá bán, giá niêm yết, giá ghi 

trong hóa đơn hoặc hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có 
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cùng công dụng trị giá dưới 30.000.000 đ ng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 

194, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Phạm tội qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại; 

g) Hàng giả trị giá từ 100.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng tính theo giá 

bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn  

h) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật trị giá từ 150.000.000 đ ng 

đến dưới 500.000.000 đ ng trong trường hợp không xác định được giá bán, giá niêm yết, 

giá ghi trong hóa đơn  

i) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng; 

k) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

15 năm: 

a) Hàng giả có giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn 200.000.000 đ ng trở 

lên; 

b) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật trị giá 500.000.000 đ ng trở 

lên trong trường hợp không xác định được giá thành sản xuất, giá bán, giá niêm yết, giá 

ghi trong hóa đơn  

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.500.000.000 đ ng đến dưới 3.000.000.000 đ ng; 

d) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đ ng đến dưới 2.000.000.000 đ ng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 

20 năm: 

a) Gây thiệt hại về tài sản 3.000.000.000 đ ng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 2.000.000.000 đ ng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Pháp nhân thương mại phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 

này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đ ng đến 6.000.000.000 đ ng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

6.000.000.000 đ ng đến 9.000.000.000 đ ng; 
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d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

9.000.000.000 đ ng đến 15.000.000.000 đ ng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm  

đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ 

hoạt động vĩnh viễn; 

e) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đ ng đến 

300.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm 

huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 196. Tội đầ  cơ 

1. Người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong 

tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế mua vét 

hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà 

nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thuộc một trong các trường hợp sau đây, 

thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 300.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 

năm: 

a) Hàng hóa trị giá từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng; 

b) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

300.000.000 đ ng đến 1.500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

d) Hàng hóa trị giá từ 1.500.000.000 đ ng đến dưới 3.000.000.000 đ ng; 

đ) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng; 

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

1.500.000.000 đ ng đến 5.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Hàng hóa trị giá 3.000.000.000 đ ng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đ ng trở lên; 

c) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 200.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị xử phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

300.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đ ng đến 4.000.000.000 đ ng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

4.000.000.000 đ ng đến 9.000.000.000 đ ng; 

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đ ng đến 

300.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm 

huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 197. Tội quảng cáo gian dối 
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1. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ, đã bị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, 

thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng hoặc phạt cải tạo không giam 

giữ đến 03 năm. 

2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng, 

cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 198. Tội lừa dối khách hàng 

1. Người nào trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân, đong, 

đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác thuộc một trong 

các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 

100.000.000 đ ng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Thu lợi bất chính từ 5.000.000 đ ng đến dưới 50.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đ ng đến 500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

d) Thu lợi bất chính 50.000.000 đ ng trở lên. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 199. Tội vi phạm các q y định về cung ứng điện 

1. Người nào có trách nhiệm mà thực hiện một trong các hành vi sau đây gây 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

31% đến 60%, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc gây thiệt hại về 

tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt 

vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà 

còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 150.000.000 đ ng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Cắt điện không có căn cứ hoặc không thông báo theo quy định; 

b) Từ chối cung cấp điện không có căn cứ; 

c) Trì hoãn việc xử lý sự cố điện không có l  do chính đáng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

150.000.000 đ ng đến 500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 
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b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên, với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người 

trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

 

Mục 2. CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THUẾ, TÀI CHÍNH, NGÂN 

HÀNG, CHỨNG KHOÁN, BẢO HIỂM 

 

Điều 200. Tội trốn thuế 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 

100.000.000 đ ng đến dưới 300.000.000 đ ng hoặc dưới 100.000.000 đ ng, đã bị xử phạt 

vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong 

các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 248, 249, 

250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, chưa được xóa án 

tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đ ng đến 500.000.000 đ ng hoặc 

phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Không nộp h  sơ đăng k  thuế; không nộp h  sơ khai thuế; nộp h  sơ khai thuế 

không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; 

b) Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số 

tiền thuế phải nộp; 

c) Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán 

hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán  

d) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu 

đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm 

tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, 

số tiền thuế được hoàn; 

đ) Sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác định sai số tiền thuế 

phải nộp, số tiền thuế được hoàn; 

e) Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai bổ sung h  

sơ khai thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan; 

g) Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu; 

h) Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa; 

i) Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế 

không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với 

cơ quan quản lý thuế. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

500.000.000 đ ng đến 1.500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Số tiền trốn thuế từ 300.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Phạm tội 02 lần trở lên; 
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đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội trốn thuế với số tiền 1.000.000.000 đ ng trở lên, thì bị phạt tiền từ 

1.500.000.000 đ ng đến 4.500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Pháp nhân thương mại thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này, đã bị 

xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án 

tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đ ng đến 10.000.000.000 đ ng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 

06 tháng đến 03 năm  

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ 

hoạt động vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 

200.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm 

huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự 

1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi 

suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đ ng đến 

dưới 100.000.000 đ ng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị 

kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 

đ ng đến 200.000.000 đ ng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thu lợi bất chính từ 100.000.000 đ ng trở lên, thì bị phạt tiền từ 

200.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 202. Tội làm, buôn bán tem giả, vé giả 

1. Người nào làm, buôn bán các loại tem giả, vé giả thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Tem giả, vé giả không có mệnh giá có số lượng từ 15.000 đến dưới 30.000 đơn 

vị; 

b) Tem giả, vé giả có mệnh giá có tổng trị giá từ 50.000.000 đ ng đến dưới 

200.000.000 đ ng; 

c) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

d) Thu lợi bất chính từ 30.000.000 đ ng đến dưới 100.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đ ng đến 500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 
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b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Tem giả, vé giả không có mệnh giá có số lượng 30.000 đơn vị trở lên; 

d) Tem giả, vé giả có mệnh giá có tổng trị giá 200.000.000 đ ng trở lên; 

đ) Thu lợi bất chính 100.000.000 đ ng trở lên; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng, 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 

năm. 

Điều 203. Tội in, phát hành, m a bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp 

ngân sách nhà nước 

1. Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân 

sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội 

dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đ ng đến dưới 

100.000.000 đ ng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 200.000.000 đ ng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đ ng đến 500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi 

nội dung từ 30 số trở lên; 

đ) Thu lợi bất chính 100.000.000 đ ng trở lên; 

e) Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đ ng trở lên; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đ ng đến 500.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

500.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ 

hoạt động vĩnh viễn; 

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 

200.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 

năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 204. Tội vi phạm q y định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu 

nộp ngân sách nhà nước 

1. Người nào có trách nhiệm bảo quản, quản l  hóa đơn, chứng từ mà vi phạm quy 

định của Nhà nước về bảo quản, quản l  hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước 

gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hoặc cho người khác từ 100.000.000 đ ng đến dưới 

500.000.000 đ ng, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng hoặc phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đ ng đến 500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đ ng trở lên. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất 

định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 205. Tội lập quỹ trái phép 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập quỹ trái quy định của pháp luật và 

đã sử dụng quỹ đó gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 50.000.000 đ ng đến dưới 

200.000.000 đ ng hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền 

từ 50.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đ ng đến 500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Dùng thủ đoạn xảo quyệt để trốn tránh việc kiểm soát; 

b) Để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác; 

c) Gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 200.000.000 đ ng đến dưới 

1.000.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 1.000.000.000 đ ng trở lên, 

thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 

50.000.000 đ ng. 

Điều 206. Tội vi phạm q y định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài 

1. Người nào trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại về tài sản từ 

100.000.000 đ ng đến dưới 300.000.000 đ ng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 

300.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Cấp tín dụng cho những trường hợp không được cấp tín dụng trừ trường hợp 

cấp dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng; 

b) Cấp tín dụng không có bảo đảm hoặc cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho 

những đối tượng không được cấp tín dụng theo quy định của pháp luật; 

c) Vi phạm các hạn chế để bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng theo quy định 

của Luật các tổ chức tín dụng hoặc cố ý nâng khống giá trị tài sản bảo đảm khi thẩm định 

giá để cấp tín dụng; 

d) Vi phạm quy định của pháp luật về tổng mức dư nợ tín dụng đối với các đối 

tượng bị hạn chế cấp tín dụng; 

đ) Cấp tín dụng vượt giới hạn so với vốn tự có đối với một khách hàng và người 

có liên quan, trừ trường hợp có chấp thuận của người có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật; 

e) Vi phạm quy định của pháp luật về góp vốn, giới hạn góp vốn, mua cổ phần, 

điều kiện cấp tín dụng hoặc mua bán tài sản; 

g) Phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp; làm 

giả chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán; sử dụng chứng từ thanh toán, phương 
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tiện thanh toán giả; tiến hành hoạt động ngân hàng khi chưa được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cho phép. 

2. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 300.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 

đ ng, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đ ng đến dưới 3.000.000.000 

đ ng, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm. 

4. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 3.000.000.000 đ ng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 

năm đến 20 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điề  20 . Tội làm, tàng trữ, vận ch yển, lư  hành tiền giả 

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì bị phạt tù từ 03 năm 

đến 07 năm. 

2. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 5.000.000 đ ng đến 

dưới 50.000.000 đ ng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm. 

3. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 50.000.000 đ ng trở 

lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. 

4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điề  20 . Tội làm, tàng trữ, vận ch yển, lư  hành công cụ ch yển nhượng 

giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác 

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả 

hoặc các giấy tờ có giá giả khác, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá 

giả khác có trị giá tương ứng từ 10.000.000 đ ng đến dưới 100.000.000 đ ng, thì bị phạt 

tù từ 05 năm đến 10 năm. 

3. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá 

giả khác có trị giá tương ứng từ 100.000.000 đ ng đến dưới 300.000.000 đ ng, thì bị phạt 

tù từ 10 năm đến 15 năm. 

4. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá 

giả khác có trị giá tương ứng từ 300.000.000 đ ng trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 

năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 209. Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong 

hoạt động chứng khoán 

1. Người nào cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt 

động chào bán, niêm yết, giao dịch, hoạt động kinh doanh chứng khoán, tổ chức thị 

trường, đăng k , lưu k , bù trừ hoặc thanh toán chứng khoán thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đ ng đến 500.000.000 đ ng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 1.000.000.000 đ ng đến dưới 3.000.000.000 

đ ng; 

b) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng; 
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c) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi công bố thông tin sai lệch hoặc 

che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

500.000.000 đ ng đến 2.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đ ng trở lên; 

c) Gây thiệt hại cho nhà đầu tư 3.000.000.000 đ ng trở lên; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 200.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

500.000.000 đ ng đến 2.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

2.000.000.000 đ ng đến 5.000.000.000 đ ng; 

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị cấm kinh doanh, hoạt động trong một số 

lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 210. Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán 

1. Người nào biết được thông tin liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại 

chúng chưa được công bố mà nếu được công bố có thể ảnh hưởng lớn đến giá chứng 

khoán của công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng đó mà sử dụng thông tin này để mua bán 

chứng khoán hoặc tiết lộ, cung cấp thông tin này hoặc tư vấn cho người khác mua bán 

chứng khoán trên cơ sở thông tin này, thu lợi bất chính từ 300.000.000 đ ng đến dưới 

1.000.000.000 đ ng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu từ từ 500.000.000 đ ng đến dưới 

1.500.000.000 đ ng, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đ ng đến 2.000.000.000 đ ng hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

2.000.000.000 đ ng đến 5.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đ ng trở lên; 

c) Gây thiệt hại cho nhà đầu tư 1.500.000.000 đ ng trở lên; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 200.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đ ng đến 5.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

5.000.000.000 đ ng đến 10.000.000.000 đ ng; 

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị cấm kinh doanh, hoạt động trong một số 

lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 211. Tội thao túng thị trường chứng khoán 
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1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thu lợi bất chính từ 

500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 

1.000.000.000 đ ng đến dưới 3.000.000.000 đ ng, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đ ng 

đến 2.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác 

hoặc thông đ ng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; 

b) Thông đ ng với người khác đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong 

cùng ngày giao dịch hoặc thông đ ng với nhau giao dịch mua bán chứng khoán mà không 

dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa 

các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo; 

c) Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở 

cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho 

loại chứng khoán đó trên thị trường; 

d) Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt 

lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao 

túng giá chứng khoán; 

đ) Đưa ra   kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin 

đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh 

hưởng đến giá của loại chứng khoán đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế 

đối với loại chứng khoán đó  

e) Sử dụng các phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác để tạo 

cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

2.000.000.000 đ ng đến 4.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đ ng trở lên; 

c) Gây thiệt hại cho nhà đầu tư 3.000.000.000 đ ng trở lên; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 250.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

2.000.000.000 đ ng đến 5.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

5.000.000.000 đ ng đến 10.000.000.000 đ ng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ 

hoạt động vĩnh viễn; 

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 500.000.000 đ ng đến 

2.000.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 

01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 212. Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán 

1. Người nào làm giả tài liệu trong h  sơ chào bán, niêm yết chứng khoán thu lợi 

bất chính từ 1.000.000.000 đ ng đến dưới 2.000.000.000 đ ng hoặc gây thiệt hại cho nhà 
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đầu tư từ 1.500.000.000 đ ng đến dưới 3.000.000.000 đ ng, thì bị phạt tiền từ 

500.000.000 đ ng đến 2.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

2.000.000.000 đ ng đến 5.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Thu lợi bất chính 2.000.000.000 đ ng trở lên; 

b) Gây thiệt hại cho nhà đầu tư 3.000.000.000 đ ng trở lên; 

c) Có tổ chức; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 250.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 213. Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tiền bảo hiểm từ 

20.000.000 đ ng đến dưới 100.000.000 đ ng hoặc gây thiệt hại từ 50.000.000 đ ng đến 

dưới 200.000.000 đ ng, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng hoặc 

phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm: 

a) Thông đ ng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết b i thường 

bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật; 

b) Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối b i thường, trả tiền bảo 

hiểm khi sự kiện bảo hiểm đã xảy ra; 

c) Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong h  sơ yêu cầu b i thường, trả 

tiền bảo hiểm; 

d) Tự gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm trừ 

trường hợp luật quy định khác. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đ ng đến 300.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

c) Chiếm đoạt số tiền bảo hiểm từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

d) Gây thiệt hại từ 200.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Chiếm đoạt số tiền bảo hiểm 500.000.000 đ ng trở lên; 

b) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, với số 

tiền chiếm đoạt từ 200.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng hoặc gây thiệt hại từ 

400.000.000 đ ng đến dưới 2.000.000.000 đ ng, thì bị phạt tiền 200.000.000 đ ng đến 

1.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d 

khoản 2 Điều này, với số tiền chiếm đoạt từ 1.000.000.000 đ ng đến dưới 3.000.000.000 
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đ ng hoặc gây thiệt hại từ 2.000.000.000 đ ng đến dưới 5.000.000.000 đ ng, thì bị phạt 

tiền từ 1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng; 

c) Phạm tội với số tiền chiếm đoạt 3.000.000.000 đ ng trở lên hoặc gây thiệt hại 

5.000.000.000 đ ng trở lên, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đ ng đến 7.000.000.000 

đ ng; 

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một 

số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 214. Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, chiếm đoạt tiền bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm thất nghiệp từ 10.000.000 đ ng đến dưới 100.000.000 đ ng hoặc gây 

thiệt hại từ 20.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng mà không thuộc trường hợp quy 

định tại một trong các điều 174, 353 và 355 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 

đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 

tháng đến 02 năm: 

a) Lập h  sơ giả hoặc làm sai lệch nội dung h  sơ bảo hiểm xã hội, h  sơ bảo hiểm 

thất nghiệp lừa dối cơ quan bảo hiểm xã hội; 

b) Dùng h  sơ giả hoặc h  sơ đã bị làm sai lệch nội dung lừa dối cơ quan bảo 

hiểm xã hội hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đ ng đến 200.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp từ 100.000.000 đ ng 

đến dưới 500.000.000 đ ng; 

d) Gây thiệt hại từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 500.000.000 đ ng trở 

lên; 

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 215. Tội gian lận bảo hiểm y tế 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, chiếm đoạt tiền bảo hiểm y 

tế từ 10.000.000 đ ng đến dưới 100.000.000 đ ng hoặc gây thiệt hại từ 20.000.000 đ ng 

đến dưới 200.000.000 đ ng mà không thuộc trường hợp quy định tại một trong các điều 

174, 353 và 355 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Lập h  sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm loại 

thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác mà thực tế 

người bệnh không sử dụng; 
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b) Giả mạo h  sơ, thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế được cấp 

khống, thẻ bảo hiểm y tế giả, thẻ đã bị thu h i, thẻ bị sửa chữa, thẻ bảo hiểm y tế của 

người khác trong khám chữa bệnh hưởng chế độ bảo hiểm y tế trái quy định. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đ ng đến 200.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 

đ ng; 

d) Gây thiệt hại từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế 500.000.000 đ ng trở lên; 

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 216. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

cho người lao động 

1. Người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc 

không đóng đầy đủ theo quy định từ 06 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp 

sau đây, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền 

từ 50.000.000 đ ng đến 200.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc 

phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm: 

a) Trốn đóng bảo hiểm từ 50.000.000 đ ng đến dưới 300.000.000 đ ng; 

b) Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

200.000.000 đ ng đến 500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 06 tháng năm đến 03 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Trốn đóng bảo hiểm từ 300.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng; 

c) Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người; 

d) Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy 

định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều này. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

500.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Trốn đóng bảo hiểm 1.000.000.000 đ ng trở lên; 

b) Trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên; 

c) Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy 

định tại điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều này. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 
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5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

200.000.000 đ ng đến 500.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

500.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng. 

 

Mục 3. CÁC TỘI PHẠM KHÁC XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH 

TẾ 

 

Điều 217. Tội vi phạm q y định về cạnh tranh 

1. Người nào trực tiếp tham gia hoặc thực hiện các hành vi vi phạm quy định về 

cạnh tranh thuộc một trong các trường hợp sau đây, thu lợi bất chính từ 500.000.000 đ ng 

đến dưới 3.000.000.000 đ ng hoặc gây thiệt hại cho người khác từ 1.000.000.000 đ ng 

đến dưới 5.000.000.000 đ ng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 

đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm không cho doanh nghiệp khác tham gia thị 

trường hoặc phát triển kinh doanh; 

b) Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên 

của thỏa thuận; 

c) Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh khi các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết 

hợp trên thị trường liên quan 30% trở lên thuộc một trong các trường hợp: thỏa thuận ấn 

định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; thỏa thuận phân chia thị 

trường tiêu thụ, ngu n cung cấp hàng hóa, ngu n cung dịch vụ; thỏa thuận hạn chế hoặc 

kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua bán hàng hóa, dịch vụ; thỏa thuận hạn chế 

phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư  thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác 

điều kiện ký kết hợp đ ng mua, bán hàng hóa, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp 

nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

c) Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hoặc vị trí độc quyền thị trường; 

d) Thu lợi bất chính 5.000.000.000 đ ng trở lên; 

đ) Gây thiệt hại cho người khác 3.000.000.000 đ ng trở lên. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 200.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đ ng đến 5.000.000.000 đ ng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 02 năm  
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c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đ ng đến 

500.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm 

huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 218. Tội vi phạm q y định về hoạt động bán đấu giá tài sản 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thu lợi bất chính từ 

30.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng hoặc gây thiệt hại cho người khác từ 

50.000.000 đ ng đến dưới 300.000.000 đ ng, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 

200.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 

02 năm: 

a) Lập danh sách khống về người đăng k  mua tài sản bán đấu giá; 

b) Lập h  sơ khống, h  sơ giả tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản; 

c) Thông đ ng dìm giá hoặc nâng giá trong hoạt động bán đấu giá tài sản. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

200.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đ ng trở lên; 

c) Gây thiệt hại cho người khác 300.000.000 đ ng trở lên; 

d) Phạm tội 02 lần trở lên; 

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 219. Tội vi phạm q y định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây 

thất thoát, lãng phí 

1.Người nào được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước mà vi phạm chế độ 

quản lý, sử dụng tài sản, gây thất thoát, lãng phí từ 100.000.000 đ ng đến dưới 

300.000.000 đ ng hoặc dưới 100.000.000 đ ng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này 

mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

12 năm: 

a) Vì vụ lợi; 

b) Có tổ chức; 

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 300.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đ ng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 

năm đến 20 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất 

định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 220. Tội vi phạm q i định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu 

tư công gây hậu quả nghiêm trọng 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau 

đây gây thiệt hại từ 100.000.000 đ ng đến dưới 300.000.000 đ ng hoặc dưới 100.000.000 

đ ng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường 
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hợp quy định tại Điều 224 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Vi phạm quy định về quyết định chủ trương đầu tư  

b) Vi phạm quy định về lập, thẩm định chủ trương đầu tư  

c) Vi phạm quy định về quyết định đầu tư chương trình, dự án; 

d) Vi phạm quy định về tư vấn, thiết kế chương trình, dự án. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm 

đến 12 năm: 

a) Vì vụ lợi; 

b) Có tổ chức; 

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

d) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đ ng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

20 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất 

định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 221. Tội vi phạm q y định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả 

nghiêm trọng 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau 

đây, gây thiệt hại từ 100.000.000 đ ng đến dưới 300.000.000 đ ng hoặc dưới 

100.000.000 đ ng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy 

xóa tài liệu kế toán; 

b) Dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số 

liệu kế toán sai sự thật; 

c) Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị 

kế toán; 

d) Huỷ bỏ hoặc cố   làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ quy định 

của Luật kế toán; 

đ) Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm bỏ ngoài sổ kế toán tài sản, 

ngu n vốn, kinh phí của đơn vị kế toán. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm 

đến 12 năm: 

a) Vì vụ lợi; 

b) Có tổ chức; 

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

d) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đ ng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

20 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất 

định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 222. Tội vi phạm q y định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng 

1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 

100.000.000 đ ng đến dưới 300.000.000 đ ng hoặc dưới 100.000.000 đ ng nhưng đã bị 
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xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu; 

b) Thông thầu; 

c) Gian lận trong đấu thầu; 

d) Cản trở hoạt động đấu thầu; 

đ) Vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt 

động đấu thầu; 

e) Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi ngu n vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn 

đến nợ đọng vốn của nhà thầu; 

g) Chuyển nhượng thầu trái phép. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm 

đến 12 năm: 

a) Vì vụ lợi; 

b) Có tổ chức; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

đ) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đ ng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

20 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất 

định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 223. Tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm 

trọng 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau 

đây, làm thất thoát tiền thuế phải nộp từ 100.000.000 đ ng đến dưới 300.000.000 đ ng 

hoặc dưới 100.000.000 đ ng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, 

thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt, hoàn 

thuế không đúng quy định của Luật quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật về 

thuế; 

b) Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế không đúng quy 

định Luật quản lý thuế và quy định khác của pháp luật về thuế. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

12 năm: 

a) Vì vụ lợi; 

b) Có tổ chức; 

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

d) Làm thất thoát tiền thuế từ 300.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội gây thất thoát tiền thuế từ 1.000.000.000 đ ng trở lên, thì bị phạt tù từ 

10 năm đến 20 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất 

định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 224. Tội vi phạm q y định về đầ  tư công trình xây dựng gây hậu quả 

nghiêm trọng 
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1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau 

đây, gây thiệt hại từ 100.000.000 đ ng đến dưới 300.000.000 đ ng hoặc dưới 

100.000.000 đ ng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Quyết định đầu tư xây dựng không đúng quy định của Luật xây dựng; 

b) Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, điều chỉnh dự toán, nghiệm thu 

công trình sử dụng vốn của Nhà nước trái với quy định của Luật xây dựng; 

c) Lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện hoạt động xây 

dựng; 

d) Dàn xếp, thông đ ng làm sai lệch kết quả lập dự án, khảo sát, thiết kế, giám sát 

thi công, xây dựng công trình. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

12 năm: 

a) Vì vụ lợi; 

b) Có tổ chức; 

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

d) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đ ng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

20 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất 

định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 225. Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan 

1. Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố 

ý thực hiện một trong các hành vi sau đây, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang 

được bảo hộ tại Việt Nam, thu lợi bất chính từ 50.000.000 đ ng đến dưới 300.000.000 

đ ng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đ ng 

đến dưới 500.000.000 đ ng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đ ng đến dưới 

500.000.000 đ ng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 300.000.000 đ ng hoặc phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm: 

a) Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình; 

b) Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản 

ghi hình. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

300.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Thu lợi bất chính 300.000.000 đ ng trở lên; 

d) Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 500.000.000 đ ng trở 

lên; 

đ) Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đ ng trở lên. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 200.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 
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a) Pháp nhân thương mại thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này, đã bị 

xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án 

tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 02 năm  

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đ ng đến 

300.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc 

cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 226. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 

1. Người nào cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc 

chỉ dẫn địa l  đang được bảo hộ tại Việt Nam, thu lợi bất chính từ 100.000.000 đ ng đến 

dưới 300.000.000 đ ng hoặc gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý từ 

200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 

200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 

500.000.000 đ ng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

500.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Thu lợi bất chính 300.000.000 đ ng trở lên; 

d) Gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa l  500.000.000 đ ng 

trở lên; 

đ) Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đ ng trở lên. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 200.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Pháp nhân thương mại thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này, đã bị 

xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án 

tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đ ng đến 2.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

2.000.000.000 đ ng đến 5.000.000.000 đ ng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 02 năm  

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đ ng đến 

500.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc 

cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 227. Tội vi phạm các q y định về nghiên cứ , thăm dò, khai thác tài 

nguyên 

1. Người nào vi phạm các quy định của Nhà nước về nghiên cứu, thăm dò, khai 

thác tài nguyên trong đất liền, hải đảo, nội thuỷ, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, 

thềm lục địa và vùng trời của Việt Nam mà không có giấy phép hoặc không đúng với nội 

dung giấy phép thuộc một trong những trường hợp sau đây hoặc đã bị xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 
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phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đ ng đến 1.500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm: 

a) Thu lợi bất chính từ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí 

hoặc loại khoáng sản khác từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

b) Khoáng sản trị giá từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

1.500.000.000 đ ng đến 5.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Thu lợi bất chính từ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí 

hoặc loại khoáng sản khác 500.000.000 đ ng trở lên; 

b) Khoáng sản trị giá 1.000.000.000 trở lên; 

c) Có tổ chức; 

d) Gây sự cố môi trường; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của 04 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; 

e) Làm chết người. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 500.000.000 

đ ng. 

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Pháp nhân thương mại thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này, đã bị 

xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đ ng đến 

3.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đ ng đến 7.000.000.000 đ ng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm  

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đ ng đến 

500.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc 

cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 228. Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai 

1. Người nào lấn chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trái với 

các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, đã bị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, 

thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 500.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

500.000.000 đ ng đến 2.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng. 

Điều 229. Tội vi phạm các q y định về quản lý đất đai 
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1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu h i, cho 

thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy 

định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam 

giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đất tr ng lúa có diện tích từ 5.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 30.000 mét vuông 

(m
2
)  đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có diện tích từ 10.000 mét vuông 

(m
2
) đến dưới 50.000 mét vuông (m

2
)  đất nông nghiệp khác và đất phi nông nghiệp có 

diện tích từ 10.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 40.000 mét vuông (m

2
); 

b) Đất có giá trị quyền dụng đất được quy thành tiền từ 500.000.000 đ ng đến 

dưới 2.000.000.000 đ ng đối với đất nông nghiệp hoặc từ 1.000.000.000 đ ng đến dưới 

5.000.000.000 đ ng đối với đất phi nông nghiệp; 

c) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Đất tr ng lúa có diện tích từ 30.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 70.000 mét 

vuông (m
2
)  đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có diện tích từ 50.000 mét 

vuông (m
2
) đến dưới 100.000 mét vuông (m

2
)  đất nông nghiệp khác và đất phi nông 

nghiệp có diện tích từ 40.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 80.000 mét vuông (m

2
); 

c) Đất có giá trị quyền dụng đất được quy thành tiền từ 2.000.000.000 đ ng đến 

dưới 7.000.000.000 đ ng đối với đất nông nghiệp hoặc từ 5.000.000.000 đ ng đến dưới 

15.000.000.000 đ ng đối với đất phi nông nghiệp; 

d) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

12 năm: 

a) Đất tr ng lúa có diện tích 70.000 mét vuông (m
2
) trở lên  đất rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ, rừng sản xuất có diện tích 100.000 mét vuông (m
2
) trở lên  đất nông 

nghiệp khác và đất phi nông nghiệp có diện tích 80.000 mét vuông (m
2
) trở lên; 

b) Đất có giá trị quyền sử dụng đất được quy thành tiền 7.000.000.000 đ ng trở 

lên đối với đất nông nghiệp hoặc 15.000.000.000 đ ng trở lên đối với đất phi nông 

nghiệp. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 150.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 230. Tội vi phạm q y định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau 

đây, gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 300.000.000 đ ng hoặc dưới 

100.000.000 đ ng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Vi phạm quy định của pháp luật về b i thường về đất, hỗ trợ và tái định cư  

b) Vi phạm quy định của pháp luật về b i thường về tài sản, về sản xuất kinh 

doanh. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm 

đến 12 năm: 



224 

 

a) Vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác  

b) Có tổ chức; 

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

d) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

đ) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đ ng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

20 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất 

định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 231. Tội cố ý làm trái q y định về phân phối tiền, hàng cứu trợ 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy ðịnh về phân 

phối tiền, hàng cứu trợ gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ từ 100.000.000 

đ ng đến dưới 300.000.000 đ ng, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 

200.000.000 đ ng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

200.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ 300.000.000 đ ng trở lên; 

d) Gây ảnh hưởng xấu về an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 

05 năm. 

Điều 232. Tội vi phạm các q y định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm 

sản 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc trường 

hợp quy định tại Điều 243 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 

300.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 

03 năm: 

a) Khai thác trái phép rừng sản xuất với khối lượng từ 20 mét khối (m
3
) đến dưới 

40 mét khối (m
3
) gỗ loài thực vật thông thường; từ 12,5 mét khối (m

3
) đến dưới 25 mét 

khối (m
3
) gỗ loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

b) Khai thác trái phép rừng phòng hộ với khối lượng từ 15 mét khối (m
3
) đến dưới 

30 mét khối (m
3
) gỗ loài thực vật thông thường; từ 10 mét khối (m

3
) đến dưới 20 mét 

khối (m
3
) gỗ loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

c) Khai thác trái phép rừng đặc dụng với khối lượng từ 15 mét khối (m
3
) đến dưới 

30 mét khối (m
3
) gỗ loài thực vật thông thường; từ 5 mét khối (m

3
) đến dưới 10 mét khối 

(m
3
) gỗ loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; thực vật thuộc Nhóm IIA trị 

giá từ 50.000.000 đ ng đến dưới 100.000.000 đ ng; 

d) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ trị giá từ 100.000.000 đ ng đến dưới 

200.000.000 đ ng; 

đ) Khai thác thực vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loại 

thực vật khác thuộc Nhóm IA trị giá từ 30.000.000 đ ng đến dưới 60.000.000 đ ng hoặc 

từ 01 mét khối (m
3
) đến dưới 02 mét khối (m

3
) gỗ tại rừng sản xuất hoặc từ 0,5 mét khối 

(m
3
) đến dưới 1,5 mét khối (m

3
) tại rừng phòng hộ hoặc từ 0,5 mét khối (m

3
) đến dưới 01 

mét khối (m
3
) gỗ tại rừng đặc dụng hoặc khu bảo t n thiên nhiên; 
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e) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái phép từ 1,5 mét khối (m
3
) đến 

dưới 03 mét khối (m
3
) đối với gỗ loài nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA hoặc gỗ có ngu n 

gốc từ nước ngoài của loài thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động 

vật, thực vật hoang dã, nguy cấp hoặc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 

bảo vệ;
 
từ 10 mét khối (m

3
) đến dưới 20 mét khối (m

3
) gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, 

hiếm Nhóm IIA hoặc gỗ có ngu n gốc từ nước ngoài của loài thuộc Phụ lục II Công ước 

về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp; từ 20 mét khối (m
3
) 

đến dưới 40 mét khối (m
3
) gỗ loài thực vật thông thường; 

g) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái phép các loài thực vật hoang dã 

khác trị giá từ 300.000.000 đ ng đến dưới 600.000.000 đ ng; 

h) Vật phạm pháp có khối lượng hoặc giá trị dưới mức thấp nhất quy định tại một 

trong các điểm a, b, c, d, đ hoặc e của khoản này nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính 

về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

300.000.000 đ ng đến 1.500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Khai thác trái phép rừng sản xuất với khối lượng từ 40 mét khối (m
3
) đến dưới 

80 mét khối (m
3
)
 
gỗ loài thực vật thông thường; từ 25 mét khối (m

3
) đến dưới 50 mét khối 

(m
3
)
 
gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

b) Khai thác trái phép rừng phòng hộ với khối lượng từ 30 mét khối (m
3
) đến dưới 

60 mét khối (m
3
) gỗ loài thực vật thông thường; từ 20 mét khối (m

3
) đến dưới 40 mét 

khối (m
3
) gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

c) Khai thác trái phép rừng đặc dụng với khối lượng từ 30 mét khối (m
3
) đến dưới 

60 mét khối (m
3
)
 
gỗ loài thực vật thông thường; từ 10 mét khối (m

3
) đến dưới 20 mét khối 

(m
3
)
 
gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

d) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ trị giá từ 200.000.000 đ ng đến dưới 

400.000.000 đ ng; 

đ) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái phép từ 03 mét khối (m
3
) đến dưới 

06 mét khối (m
3
) đối với gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA hoặc gỗ có 

ngu n gốc từ nước ngoài của loài thực vật thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế 

các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp hoặc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm 

được ưu tiên bảo vệ; từ 20 mét khối (m
3
) đến dưới 40 mét khối (m

3
) gỗ loài thực vật nguy 

cấp, quý, hiếm Nhóm IIA hoặc gỗ có ngu n gốc từ nước ngoài của loài thực vật thuộc 

Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp; 

từ 40 mét khối (m
3
) đến dưới 80 mét khối (m

3
)
 
gỗ của loài thực vật thông thường; 

e) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái pháp luật các loài thực vật hoang 

dã khác trị giá từ 600.000.000 đ ng đến dưới 1.200.000.000 đ ng; 

g) Phạm tội qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại; 

h) Phạm tội có tổ chức; 

i) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị tù từ 05 năm đến 10 

năm. 

a) Khai thác trái phép tại rừng sản xuất 80 mét khối (m
3
) trở lên gỗ loài thực vật 

thông thường; 50 mét khối (m
3
) trở lên gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

b) Khai thác trái phép tại rừng phòng hộ 60 mét khối (m
3
) trở lên gỗ loài thực vật 

thông thường; 40 mét khối (m
3
) trở lên gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 
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c) Khai thác trái phép tại rừng đặc dụng 60 mét khối (m
3
)
 
trở lên gỗ loài thực vật 

thông thường; 20 mét khối (m
3
) trở lên gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

d) Khai thác trái phép thực vật rừng khác trị giá 400.000.000 đ ng trở lên; 

đ) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái phép 06 mét khối (m
3
) trở lên gỗ 

loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA hoặc gỗ có ngu n gốc từ nước ngoài của loài 

thực vật thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang 

dã, nguy cấp hoặc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; 40 mét khối 

(m
3
) trở lên gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA hoặc gỗ có ngu n gốc nước 

ngoài của loài thực vật thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, 

thực vật hoang dã, nguy cấp; 80 mét khối (m
3
)
 
trở lên gỗ loài thực vật thông thường; 

e) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái pháp luật các loài thực vật hoang 

dã khác trị giá 1.200.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, đã bị xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, trừ trường hợp quy định tại điểm g 

khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm  

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đ ng đến 6.000.000.000 đ ng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm  

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đ ng đến 

500.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc 

cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 233. Tội vi phạm các q y định về quản lý rừng 

1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các 

hành vi sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm: 

a) Giao rừng, đất tr ng rừng, thu h i rừng, đất tr ng rừng trái pháp luật từ 20.000 

mét vuông (m
2
) đến dưới 25.000 mét vuông (m

2
) đối với rừng sản xuất; từ 15.000 mét 

vuông (m
2
) đến dưới 20.000 mét vuông (m

2
) đối với rừng phòng hộ hoặc từ 10.000 mét 

vuông (m
2
) đến dưới 15.000 mét vuông (m

2
) đối với rừng đặc dụng, nếu không thuộc 

trường hợp quy định tại Điều 229 của Bộ luật này; 

b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất tr ng rừng trái pháp luật từ 

10.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 12.500 mét vuông (m

2
) đối với rừng sản xuất; từ 7.500 

mét vuông (m
2
) đến dưới 10.000 mét vuông (m

2
) đối với rừng phòng hộ hoặc từ 5.000 

mét vuông (m
2
) đến dưới 7.500 mét vuông (m

2
) đối với rừng đặc dụng, nếu không thuộc 

trường hợp quy định tại Điều 229 của Bộ luật này; 

c) Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 232 của Bộ luật này; 

d) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Giao rừng, đất tr ng rừng, thu h i rừng, đất tr ng rừng trái pháp luật từ 25.000 

mét vuông (m
2
) đến dưới 40.000 mét vuông (m

2
) đối với rừng sản xuất; từ 20.000 mét 

vuông (m
2
) đến dưới 30.000 mét vuông (m

2
) đối với rừng phòng hộ hoặc từ 15.000 mét 

vuông (m
2
) đến dưới 25.000 mét vuông (m

2
) đối với rừng đặc dụng; 

d) Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất tr ng rừng trái pháp luật từ 

12.500 mét vuông (m
2
) đến dưới 17.000 mét vuông (m

2
) đối với rừng sản xuất; từ 10.000 

mét vuông (m
2
) đến 15.000 mét vuông (m

2
) đối với rừng phòng hộ hoặc từ 7.500 mét 

vuông (m
2
) đến 12.000 mét vuông (m

2
) đối với rừng đặc dụng; 

đ) Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 232 của Bộ luật này. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

12 năm: 

a) Giao rừng, đất tr ng rừng, thu h i rừng, đất tr ng rừng trái pháp luật từ 40.000 

mét vuông (m
2
) trở lên đối với rừng sản xuất; từ 30.000 mét vuông (m

2
) trở lên đối với 

rừng phòng hộ hoặc từ 25.000 mét vuông (m
2
) trở lên đối với rừng đặc dụng; 

b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất tr ng rừng trái pháp luật từ 

17.000 mét vuông (m
2
) trở lên đối với rừng sản xuất; từ 15.000 mét vuông (m

2
) trở lên 

đối với rừng phòng hộ hoặc từ 12.000 mét vuông (m
2
) trở lên đối với rừng đặc dụng. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 234. Tội vi phạm q y định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc trường 

hợp quy định tại Điều 242 và Điều 244 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 

đ ng đến 300.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 

06 tháng đến 03 năm: 

a) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật nguy cấp, 

quý, hiếm Nhóm IIB hoặc thuộc Phụ lục II của Công ước về buôn bán quốc tế các loài 

động vật, thực vật hoang dã nguy cấp có giá trị từ 300.000.000 đ ng đến dưới 

1.000.000.000 đ ng  động vật hoang dã thông thường khác có giá trị từ 500.000.000 đ ng 

đến dưới 1.500.000.000 đ ng; 

b) Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm 

của loài động vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB hoặc thuộc Phụ lục II của Công ước về 

buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp có giá trị từ 300.000.000 

đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng hoặc của động vật hoang dã thông thường khác có giá 

trị từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng; 

c) Phạm tội trong trường hợp động vật, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động 

vật có giá trị dưới mức quy định tại điểm a và điểm b khoản này nhưng đã bị xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà 

còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

300.000.000 đ ng đến 1.500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 
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a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

c) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm; 

d) Săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm; 

đ) Buôn bán, vận chuyển qua biên giới; 

e) Số lượng động vật nguy cấp, quý hiếm Nhóm IIB hoặc thuộc Phụ lục II của 

Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp có giá trị từ 

1.000.000.000 đ ng đến dưới 2.000.000.000 đ ng  động vật hoang dã thông thường hoặc 

bộ phận, sản phẩm của các động vật đó trị giá 1.500.000.000 đ ng trở lên; 

g) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

12 năm: 

a) Số lượng động vật nguy cấp, quý hiếm Nhóm IIB hoặc thuộc Phụ lục II của 

Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp hoặc bộ 

phận, sản phẩm của các động vật đó trị giá 2.000.000.000 đ ng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 200.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

300.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đ ng đến 6.000.000.000 đ ng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm  

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ 

hoạt động vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 

200.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc 

cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

 

Chương XIX 

CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG 

 

Điều 235. Tội gây ô nhiễm môi trường 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân 

hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô 

nhiễm hữu cơ khó phân hủy trái quy định của pháp luật từ 3.000 kilôgam đến dưới 5.000 

kilôgam; 
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b) Xả thải ra môi trường từ 5.000 mét khối (m
3
)/ngày đến dưới 10.000 mét khối 

(m
3
)/ngày nước thải có các thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất 

thải từ 10 lần trở lên; 

c) Xả nước thải ra môi trường có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường 

vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 02 lần đến dưới 04 lần; 

d) Xả ra môi trường từ 5.000 mét khối (m
3
)/ngày đến dưới 10.000 mét khối 

(m
3
)/ngày nước thải có độ PH từ 0 đến dưới 2 hoặc từ 12,5 đến 14; 

đ) Thải ra môi trường từ 300.000 mét khối (m
3
)/giờ đến dưới 500.000 mét khối 

(m
3
)/giờ bụi, khí thải vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 10 lần trở lên; 

e) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn thông thường trái quy định của 

pháp luật từ 200.000 kilôgam đến dưới 500.000 kilôgam; 

g) Chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc ngu n phóng 

xạ loại có mức độ nguy hiểm trung bình theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức 

xạ - phân nhóm và phân loại ngu n phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép; 

h) Phát tán ra môi trường bức xạ, phóng xạ vượt quá quy chuẩn kỹ thuật hoặc 

vượt mức giới hạn theo quy định từ 02 lần đến dưới 04 lần. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân 

hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô 

nhiễm hữu cơ khó phân hủy trái quy định của pháp luật 5.000 kilôgam trở lên; 

b) Xả thải ra môi trường 10.000 mét khối (m
3
)/ngày trở lên nước thải có các thông 

số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên; 

c) Xả nước thải ra môi trường có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường 

vượt quy chuẩn kỹ thuật 04 lần trở lên; 

d) Xả ra môi trường 10.000 mét khối (m
3
)/ngày nước thải trở lên có độ PH từ 0 

đến dưới 2 hoặc từ 12,5 đến 14; 

đ) Thải ra môi trường 500.000 mét khối (m
3
)/giờ trở lên bụi, khí thải vượt quá quy 

chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên; 

e) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn thông thường trái quy định của 

pháp luật 500.000 kilôgam trở lên; 

g) Chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc ngu n phóng 

xạ loại có mức độ nguy hiểm trên trung bình theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

bức xạ - phân nhóm và phân loại ngu n phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép; 

h) Phát tán ra môi trường bức xạ, phóng xạ vượt quá quy chuẩn kỹ thuật hoặc 

vượt mức giới hạn theo quy định 04 lần trở lên. 

3. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, đã bị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, 

thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 

năm: 

a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân 

hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô 

nhiễm hữu cơ khó phân hủy trái quy định của pháp luật từ 1.000 kilôgam đến dưới 3.000 

kilôgam; 
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b) Chuyển giao, cho, mua, bán chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy 

thuộc danh mục cấm sử dụng trái quy định của pháp luật từ 2.000 kilôgam trở lên; 

c) Xả thải ra môi trường từ 1.000 mét khối (m
3
)/ngày đến 10.000 mét khối 

(m
3
)/ngày nước thải có các thông số môi trường nguy hại vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải từ 05 lần đến dưới 10 lần; 

d) Xả nước thải ra môi trường có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường 

vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép hoặc vượt mức giới hạn theo quy định từ 01 lần đến 

dưới 02 lần; 

đ) Xả ra môi trường từ 1.000 mét khối (m
3
)/ngày đến dưới 10.000 mét khối 

(m
3
)/ngày trở nước thải lên thuộc một trong các trường hợp nước có độ PH từ 0 đến dưới 

2 hoặc từ 12,5 đến 14; 

e) Thải ra môi trường từ 150.000 mét khối (m
3
)/giờ đến dưới 300.000 mét khối 

(m
3
)/giờ bụi, khí thải vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 10 lần trở lên; 

g) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn thông thường trái quy định của 

pháp luật từ 100.000 kilôgam đến 200.000 kilôgam; 

h) Chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc ngu n phóng 

xạ loại có mức độ nguy hiểm dưới trung bình theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

bức xạ - phân nhóm và phân loại ngu n phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép; 

i) Phát tán ra môi trường bức xạ, phóng xạ vượt quá quy chuẩn kỹ thuật hoặc vượt 

mức giới hạn theo quy định từ 01 lần đến dưới 02 lần. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 200.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đ ng đến 5.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

5.000.000.000 đến 10.000.0000.000 đ ng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng 

đến 03 năm  

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

500.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ 

hoạt động vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 

500.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 

năm đến 03 năm. 

Điều 236. Tội vi phạm q y định về quản lý chất thải nguy hại 

1. Người nào có thẩm quyền mà cho phép chôn, lấp, đổ, thải trái quy định của 

pháp luật chất thải nguy hại thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy cần 

phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ 

khó phân hủy từ 3.000 kilôgam đến dưới 5.000 kilôgam; chất thải có chứa chất phóng xạ, 

gây nhiễm xạ môi trường thuộc ngu n phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm dưới trung 

bình theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại ngu n 

phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 200.000.000 

đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

200.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Chất thải nguy hại thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy cần 

phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ 

khó phân hủy từ 5.000 kilôgam đến dưới 10.000 kilôgam; chất thải có chứa chất phóng 

xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc ngu n phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm trung bình 

theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại ngu n 

phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép; 

b) Có tổ chức; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc trường hợp chất thải nguy hại thuộc danh mục các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm 

về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 10.000 kilôgam trở lên; chất thải có chứa chất 

phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc ngu n phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm trên 

trung bình theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại 

ngu n phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 150.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 237. Tội vi phạm q y định về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố 

môi trường 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 

50.000.000 đ ng đến 500.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường; 

b) Vi phạm quy định về ứng phó, khắc phục sự cố môi trường làm môi trường bị ô 

nhiễm nghiêm trọng hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể 31% trở lên hoặc gây thiệt hại từ 1.000.000.000 đ ng đến dưới 3.000.000.000 

đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

500.000.000 đ ng đến 2.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thiệt hại từ 3.000.000.000 đ ng đến dưới 7.000.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 7.000.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng; 
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b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đ ng đến 5.000.000.000 đ ng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

5.000.000.000 đ ng đến 10.000.000.000 đ ng; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ 

hoạt động vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đ ng đến 

500.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 

năm đến 03 năm. 

Điều 238. Tội vi phạm q y định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều 

và phòng, chống thiên tai; vi phạm q y định về bảo vệ bờ, bãi sông 

1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thương tích hoặc 

gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên hoặc gây 

thiệt hại từ 100.000.000 đ ng đến dưới 300.000.000 đ ng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 

đ ng đến 300.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 

tháng đến 02 năm: 

a) Xây nhà, công trình trái phép trong phạm vi bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, 

đê điều, phòng, chống thiên tai; 

b) Hủy hoại hoặc làm hư hỏng công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai, 

công trình bảo vệ, khai thác, sử dụng, quan trắc, giám sát tài nguyên nước, công trình 

phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra, trừ trường hợp quy định tại 

Điều 303 của Bộ luật này; 

c) Khoan, đào thăm dò, khảo sát, khai thác đất, đá, cát sỏi, khoáng sản, nước dưới 

đất trái phép; 

d) Sử dụng chất nổ, gây nổ, gây cháy trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê 

điều, phòng, chống thiên tai; công trình bảo vệ, khai thác, sử dụng, quan trắc, giám sát tài 

nguyên nước, công trình phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra, trừ 

trường hợp có giấy phép hoặc trường hợp khẩn cấp do luật định; 

đ) Vận hành h  chứa nước, liên h  chứa nước, công trình phân lũ, làm chậm lũ 

không đúng với quy trình, quy chuẩn kỹ thuật cho phép, trừ trường hợp đặc biệt thực hiện 

theo sự chỉ đạo của người có thẩm quyền. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

300.000.000 đ ng đến 2.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Làm chết người; 

d) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 02 năm đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 
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a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

300.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đ ng đến 5.000.000.000 đ ng; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ 

hoạt động vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đ ng đến 

500.000.000 đ ng cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 

năm đến 03 năm. 

Điều 239. Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 

200.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đưa chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo 

quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm từ 1.000 kilôgam đến 3.000 kilôgam vào 

lãnh thổ Việt Nam; 

b) Đưa chất thải khác từ 70.000 kilôgam đến dưới 170.000 kilôgam vào lãnh thổ 

Việt Nam. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đ ng đến 2.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy 

định tại Phụ lục A Công ước Stockholm có khối lượng từ 3.000 kilôgam đến dưới 5.000 

kilôgam; 

c) Chất thải khác có khối lượng từ 170.000 kilôgam đến dưới 300.000 kilôgam. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy 

định tại Phụ lục A Công ước Stockholm có khối lượng 5.000 kilôgam trở lên; 

b) Chất thải khác có khối lượng 300.000 kilôgam trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 200.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đ ng đến 5.000.000.000 đ ng hoặc tạm đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 

01 năm  

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

5.000.000.000 đ ng đến 7.000.000.000 đ ng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm  
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d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ 

hoạt động vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đ ng đến 

500.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 

năm đến 03 năm. 

Điều 240. Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, làm lây lan dịch bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm cho người, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 200.000.000 

đ ng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản 

phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm 

cho người, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản 

phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây 

truyền cho người; 

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế; 

b) Làm chết người. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

12 năm: 

a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; 

b) Làm chết 02 người trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 241. Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, làm lây lan dịch bệnh nguy 

hiểm cho động vật, thực vật gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến 500.000.000 

đ ng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi này mà còn vi 

phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 200.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam 

giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đưa vào, mang ra hoặc cho phép đưa vào, mang ra khỏi vùng có dịch động vật, 

thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm 

bệnh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật, sản 

phẩm động vật, thực vật thuộc diện kiểm dịch mà không thực hiện các quy định của pháp 

luật về kiểm dịch; 

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

05 năm. 

a) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng; 
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b) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đ ng trở lên; 

b) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 242. Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản 

1. Người nào vi phạm các quy định về bảo vệ ngu n lợi thủy sản thuộc một trong 

các trường hợp sau đây, gây thiệt hại ngu n lợi thủy sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 

500.000.000 đ ng hoặc thủy sản thu được trị giá từ 50.000.000 đ ng đến dưới 

200.000.000 đ ng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi này 

hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 

50.000.000 đ ng đến 300.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Sử dụng chất độc, chất nổ, các hóa chất khác, dòng điện hoặc các phương tiện, 

ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại ngu n lợi thủy sản; 

b) Khai thác thủy sản trong khu vực cấm, khu vực cấm có thời hạn theo quy định 

của pháp luật; 

c) Khai thác các loài thủy sản bị cấm khai thác theo quy định của pháp luật; 

d) Phá hoại nơi cư ngụ của các loài thủy sản thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, 

hiếm theo quy định của pháp luật; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 61%; 

e) Vi phạm các quy định khác về bảo vệ ngu n lợi thuỷ sản. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

300.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 05 năm: 

a) Gây thiệt hại ngu n lợi thủy sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 

đ ng hoặc thủy sản thu được trị giá từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của 04 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; 

c) Làm chết người. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Gây thiệt hại ngu n lợi thủy sản 1.500.000.000 đ ng trở lên hoặc thủy sản thu 

được trị giá 500.000.000 đ ng trở lên; 

b) Làm chết 02 người trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 
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a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

300.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đ ng đến 5.000.000.000 đ ng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm  

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 

200.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 

năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn ngày 27 tháng 11 năm 2015 từ 01 năm đến 03 

năm. 

Điều 243. Tội huỷ hoại rừng 

1. Người nào đốt, phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác huỷ hoại rừng thuộc 

một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 500.000.000 

đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Cây tr ng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có 

trữ lượng có diện tích từ trên 30.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 50.000 mét vuông (m

2
); 

b) Rừng sản xuất có diện tích từ trên 5.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 10.000 mét 

vuông (m
2
); 

c) Rừng phòng hộ có diện tích từ trên 3.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 7.000 mét 

vuông (m
2
); 

d) Rừng đặc dụng có diện tích từ trên 1.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 3.000 mét 

vuông (m
2
); 

đ) Gây thiệt hại về lâm sản trị giá từ trên 30.000.000 đ ng đến dưới 60.000.000 

đ ng đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên; từ trên 50.000.000 đ ng đến dưới 

100.000.000 đ ng đối với rừng sản xuất là rừng tr ng, rừng khoanh nuôi tái sinh trong 

trường hợp rừng bị thiệt hại không tính được bằng diện tích rừng bị đốt, bị phá hoặc có 

hành vi khác huỷ hoại rừng không tập trung mà phân tán, rải rác trong cùng một tiểu khu 

hoặc nhiều tiểu khu; 

e) Diện tích rừng hoặc giá trị lâm sản, thực vật dưới mức quy định tại một trong 

các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 

này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Cây tr ng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc kiểu trạng thái 

rừng có diện tích từ 50.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 100.000 mét vuông (m

2
); 

đ) Rừng sản xuất có diện tích từ 10.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 50.000 mét 

vuông (m
2
); 

e) Rừng phòng hộ có diện tích từ 7.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 10.000 mét 

vuông (m
2
); 

g) Rừng đặc dụng có diện tích từ 3.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 5.000 mét vuông 

(m
2
); 
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h) Gây thiệt hại về lâm sản trị giá từ 60.000.000 đ ng đến dưới 120.000.000 đ ng 

đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên; từ 100.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng 

đối với rừng sản xuất là rừng tr ng, rừng khoanh nuôi tái sinh trong trường hợp rừng bị 

thiệt hại không tính được bằng diện tích rừng bị đốt, bị phá hoặc có hành vi khác huỷ hoại 

rừng không tập trung mà phân tán, rải rác trong cùng một tiểu khu hoặc nhiều tiểu khu; 

i) Thực vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loại thực vật 

khác thuộc Nhóm IA trị giá từ trên 60.000.000 đ ng đến dưới 100.000.000 đ ng; thực vật 

thuộc Nhóm IIA trị giá từ 100.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Cây tr ng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc kiểu trạng thái 

rừng có diện tích 100.000 mét vuông (m
2
) trở lên; 

b) Rừng sản xuất có diện tích 50.000 mét vuông (m
2
) trở lên; 

c) Rừng phòng hộ có diện tích 10.000 mét vuông (m
2
) trở lên; 

d) Rừng đặc dụng có diện tích 5.000 mét vuông (m
2
) trở lên; 

đ) Gây thiệt hại về lâm sản trị giá 120.000.000 đ ng trở lên đối với rừng sản xuất 

là rừng tự nhiên  200.000.000 đ ng trở lên đối với rừng sản xuất là rừng tr ng, rừng 

khoanh nuôi tái sinh trong trường hợp rừng bị thiệt hại không tính được bằng diện tích 

rừng bị đốt, bị phá hoặc có hành vi khác huỷ hoại rừng không tập trung mà phân tán, rải 

rác trong cùng một tiểu khu hoặc nhiều tiểu khu; 

e) Thực vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loại thực vật 

khác thuộc Nhóm IA trị giá 100.000.000 đ ng trở lên; thực vật thuộc Nhóm IIA trị giá 

200.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

500.000.000 đ ng đến 2.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

2.000.000.000 đ ng đến 5.000.000.000 đ ng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

5.000.000.000 đ ng đến 7.000.000.000 đ ng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm  

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ 

hoạt động vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 

200.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc 

cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 244. Tội vi phạm q y định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, 

hiếm 

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật thuộc danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ  động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IB 

hoặc thuộc Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang 
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dã nguy cấp, thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 

đ ng đến 2.000.000.000 đ ng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc danh 

mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; 

b) Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm 

của loài động vật quy định tại điểm a khoản này; ngà voi có khối lượng từ 02 kilôgam đến 

dưới 20 kilôgam; sừng tê giác có khối lượng từ 0,05 kilôgam đến dưới 01 kilôgam; 

c) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật nguy cấp, 

quý hiếm Nhóm IB hoặc thuộc Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động 

vật, thực vật hoang dã nguy cấp mà không thuộc loài quy định tại điểm a khoản này với 

số lượng từ 03 đến 07 cá thể lớp thú, từ 07 đến 10 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 10 đến 

15 cá thể động vật các lớp khác; 

d) Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép từ 03 đến 07 bộ phận cơ thể không 

thể tách rời sự sống cùng loại của động vật lớp thú, của 07 đến 10 cá thể lớp chim, bò sát 

hoặc 10 đến 15 cá thể động vật các lớp khác thuộc loài động vật quy định tại điểm c 

khoản này; 

đ) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoặc tàng 

trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại 

của các động vật có số lượng dưới mức tối thiểu của các điểm b, c và d khoản này nhưng 

đã bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa 

được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

c) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm; 

d) Săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm; 

đ) Buôn bán, vận chuyển qua biên giới; 

e) Số lượng động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 

vệ hoặc số lượng bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại của từ 07 đến 10 cá 

thể lớp thú, từ 07 đến 10 cá thể lớp chim, lớp bò sát hoặc từ 10 đến 15 cá thể lớp khác 

thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; 

g) Số lượng động vật nguy cấp, quý hiếm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này 

hoặc số lượng bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại của từ 08 đến 11 cá thể 

thuộc lớp thú, từ 11 đến 15 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 16 đến 20 cá thể động vật 

thuộc các lớp khác; 

h) Từ 01 đến 02 cá thể voi, tê giác hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống 

cùng loại; từ 03 đến 05 cá thể gấu, hổ hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống 

cùng loại; ngà voi có khối lượng từ 20 kilôgam đến dưới 90 kilôgam; sừng tê giác có khối 

lượng từ 01 kilôgam đến dưới 09 kilôgam; 

i) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

15 năm: 

a) Số lượng động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 

vệ hoặc số lượng bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại của từ 08 cá thể lớp 
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thú trở lên, 11 cá thể lớp chim, lớp bò sát trở lên hoặc 16 cá thể lớp khác trở lên thuộc 

danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; 

b) Số lượng động vật nguy cấp, quý hiếm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này 

hoặc số lượng bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại của 12 cá thể lớp thú 

trở lên, 16 cá thể lớp chim, bò sát trở lên hoặc 21 cá thể động vật trở lên thuộc các lớp 

khác; 

c) Từ 03 cá thể voi, tê giác hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng 

loại trở lên; 06 cá thể gấu, hổ hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại 

trở lên; ngà voi có khối lượng 90 kilôgam trở lên; sừng tê giác có khối lượng 09 kilôgam 

trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 200.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đ ng đến 5.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

5.000.000.000 đ ng đến 10.000.000.000 đ ng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

10.000.000.000 đ ng đến 15.000.000.000 đ ng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm  

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ 

hoạt động vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 300.000.000 đ ng đến 

600.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc 

cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 245. Tội vi phạm các q y định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên 

1. Người nào vi phạm các quy định về quản lý khu bảo t n thiên nhiên thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 300.000.000 đ ng, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng; 

b) Gây thiệt hại đến cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên trong phân khu bảo vệ 

nghiêm ngặt của khu bảo t n thiên nhiên có tổng diện tích từ 300 mét vuông (m
2
) đến 

dưới 500 mét vuông (m
2
); 

c) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi này mà còn vi 

phạm hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Gây thiệt hại về tài sản 200.000.000 đ ng trở lên; 

b) Gây thiệt hại đến cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên trong phân khu bảo t n 

nghiêm ngặt của khu bảo t n thiên nhiên có tổng diện tích từ 500 mét vuông (m
2
) trở lên; 

c) Có tổ chức; 

d) Sử dụng công cụ, phương tiện, biện pháp bị cấm; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 
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3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

300.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm  

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ 

hoạt động vĩnh viễn; 

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 

500.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc 

cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 246. Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Nhập khẩu trái phép loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động 

vật, thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại trong trường hợp vật phạm pháp trị giá từ 

250.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng hoặc trong trường hợp vật phạm pháp trị 

giá dưới 250.000.000 đ ng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà 

còn vi phạm; 

b) Phát tán loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật, thực vật 

ngoại lai có nguy cơ xâm hại, gây thiệt hại về tài sản từ 150.000.000 đ ng đến dưới 

500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Nhập khẩu trái phép loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động 

vật, thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại trong trường hợp vật phạm pháp trị giá 

500.000.000 đ ng trở lên; 

c) Phát tán loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật, thực vật 

ngoại lai có nguy cơ xâm hại, gây thiệt hại về tài sản 500.000.000 đ ng trở lên; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 500.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đ ng đến 5.000.000.000 đ ng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 

tháng đến 03 năm  
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c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đ ng đến 

1.000.000.000 đ ng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định 

hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

 

Chương XX 

CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY 

 

Điều 247. Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây 

khác có chứa chất ma túy 

1. Người nào tr ng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác 

có chứa chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm: 

a) Đã được giáo dục 02 lần và đã được tạo điều kiện ổn định cuộc sống; 

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

c) Với số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Với số lượng 3.000 cây trở lên; 

c) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng. 

4. Người nào phạm tội thuộc khoản 1 Điều này, nhưng đã tự nguyện phá bỏ, giao 

nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi thu hoạch, thì có thể được miễn 

trách nhiệm hình sự. 

Điều 248. Tội sản xuất trái phép chất ma túy 

1. Người nào sản xuất trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt 

tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến 

dưới 01 kilôgam; 

e) Hêrôin, côcain hoặc Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 

từ 05 gam đến dưới 30 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 200 mililít; 

i) Tái phạm nguy hiểm; 

k) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 

lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm đ đến điểm h khoản này. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 

20 năm: 
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a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến 

dưới 05 kilôgam; 

c) Hêrôin, côcain hoặc Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 

từ 30 gam đến dưới 100 gam; 

d) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; 

đ) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 200 mililít đến dưới 750 mililít; 

e) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 

lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm đ khoản này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù 

chung thân hoặc tử hình: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 05 kilôgam trở 

lên; 

b) Hêrôin, côcain hoặc Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 

từ 100 gam trở lên; 

c) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 300 gam trở lên; 

d) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 750 mililít trở lên; 

đ) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 

lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm d khoản này. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 500.0000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy 

1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, 

vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến 

dưới 500 gam; 

c) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 

0,1 gam đến dưới 05 gam; 

d) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 

kilôgam đến dưới 25 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam; 

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít; 

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 

lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 
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d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; 

e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến 

dưới 01 kilôgam; 

g) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 

gam đến dưới 30 gam; 

h) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 25 

kilôgam đến dưới 75 kilôgam; 

i) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam; 

k) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

l) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 

m) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít; 

n) Tái phạm nguy hiểm; 

o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 

lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm e đến điểm m khoản này. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

15 năm: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến 

dưới 05 kilôgam; 

b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 30 

gam đến dưới 100 gam; 

c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 25 

kilôgam đến dưới 75 kilôgam; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 

lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 

20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên; 

b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 

gam trở lên; 

c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 75 

kilôgam trở lên; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 

lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 500.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 
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Điều 250. Tội vận chuyển trái phép chất ma túy 

1. Người nào vận chuyển trái phép chất ma túy không nhằm mục đích sản xuất, 

mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến 

dưới 500 gam; 

c) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 

0,1 gam đến dưới 05 gam; 

d) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 

kilôgam đến dưới 25 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam; 

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít; 

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 

lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này. 

2. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; 

e) Vận chuyển qua biên giới; 

g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến 

dưới 01 kilôgam; 

h) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 

gam đến dưới 30 gam; 

i) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca khối lượng từ 10 

kilôgam đến dưới 25 kilôgam; 

k) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam; 

l) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

m) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 

n) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít; 

o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 

lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản này; 

p) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 

20 năm: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có khối lượng từ 01 kilôgam đến 

dưới 05 kilôgam; 

b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 30 

gam đến dưới 100 gam; 

c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 25 

kilôgam đến dưới 75 kilôgam; 
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d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 

lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù 

chung thân hoặc tử hình: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên; 

b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 

gam trở lên; 

c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 75 

kilôgam trở lên; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 

lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 500.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 251. Tội mua bán trái phép chất ma túy 

1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Mua bán với 02 người trở lên; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 

16 tuổi; 

g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến 

dưới 01 kilôgam; 

h) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 

gam đến dưới 30 gam; 

i) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 

kilôgam đến dưới 25 kilôgam; 

k) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam; 

l) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

m) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 

n) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít; 

o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 

lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm n khoản này; 

p) Tái phạm nguy hiểm. 
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 

20 năm: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến 

dưới 05 kilôgam; 

b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 30 

gam đến dưới 100 gam; 

c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 25 

kilôgam đến dưới 75 kilôgam; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 

lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù 

chung thân hoặc tử hình: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên; 

b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 

gam trở lên; 

c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 75 

kilôgam trở lên; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 

lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 500.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 252. Tội chiếm đoạt chất ma túy 

1. Người nào chiếm đoạt chất ma túy dưới bất cứ hình thức nào thuộc một trong 

các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến 

dưới 500 gam; 

c) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 

0,1 gam đến dưới 05 gam; 

d) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 

kilôgam đến dưới 25 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam; 

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít; 
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i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 

lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này. 

2. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; 

e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến 

dưới 01 kilôgam; 

g) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 

gam đến dưới 30 gam; 

h) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 

kilôgam đến dưới 25 kilôgam; 

i) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam; 

k) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

l) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 

m) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít; 

n) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 

lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm e đến điểm m khoản này; 

o) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 đến 15 

năm: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có khối lượng từ 01 kilôgam đến 

dưới 05 kilôgam; 

b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 30 

gam đến dưới 100 gam; 

c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 25 

kilôgam đến dưới 75 kilôgam; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 

lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 15 đến 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên; 

b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 

gam trở lên; 

c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 75 

kilôgam trở lên; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên; 
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g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 

lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 500.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 253. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng 

vào việc sản xuất trái phép chất ma túy 

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào 

việc sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt 

tù từ 01 năm đến 06 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này hoặc đã bị kết 

án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Tiền chất có khối lượng từ 50 gam đến dưới 200 gam đối với thể rắn, từ 75 

mililít đến dưới 300 mililít đối với thể lỏng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 

13 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Tiền chất ở thể rắn có khối lượng từ 200 gam đến dưới 500 gam; 

e) Tiền chất ở thể lỏng từ 300 mililít đến dưới 750 mililít; 

g) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; 

h) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

i) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội trong trường hợp tiền chất có khối lượng từ 500 gam đến dưới 1200 

gam đối với thể rắn, từ 750 mililít đến dưới 1.850 mililít đối với thể lỏng, thì bị phạt tù từ 

13 năm đến 20 năm. 

4. Phạm tội trong trường hợp tiền chất có khối lượng 1.200 gam trở lên đối với thể 

rắn, 1.850 mililít trở lên đối với thể lỏng, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân. 

5. Trường hợp phạm tội có cả tiền chất ở thể rắn và tiền chất ở thể lỏng thì quy đổi 

để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự, với tỷ lệ 01 gam tiền chất ở thể rắn tương 

đương với 1,5 mililít tiền chất ở thể lỏng. Sau khi quy đổi, số lượng tiền chất thuộc điều 

khoản nào thì người thực hiện hành vi phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 

khoản đó. 

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng, 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 

năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 254. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc m a bán phương tiện, 

dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy 

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ 

dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 
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a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này hoặc đã bị kết 

án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Có số lượng từ 06 đơn vị đến 19 đơn vị dụng cụ, phương tiện cùng loại hoặc 

khác loại. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Vận chuyển với số lượng 20 đơn vị dụng cụ, phương tiện cùng loại hoặc khác 

loại trở lên; 

e) Vận chuyển qua biên giới; 

g) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 500.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 255. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 

1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì 

bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với 02 người trở lên; 

c) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi; 

d) Đối với phụ nữ mà biết là có thai; 

đ) Đối với người đang cai nghiện; 

e) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% 

đến 60%; 

g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 

20 năm: 

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở 

lên hoặc gây chết người; 

b) Gây tổn hại cho sức khoẻ cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên; 

d) Đối với người dưới 13 tuổi. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù 

chung thân: 

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

mỗi người 61% trở lên; 

b) Làm chết 02 người trở lên. 
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5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 500.000.000 

đ ng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn 

bộ tài sản. 

Điều 256. Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy 

1. Người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa 

chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 

255 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Đối với người dưới 16 tuổi; 

d) Đối với 02 người trở lên; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 200.000.000 

đ ng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 257. Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy 

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác uy hiếp 

tinh thần của người khác để buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn 

của họ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Vì động cơ đê h n hoặc vì tư lợi; 

d) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi; 

đ) Đối với phụ nữ mà biết là có thai; 

e) Đối với 02 người trở lên; 

g) Đối với người đang cai nghiện; 

h) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% 

đến 60%; 

i) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác; 

k) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 

20 năm: 

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở 

lên hoặc gây chết người; 

b) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên; 

c) Đối với người dưới 13 tuổi. 

4. Phạm tội trong trường hợp làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù 20 năm hoặc 

tù chung thân. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng. 

Điều 258. Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy 
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1. Người nào rủ rê, dụ dỗ, xúi giục hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm lôi kéo 

người khác sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Vì động cơ đê h n hoặc vì tư lợi; 

d) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi; 

đ) Đối với phụ nữ mà biết là có thai; 

e) Đối với 02 người trở lên; 

g) Đối với người đang cai nghiện; 

h) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% 

đến 60%; 

i) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác; 

k) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

15 năm: 

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở 

lên hoặc gây chết người; 

b) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên; 

c) Đối với người dưới 13 tuổi. 

4. Phạm tội trong trường hợp gây chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm 

đến 20 năm hoặc tù chung thân. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng. 

Điều 259. Tội vi phạm q y định về quản lý, sử dụng chất ma túy, tiền chất, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần 

1. Người nào có trách nhiệm trong việc sản xuất, vận chuyển, bảo quản, t n trữ, 

mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh lãnh thổ 

Việt Nam, kê đơn, bán thuốc, giám định, nghiên cứu chất ma túy, tiền chất, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần mà thực hiện một trong các hành vi sau đây, đã bị xử lý kỷ luật 

hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này hoặc đã bị kết án về một 

trong các tội phạm về ma túy, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 

10.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Vi phạm các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh 

các chất có chứa chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất; 

b) Vi phạm các quy định về nghiên cứu, giám định, sản xuất, bảo quản chất ma 

túy, tiền chất; 

c) Vi phạm các quy định về giao nhận, tàng trữ, vận chuyển chất ma túy, tiền chất; 

d) Vi phạm các quy định về phân phối, mua bán, sử dụng, trao đổi chất ma túy, 

tiền chất; 

đ) Vi phạm các quy định về quản lý, kiểm soát, lưu giữ chất ma túy, tiền chất tại 

các khu vực cửa khẩu, biên giới, trên biển; 

e) Chuyển chất ma túy, chất hướng thần hoặc chất ma túy khác cho người không 

được phép cất giữ, sử dụng. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

 

Chương XXI 

CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG 

 

Mục 1. CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG 

 

Điều 260. Tội vi phạm q y định về tham gia giao thông đường bộ 

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao 

thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 

đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 

năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định; 

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có n ng độ 

c n vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh 

khác mà pháp luật cấm sử dụng; 

c) Gây tai nạn r i bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp 

người bị nạn; 

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông; 

đ) Làm chết 02 người; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

h) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 

năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 
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b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao 

thông đường bộ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, 

thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng hoặc phạt cải tạo không giam 

giữ đến 03 năm. 

5. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn 

đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không 

được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng, phạt 

cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 261. Tội cản trở giao thông đường bộ 

1. Người nào đào, khoan, xẻ, san lấp trái phép các công trình giao thông đường 

bộ  đặt, để trái phép vật liệu, phế thải, rác thải, đổ chất gây trơn, vật sắc nhọn hoặc các 

chướng ngại vật khác gây cản trở giao thông đường bộ; tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm 

sai lệch, che khuất hoặc phá huỷ biển báo hiệu, đ n tín hiệu, cọc tiêu, gương cầu, dải phân 

cách hoặc các thiết bị an toàn giao thông đường bộ khác; mở đường giao cắt trái phép qua 

đường bộ, đường có dải phân cách; sử dụng trái phép lề đường, hè phố, phần đường xe 

chạy; sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ hoặc vi phạm quy định về bảo đảm 

an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 

bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đ ng đến 300.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Tại các đ o, dốc, đường cao tốc hoặc đoạn đường nguy hiểm; 

b) Làm chết 02 người; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người đào, khoan, xẻ, san lấp trái phép các công trình giao thông đường bộ; 

đặt, để trái phép vật liệu, phế thải, rác thải, đổ chất gây trơn, vật sắc nhọn hoặc các 

chướng ngại vật khác gây cản trở giao thông đường bộ; tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm 

sai lệch, che khuất hoặc phá huỷ biển báo hiệu, đ n tín hiệu, cọc tiêu, gương cầu, dải phân 

cách hoặc các thiết bị an toàn giao thông đường bộ khác; mở đường giao cắt trái phép qua 

đường bộ, đường có dải phân cách; sử dụng trái phép lề đường, hè phố, phần đường xe 

chạy; sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ hoặc vi phạm quy định về bảo đảm 

an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc 

gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng 

hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại 

cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, 

thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 20.000.000 đ ng hoặc phạt cải tạo không giam giữ 

đến 01 năm. 

Điều 262. Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, 

xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tham gia giao 

thông 

1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ 

thuật mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy 

chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tham gia giao thông thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt từ từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 
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c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật 

mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên 

dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tham gia giao thông gây thương tích 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% 

hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ 

tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 

đ ng đến 100.000.000 đ ng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 263. Tội điề  động người không đủ điều kiện điều khiển các phương 

tiện tham gia giao thông đường bộ 

1. Người có thẩm quyền mà biết rõ người không có giấy phép lái xe, không đủ sức 

khỏe, độ tuổi để điều khiển phương tiện, người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia 

mà trong máu hoặc hơi thở có n ng độ c n vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất 

ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác mà vẫn điều động người đó điều khiển các 

phương tiện tham gia giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

12 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người có thẩm quyền mà biết rõ người không có giấy phép lái xe, không đủ sức 

khỏe, độ tuổi để điều khiển phương tiện, người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia 

mà trong máu hoặc hơi thở có n ng độ c n vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất 

ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác mà vẫn điều động người đó điều khiển các 

phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng 

hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 30.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 264. Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện 

tham gia giao thông đường bộ 

1. Người chủ sở hữu, quản l  phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà giao 

cho người không có giấy phép lái xe hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, 

bia mà trong máu hoặc hơi thở có n ng độ c n vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng 

chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo 

quy định của pháp luật điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng 

hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 

đ ng đến 200.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người chủ sở hữu, quản l  phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà giao 

cho người không có giấy phép lái xe hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, 

bia mà trong máu hoặc hơi thở có n ng độ c n vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng 

chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo 

quy định của pháp luật gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ 

lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 

60%, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng hoặc phạt cải tạo không 

giam giữ đến 02 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 30.000.000 

đ ng. 

Điều 265. Tội tổ chức đ a xe trái phép 

1. Người nào tổ chức trái phép việc đua xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có 

gắn động cơ, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đến 500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Tổ chức đua xe trái phép cho từ 10 xe tham gia trở lên hoặc cùng một lúc tổ 

chức 02 cuộc đua xe trở lên; 

b) Tổ chức cá cược; 

c) Tổ chức việc chống lại người có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông hoặc người có trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép  

d) Tổ chức đua xe nơi tập trung đông dân cư  

đ) Tháo dỡ các thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua  

e) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

h) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

i) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

k) Tái phạm về tội này hoặc tội đua xe trái phép. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 
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c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

5. Người tổ chức trái phép việc đua xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn 

động cơ gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ 

thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở 

lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tù 

từ 01 năm đến 06 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng. 

Điều 266. Tội đ a xe trái phép 

1. Người nào đua trái phép xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ 

thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 

50.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 

02 năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%; 

c) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 

đ ng đến 150.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

đ) Gây tai nạn r i bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp 

người bị nạn; 

e) Tham gia cá cược; 

g) Chống lại người có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hoặc người 

có trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép  

h) Đua xe nơi tập trung đông dân cư  
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i) Tháo dỡ các thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua  

k) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng. 

Điều 267. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường 

sắt 

1. Người nào chỉ huy, điều khiển phương tiện giao thông đường sắt mà vi phạm 

quy định về an toàn giao thông đường sắt thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 200.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Không có giấy phép, bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn tương ứng với nhiệm vụ 

được giao; 

b) Trong tình trạng sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có n ng độ c n 

vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác 

mà pháp luật cấm sử dụng; 

c) Gây tai nạn r i bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp 

người bị nạn; 

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy hoặc người có thẩm quyền điều 

khiển, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông đường sắt; 

đ) Làm chết 02 người; 
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e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

h) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm. 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả thực tế gây 

thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác, nếu không được ngăn chặn 

kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Người chỉ huy, điều khiển phương tiện giao thông đường sắt mà vi phạm quy 

định về an toàn giao thông đường sắt gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn 

hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải 

tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 268. Tội cản trở giao thông đường sắt 

1. Người nào đặt chướng ngại vật trên đường sắt; làm xê dịch ray, tà vẹt; tự ý 

khoan, đào, xẻ trái phép nền đường sắt, mở đường ngang, xây cống hoặc các công trình 

khác trái phép qua đường sắt; làm hỏng, thay đổi, chuyển dịch, che khuất tín hiệu, biển 

hiệu, mốc hiệu của công trình giao thông đường sắt  để súc vật đi qua đường sắt không 

theo đúng quy định hoặc để súc vật kéo xe qua đường sắt mà không có người điều khiển; 

đưa trái phép phương tiện tự tạo, phương tiện không được phép chạy trên đường sắt hoặc 

phá hoại phương tiện giao thông vận tải đường sắt hoặc lấn chiếm hành lang an toàn giao 

thông đường sắt, phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường sắt cản trở giao thông 

đường sắt, gây thiệt hại thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 
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đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm. 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm. 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người đặt chướng ngại vật trên đường sắt; làm xê dịch ray, tà vẹt; tự ý khoan, 

đào, xẻ trái phép nền đường sắt, mở đường ngang, xây cống hoặc các công trình khác trái 

phép qua đường sắt; làm hỏng, thay đổi, chuyển dịch, che khuất tín hiệu, biển hiệu, mốc 

hiệu của công trình giao thông đường sắt  để súc vật đi qua đường sắt không theo đúng 

quy định hoặc để súc vật kéo xe qua đường sắt mà không có người điều khiển  đưa trái 

phép phương tiện tự tạo, phương tiện không được phép chạy trên đường sắt hoặc phá hoại 

phương tiện giao thông vận tải đường sắt hoặc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông 

đường sắt, phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường sắt cản trở giao thông đường sắt 

gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên 

mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 

10.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc 

phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả thực tế gây 

thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác, nếu không được ngăn chặn 

kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

Điều 269. Tội đưa vào sử dụng các phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt 

không bảo đảm an toàn 

1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ 

thuật của phương tiện giao thông đường sắt mà cho phép đưa vào sử dụng các phương 

tiện, thiết bị không có giấy chứng nhận đăng k , đăng kiểm hoặc có nhưng biết là các 

phương tiện, thiết bị đó không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn gây thiệt hại thuộc 

một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi 

phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam 

giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 
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a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật 

của phương tiện giao thông đường sắt mà cho phép đưa vào sử dụng các phương tiện, 

thiết bị không có giấy chứng nhận đăng k , đăng kiểm hoặc có nhưng biết là các phương 

tiện, thiết bị đó không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn gây thương tích hoặc gây tổn 

hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 

100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 

02 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 270. Tội điề  động người không đủ điều kiện điều khiển các phương 

tiện giao thông đường sắt 

1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấy phép lái tàu, hoặc 

người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có n ng độ 

c n vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh 

khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương 

tiện giao thông đường sắt gây thiệt hại thuộc một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị 

xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 

100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm: 
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a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người điều động hoặc giao cho người không có giấy phép lái tàu hoặc người 

không đủ sức khỏe  người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc 

hơi thở có n ng độ c n vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các 

chất kích thích mạnh khác điều khiển phương tiện giao thông đường sắt gây thương tích 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% 

hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ 

tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành 

vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 271. Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện 

giao thông đường sắt 

1. Người nào giao cho người không có giấy phép lái tàu hoặc người đang trong 

tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có n ng độ c n vượt quá mức 

quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ 

các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện giao thông đường 

sắt gây thiệt hại thuộc một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành 

vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 
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b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này là 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

12 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người giao cho người không có giấy phép lái tàu hoặc người đang trong tình 

trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có n ng độ c n vượt quá mức quy 

định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các 

điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện giao thông đường sắt 

gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên 

mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc đã bị xử lý 

kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 

100.000.000 đ ng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 272. Tội vi phạm q y định về điều khiển phương tiện giao thông đường 

thuỷ 

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ mà vi phạm quy định 

về an toàn giao thông đường thuỷ, gây thiệt hại thuộc một trong các trường hợp sau đây, 

thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Không có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh, loại phương 

tiện theo quy định; 

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có n ng độ 

c n vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh 

khác; 

c) Gây tai nạn r i bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp 

người bị nạn; 

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy hoặc người có thẩm quyền điều 

khiển, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ; 

đ) Làm chết 02 người; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

h) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả thực tế gây 

thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác, nếu không được ngăn chặn 

kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

5. Người điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ mà vi phạm quy định về 

an toàn giao thông đường thuỷ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 

từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 273. Tội cản trở giao thông đường thuỷ 

1. Người nào khoan, đào trái phép làm hư hại kết cấu của các công trình giao 

thông đường thuỷ; tạo ra chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường thuỷ mà không 

đặt và duy trì báo hiệu; di chuyển làm giảm hiệu lực, tác dụng của báo hiệu; tháo dỡ báo 

hiệu hoặc phá hoại công trình giao thông đường thuỷ; lấn chiếm lu ng hoặc hành lang 

bảo vệ lu ng giao thông đường thuỷ hoặc hành vi khác cản trở giao thông đường thủy gây 

thiệt hại thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 
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100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người khoan, đào trái phép làm hư hại kết cấu của các công trình giao thông 

đường thuỷ; tạo ra chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường thuỷ mà không đặt và 

duy trì báo hiệu; di chuyển làm giảm hiệu lực, tác dụng của báo hiệu; tháo dỡ báo hiệu 

hoặc phá hoại công trình giao thông đường thuỷ; lấn chiếm lu ng hoặc hành lang bảo vệ 

lu ng giao thông đường thuỷ hoặc hành vi khác cản trở giao thông đường thủy gây 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên 

mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 

10.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc 

phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả thực tế gây 

thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác, nếu không được ngăn chặn 

kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

Điều 274. Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thuỷ không 

bảo đảm an toàn 

1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ 

thuật của phương tiện giao thông đường thuỷ mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện 

giao thông đường thuỷ rõ ràng không bảo đảm an toàn gây thiệt hại thuộc một trong các 

trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này 
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hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 

30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật 

của phương tiện giao thông đường thuỷ mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao 

thông đường thuỷ rõ ràng không bảo đảm an toàn gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 

sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này từ 31% đến 60% hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính 

về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị 

phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 275. Tội điề  động người không đủ điều kiện điều khiển các phương 

tiện giao thông đường thuỷ 

1. Người nào điều động người không có giấy phép, giấy chứng nhận hoặc chứng 

chỉ chuyên môn theo quy định hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp 

luật giao thông đường thuỷ gây thiệt hại thuộc một trong các trường hợp sau đây hoặc đã 

bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 
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100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người điều động người không có giấy phép, giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ 

chuyên môn theo quy định hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật 

giao thông đường thuỷ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ 

lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 

60% hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết 

án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng 

đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng 

đến 02 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 276. Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện 

giao thông đường thuỷ 

1. Người nào giao cho người không có giấy phép, giấy chứng nhận hoặc chứng 

chỉ chuyên môn theo quy định hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp 

luật điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ gây thiệt hại thuộc một trong các 

trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này 

hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 

30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 
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a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm. 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người giao cho người không có giấy phép, giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ 

chuyên môn theo quy định hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật 

điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc 

gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 31% đến 60% hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành 

vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền 

từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 277. Tội vi phạm q y định điều khiển tàu bay 

1. Người nào chỉ huy, điều khiển tàu bay mà vi phạm các quy định về an toàn giao 

thông đường không, có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức 

khỏe hoặc tài sản của người khác, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 

30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 
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c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 278. Tội cản trở giao thông đường không 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, cản trở giao thông đường 

không làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 

sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% hoặc 

gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 62% đến 121% hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 

100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 

phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam 

giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Đặt các chướng ngại vật cản trở giao thông đường không; 

b) Di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất, hoặc phá huỷ các biển hiệu, tín 

hiệu an toàn giao thông đường không; 

c) Sử dụng sai hoặc làm nhiễu các tần số thông tin liên lạc; 

d) Cố ý cung cấp thông tin sai đến mức gây uy hiếp an toàn của tàu bay đang bay 

hoặc trên mặt đất, an toàn của hành khách, tổ bay, nhân viên mặt đất hoặc người tại cảng 

hàng không, sân bay và công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng; 

đ) Làm hư hỏng trang thiết bị của sân bay hoặc trang thiết bị phụ trợ khác phục vụ 

cho an toàn bay; 

e) Hành vi khác cản trở giao thông đường không. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 
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b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này là 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng; 

e) Là người có trách nhiệm trực tiếp bảo đảm an toàn giao thông đường không 

hoặc trực tiếp quản lý các thiết bị an toàn giao thông đường không. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm. 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người đặt các chướng ngại vật cản trở giao thông đường không; di chuyển trái 

phép, làm sai lệch, che khuất, hoặc phá huỷ các biển hiệu, tín hiệu an toàn giao thông 

đường không; sử dụng sai hoặc làm nhiễu các tần số thông tin liên lạc; cố ý cung cấp 

thông tin sai đến mức gây uy hiếp an toàn của tàu bay đang bay hoặc trên mặt đất; an toàn 

của hành khách, tổ bay, nhân viên mặt đất hoặc người tại cảng hàng không, sân bay và 

công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng  làm hư hỏng trang thiết bị của sân bay 

hoặc trang thiết bị phụ trợ khác phục vụ cho an toàn bay hoặc hành vi khác cản trở giao 

thông đường không cản trở giao thông đường không gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 

sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này từ 31% đến 60% hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính 

về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị 

phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

5. Phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức 

khỏe hoặc tài sản của người khác, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 

10.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 279. Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không không 

bảo đảm an toàn 

1. Người nào có trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ 

thuật của các phương tiện giao thông đường không mà cho đưa vào sử dụng các phương 

tiện rõ ràng không bảo đảm an toàn kỹ thuật, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 



272 

 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 

15 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

5. Người có trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật 

của các phương tiện giao thông đường không mà cho đưa vào sử dụng các phương tiện rõ 

ràng không bảo đảm an toàn kỹ thuật, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn 

hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 280. Tội điề  động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển 

các phương tiện giao thông đường không 

1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấy phép người lái tàu bay 

hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện 

giao thông đường không, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

15 năm: 
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a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 

20 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

5. Người điều động hoặc giao cho người không có giấy phép người lái tàu bay 

hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện 

giao thông đường không gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% 

đến 60%, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 281. Tội vi phạm q y định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình 

giao thông 

1. Người nào có trách nhiệm trong việc duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình 

giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường không mà có một trong các hành vi 

sau đây, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người 

trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt 

tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm: 

a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về duy tu, bảo dưỡng, 

quản l  để công trình giao thông không bảo đảm trạng thái an toàn kỹ thuật và tiêu chuẩn 

kỹ thuật của công trình liên quan đến bảo đảm an toàn giao thông; 

b) Không khắc phục kịp thời đối với các công trình giao thông bị hư hỏng, đe dọa 

an toàn giao thông; 

c) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các biện pháp hướng dẫn, điều 

khiển giao thông, đặt biển hiệu, cọc tiêu, rào chắn ngăn ngừa tai nạn khi công trình giao 

thông đã bị hư hại chưa kịp hoặc đang tiến hành duy tu, sửa chữa; 

d) Không thường xuyên kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao 

thông trên đoạn đường đ o dốc nguy hiểm, đoạn đường có đá lở, đất sụt, nước ngập hoặc 

trên các đoạn đường có nguy cơ không bảo đảm an toàn giao thông; 

đ) Không có biện pháp xử lý kịp thời và biện pháp ngăn ngừa tai nạn khi phát hiện 

hoặc được tin báo công trình giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của mình bị hư hỏng; 
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e) Không đặt hoặc đặt không đủ các tín hiệu phòng vệ theo quy định thi công, sửa 

chữa công trình giao thông; 

g) Không thu dọn, thanh thải các biển phòng vệ, rào chắn, phương tiện, các vật 

liệu khi thi công xong; 

h) Vi phạm khác về duy tu, bảo dưỡng, quản lý công trình giao thông. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 282. Tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thuỷ 

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác nhằm 

chiếm đoạt tàu bay hoặc tàu thuỷ, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Sử dụng vũ khí hoặc phương tiện nguy hiểm; 

c) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 
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đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù 

chung thân: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người phạm tội còn bị phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 283. Tội điều khiển tàu bay vi phạm các q y định về hàng không của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1. Người nào điều khiển tàu bay vào hoặc ra khỏi Việt Nam mà vi phạm các quy 

định về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu không thuộc 

trường hợp quy định tại Điều 110 và Điều 111 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đ ng đến 300.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

300.000.000 đ ng đến 500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

500.000.000 đ ng đến 1.500.000.000 đ ng hoặc bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

1.500.000.000 đ ng đến 3.000.000.000 đ ng hoặc bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 
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5. Người điều khiển tàu bay vào hoặc ra khỏi Việt Nam mà vi phạm các quy định 

về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu không thuộc trường 

hợp quy định tại Điều 110 và Điều 111 của Bộ luật này gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 

từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đ ng đến 300.000.000 đ ng hoặc phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

Điều 284. Tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các q y định về hàng 

hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1. Người điều khiển tàu thuỷ hay phương tiện hàng hải khác vào hoặc ra khỏi Việt 

Nam hoặc đi qua lãnh hải Việt Nam mà thực hiện một trong các hành vi sau đây, gây 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên 

mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc đã bị xử phạt 

vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy 

định tại Điều 110 và Điều 111 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 

200.000.000 đ ng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm: 

a) Chạy quá tốc độ cho phép trong vùng nước cảng biển; 

b) Chạy không đúng vùng được phép hoạt động theo quy định; 

c) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các thủ tục vào cảng, rời cảng, 

chế độ hoa tiêu, thủ tục neo, đậu, cập cầu, cập mạn, trật tự - vệ sinh, an toàn cháy nổ, 

phòng ngừa ô nhiễm môi trường do phương tiện hàng hải gây ra; 

d) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về đi, tránh nhau, vượt 

nhau, nhường đường trong hoạt động giao thông hàng hải hoặc phương tiện giao thông 

hàng hải không có, không bảo đảm về còi, chuông, kẻng theo âm lượng quy định; 

đ) Không bảo đảm về đ n hành trình, đ n hiệu theo tiêu chuẩn quy định; không 

thực hiện hoặc thực hiện không đúng về phát tín hiệu về âm hiệu, tín hiệu ánh sáng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 

đ ng đến 200.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

200.000.000 đ ng đến 500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm. 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

500.000.000 đ ng đến 1.500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

 

Mục 2. TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, 

MẠNG VIỄN THÔNG 

 

Điều 285. Tội sản xuất, m a bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, 

phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp l ật 

1. Người nào sản xuất, mua bán, trao đổi, tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm có 

tính năng tấn công mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để sử dụng vào mục 

đích trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đ ng đến 500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Có tính chất chuyên nghiệp; 

d) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

500.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Thu lợi bất chính 500.000.000 đ ng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 286. Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng 

máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử 

1. Người nào cố   phát tán chương trình tin học gây hại cho mạng máy tính, mạng 

viễn thông, phương tiện điện tử thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền 

từ 50.000.000 đ ng đến 200.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng; 

b) Gây thiệt hại từ 50.000.000 đ ng đến dưới 300.000.000 đ ng; 

c) Làm lây nhiễm từ 50 phương tiện điện tử đến dưới 200 phương tiện điện tử 

hoặc hệ thống thông tin có từ 50 người sử dụng đến dưới 200 người sử dụng; 

d) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

200.000.000 đ ng đến 500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

c) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng; 

d) Làm lây nhiễm từ 200 phương tiện điện tử đến dưới 500 phương tiện điện tử 

hoặc hệ thống thông tin có từ 200 người sử dụng đến dưới 500 người sử dụng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

12 năm: 

a) Đối với hệ thống dữ liệu thuộc bí mật nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ 

quốc phòng, an ninh; 

b) Đối với cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia; hệ thống thông tin điều hành lưới điện 

quốc gia; hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng; hệ thống thông tin điều khiển giao 

thông; 

c) Thu lợi bất chính 500.000.000 đ ng trở lên; 

d) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đ ng trở lên; 

đ) Làm lây nhiễm 500 phương tiện điện tử trở lên hoặc hệ thống thông tin có từ 

500 người sử dụng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 200.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 287. Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng 

viễn thông, phương tiện điện tử 

1. Người nào tự ý xóa, làm tổn hại hoặc thay đổi phần mềm, dữ liệu điện tử hoặc 

ngăn chặn trái phép việc truyền tải dữ liệu của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương 

tiện điện tử hoặc có hành vi khác cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, 

mạng viễn thông, phương tiện điện tử thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không 

thuộc trường hợp quy định tại Điều 286 và Điều 289 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 

30.000.000 đ ng đến 200.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng; 

b) Gây thiệt hại từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

c) Làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn 

thông, phương tiện điện tử từ 30 phút đến dưới 24 giờ hoặc từ 03 lần đến dưới 10 lần 

trong thời gian 24 giờ; 

d) Làm đình trệ hoạt động của cơ quan, tổ chức từ 24 giờ đến dưới 72 giờ; 

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

200.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng; 

đ) Gây thiệt hại từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng; 

http://vi.wikisource.org/wiki/B%E1%BB%99_lu%E1%BA%ADt_H%C3%ACnh_s%E1%BB%B1_Vi%E1%BB%87t_Nam_s%E1%BB%ADa_%C4%91%E1%BB%95i,_b%E1%BB%95_sung_2009/Ch%C6%B0%C6%A1ng_XIX#224
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e) Làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn 

thông, phương tiện điện tử từ 24 giờ đến dưới 168 giờ hoặc từ 10 lần đến dưới 50 lần 

trong thời gian 24 giờ; 

g) Làm đình trệ hoạt động của cơ quan, tổ chức từ 72 giờ đến dưới 168 giờ. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

12 năm: 

a) Đối với hệ thống dữ liệu thuộc bí mật nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ 

quốc phòng, an ninh; 

b) Đối với cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia; hệ thống thông tin điều hành lưới điện 

quốc gia; hệ thống thông tin, giao dịch tài chính, ngân hàng; hệ thống thông tin điều khiển 

giao thông; 

c) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đ ng trở lên; 

d) Gây thiệt hại 1.500.000.000 đ ng trở lên; 

đ) Làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn 

thông, phương tiện điện tử 168 giờ trở lên hoặc 50 lần trở lên trong thời gian 24 giờ; 

e) Làm đình trệ hoạt động của cơ quan, tổ chức 168 giờ trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 200.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 288. Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng 

viễn thông 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thu lợi bất chính từ 

50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng hoặc gây thiệt hại từ 100.000.000 đ ng đến 

dưới 500.000.000 đ ng hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 200.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam 

giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của 

pháp luật, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điều117, 155, 156 

và 326 của Bộ luật này; 

b)  ua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa thông tin 

riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà 

không được phép của chủ sở hữu thông tin đó  

c) Hành vi khác sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

200.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông; 

c) Thu lợi bất chính 200.000.000 đ ng trở lên; 

d) Gây thiệt hại 500.000.000 đ ng trở lên; 

đ) Xâm phạm bí mật cá nhân dẫn đến người bị xâm phạm tự sát; 

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc quan hệ đối ngoại 

của Việt Nam; 

g) Dẫn đến biểu tình. 

http://vi.wikisource.org/wiki/B%E1%BB%99_lu%E1%BA%ADt_H%C3%ACnh_s%E1%BB%B1_Vi%E1%BB%87t_Nam_s%E1%BB%ADa_%C4%91%E1%BB%95i,_b%E1%BB%95_sung_2009/Ch%C6%B0%C6%A1ng_XI#88
http://vi.wikisource.org/wiki/B%E1%BB%99_lu%E1%BA%ADt_H%C3%ACnh_s%E1%BB%B1_Vi%E1%BB%87t_Nam_s%E1%BB%ADa_%C4%91%E1%BB%95i,_b%E1%BB%95_sung_2009/Ch%C6%B0%C6%A1ng_XIX#253
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3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 200.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 289. Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc 

phương tiện điện tử của người khác 

1. Người nào cố   vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản 

trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, 

mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác chiếm quyền điều khiển; can 

thiệp vào chức năng hoạt động của phương tiện điện tử; lấy cắp, thay đổi, hủy hoại, làm 

giả dữ liệu hoặc sử dụng trái phép các dịch vụ, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 

300.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

300.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng hoặc bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

d) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng; 

đ) Đối với trạm trung chuyển internet quốc gia, hệ thống cơ sở dữ liệu tên miền và 

hệ thống máy chủ tên miền quốc gia; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

12 năm: 

a) Đối với hệ thống dữ liệu thuộc bí mật nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ 

quốc phòng, an ninh; 

b) Đối với cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia; hệ thống thông tin điều hành lưới điện 

quốc gia; hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng; hệ thống thông tin điều khiển giao 

thông; 

c) Thu lợi bất chính 500.000.000 đ ng trở lên; 

d) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng, 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 

năm. 

Điều 290. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử 

thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản 

1. Người nào sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử 

thực hiện một trong những hành vi sau đây, nếu không thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại Điều 173 và Điều 174 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để 

chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ; 

b) Làm, tàng trữ, mua bán, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng giả nhằm chiếm đoạt 

tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ; 

c) Truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chiếm 

đoạt tài sản; 
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d) Lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy 

động vốn, kinh doanh đa cấp hoặc giao dịch chứng khoán qua mạng nhằm chiếm đoạt tài 

sản; 

đ) Thiết lập, cung cấp trái phép dịch vụ viễn thông, internet nhằm chiếm đoạt tài 

sản. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Có tính chất chuyên nghiệp; 

d) Số lượng thẻ giả từ 50 thẻ đến dưới 200 thẻ; 

đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng; 

e) Gây thiệt hại từ 50.000.000 đ ng đến dưới 300.000.000 đ ng; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

b) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

c) Số lượng thẻ giả từ 200 thẻ đến dưới 500 thẻ. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đ ng trở lên; 

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đ ng trở lên; 

c) Số lượng thẻ giả 500 thẻ trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 291. Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép 

thông tin về tài khoản ngân hàng 

1. Người nào thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông 

tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 tài khoản đến dưới 50 tài 

khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đ ng đến dưới 50.000.000 đ ng, thì bị phạt 

tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đ ng đến 200.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài 

khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 50 tài khoản đến dưới 200 tài khoản; 

b) Có tổ chức; 

c) Có tính chất chuyên nghiệp; 

d) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

200.000.000 đ ng đến 500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 
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a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài 

khoản ngân hàng của người khác với số lượng 200 tài khoản trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 292. Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn 

thông 

1. Người nào cung cấp một trong các dịch vụ sau đây trên mạng máy tính, mạng 

viễn thông không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép, thu lợi bất 

chính từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng hoặc có doanh thu từ 500.000.000 

đ ng đến dưới 2.000.000.000 đ ng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đ ng đến 500.000.000 

đ ng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm: 

a) Kinh doanh vàng trên tài khoản; 

b) Sàn giao dịch thương mại điện tử; 

c) Kinh doanh đa cấp; 

d) Trung gian thanh toán; 

đ) Trò chơi điện tử trên mạng; 

e) Các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định của 

pháp luật. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

500.000.000 đ ng đến 1.500.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Có tính chất chuyên nghiệp; 

d) Tái phạm nguy hiểm; 

đ) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng hoặc có 

doanh thu từ 2.000.000.000 đ ng đến dưới 5.000.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội trong trường hợp thu lợi bất chính 500.000.000 đ ng trở lên hoặc có 

doanh thu 5.000.000.000 đ ng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đ ng đến 

5.000.000.000 đ ng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 293. Tội sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích 

cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh 

1. Người nào sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp 

cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh vào mục đích khác gây thiệt 

hại từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, 

thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng hoặc phạt cải tạo không giam 

giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm: 

a) Có tổ chức; 
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b) Gây thiệt hại 500.000.000 đ ng trở lên; 

c) Tái phạm nguy hiểm. 

Điều 294. Tội cố ý gây nhiễu có hại 

1. Người nào cố ý gây nhiễu có hại, cản trở hoạt động bình thường của hệ thống 

thông tin vô tuyến điện gây thiệt hại từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng 

hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa 

được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đ ng trở lên; 

c) Tái phạm nguy hiểm. 

 

Mục 3. CÁC TỘI PHẠM KHÁC XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG 

 

Điều 295. Tội vi phạm q y định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an 

toàn ở những nơi đông người 

1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở 

những nơi đông người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

20.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng; 

đ) Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở 

những nơi đông người. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

12 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 
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c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở 

những nơi đông người gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ 

lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 

60%, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam 

giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Phạm tội có khả năng thực tế gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản 

của người khác, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 296. Tội vi phạm q y định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi 

1. Người nào sử dụng người dưới 16 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy 

hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục mà Nhà nước quy định thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 200.000.000 đ ng, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với 02 người trở lên; 

c) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 61% trở lên. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm. 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng. 
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Điều 297. Tội cưỡng bức lao động 

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác ép buộc người 

khác phải lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 

đ ng đến 200.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Đối với 02 người trở lên; 

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người 

khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng; 

d) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 61% trở lên; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

12 năm: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên. 

4. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 

năm. 

Điều 298. Tội vi phạm q y định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng 

1. Người nào vi phạm quy định về xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, 

thi công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, giám sát, nghiệm thu công trình hay các 

lĩnh vực khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 224 hoặc Điều 281 của Bộ 

luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 

500.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 
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c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 62% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Là người có chức vụ, quyền hạn; 

b) Làm chết 02 người; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 20 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người vi phạm quy định về xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi 

công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, giám sát, nghiệm thu công trình hay các 

lĩnh vực khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 225 hoặc Điều 281 của Bộ 

luật này, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người 

trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt 

tiền từ 50.000.000 đ ng đến 200.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 299. Tội khủng bố 

1. Người nào nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng mà xâm phạm 

tính mạng của người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt 

tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

15 năm: 

a) Thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố; 

b) Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố; chế tạo, 

cung cấp vũ khí cho phần tử khủng bố; 

c) Xâm phạm tự do thân thể, sức khỏe hoặc chiếm giữ, làm hư hại tài sản của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân. 

3. Phạm tội trong trường hợp đe dọa thực hiện một trong các hành vi quy định tại 

khoản 1 Điều này hoặc có những hành vi khác uy hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ 02 năm 

đến 07 năm. 

4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 
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5. Người phạm tội còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm 

cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 300. Tội tài trợ khủng bố 

1. Người nào huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, 

cá nhân khủng bố, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 

2. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 301. Tội bắt cóc con tin 

1. Người nào bắt giữ, giam người khác làm con tin và đe dọa giết, làm bị thương 

hoặc tiếp tục giam, giữ người đó nhằm cưỡng ép một quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức 

quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân làm hoặc không làm một việc như một điều kiện 

để thả con tin, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 113 và Điều 299 của Bộ 

luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người đủ 70 tuổi trở lên; 

d) Phạm tội đối với người thi hành công vụ; 

đ) Đối với 02 người trở lên; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%; 

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 500.000.000 đ ng trở lên. 

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

Điều 302. Tội cướp biển 



288 

 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Tấn công tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác đang ở 

biển cả hoặc ở nơi không thuộc quyền tài phán của quốc gia nào; 

b) Tấn công hoặc bắt giữ người trên tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện 

hàng hải khác quy định tại điểm a khoản này; 

c) Cướp phá tài sản trên tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác 

quy định tại điểm a khoản này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đ ng đến dưới 300.000.000 đ ng; 

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 

20 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 300.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù 

chung thân: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đ ng trở lên; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 303. Tội phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh 

quốc gia 

1. Người nào phá huỷ công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông 

tin - liên lạc, công trình điện, dẫn chất đốt, công trình thuỷ lợi hoặc công trình quan trọng 

khác về quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa và xã hội, nếu không 

thuộc trường hợp quy định tại Điều 114 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 

năm. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

20 năm, tù chung thân: 

a) Có tổ chức; 

b) Làm công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia hư hỏng, 

ngưng hoạt động; 

c) Làm chết 03 người trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 200% trở lên; 

e) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên; 

g) Gây ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế - xã hội; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 304. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 

chiếm đoạt vũ khí q ân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự 

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 

chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

12 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vật phạm pháp có số lượng: từ 03 đến 10 khẩu súng ngắn, súng trường, súng 

tiểu liên; từ 01 đến 05 khẩu súng bộ binh khác như trung liên, đại liên, súng máy cao xạ 

12,7 ly đến 25 ly, súng B40, B41; từ 05 đến 15 quả mìn, lựu đạn; từ 03 đến 10 quả đạn 

cối, đạn pháo; từ 300 đến 1.000 viên đạn bộ binh cỡ 11,43 ly trở xuống; từ 200 đến 600 

viên đạn súng máy cao xạ cỡ 12,7 ly đến 25 ly; từ 10 kilôgam đến 30 kilôgam thuốc nổ 

các loại hoặc từ 1.000 đến 3.000 nụ xuỳ hoặc ống nổ; từ 3.000 mét đến dưới 10.000 mét 

dây cháy chậm, dây nổ. 

c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

d) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

15 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 
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c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

đ) Vật phạm pháp có số lượng: từ 11 đến 30 khẩu súng ngắn, súng trường, súng 

tiểu liên; từ 6 đến 20 khẩu súng bộ binh khác như trung liên, đại liên, súng máy cao xạ 

12,7 ly đến 25 ly, súng B40, B41; từ 16 đến 45 quả mìn, lựu đạn; từ 11 đến 30 quả đạn 

cối, đạn pháo; từ 1.001 đến 3000 viên đạn bộ binh cỡ 11,43 ly trở xuống; từ 601 đến 

2.000 viên đạn súng máy cao xạ cỡ 12,7 ly đến 25 ly; từ trên 31 kilôgam đến 100 kilôgam 

thuốc nổ các loại; từ 3.001 đến 10.000 nụ xuỳ hoặc ống nổ hoặc từ 10.000 mét đến dưới 

30.000 mét dây cháy chậm, dây nổ. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 

20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Vật phạm pháp có số lượng: từ 31 khẩu súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên 

trở lên; từ 21 khẩu súng bộ binh khác như trung liên, đại liên, súng máy cao xạ 12,7 ly 

đến 25 ly, súng B40, B41 trở lên; từ 46 quả mìn, lựu đạn trở lên; từ 31 quả đạn cối, đạn 

pháo trở lên; từ 3001 viên đạn trở lên (đạn bộ binh cỡ 11,43 ly trở xuống); từ 2.001 viên 

đạn súng máy cao xạ trở lên (đạn cỡ 12,7 ly đến 25 ly); từ 101 kilôgam trở lên thuốc nổ 

các loại; từ 10.001 nụ xuỳ hoặc ống nổ trở lên hoặc từ 30.000 mét dây cháy chậm, dây nổ 

trở lên. 

b) Làm chết 03 người trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 305. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 

chiếm đoạt vật liệu nổ 

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 

chiếm đoạt vật liệu nổ, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thuốc nổ các loại từ 10 kilôgam đến 30 kilôgam hoặc từ 1.000 đến 3.000 nụ 

xuỳ hoặc ống nổ; từ 3.000 mét đến dưới 10.000 mét dây cháy chậm, dây nổ; 

c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

d) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Thuốc nổ các loại từ trên 31 kilôgam đến 100 kilôgam; từ 3.001 đến 10.000 nụ 

xuỳ hoặc ống nổ hoặc từ 10.000 mét đến dưới 30.000 mét dây cháy chậm, dây nổ; 

b) Làm chết 02 người; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 

20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Thuốc nổ các loại từ 101 kilôgam trở lên; từ 10.001 nụ xuỳ hoặc ống nổ trở lên 

hoặc từ 30.000 mét dây cháy chậm, dây nổ trở lên; 

b) Làm chết 03 người trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 306. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 

chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và các vũ khí 

khác có tính năng tác dụng tương tự 

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 

chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và các loại vũ khí khác 

có tính năng, tác dụng tương tự như súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, đã bị xử phạt 

vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà 

còn vi phạm, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có 11 đơn vị súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ hoặc vũ 

khí không thuộc danh mục vũ khí do Chính phủ ban hành nhưng có tính năng, tác dụng 

tương tự như vũ khí quân dụng trở lên; 

c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

d) Làm chết 01 người trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 01 người trở lên với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

g) Gây thiệt hại về tài sản 100.000.000 đ ng trở lên; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 
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3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 307. Tội vi phạm q y định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, sửa chữa, trang bị, sử 

dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể 

thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 

60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam 

giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại 

cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, 

thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 308. Tội thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ gây hậu quả nghiêm trọng 

1. Người nào được giao vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ mà thiếu trách nhiệm để người khác sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 
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hỗ trợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 

năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người được giao vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ mà thiếu trách nhiệm để người khác sử dụng gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương 

tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 

100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 

02 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 309. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua bán trái 

phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân 

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua bán trái phép 

hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

12 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

c) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 
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d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

15 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 

20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

5. Người sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua bán trái phép hoặc 

chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc 

gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng, 

phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 310. Tội vi phạm q y định về quản lý chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân 

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo 

quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Làm chết 02 người; 
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b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 

20 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, 

lưu giữ, vận chuyển, mua bán chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 

100.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Phạm tội có khả năng thực tế gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản 

của người khác, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 311. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái 

phép chất cháy, chất độc 

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chất 

cháy, chất độc, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

c) Hóa chất độc thuộc Bảng 3 Công ước cấm phát triển sản xuất, tàng trữ, sử dụng 

và phá hủy vũ khí hóa học; 

d) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 
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e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Hóa chất độc thuộc Bảng 2 Công ước cấm phát triển sản xuất, tàng trữ, sử dụng 

và phá hủy vũ khí hóa học; 

b) Làm chết 02 người; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

5. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 

20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Hóa chất độc thuộc Bảng 1 Công ước cấm phát triển sản xuất, tàng trữ, sử dụng 

và phá hủy vũ khí hóa học; 

b) Làm chết 03 người trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng, 

phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 312. Tội vi phạm q y định về quản lý chất cháy, chất độc 

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo 

quản, lưu giữ, vận chuyển hoặc mua bán chất cháy, chất độc thuộc một trong những 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm 

đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 
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3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm 

đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, 

lưu giữ, vận chuyển hoặc mua bán chất cháy, chất độc gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương 

tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm 

hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 313. Tội vi phạm q y định về phòng cháy, chữa cháy 

1. Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy thuộc một trong những 

trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 02 năm 

đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

08 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

12 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây 
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thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 

năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế gây thiệt hại cho tính mạng, sức 

khỏe hoặc tài sản của người khác, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cảnh 

cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 314. Tội vi phạm q y định về an toàn vận hành công trình điện 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; gây 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 

đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Cho phép xây nhà, công trình hoặc tự ý xây nhà, công trình trong phạm vi hành 

lang bảo vệ an toàn công trình điện; 

b) Gây nổ, gây cháy, đốt rừng làm nương rẫy, làm đổ cây ảnh hưởng đến an toàn 

vận hành công trình điện; 

c) Đào hố, đóng cọc, xây nhà lên hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm; 

d) Thả neo tàu, thuyền trong hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm đặt ở lòng 

sông, lòng biển đã có thông báo hoặc biển báo; 

đ) Lắp các thiết bị điện hoặc thi công đường điện không bảo đảm an toàn. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đ ng đến 300.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 

sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% 

trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại 

cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, 

thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ 

đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 
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5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 315. Tội vi phạm q y định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế 

thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác 

1. Người nào vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp 

phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại 

Điều 259 của Bộ luật này, thuộc một trong các trường hợp dưới đây hoặc đã bị xử lý kỷ 

luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi 

người từ 31% đến 60%; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của những người này là 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi 

người từ 61% trở lên; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm. 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi 

người 61% trở lên; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát 

thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 

259 của Bộ luật này, gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

31% đến 60% hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà 

còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 

02 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 316. Tội phá thai trái phép 
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1. Người nào thực hiện việc phá thai trái phép cho người khác thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 01 

năm đến 03 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi 

người từ 31% đến 60%; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết 

án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi 

người 61% trở lên; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của những người này từ 122% đến 200%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi 

người 61% trở lên; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của những người này 201% trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng, 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 

năm. 

Điều 317. Tội vi phạm q y định về vệ sinh an toàn thực phẩm 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây vi phạm các quy định về an 

toàn thực phẩm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 200.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 

01 năm đến 05 năm: 

a) Sử dụng chất cấm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm hoặc 

bán, cung cấp thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm có sử dụng chất cấm; 

b) Sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng 

trong tr ng trọt, chăn nuôi, nuôi tr ng thủy sản, làm muối, sơ chế, chế biến, bảo quản 

nông, lâm, thủy sản và muối tạo ra dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm; 

c) Sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, chất 

xử lý cải tạo môi trường ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc không rõ ngu n gốc 

xuất xứ hoặc không đúng quy định trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm 

trong tr ng trọt, chăn nuôi, nuôi tr ng thủy sản, làm muối tạo ra dư lượng vượt ngưỡng 

cho phép trong sản phẩm hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi 

tại điểm này hoặc điểm a khoản này mà còn vi phạm; 

d) Chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm không bảo 

đảm quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm; sử dụng hóa chất, phụ gia, chất 
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hỗ trợ chế biến ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc không rõ ngu n gốc xuất xứ 

trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm: gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc 

thu lợi bất chính từ 50.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

200.000.000 đ ng đến 500.000.000 đ ng hoặc phạt tù 03 năm đến 07 năm: 

a) Phạm tội có tổ chức; 

b) Làm chết 01 người hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 01 người với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể 61% trở lên; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi 

người từ 31% đến 60%; 

d) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của những người này từ 61% đến 121%. 

đ) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

e) Phạm tội 02 lần trở lên; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi 

người 61% trở lên; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên với tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của những người này 201% trở lên; 

d) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đ ng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

 

Mục 4. CÁC TỘI PHẠM KHÁC XÂM PHẠM TRẬT TỰ CÔNG CỘNG 

 

Điều 318. Tội gây rối trật tự công cộng 

1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội 

này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 

50.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 

02 năm. 



302 

 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; 

c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; 

d) Xúi giục người khác gây rối; 

đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

Điều 319. Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt 

1. Người nào đào, phá m  mả, chiếm đoạt những đ  vật để ở trong mộ, trên mộ 

hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, m  mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 

đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

b) Chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa  

c) Vì động cơ đê h n  

d) Chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt. 

Điều 320. Tội hành nghề mê tín, dị đoan 

1. Người nào dùng bói toán, đ ng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác đã 

bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa 

án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đ ng trở lên; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng. 

Điều 321. Tội đánh bạc 

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền 

hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đ ng đến dưới 50.000.000 đ ng hoặc dưới 5.000.000 

đ ng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 

322 của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật 

này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đ ng trở lên; 

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử 

để phạm tội; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 
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3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng. 

Điều 322. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc 

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường 

hợp sau, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đ ng đến 300.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm: 

a) Tổ chức, sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu, quản lý của mình để cho 10 

người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên mà số tiền hoặc 

hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đ ng trở lên; 

b) Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần có giá trị 

20.000.000 đ ng trở lên; 

c) Tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; lắp đặt trang thiết bị 

phục vụ cho việc đánh bạc  phân công người canh gác, người phục vụ, sắp đặt lối thoát 

khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc; 

d) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại 

Điều 321 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 của 

Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đ ng trở lên; 

c) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 323. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 

1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do 

người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 100.000.000 đ ng đến dưới 300.000.000 đ ng; 

d) Thu lợi bất chính từ 20.000.000 đ ng đến dưới 100.000.000 đ ng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

10 năm: 

a) Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 

đ ng; 

b) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đ ng đến dưới 300.000.000 đ ng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

15 năm: 

a) Tài sản, vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đ ng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 300.000.000 đ ng trở lên. 
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5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điề  32 . Tội rửa tiền 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm: 

a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao 

dịch khác nhằm che giấu ngu n gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà 

có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có; 

b) Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là 

do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh 

doanh hoặc hoạt động khác; 

c) Che giấu thông tin về ngu n gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển 

hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để 

biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó  

d) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối 

với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài 

sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Có tính chất chuyên nghiệp; 

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

e) Tiền, tài sản phạm tội trị giá từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

g) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đ ng đến dưới 100.000.000 đ ng; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

15 năm: 

a) Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500.000.000 đ ng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 100.000.000 đ ng trở lên; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia. 

4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 325. Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp 

1. Người nào đủ 18 tuổi mà thực hiện một trong các hành vi sau đây đối với người 

dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Rủ rê, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc, kích động, xúi giục người dưới 18 tuổi hoạt 

động phạm tội, sống sa đọa; 

b) Đe doạ, uy hiếp, dùng vũ lực hoặc có những hành vi khác ép buộc người dưới 

18 tuổi hoạt động phạm tội; 

c) Chứa chấp người dưới 18 tuổi hoạt động phạm pháp. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Rủ rê, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc, kích động, xúi giục, đe dọa, uy hiếp, ép buộc, 

chứa chấp nhiều người; 

c) Đối với người dưới 13 tuổi; 

d) Rủ rê, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc, kích động, xúi giục, đe dọa, uy hiếp, ép buộc, 

chứa chấp người dưới 18 tuổi thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt 

nghiêm trọng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng. 

Người phạm tội thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này, thì còn 

có thể bị phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 326. Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy 

1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ 

biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, 

đ i trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đ i truỵ thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte 

(GB); 

b) Sách in, báo in có số lượng từ 50 đơn vị đến 100 đơn vị; 

c) Ảnh bản giấy có số lượng từ 100 ảnh đến 200 ảnh; 

d) Phổ biến cho 10 người đến 20 người; 

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 05 gigabyte (GB) đến dưới 10 gigabyte 

(GB); 

c) Sách in, báo in có số lượng từ 51 đơn vị đến 100 đơn vị; 

d) Ảnh bản giấy có số lượng từ 201 ảnh đến 500 ảnh; 

đ) Phổ biến cho 21 người đến 100 người; 

e) Đối với người dưới 18 tuổi; 

g) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử 

để phạm tội; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng 10 gigabyte (GB) trở lên; 

b) Sách in, báo in có số lượng 101 đơn vị trở lên; 

c) Ảnh bản giấy có số lượng 501 ảnh trở lên; 

d) Phổ biến cho 101 người trở lên. 
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4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 30.000.000 đ ng, 

cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 327. Tội chứa mại dâm 

1. Người nào chứa mại dâm, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Cưỡng bức mại dâm; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Chứa mại dâm 04 người trở lên; 

đ) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; 

e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm từ 11% đến 45%; 

g) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

15 năm: 

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 

b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm 46% trở lên. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 

20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Đối với 02 người trở lên từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đ ng trở lên; 

c) Cưỡng bức mại dâm dẫn đến người đó chết hoặc tự sát. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 328. Tội môi giới mại dâm 

1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua 

dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; 

b) Có tổ chức; 

c) Có tính chất chuyên nghiệp; 

d) Phạm tội 02 lần trở lên; 

đ) Đối với 02 người trở lên; 

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng. 

Điều 329. Tội m a dâm người dưới 18 tuổi 
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1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Mua dâm 02 lần trở lên; 

b)  ua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 

60%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. 

4. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng. 

 

Chương XXII 

CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 

 

Điều 330. Tội chống người thi hành công vụ 

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở 

người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái 

pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 

năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đ ng trở lên; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

Điều 331. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà 

nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân 

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, 

tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của 

Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 

02 năm đến 07 năm. 

Điều 332. Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự 

1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng k  nghĩa vụ 

quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt 

vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà 

còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 

02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm: 
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a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình; 

b) Phạm tội trong thời chiến; 

c) Lôi kéo người khác phạm tội. 

Điều 333. Tội không chấp hành lệnh gọi quân nhân dự bị nhập ngũ 

1. Người nào là quân nhân dự bị mà không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ trong 

trường hợp có lệnh tổng động viên, lệnh động viên cục bộ, có chiến tranh hoặc có nhu cầu 

tăng cường cho lực lượng thường trực của quân đội để chiến đấu bảo vệ địa phương, bảo 

vệ chủ quyền lãnh thổ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình; 

b) Lôi kéo người khác phạm tội. 

Điều 334. Tội làm trái q y định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về đăng k  nghĩa vụ 

quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội trong thời chiến, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 

05 năm. 

Điều 335. Tội cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự 

1. Người nào cố ý cản trở việc đăng k  nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập 

trung huấn luyện, thě bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt 

tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc trong thời chiến, 

thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. 

Điều 336. Tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật 

1. Người nào có nhiệm vụ, quyền hạn mà thực hiện việc đăng k , cấp giấy tờ về 

hộ tịch trái pháp luật, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh 

cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 

02 năm: 

a) Đăng k , cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật cho 02 người trở lên; 

b) Giấy tờ về hộ tịch đã được cấp, đăng k  trái pháp luật được sử dụng để thực 

hiện hành vi trái pháp luật. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 

05 năm. 

Điều 337. Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy 

tài liệu bí mật nhà nước 

1. Người nào cố ý làm lộ hoặc mua bán bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường 

hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa. 
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3. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh 

thổ. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 338. Tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước; tội làm mất vật, tài liệu bí mật 

nhà nước 

1. Người nào vô ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc làm mất vật, tài liệu bí mật nhà 

nước, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật, tuyệt mật; 

b) Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa chế độ chính 

trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 339. Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác 

Người nào giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác thực hiện hành vi trái pháp 

luật nhưng không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 

đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

Điều 340. Tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ q an, 

tổ chức 

1. Người nào sửa chữa, làm sai lệch nội dung hộ chiếu, thị thực, hộ khẩu, hộ tịch, 

các loại giấy chứng nhận hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng giấy tờ đó thực 

hiện tội phạm hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về 

tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 

10.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

05 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Sử dụng giấy tờ, tài liệu đã bị sửa chữa hoặc làm sai lệch thực hiện tội phạm rất 

nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 20.000.000 đ ng, 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 

năm. 

Điều 341. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ q an, tổ chức; tội sử dụng con 

dấu, tài liệu giả của cơ q an, tổ chức 

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc 

sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 

30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác; 

d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm; 

đ) Thu lợi bất chính 10.000.000 đ ng đến dưới 50.000.000 đ ng; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên; 

b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng 

hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng; 

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng. 

Điều 342. Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ q an, tổ 

chức 

1. Người nào chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy trái phép con dấu, tài liệu của cơ 

quan, tổ chức không thuộc tài liệu bí mật nhà nước hoặc bí mật công tác, thì bị phạt tiền 

từ 5.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc 

phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thu lợi bất chính 10.000.000 đ ng trở lên; 

c) Thực hiện hành vi trái pháp luật; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 20.000.000 đ ng, 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 

năm. 

Điều 343. Tội vi phạm các q y định về quản lý nhà ở 

1. Người nào chiếm dụng chỗ ở, xây dựng nhà trái phép, đã bị xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 

phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 

năm. 

Nhà ở, công trình xây dựng trái phép có thể bị dỡ bỏ, trưng mua hoặc tịch thu. 

2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng. 

Điều 344. Tội vi phạm các q y định về hoạt động xuất bản 

1. Người nào vi phạm các quy định về hoạt động xuất bản thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 200.000.000 

đ ng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Không tuân thủ quy định về biên tập và duyệt bản thảo nhưng vẫn xuất bản xuất 

bản phẩm, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm; 
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b) In trên 2.000 bản đối với từng xuất bản phẩm mà không có xác nhận đăng k  

xuất bản, không có quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất bản tài liệu không kinh 

doanh; không có bản thảo đã được ký duyệt theo quy định của pháp luật; 

c) Xuất bản, in hoặc phát hành xuất bản phẩm đã bị đình chỉ phát hành, bị thu h i, 

tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy hoặc nhập khẩu trái phép với số lượng 500 bản trở lên 

đối với từng xuất bản phẩm; 

d) Đăng tải trên phương tiện điện tử xuất bản phẩm có nội dung bị cấm theo quy 

định của pháp luật hoặc không có xác nhận đăng k  xuất bản, không có quyết định xuất 

bản, không có bản thảo đã được ký duyệt mà xuất bản xuất bản phẩm đó  

đ) Phạm tội có số lượng xuất bản phẩm dưới mức quy định tại một trong các điểm 

b hoặc điểm c khoản này, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy 

định tại điểm b và điểm c khoản này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích 

mà còn vi phạm; 

e) Không nộp xuất bản phẩm lưu chiểu nhưng vẫn phát hành xuất bản phẩm, đã bị 

xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp 

quy định tại Điều 117 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thay đổi, làm sai lệch nội dung bản thảo đã được ký duyệt hoặc bản thảo tài 

liệu không kinh doanh đã có dấu của cơ quan cấp giấy phép xuất bản để xuất bản có nội 

dung bị cấm theo quy định của Luật xuất bản; 

c) Phát hành xuất bản phẩm có nội dung bị cấm theo quy định của Luật xuất bản. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 100.000.000 

đ ng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Điều 345. Tội vi phạm các q y định về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam, thắng cảnh gây hậu quả nghiêm trọng 

1. Người nào vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng các di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam, thắng cảnh, gây hư hại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh có 

giá trị từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố 

gốc cấu thành di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh hoặc đã bị xử phạt 

vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà 

còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội trong trường hợp gây hư hại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng 

cảnh có giá trị từ 500.000.000 đ ng trở lên hoặc hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu 

thành di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia hoặc cấp quốc gia đặc 

biệt, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 

Điều 346. Tội vi phạm quy chế về khu vực biên giới 

1. Người nào vi phạm quy định về cư trú, đi lại hoặc các quy định khác về khu 

vực biên giới, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội 

này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 

100.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Tái phạm hoặc phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội 

khu vực biên giới, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 
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3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng, 

cấm cư trú từ một 01 năm đến 05 năm. 

Điều 347. Tội vi phạm q y định về xuất cảnh, nhập cảnh; tội ở lại Việt Nam 

trái phép 

Người nào xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại Việt Nam trái phép, đã bị xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 

đ ng đến 50.000.000 đ ng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

Điều 348. Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở 

lại Việt Nam trái phép 

1. Người nào vì vụ lợi mà tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập 

cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, thì bị phạt từ từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Đối với từ 05 người đến 10 người; 

d) Có tính chất chuyên nghiệp; 

đ) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Đối với 11 người trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đ ng trở lên; 

c) Làm chết người. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm. 

Điều 349. Tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại 

nước ngoài trái phép 

1. Người nào tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước 

ngoài trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 120 của Bộ luật này, thì bị 

phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Đối với từ 05 người đến 10 người; 

d) Có tính chất chuyên nghiệp; 

đ) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Đối với 11 người trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đ ng trở lên; 

c) Làm chết người. 
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4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm. 

Điều 350. Tội cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài 

trái phép 

1. Người nào cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái 

phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 120 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 

02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với từ 05 người đến 10 người; 

c) Có tính chất chuyên nghiệp; 

d) Vì động cơ đê h n  

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Đối với 11 người trở lên; 

b) Làm chết người. 

Điều 351. Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca 

Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, thì bị phạt cảnh cáo, cải 

tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

 

Chương XXIII 

CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ 

 

Điều 352. Khái niệm tội phạm về chức vụ 

1. Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của 

cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ. 

2. Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đ ng hoặc do một 

hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một 

nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ. 

 

Mục 1. CÁC TỘI PHẠM THAM NHŨNG 

 

Điều 353. Tội tham ô tài sản 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách 

nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đ ng đến dưới 100.000.000 đ ng hoặc dưới 2.000.000 

đ ng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Đã bị xử l  kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm  

b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên  
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d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

đ) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, 

trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại 

tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng kinh 

tế đặc biệt khó khăn  

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đ ng; 

g) Ảnh hưởng xấu đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trong cơ quan, tổ chức. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm 

đến 20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đ ng đến dưới 5.000.000.000 đ ng; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

d) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù 

chung thân hoặc tử hình: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đ ng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đ ng trở lên. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 

năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, tịch thu một phần 

hoặc toàn bộ tài sản. 

6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước 

mà tham ô tài sản, thì bị xử l  theo quy định tại Điều này. 

Điều 354. Tội nhận hối lộ 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc 

sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ 

chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa 

hối lộ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đ ng đến dưới 

100.000.000 đ ng hoặc dưới 2.000.000 đ ng nhưng đã bị xử l  kỷ luật về hành vi này mà 

còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa 

được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Lợi ích phi vật chất. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đ ng 

đến dưới 500.000.000 đ ng; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đ ng; 

đ) Phạm tội 02 lần trở lên  

e) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước; 

g) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 

20 năm: 
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a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đ ng 

đến dưới 1.000.000.000 đ ng; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đ ng đến dưới 5.000.000.000 đ ng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù 

chung thân hoặc tử hình: 

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đ ng 

trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đ ng trở lên. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 

năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, tịch thu một phần 

hoặc toàn bộ tài sản. 

6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước 

mà nhận hối lộ, thì bị xử l  theo quy định tại Điều này. 

Điều 355. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 

1. Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác trị 

giá từ 2.000.000 đ ng đến dưới 100.000.000 đ ng hoặc dưới 2.000.000 đ ng nhưng thuộc 

một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 06 năm: 

a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; 

b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 

13 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên  

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đ ng; 

e) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, 

trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại 

tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng kinh 

tế đặc biệt khó khăn. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 13 năm đến 

20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đ ng đến dưới 5.000.000.000 đ ng; 

c) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động; 

d) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù 

chung thân: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đ ng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đ ng trở lên. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 

năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, tịch thu một phần 

hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 356. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 
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1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng 

hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, 

thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên  

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đ ng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 

năm đến 15 năm. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 

năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng. 

Điều 357. Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ 

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của 

mình làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đ ng đến dưới 100.000.000 

đ ng hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 

đ ng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. 

4. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên, thì bị phạt tù từ 15 

năm đến 20 năm. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 

năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng. 

Điều 358. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác 

để trục lợi 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian đòi, nhận 

hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây dưới mọi hình thức để dùng ảnh hưởng của mình 

thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm 

hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm một việc không được phép làm, 

thì bị phạt tù từ 01 đến 06 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đ ng đến dưới 

100.000.000 đ ng hoặc dưới 2.000.000 đ ng nhưng đã bị xử l  kỷ luật về hành vi này mà 

còn vi phạm  

b) Lợi ích phi vật chất. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 

13 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 
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c) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đ ng đến dưới 

500.000.000 đ ng; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 13 năm 

đến 20 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đ ng đến dưới 

1.000.000.000 đ ng  

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đ ng đến dưới 5.000.000.000 đ ng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù 

chung thân: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đ ng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đ ng trở lên. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 

năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng. 

Điều 359. Tội giả mạo trong công tác 

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; 

b) Làm, cấp giấy tờ giả; 

c) Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu; 

c) Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 02 giấy tờ giả đến 05 giấy tờ giả. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 05 giấy tờ giả đến 10 giấy tờ giả; 

b) Để thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm: 

a) Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 11 giấy tờ giả trở lên; 

b) Để thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định 

từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng. 

 

Mục 2. CÁC TỘI PHẠM KHÁC VỀ CHỨC VỤ 

 

Điều 360. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng 

1. Người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện 

hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây, 

trừ trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên; 
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b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

12 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc 

thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 31% đến 60%, trừ trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ 

luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 

năm. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 361. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu 

huỷ tài liệu bí mật công tác 

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật công tác hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài 

liệu bí mật công tác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 110, 337 và 342 

của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đ ng trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 100.000.000 đ ng trở lên; 

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan, tổ chức; 

e) Để người khác sử dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 
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3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 362. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác; tội làm mất tài liệu bí mật công tác 

1. Người nào vô ý làm lộ bí mật công tác hoặc làm mất tài liệu bí mật công tác 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 

338 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm: 

a) Gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan, tổ chức; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

c) Để người khác sử dụng thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm 

nghiêm trọng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 

02 năm: 

a) Gây thiệt hại về tài sản 500.000.000 đ ng trở lên; 

b) Để người khác sử dụng thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc 

biệt nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 363. Tội đào nhiệm 

1. Người nào là cán bộ, công chức, viên chức mà cố ý từ bỏ nhiệm vụ công tác 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 31% trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 300.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng; 

c) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Lôi kéo người khác đào nhiệm; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đ ng trở lên; 

d) Phạm tội trong hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc trong những 

trường hợp khó khăn đặc biệt khác của xã hội. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 

05 năm. 

Điều 364. Tội đưa hối lộ 

1. Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức 

vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có 

chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người 

đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 200.000.000 đ ng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đ ng đến dưới 

100.000.000 đ ng  

b) Lợi ích phi vật chất. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 
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a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

c) Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Phạm tội 02 lần trở lên  

e) Của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đ ng đến 

dưới 500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá 

từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm. 

4. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá 

1.000.000.000 đ ng trở lên, thì bị phạt từ tù 12 năm đến 20 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng. 

6. Người nào đưa hoặc sẽ đưa hối lộ cho công chức nước ngoài, công chức của tổ 

chức quốc tế công, người có chức vụ trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước 

cũng bị xử l  theo quy định tại Điều này. 

7. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì 

được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. 

Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị 

phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ 

của đã dùng để đưa hối lộ. 

Điều 365. Tội môi giới hối lộ 

1. Người nào môi giới hối lộ mà của hối lộ thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất trị giá từ 2.000.000 đ ng đến dưới 

100.000.000 đ ng; 

b) Lợi ích phi vật chất. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

d) Biết của hối lộ là tài sản của Nhà nước; 

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

e) Phạm tội 02 lần trở lên; 

g) Của hối lộ trị giá từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc trường hợp của hối lộ trị giá từ 500.000.000 đ ng đến dưới 

1.000.000.000 đ ng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 

4. Phạm tội thuộc trường hợp của hối lộ trị giá 1.000.000.000 đ ng trở lên, thì bị 

phạt tù từ 08 năm đến 15 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 200.000.000 

đ ng. 

6. Người môi giới hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể 

được miễn trách nhiệm hình sự. 
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7. Người nào môi giới hối lộ trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước 

cũng bị xử l  theo quy định tại Điều này. 

Điều 366. Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục 

lợi 

1. Người nào trực tiếp hoặc qua trung gian nhận bất kỳ lợi ích nào dưới mọi hình 

thức thuộc một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà 

còn vi phạm, để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm 

hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm của họ hoặc làm một việc không được phép 

làm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đ ng đến dưới 

100.000.000 đ ng; 

b) Lợi ích phi vật chất. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đ ng đến dưới 

500.000.000 đ ng; 

c) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội trong trường hợp tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 

500.000.000 đ ng trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 50.000.000 

đ ng. 

 

Chương XXIV 

CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP 

 

Điều 367. Khái niệm tội xâm phạm hoạt động tư pháp 

Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp là những hành vi xâm phạm sự đúng đắn của 

hoạt động tố tụng và thi hành án. 

Điều 368. Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội 

1. Người nào có thẩm quyền mà truy cứu trách nhiệm hình sự người mà mình biết 

rõ là không có tội, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác 

là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; 

b) Đối với 02 người đến 05 người; 

c) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu; 

d) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

đ) Dẫn đến việc kết án oan người vô tội về tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội 

phạm nghiêm trọng  

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

15 năm: 

a) Đối với 06 người trở lên; 
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b) Dẫn đến việc kết án oan người vô tội về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng  

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

d) Làm người bị truy cứu trách nhiệm hình sự oan tự sát. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 

năm. 

Điều 369. Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội 

1. Người nào có thẩm quyền mà không truy cứu trách nhiệm hình sự người mà 

mình biết rõ là có tội, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Không truy cứu trách nhiệm hình sự người thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng  

b) Đối với 02 người đến 05 người; 

c) Người không bị truy cứu trách nhiệm hình sự bỏ trốn hoặc thực hiện hành vi 

cản trở điều tra, truy tố, xét xử hoặc tiếp tục thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội 

phạm nghiêm trọng  

d) Dẫn đến việc người không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trả thù người tố 

giác, báo tin về tội phạm, người bị hại, nhân chứng  

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

12 năm: 

a) Đối với 05 người trở lên; 

b) Không truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội xâm phạm an ninh quốc 

gia hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; 

c) Người không bị truy cứu trách nhiệm hình sự tiếp tục thực hiện tội phạm rất 

nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng  

d) Làm người bị hại tự sát. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 

năm. 

Điều 370. Tội ra bản án trái pháp luật 

1. Thẩm phán, Hội thẩm nào ra bản án mà mình biết rõ là trái pháp luật, thì bị phạt 

tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm 

đến 10 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu; 

c) Kết án oan người vô tội về tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm 

trọng  

d) Bỏ lọt tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng  người thực hiện 

tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng; 

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của bị cáo, người bị hại, nguyên đơn, bị đơn, 

người khởi kiện, người bị khởi kiện từ 11% đến 45%; 

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đ ng đến 1.000.000.000 đ ng  

g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

15 năm: 

a) Kết án oan người vô tội về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng  

b) Bỏ lọt tội phạm đặc biệt nghiêm trọng hoặc người phạm tội đặc biệt nghiêm 

trọng; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của bị cáo, người bị hại, nguyên đơn, bị đơn, 

người khởi kiện, người bị khởi kiện 46% trở lên; 

d) Dẫn đến bị cáo, người bị hại, nguyên đơn, bị đơn, người khởi kiện, người bị 

khởi kiện tự sát; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 

năm. 

Điều 371. Tội ra quyết định trái pháp luật 

1. Người nào có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng, thi hành án ra quyết định mà 

mình biết rõ là trái pháp luật gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đ ng đến dưới 

200.000.000 đ ng hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, 

cá nhân, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điều 368, 369, 370, 

377 và 378 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 

06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm 

đến 07 năm: 

a) Có tổ chức  

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết có thai, người già yếu; 

d) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị 

cáo, người bị kết án, người phải chấp hành án, người bị hại, nguyên đơn, bị đơn, người 

khởi kiện, người bị khởi kiện từ 11% đến 45%; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng; 

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

12 năm: 

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị 

cáo, người bị kết án, người phải chấp hành án, người bị hại, nguyên đơn, bị đơn, người 

khởi kiện, người bị khởi kiện 46% trở lên; 

b) Làm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị kết án, người phải 

chấp hành án, người bị hại, nguyên đơn, bị đơn, người khởi kiện, người bị khởi kiện tự 

sát; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 

năm. 

Điều 372. Tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái 

pháp luật 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn ép buộc người có thẩm quyền trong 

hoạt động tố tụng, thi hành án làm trái pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, 
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quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 

đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

05 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên  

b) Dẫn đến ra bản án hoặc quyết định trái pháp luật; 

c) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn nguy hiểm, xảo quyệt 

khác; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng; 

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Dẫn đến làm oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 

năm. 

Điều 373. Tội dùng nhục hình 

1. Người nào trong hoạt động tố tụng, thi hành án hoặc thi hành các biện pháp đưa 

vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc mà dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm của người khác dưới 

bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với 02 người trở lên  

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

d) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người 

khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng; 

đ) Gây thương tích hoặc gây thiệt hại về sức khoẻ cho người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 11% đến 60%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

12 năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây thiệt hại về sức khoẻ cho người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên  

b) Làm người bị nhục hình tự sát. 

4. Phạm tội làm người bị nhục hình chết, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc 

tù chung thân. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 

năm. 

Điều 374. Tội bức cung 

1. Người nào trong hoạt động tố tụng mà sử dụng thủ đoạn trái pháp luật ép buộc 

người bị lấy lời khai, hỏi cung phải khai ra thông tin liên quan đến vụ án, vụ việc, thì bị 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm 

đến 07 năm: 
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a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với 02 người trở lên  

c) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người 

khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng; 

d) Dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm người bị lấy lời khai, 

hỏi cung; 

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

e) Làm sai lệch kết quả khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử  

g) Ép buộc người bị lấy lời khai, người bị hỏi cung phải khai sai sự thật. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

12 năm: 

a) Làm người bị bức cung tự sát; 

b) Dẫn đến bỏ lọt tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Làm người bị bức cung chết; 

b) Dẫn đến làm oan người vô tội; 

c) Dẫn đến bỏ lọt tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề từ 01 năm đến 

05 năm. 

Điều 375. Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc 

1. Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư k  Tòa án, những 

người khác có nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động tư pháp, người bào chữa, người bảo 

vệ quyền lợi của đương sự nào mà thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, huỷ hoặc làm hư hỏng 

các tài liệu, vật chứng của vụ án hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm làm sai lệch nội dung 

vụ án, vụ việc, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch; 

c) Gây thiệt hại từ 500.000.000 đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm 

đến 15 năm: 

a) Dẫn đến việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; 

b) Làm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị kết án, người phải 

chấp hành án, người bị hại, nguyên đơn, bị đơn, người khởi kiện, người bị khởi kiện tự 

sát  

c) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đ ng trở lên. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm. 

Điều 376. Tội thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, 

người đang chấp hành án phạt tù trốn 

1. Người nào được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý, canh gác, áp giải người bị 

bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành hình phạt tù mà không thực hiện 

hoặc thực hiện không đúng các quy định về quản l , canh gác, áp giải để người đó trốn 
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thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm vụ án bị tạm đình chỉ  

b) Người bỏ trốn trả thù người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; 

c) Người bỏ trốn tiếp tục thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm 

nghiêm trọng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 02 năm đến 07 

năm: 

a) Làm vụ án bị đình chỉ  

b) Người bỏ trốn tiếp tục thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng; 

c) Để từ 02 người đến 05 người bỏ trốn; 

d) Để người thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng bỏ trốn; 

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Người bỏ trốn tiếp tục thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng  

b) Để 06 người trở lên bỏ trốn; 

c) Để người thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng bỏ trốn. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 

năm. 

Điều 377. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam, giữ người trái pháp luật 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau 

đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Không ra quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của luật; 

b) Quyết định bắt, giữ, giam người không có căn cứ theo quy định của luật  

c) Không chấp hành quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định 

của luật; 

d) Thực hiện việc bắt, giữ, giam người không có lệnh, quyết định theo quy định 

của luật hoặc tuy có lệnh, quyết định nhưng chưa có hiệu lực thi hành; 

đ) Không ra lệnh, quyết định gia hạn tạm giữ, tạm giam hoặc thay đổi, hủy bỏ 

biện pháp tạm giữ, tạm giam khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam dẫn đến người bị tạm 

giữ, tạm giam bị giam, giữ quá hạn. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Giam, giữ trái pháp luật từ 02 người đến 05 người; 

b) Làm người bị giam, giữ trái pháp luật bị tổn hại về sức khoẻ với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%  

c) Làm người bị giam, giữ hoặc gia đình họ lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt 

khó khăn  

d) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người 

khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

12 năm: 

a) Giam, giữ trái pháp luật 06 người trở lên; 
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b) Làm người bị giam, giữ trái pháp luật tổn hại về sức khoẻ với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể 61% trở lên hoặc chết  

c) Làm người bị giam, giữ tự sát  

d) Làm gia đình người bị giam, giữ ly tán. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 

năm. 

Điều 378. Tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm 

giam, người đang chấp hành án phạt tù 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm quyền tha trái pháp luật người 

bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành hình phạt tù, thì bị phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang 

chấp hành án phạt tù về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; 

b) Người được tha trái pháp luật bỏ trốn hoặc có hành vi cản trở việc điều tra, truy 

tố, xét xử hoặc tiếp tục thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng  

c) Người được tha trái pháp luật trả thù người tiến hành tố tụng, người tham gia tố 

tụng; 

d) Tha trái pháp luật từ 02 người đến 05 người. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Tha trái pháp luật 06 người trở lên; 

b) Người được tha trái pháp luật thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 

năm. 

Điều 379. Tội không thi hành án 

1. Người nào có thẩm quyền mà cố   không ra quyết định thi hành án hoặc không 

thi hành quyết định thi hành bản án, quyết định của Tòa án thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 

03 năm: 

a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; 

b) Dẫn đến người bị kết án, người phải chấp hành án bỏ trốn  

c) Dẫn đến hết thời hiệu thi hành án; 

d) Dẫn đến người bị kết án, người phải chấp hành án, người có nghĩa vụ thi hành 

án tẩu tán tài sản và không thi hành được nghĩa vụ thi hành án với số tiền từ 50.000.000 

đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm 

đến 07 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Dẫn đến người bị kết án, người phải chấp hành án tiếp tục thực hiện tội phạm ít 

nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng  
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c) Dẫn đến người bị kết án, người phải thi hành án, người có nghĩa vụ thi hành án 

tẩu tán tài sản và không thi hành được nghĩa vụ thi hành án với số tiền từ 200.000.000 

đ ng đến dưới 1.000.000.000 đ ng. 

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm 

đến 10 năm: 

a) Dẫn đến người bị kết án, người phải chấp hành án tiếp tục thực hiện tội phạm 

rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng  

b) Dẫn đến người bị kết án, người phải thi hành án, người có nghĩa vụ thi hành án 

tẩu tán tài sản và không thi hành được nghĩa vụ thi hành án với số tiền 1.000.000.000 

đ ng trở lên. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 

năm. 

Điều 380. Tội không chấp hành án 

1. Người nào có điều kiện mà không chấp hành bản án hoặc quyết định của Tòa án 

đã có hiệu lực pháp luật mặc dù đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của 

pháp luật hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị 

phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

05 năm: 

a) Chống lại chấp hành viên hoặc người đang thi hành công vụ; 

b) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

c) Tẩu tán tài sản. 

3. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng. 

Điều 381. Tội cản trở việc thi hành án 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý cản trở việc thi hành án thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù 

từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dẫn đến người bị kết án, người phải chấp hành án bỏ trốn  

b) Dẫn đến hết thời hiệu thi hành án; 

c) Dẫn đến người bị kết án, người phải chấp hành án, người có nghĩa vụ thi hành 

án tẩu tán tài sản và không thi hành được nghĩa vụ thi hành án với số tiền từ 50.000.000 

đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng  

d) Gây thiệt hại từ 50.000.000 đ ng đến dưới 200.000.000 đ ng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

05 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Dẫn đến người bị kết án, người phải chấp hành án tiếp tục thực hiện tội phạm; 

c) Dẫn đến người bị kết án, người phải thi hành án, người có nghĩa vụ thi hành án 

tẩu tán tài sản và không thi hành được nghĩa vụ thi hành án với số tiền 200.000.000 đ ng 

trở lên; 

d) Gây thiệt hại 200.000.000 đ ng trở lên. 

3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 

năm. 

Điều 382. Tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối 
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1. Người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, 

người dịch thuật, người bào chữa nào mà kết luận, dịch, khai gian dối hoặc cung cấp 

những tài liệu mà mình biết rõ là sai sự thật, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam 

giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

03 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Dẫn đến việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 383. Tội từ chối khai báo, từ chối kết luận giám định, định giá tài sản 

hoặc từ chối cung cấp tài liệu 

1. Người làm chứng nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 

của Bộ luật này, người giám định, người định giá tài sản, người dịch thuật từ chối khai 

báo, trốn tránh việc kết luận giám định, định giá tài sản, thẩm định giá tài sản hoặc từ chối 

cung cấp tài liệu mà không có l  do chính đáng, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 384. Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai báo, cung 

cấp tài liệu 

1. Người nào mua chuộc hoặc cưỡng ép người làm chứng, người bị hại, đương sự 

trong các vụ án hình sự, hành chính, dân sự, kinh tế, lao động khai báo gian dối, cung cấp 

tài liệu sai sự thật hoặc không khai báo, không cung cấp tài liệu  mua chuộc hoặc cưỡng 

ép người giám định, người định giá tài sản kết luận gian dối, người phiên dịch, người dịch 

thuật dịch xuyên tạc, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 

tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn nguy hiểm khác; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch. 

Điều 385. Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản 

1. Người nào được giao giữ, quản lý tài sản bị kê biên, bị niêm phong hoặc vật 

chứng bị niêm phong, tài khoản bị phong tỏa mà thực hiện một trong các hành vi sau đây, 

thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Phá huỷ niêm phong, giải tỏa việc phong tỏa tài khoản mà không có quyết định 

của người có thẩm quyền; 

b) Tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc huỷ hoại tài sản bị kê biên. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 
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a) Dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch; 

b) Dẫn đến bị can, bị cáo, người bị kết án, người phải thi hành án, người có nghĩa 

vụ thi hành án tẩu tán tài sản và không thi hành được nghĩa vụ thi hành án với số tiền 

100.000.000 đ ng trở lên. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 386. Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị 

xét xử 

1. Người nào đang bị tạm giữ, tạm giam, áp giải, xét xử hoặc chấp hành án phạt tù 

mà bỏ trốn, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người áp giải. 

Điều 387. Tội đánh tháo người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, người đang bị áp 

giải, xét xử, chấp hành án phạt tù 

1. Người nào đánh tháo người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, người đang bị áp giải, xét 

xử hoặc chấp hành án phạt tù, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 119 của Bộ 

luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm 

đến 12 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người áp giải; 

d) Đánh tháo người bị kết án về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc người bị kết 

án tử hình. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 

05 năm. 

Điều 388. Tội vi phạm q y định về giam giữ 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, vi phạm quy định của pháp 

luật về giam giữ đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã 

bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm nếu không thuộc một trong 

các trường hợp quy định tại các điều 119, 170, 252, 253, 254 và 255 của Bộ luật này, thì 

bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Gây rối hoặc chống lại mệnh lệnh của người có thẩm quyền trong quản lý giam 

giữ; 

b) Hủy hoại, cố   làm hư hỏng tài sản; 

c) Cưỡng đoạt tài sản; 

d) Đưa vào, tàng trữ, chiếm đoạt hoặc tổ chức sử dụng chất ma túy, thuốc gây 

nghiện thuốc hướng thần; 

đ) Đưa vào, tàng trữ, sử dụng thiết bị thông tin liên lạc cá nhân. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 
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c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm cư trú từ 01 năm đến 03 năm, cấm đảm 

nhiệm chức vụ từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều 389. Tội che giấu tội phạm 

1. Người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một trong các tội phạm quy định 

tại các điều sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 của Bộ 

luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 

năm: 

a) Các điều từ Điều 108 đến Điều 121 về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; 

b) Điều 123 (tội giết người)  Điều 141, các khoản 2, 3 và 4 (tội hiếp dâm)  Điều 

142 (tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi)  Điều 144 (tội cưỡng dâm từ đủ 13 tuổi đến dưới 

16 tuổi)  Điều 146, các khoản 2 và 3 (tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi)  Điều 150, 

các khoản 2 và 3 (tội mua bán người); 

c) Điều 151 (tội mua bán người dưới 16 tuổi)  Điều 152 (tội đánh tráo người dưới 

01 tuổi)  Điều 153 (tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi)  Điều 154 (tội mua bán, chiếm 

đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người); 

d) Điều 168 (tội cướp tài sản)  Điều 169 (tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản); 

Điều 173, các khoản 2, 3 và 4 (tội trộm cắp tài sản)  Điều 174, các khoản 2, 3 và 4 (tội lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản)  Điều 175, các khoản 2, 3 và 4 (tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 

tài sản)  Điều 178, các khoản 2, 3 và 4 (tội huỷ hoại hoặc cố   làm hư hỏng tài sản); 

đ) Điều 188, các khoản 3 và 4 (tội buôn lậu)  Điều 189, khoản 3 (tội vận chuyển 

trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới)  Điều 190, các khoản 2 và 3 (tội sản xuất, buôn 

bán hàng cấm)  Điều 191, các khoản 2 và 3 (tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm)  Điều 

192, các khoản 2 và 3 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả)  Điều 193 (tội sản xuất, buôn bán 

hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm)  Điều 194 (tội sản xuất, buôn bán 

hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh)  Điều 195, các khoản 2 và 3 (tội sản xuất 

hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, 

giống cây tr ng, vật nuôi)  Điều 196, các khoản 2 và 3 (tội đầu cơ)  Điều 205, các khoản 

3 và 4 (tội lập quỹ trái phép)  Điều 206, các khoản 2 và 3 (tội vi phạm quy định trong hoạt 

động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)  Điều 207 (tội làm, tàng 

trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả)  Điều 208 (tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành 

công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá giả khác)  Điều 219, các khoản 2 và 3 (tội 

vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí)  Điều 

220, các khoản 2 và 3 (tội vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu 

tư công gây hậu quả nghiêm trọng)  Điều 221, các khoản 2 và 3 (tội vi phạm quy định của 

Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng)  Điều 222, các khoản 2 và 3 (tội vi phạm 

quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng)  Điều 223, các khoản 2 và 3 (tội thông 

đ ng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng)  Điều 224, các khoản 2 và 3 

(tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng)  Điều 

243, các khoản 2 và 3 (tội huỷ hoại rừng); 

e) Điều 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy)  Điều 249 (tội tàng trữ trái phép 

chất ma túy)  Điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy)  Điều 251 (tội mua bán trái 

phép chất ma túy)  Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy); Điều 253 (tội tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy); 
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Điều 254, khoản 2 (tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ 

dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy)  Điều 255 (tội tổ chức sử 

dụng trái phép chất ma túy)  Điều 256 (tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy); 

Điều 257 (tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy)  Điều 258 (tội lôi kéo 

người khác sử dụng trái phép chất ma túy)  Điều 259, khoản 2 (tội vi phạm quy định về 

quản lý, sử dụng chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần); 

g) Điều 265, các khoản 2, 3 và 4 (tội tổ chức đua xe trái phép)  Điều 282 (tội 

chiếm đoạt tàu bay, tàu thuỷ)  Điều 299 (tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua 

bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự)  Điều 299 

(tội khủng bố)  Điều 301 (tội bắt cóc con tin)  Điều 302 (tội cướp biển)  Điều 303 (tội phá 

huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia)  Điều 304 (tội chế tạo, 

tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, 

phương tiện kỹ thuật quân sự)  Điều 305, các khoản 2, 3 và 4 (tội chế tạo, tàng trữ, vận 

chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ)  Điều 309, các khoản 2, 

3 và 4 (tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua bán trái phép hoặc 

chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân)  Điều 311, các khoản 2, 3 và 4 (tội sản xuất, 

tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc); 

h) Điều 329, các khoản 2 và 3 (tội mua dâm người dưới 18 tuổi); 

i) Điều 353, các khoản 2, 3 và 4 (tội tham ô tài sản)  Điều 354, các khoản 2, 3 và 4 

(tội nhận hối lộ)  Điều 355, các khoản 2, 3 và 4 (tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm 

đoạt tài sản)  Điều 356, các khoản 2 và 3 (tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi 

hành công vụ)  Điều 357, các khoản 2 và 3 (tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ); 

Điều 358, các khoản 2, 3 và 4 (tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với 

người khác để trục lợi)  Điều 359, các khoản 2, 3 và 4 (tội giả mạo trong công tác)  Điều 

364, các khoản 2, 3 và 4 (tội đưa hối lộ)  Điều 365, các khoản 2, 3 và 4 (tội làm môi giới 

hối lộ); 

k) Điều 373, các khoản 3 và 4 (tội dùng nhục hình)  Điều 374, các khoản 3 và 4 

(tội bức cung)  Điều 386, khoản 2 (tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp 

giải, dẫn giải, đang bị xét xử); 

l) Các điều từ Điều 421 đến Điều 425 về các tội phá hoại hòa bình, chống loài 

người và tội phạm chiến tranh. 

2. Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc phát hiện 

tội phạm hoặc có những hành vi khác bao che người phạm tội, thì bị phạt tù từ 02 năm 

đến 07 năm. 

Điều 390. Tội không tố giác tội phạm 

1. Người nào biết rõ một trong các tội phạm được quy định tại Điều 389 của Bộ 

luật này đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, nếu không 

thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn 

chế tác hại của tội phạm, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt. 

Điều 391. Tội gây rối trật tự phiên tòa 

1. Người nào tại phiên tòa mà thóa mạ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân 

phẩm thành viên Hội đ ng xét xử, những người khác có mặt tại phiên tòa hoặc có hành vi 
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đập phá tài sản thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 100.000.000 đ ng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

03 năm: 

a) Gây náo loạn phiên tòa dẫn đến phải dừng phiên tòa; 

b) Hành hung thành viên Hội đ ng xét xử. 

 

Chương XXV 

CÁC TỘI XÂM PHẠM NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN 

VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI PHỐI THUỘC VỚI   ÂN ĐỘI TRONG 

CHIẾN ĐẤU, PHỤC VỤ CHIẾN ĐẤU 

 

Điều 392. Những người phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội xâm phạm 

nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân 

1. Quân nhân tại ngũ, công nhân, viên chức quốc phòng. 

2. Quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện. 

3. Dân quân, tự vệ trong thời gian phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục 

vụ chiến đấu. 

4. Công dân được trưng tập vào phục vụ trong quân đội. 

Điều 393. Tội ra mệnh lệnh trái pháp luật 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn ra mệnh lệnh trái pháp luật gây hậu quả 

nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 

05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Trong chiến đấu; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; 

d) Trong tình trạng khẩn cấp; 

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc trong trường hợp đặc biệt 

nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. 

Điều 394. Tội chống mệnh lệnh 

1. Người nào từ chối chấp hành hoặc cố ý không thực hiện mệnh lệnh của người 

có thẩm quyền, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan  

b) Lôi kéo người khác phạm tội; 

c) Dùng vũ lực; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Trong chiến đấu; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 



334 

 

c) Trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; 

d) Trong tình trạng khẩn cấp; 

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 

năm hoặc tù chung thân. 

Điều 395. Tội chấp hành không nghiêm chỉnh mệnh lệnh 

1. Người nào chấp hành mệnh lệnh của người có thẩm quyền một cách lơ là, chậm 

trễ, tuỳ tiện gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm 

đến 10 năm: 

a) Trong chiến đấu; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; 

d) Trong tình trạng khẩn cấp; 

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 396. Tội cản trở đồng đội thực hiện nhiệm vụ 

1. Người nào cản trở đ ng đội thực hiện nhiệm vụ dẫn đến người đó không thực 

hiện được hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được giao, thì bị phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan  

b) Lôi kéo người khác phạm tội; 

c) Dùng vũ lực; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Trong chiến đấu; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; 

d) Trong tình trạng khẩn cấp; 

đ) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 397. Tội làm nhục đồng đội 

1. Người nào trong quan hệ công tác mà xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh 

dự đ ng đội, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 

02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm 

đến 05 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sỹ quan; 

b) Đối với chỉ huy hoặc cấp trên; 

c) Vì lý do công vụ của nạn nhân; 

d) Trong khu vực có chiến sự; 

đ) Phạm tội 02 lần trở lên; 

e) Đối với 02 người trở lên; 
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g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

h) Làm nạn nhân tự sát. 

Điều 398. Tội hành h ng đồng đội 

1. Người nào trong quan hệ công tác mà cố   gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 

sức khoẻ của đ ng đội mà không thuộc trường hợp quy định tại Điều 135 của Bộ luật này, 

thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sỹ quan; 

b) Đối với chỉ huy hoặc cấp trên; 

c) Vì lý do công vụ của nạn nhân; 

d) Trong khu vực có chiến sự; 

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 399. Tội đầ  hàng địch 

1. Người nào đầu hàng địch, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan  

b) Giao nộp cho địch vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự; 

c) Giao nộp tài liệu quan trọng hoặc khai báo bí mật công tác quân sự; 

d) Lôi kéo người khác phạm tội; 

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Giao nộp cho địch vật, tài liệu bí mật nhà nước hoặc khai báo bí mật nhà nước; 

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 400. Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù 

binh 

1. Người nào khi bị địch bắt làm tù binh mà khai báo bí mật công tác quân sự hoặc 

tự nguyện làm việc cho địch, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

12 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan  

b) Đối xử tàn ác với tù binh khác; 

c) Lôi kéo người khác khai báo, làm việc cho địch; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm: 

a) Giao nộp cho địch vật, tài liệu bí mật nhà nước hoặc khai báo bí mật nhà nước; 

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 401. Tội bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong chiến đấu 

1. Người nào tự ý rời bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong chiến 

đấu, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

12 năm: 
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a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan  

b) Bỏ vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự hoặc tài liệu bí mật công tác quân sự; 

c) Lôi kéo người khác phạm tội; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 

năm. 

Điều 402. Tội đào ngũ 

1. Người nào rời bỏ hàng ngũ quân đội nhằm trốn tránh nghĩa vụ trong thời chiến 

hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, 

thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan  

b) Lôi kéo người khác phạm tội; 

c) Mang theo, vứt bỏ vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự hoặc tài liệu bí mật quân 

sự; 

d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

12 năm: 

a) Trong chiến đấu; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; 

d) Trong tình trạng khẩn cấp; 

đ) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 403. Tội trốn tránh nhiệm vụ 

1. Người nào tự gây thương tích, gây tổn hại cho sức khoẻ của mình hoặc dùng 

thủ đoạn gian dối khác để trốn tránh nhiệm vụ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 

năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan  

b) Lôi kéo người khác phạm tội; 

c) Trong thời chiến; 

d) Trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; 

đ) Trong tình trạng khẩn cấp; 

e) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt 

từ từ 05 năm đến 10 năm. 

Điều 404. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự 

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự, nếu không thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại các điều 110, 337 và 361 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 06 

tháng đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sỹ quan; 
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b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong chiến đấu; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 405. Tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ tài liệu bí mật công tác 

quân sự 

1. Người nào chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ tài liệu bí mật công tác quân sự, 

nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điều 110, 337 và 361 của Bộ 

luật này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sỹ quan; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong chiến đấu; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 406. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự 

1. Người nào vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự, nếu không thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại Điều 338 và Điều 362 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không 

giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sỹ quan; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong chiến đấu; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 407. Tội làm mất tài liệu bí mật công tác quân sự 

1. Người nào làm mất tài liệu bí mật công tác quân sự, nếu không thuộc một trong 

các trường hợp quy định tại Điều 338 và Điều 362 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo 

không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sỹ quan; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong chiến đấu; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 408. Tội báo cáo sai 

1. Người nào cố ý báo cáo sai trong hoạt động quân sự gây hậu quả nghiêm trọng, 

thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Trong chiến đấu; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong tình trạng khẩn cấp; 

d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 409. Tội vi phạm q y định về trực ban, trực chiến, trực chỉ huy 
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1. Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ 

huy gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt 

tù từ 06 tháng đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Trong chiến đấu; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; 

d) Trong tình trạng khẩn cấp; 

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 410. Tội vi phạm q y định về bảo vệ 

1. Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh quy định về tuần tra, canh gác, áp 

tải, hộ tống thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm: 

a) Làm người được bảo vệ, hộ tống bị tổn thương cơ thể; 

b) Làm hư hỏng phương tiện kỹ thuật, thiết bị quân sự; 

c) Làm thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến 500.000.000 đ ng; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Làm người được bảo vệ, hộ tống chết; 

b) Làm mất phương tiện kỹ thuật, thiết bị quân sự; 

c) Trong chiến đấu; 

d) Trong khu vực có chiến sự; 

đ) Lôi kéo người khác phạm tội; 

e) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 411. Tội vi phạm các q y định về bảo đảm an toàn trong chiến đấu hoặc 

trong huấn luyện 

1. Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh những quy định bảo đảm an toàn 

trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt 

tù từ 03 năm đến 10 năm. 

Điều 412. Tội vi phạm q y định về sử dụng vũ khí q ân dụng, trang bị kỹ 

th ật q ân sự 

1. Người nào vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật 

quân sự gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Trong chiến đấu; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 413. Tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí q ân dụng, trang bị kỹ 

thuật quân sự 
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1. Người nào hủy hoại hoặc cố   làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật 

quân sự, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 114 và Điều 303 

của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

12 năm: 

a) Trong chiến đấu; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Lôi kéo người khác phạm tội; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt 

tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. 

Điều 414. Tội làm mất hoặc vô ý làm hư hỏng vũ khí q ân dụng, phương tiện 

kỹ thuật quân sự 

1. Người nào được giao quản l , được trang bị vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ 

thuật quân sự mà làm mất hoặc vô   làm hư hỏng gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt 

tù từ 03 năm đến 07 năm. 

Điều 415. Tội quấy nhiễu nhân dân 

1. Người nào có hành vi quấy nhiễu nhân dân đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này 

mà còn vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan  

b) Lôi kéo người khác phạm tội; 

c) Trong khu vực có chiến sự; 

d) Trong khu vực đã có lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp; 

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 416. Tội lạm dụng nhu cầu quân sự trong khi thực hiện nhiệm vụ 

1. Người nào trong khi thực hiện nhiệm vụ mà vượt quá phạm vi cần thiết của nhu 

cầu quân sự gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng của 

Nhà nước, của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt 

tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 500.000.000 đ ng trở lên, thì bị phạt tù từ 03 

năm đến 07 năm. 

Điều 417. Tội cố ý bỏ thương binh, tử sỹ hoặc không chăm sóc, cứu chữa 

thương binh 

1. Người nào có trách nhiệm mà cố ý bỏ thương binh, tử sĩ tại trận địa hoặc không 

chăm sóc, cứu chữa thương binh dẫn đến không tìm thấy thương binh, tử sỹ hoặc thương 

binh bị chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 

05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan  
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b) Đối với 02 thương binh hoặc 02 tử sỹ trở lên. 

Điều 418. Tội chiếm đoạt hoặc huỷ hoại di vật của tử sỹ 

1. Người nào chiếm đoạt hoặc huỷ hoại di vật của tử sỹ, thì bị phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan  

b) Chiếm đoạt hoặc hủy hoại di vật của 02 tử sỹ trở lên. 

Điều 419. Tội chiếm đoạt hoặc huỷ hoại chiến lợi phẩm 

1. Người nào trong chiến đấu hoặc khi thu dọn chiến trường mà chiếm đoạt hoặc 

huỷ hoại chiến lợi phẩm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan  

b) Chiến lợi phẩm trị giá từ 100.000.000 đ ng đến dưới 500.000.000 đ ng; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến uy tín quân đội; 

d) Chiến lợi phẩm có giá trị trong quân sự; 

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm. 

a) Chiến lợi phẩm trị giá 500.000.000 đ ng trở lên; 

b) Chiến lợi phẩm có giá trị đặc biệt trong quân sự; 

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 420. Tội ngược đãi tù binh, hàng binh 

Người nào ngược đãi tù binh, hàng binh, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 01 

năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

 

Chương XXVI 

CÁC TỘI PHÁ HOẠI HÒA BÌNH, CHỐNG LOÀI NGƯỜI VÀ TỘI PHẠM 

CHIẾN TRANH 

 

Điều 421. Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược 

1. Người nào tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược hoặc chuẩn bị, tiến 

hành, tham gia chiến tranh xâm lược nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 

thổ của một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền khác, thì bị phạt tù từ 

12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

2. Phạm tội trong trường hợp do bị ép buộc hoặc do thi hành mệnh lệnh của cấp 

trên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 

Điều 422. Tội chống loài người 

1. Người nào trong thời bình hay trong chiến tranh mà thực hiện hành vi tiêu diệt 

hàng loạt dân cư của một khu vực, phá hủy ngu n sống, phá hoại cuộc sống văn hóa, tinh 

thần của một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền, làm đảo lộn nền 

tảng của một xã hội nhằm phá hoại xã hội đó hoặc thực hiện hành vi diệt chủng khác hoặc 
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thực hiện hành vi diệt sinh, diệt môi trường tự nhiên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, 

tù chung thân hoặc tử hình. 

2. Phạm tội trong trường hợp do bị ép buộc hoặc do thi hành mệnh lệnh của cấp 

trên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 

Điều 423. Tội phạm chiến tranh 

1. Người nào trong thời kỳ chiến tranh mà ra lệnh hoặc trực tiếp tiến hành việc 

giết hại dân thường, người bị thương, tù binh, cướp phá tài sản, tàn phá các nơi dân cư, sử 

dụng các phương tiện hoặc phương pháp chiến tranh bị cấm hoặc thực hiện hành vi khác 

vi phạm nghiêm trọng pháp luật quốc tế hoặc các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia, thì bị phạt tù từ 10 nãm ðến 20 nãm, tù chung 

thân hoặc tử hình. 

2. Phạm tội trong trường hợp do bị ép buộc hoặc do thi hành mệnh lệnh của cấp 

trên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 

Điều 424. Tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh th ê 

Người nào tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê nhằm chống lại một 

quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 

năm hoặc tù chung thân. 

Điều 425. Tội làm lính đánh th ê 

Người nào làm lính đánh thuê nhằm chống một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ 

độc lập, có chủ quyền, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm. 

 

PHẦN THỨ BA 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 426. Hiệu lực thi hành 

Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Bộ luật hình sự hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi 

hành. 

Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

Nguyễn Sinh Hùng 
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6. LUẬT DÂN SỰ 2015 

 QUỐC HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Luật số: 91/2015/QH13 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015 

 

BỘ LUẬT 

DÂN SỰ 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Bộ luật dân sự. 

Phần thứ nhất 

  Y ĐỊNH CHUNG 

Chương I 

NHỮNG   Y ĐỊNH CHUNG 

Điề   . Phạm vi điề  chỉnh 

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá 

nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong 

các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do   chí, độc lập về tài sản và tự 

chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự). 

Điề  2. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm q yền dân sự 

1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền dân sự được công nhận, 

tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. 

2. Quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần 

thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức 

khỏe của cộng đ ng. 

Điề  3. Các ng yên tắc cơ bản của pháp l ật dân sự 

1. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ l  do nào để phân 

biệt đối xử  được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản. 

2. Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của 

mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi 

phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên 

và phải được chủ thể khác tôn trọng. 

3. Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của 

mình một cách thiện chí, trung thực. 

4. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm 

đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người 

khác. 

5. Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực 

hiện không đúng nghĩa vụ dân sự. 

Điề   . Áp dụng Bộ l ật dân sự 

1. Bộ luật này là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự. 

2. Luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể không 

được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật 

này. 
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3. Trường hợp luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định nhưng vi 

phạm khoản 2 Điều này thì quy định của Bộ luật này được áp dụng. 

4. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Bộ luật này và điều ước quốc tế 

mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng 

quy định của điều ước quốc tế. 

Điề   . Áp dụng tập q án 

1. Tập quán là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng để xác định quyền, nghĩa vụ của cá 

nhân, pháp nhân trong quan hệ dân sự cụ thể, được hình thành và lặp đi lặp lại nhiều lần 

trong một thời gian dài, được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân 

tộc, cộng đ ng dân cư hoặc trong một lĩnh vực dân sự. 

2. Trường hợp các bên không có thoả thuận và pháp luật không quy định thì có thể 

áp dụng tập quán nhưng tập quán áp dụng không được trái với các nguyên tắc cơ bản của 

pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này 

Điều 6. Áp dụng tương tự pháp luật 

1. Trường hợp phát sinh quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự mà 

các bên không có thoả thuận, pháp luật không có quy định và không có tập quán được áp 

dụng thì áp dụng quy định của pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự tương tự. 

2. Trường hợp không thể áp dụng tương tự pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 

này thì áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ 

luật này, án lệ, lẽ công bằng. 

Điều 7. Chính sách của Nhà nước đối với quan hệ dân sự 

1. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự phải bảo đảm giữ gìn 

bản sắc dân tộc, tôn trọng và phát huy phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp, tình 

đoàn kết, tương thân, tương ái, mỗi người vì cộng đ ng, cộng đ ng vì mỗi người và các 

giá trị đạo đức cao đẹp của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. 

2. Trong quan hệ dân sự, việc hoà giải giữa các bên phù hợp với quy định của pháp 

luật được khuyến khích. 

Chương II 

XÁC LẬP, THỰC HIỆN VÀ BẢO VỆ   YỀN DÂN SỰ 

Điề   . Căn cứ xác lập q yền dân sự 

Quyền dân sự được xác lập từ các căn cứ sau đây: 

1. Hợp đ ng; 

2. Hành vi pháp l  đơn phương  

3. Quyết định của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của luật; 

4. Kết quả của lao động, sản xuất, kinh doanh; kết quả của hoạt động sáng tạo ra đối 

tượng quyền sở hữu trí tuệ; 

5. Chiếm hữu tài sản; 

6. Sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật; 

7. Bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật; 

8. Thực hiện công việc không có uỷ quyền; 

9. Căn cứ khác do pháp luật quy định 

Điều 9. Thực hiện quyền dân sự 

1. Cá nhân, pháp nhân thực hiện quyền dân sự theo ý chí của mình, không được trái 

với quy định tại Điều 3 và Điều 10 của Bộ luật này. 



344 

 

2. Việc cá nhân, pháp nhân không thực hiện quyền dân sự của mình không phải là 

căn cứ làm chấm dứt quyền, trừ trường hợp luật có quy định khác. 

Điều 10. Giới hạn việc thực hiện quyền dân sự 

1. Cá nhân, pháp nhân không được lạm dụng quyền dân sự của mình gây thiệt hại 

cho người khác, để vi phạm nghĩa vụ của mình hoặc thực hiện mục đích khác trái pháp 

luật. 

2. Trường hợp cá nhân, pháp nhân không tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều này thì 

Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác căn cứ vào tính chất, hậu quả của hành vi vi 

phạm mà có thể không bảo vệ một phần hoặc toàn bộ quyền của họ, buộc b i thường nếu 

gây thiệt hại và có thể áp dụng chế tài khác do luật quy định. 

Điề    . Các phương thức bảo vệ quyền dân sự 

Khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm thì chủ thể đó có quyền tự 

bảo vệ theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan hoặc yêu cầu cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền: 

1. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự của mình; 

2. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; 

3. Buộc xin lỗi, cải chính công khai; 

4. Buộc thực hiện nghĩa vụ; 

5. Buộc b i thường thiệt hại; 

6. Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền; 

7. Yêu cầu khác theo quy định của luật. 

Điều 12. Tự bảo vệ quyền dân sự 

Việc tự bảo vệ quyền dân sự phải phù hợp với tính chất, mức độ xâm phạm đến 

quyền dân sự đó và không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy 

định tại Điều 3 của Bộ luật này. 

Điều 13. Bồi thường thiệt hại 

Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được b i thường toàn bộ thiệt 

hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. 

Điều 14. Bảo vệ quyền dân sự thông q a cơ q an có thẩm quyền 

1. Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ quyền dân 

sự của cá nhân, pháp nhân. 

Trường hợp quyền dân sự bị xâm phạm hoặc có tranh chấp thì việc bảo vệ quyền 

được thực hiện theo pháp luật tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài. 

Việc bảo vệ quyền dân sự theo thủ tục hành chính được thực hiện trong trường hợp 

luật quy định. Quyết định giải quyết vụ việc theo thủ tục hành chính có thể được xem xét 

lại tại Tòa án. 

2. Tòa án không được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì l  do chưa có điều luật 

để áp dụng  trong trường hợp này, quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Bộ luật này được áp 

dụng. 

Điều 15. Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ q an, tổ chức, người có 

thẩm quyền 

Khi giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền dân sự, Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền 

khác có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm 

quyền. 
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Trường hợp quyết định cá biệt bị hủy thì quyền dân sự bị xâm phạm được khôi 

phục và có thể được bảo vệ bằng các phương thức quy định tại Điều 11 của Bộ luật này. 

Chương III 

CÁ NHÂN 

Mục   

NĂNG LỰC PHÁP L ẬT DÂN SỰ, NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ 

NHÂN 

Điề    . Năng lực pháp l ật dân sự của cá nhân 

1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự 

và nghĩa vụ dân sự. 

2. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau. 

3. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi 

người đó chết. 

Điều 17. Nội d ng năng lực pháp luật dân sự của cá nhân 

1. Quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản. 

2. Quyền sở hữu, quyền thừa kế và quyền khác đối với tài sản. 

3. Quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó. 

Điều 18. Không hạn chế năng lực pháp luật dân sự của cá nhân 

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật 

này, luật khác có liên quan quy định khác. 

Điề   9. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân 

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của 

mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. 

Điề  20. Người thành niên 

1. Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên. 

2. Người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp quy định tại 

các điều 22, 23 và 24 của Bộ luật này. 

Điề  2 . Người chưa thành niên 

1. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi. 

2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của 

người đó xác lập, thực hiện. 

3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch 

dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đ ng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu 

cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. 

4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện 

giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng k  

và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật 

đ ng ý. 

Điều 22. Mất năng lực hành vi dân sự 

1. Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, 

làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ 

quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực 

hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần. 

Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu 

cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ 
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chức hữu quan, Tòa án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi 

dân sự. 

2. Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện 

theo pháp luật xác lập, thực hiện. 

Điề  23. Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

1. Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng 

nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu 

cầu của người này, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, 

trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định người giám hộ, xác định 

quyền, nghĩa vụ của người giám hộ. 

2. Khi không còn căn cứ tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan 

hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Điều 24. Hạn chế năng lực hành vi dân sự 

1. Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của 

gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức 

hữu quan, Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố người này là người bị hạn chế năng lực 

hành vi dân sự. 

Tòa án quyết định người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành 

vi dân sự và phạm vi đại diện. 

2. Việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị Tòa 

án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đ ng ý của người đại diện theo 

pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày hoặc luật liên quan có 

quy định khác. 

3. Khi không còn căn cứ tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì 

theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ 

quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố hạn chế năng 

lực hành vi dân sự. 

Mục 2 

  YỀN NHÂN THÂN 

Điề  2 .   yền nhân thân 

1. Quyền nhân thân được quy định trong Bộ luật này là quyền dân sự gắn liền với 

mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp luật khác có liên 

quan quy định khác. 

2. Việc xác lập, thực hiện quan hệ dân sự liên quan đến quyền nhân thân của người 

chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi phải được người đại diện theo pháp luật của người này đ ng ý theo quy 

định của Bộ luật này, luật khác có liên quan hoặc theo quyết định của Tòa án. 

Việc xác lập, thực hiện quan hệ dân sự liên quan đến quyền nhân thân của người bị 

tuyên bố mất tích, người đã chết phải được sự đ ng ý của vợ, ch ng hoặc con thành niên 

của người đó  trường hợp không có những người này thì phải được sự đ ng ý của cha, mẹ 

của người bị tuyên bố mất tích, người đã chết, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có 

liên quan quy định khác. 
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Điều 26. Quyền có họ, tên 

1. Cá nhân có quyền có họ, tên (bao g m cả chữ đệm, nếu có). Họ, tên của một 

người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó. 

2. Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa 

thuận của cha mẹ; nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. 

Trường hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con được xác định theo họ của mẹ đẻ. 

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và được nhận làm 

con nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo 

thỏa thuận của cha mẹ nuôi. Trường hợp chỉ có cha nuôi hoặc mẹ nuôi thì họ của trẻ em 

được xác định theo họ của người đó. 

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và chưa được nhận 

làm con nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo đề nghị của người đứng đầu cơ sở nuôi 

dưỡng trẻ em đó hoặc theo đề nghị của người có yêu cầu đăng k  khai sinh cho trẻ em, 

nếu trẻ em đang được người đó tạm thời nuôi dưỡng. 

Cha đẻ, mẹ đẻ được quy định trong Bộ luật này là cha, mẹ được xác định dựa trên 

sự kiện sinh đẻ; người nhờ mang thai hộ với người được sinh ra từ việc mang thai hộ theo 

quy định của Luật hôn nhân và gia đình. 

3. Việc đặt tên bị hạn chế trong trường hợp xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp 

của người khác hoặc trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại 

Điều 3 của Bộ luật này. 

Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt 

Nam  không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ. 

4. Cá nhân xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự theo họ, tên của mình. 

5. Việc sử dụng bí danh, bút danh không được gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp 

pháp của người khác. 

Điều 27. Quyền thay đổi họ 

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay 

đổi họ trong trường hợp sau đây: 

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại; 

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc 

họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi; 

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu 

lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ; 

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định 

cha, mẹ cho con; 

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra ngu n gốc huyết thống của mình; 

e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của ch ng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có 

yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, ch ng người nước ngoài là 

công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi; 

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ; 

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định. 

2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đ ng ý của người 

đó. 

3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân 

sự được xác lập theo họ cũ. 
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Điều 28. Quyền thay đổi tên 

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay 

đổi tên trong trường hợp sau đây: 

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng 

đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó  

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi 

người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà 

cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt; 

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con; 

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra ngu n gốc huyết thống của mình; 

đ) Thay đổi tên của vợ, ch ng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước 

ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, ch ng người nước ngoài là công dân 

hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi; 

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính; 

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định. 

2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đ ng ý của người 

đó. 

3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân 

sự được xác lập theo tên cũ. 

Điều 29. Quyền xác định, xác định lại dân tộc 

1. Cá nhân có quyền xác định, xác định lại dân tộc của mình. 

2. Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. 

Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của con được xác định 

theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ theo thoả thuận của cha đẻ, mẹ đẻ  trường hợp không 

có thỏa thuận thì dân tộc của con được xác định theo tập quán  trường hợp tập quán khác 

nhau thì dân tộc của con được xác định theo tập quán của dân tộc ít người hơn. 

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và được nhận làm 

con nuôi thì được xác định dân tộc theo dân tộc của cha nuôi hoặc mẹ nuôi theo thỏa 

thuận của cha mẹ nuôi. Trường hợp chỉ có cha nuôi hoặc mẹ nuôi thì dân tộc của trẻ em 

được xác định theo dân tộc của người đó. 

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và chưa được nhận 

làm con nuôi thì được xác định dân tộc theo đề nghị của người đứng đầu cơ sở nuôi 

dưỡng trẻ em đó hoặc theo đề nghị của người đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em vào thời 

điểm đăng k  khai sinh cho trẻ em. 

3. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định lại dân tộc 

trong trường hợp sau đây: 

a) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ 

thuộc hai dân tộc khác nhau; 

b) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp con nuôi đã 

xác định được cha đẻ, mẹ đẻ của mình. 

4. Việc xác định lại dân tộc cho người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi 

phải được sự đ ng ý của người đó. 

5. Cấm lợi dụng việc xác định lại dân tộc nhằm mục đích trục lợi hoặc gây chia rẽ, 

phương hại đến sự đoàn kết của các dân tộc Việt Nam. 

Điều 30. Quyền được khai sinh, khai tử 
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1. Cá nhân từ khi sinh ra có quyền được khai sinh. 

2. Cá nhân chết phải được khai tử. 

3. Trẻ em sinh ra mà sống được từ hai mươi bốn giờ trở lên mới chết thì phải được 

khai sinh và khai tử; nếu sinh ra mà sống dưới hai mươi bốn giờ thì không phải khai sinh 

và khai tử, trừ trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ có yêu cầu. 

4. Việc khai sinh, khai tử do pháp luật về hộ tịch quy định. 

Điều 31. Quyền đối với quốc tịch 

1. Cá nhân có quyền có quốc tịch. 

2. Việc xác định, thay đổi, nhập, thôi, trở lại quốc tịch Việt Nam do Luật quốc tịch 

Việt Nam quy định. 

3. Quyền của người không quốc tịch cư trú, sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam được 

bảo đảm theo luật. 

Điều 32. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh 

1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. 

Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đ ng ý. 

Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao 

cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đ ng ý của 

người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ: 

a) Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; 

b) Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao g m hội nghị, hội thảo, 

hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không 

làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh. 

3. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh 

có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan phải thu h i, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, b i thường thiệt hại và 

áp dụng các biện pháp xử l  khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 33. Quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, 

thân thể 

1. Cá nhân có quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, quyền 

được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật. 

2. Khi phát hiện người bị tai nạn, bệnh tật mà tính mạng bị đe dọa thì người phát 

hiện có trách nhiệm hoặc yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có điều kiện cần thiết 

đưa ngay đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi gần nhất  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

trách nhiệm thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám 

bệnh, chữa bệnh. 

3. Việc gây mê, mổ, cắt bỏ, cấy ghép mô, bộ phận cơ thể người; thực hiện kỹ thuật, 

phương pháp khám, chữa bệnh mới trên cơ thể người; thử nghiệm y học, dược học, khoa 

học hay bất cứ hình thức thử nghiệm nào khác trên cơ thể người phải được sự đ ng ý của 

người đó và phải được tổ chức có thẩm quyền thực hiện. 

Trường hợp người được thử nghiệm là người chưa thành niên, người mất năng lực 

hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc là bệnh nhân 

bất tỉnh thì phải được cha, mẹ, vợ, ch ng, con thành niên hoặc người giám hộ của người 

đó đ ng    trường hợp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân mà không chờ 



350 

 

được ý kiến của những người nêu trên thì phải có quyết định của người có thẩm quyền 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Việc khám nghiệm tử thi được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Có sự đ ng ý của người đó trước khi chết; 

b) Có sự đ ng ý của cha, mẹ, vợ, ch ng, con thành niên hoặc người giám hộ nếu 

không có ý kiến của người đó trước khi chết; 

c) Theo quyết định của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp luật quy định. 

Điều 34. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín 

1. Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật 

bảo vệ. 

2. Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh 

dự, nhân phẩm, uy tín của mình. 

Việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín có thể được thực hiện sau khi cá nhân chết 

theo yêu cầu của vợ, ch ng hoặc con thành niên  trường hợp không có những người này 

thì theo yêu cầu của cha, mẹ của người đã chết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định 

khác. 

3. Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng 

tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính 

phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất 

giữ thì phải được hủy bỏ. 

4. Trường hợp không xác định được người đã đưa tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, 

nhân phẩm, uy tín của mình thì người bị đưa tin có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thông 

tin đó là không đúng. 

5. Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì 

ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin 

lỗi, cải chính công khai và b i thường thiệt hại. 

Điều 35. Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 

1. Cá nhân có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống hoặc hiến mô, 

bộ phận cơ thể, hiến xác của mình sau khi chết vì mục đích chữa bệnh cho người khác 

hoặc nghiên cứu y học, dược học và các nghiên cứu khoa học khác. 

2. Cá nhân có quyền nhận mô, bộ phận cơ thể của người khác để chữa bệnh cho 

mình. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, pháp nhân có thẩm quyền về nghiên cứu khoa học có 

quyền nhận bộ phận cơ thể người, lấy xác để chữa bệnh, thử nghiệm y học, dược học và 

các nghiên cứu khoa học khác. 

3. Việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người, hiến, lấy xác phải tuân thủ theo các điều 

kiện và được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận 

cơ thể người và hiến, lấy xác và luật khác có liên quan. 

Điều 36. Quyền xác định lại giới tính 

1. Cá nhân có quyền xác định lại giới tính. 

Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính 

của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can 

thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính. 

2. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật. 
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3. Cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng k  thay 

đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới 

tính đã được xác định lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan. 

Điều 37. Chuyển đổi giới tính 

Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển 

đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng k  thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về 

hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của 

Bộ luật này và luật khác có liên quan. 

Điều 38. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình 

1. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được 

pháp luật bảo vệ. 

2. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng 

tư, bí mật cá nhân phải được người đó đ ng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai 

thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đ ng ý, trừ 

trường hợp luật có quy định khác. 

3. Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông 

tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. 

Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và 

các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được thực hiện trong 

trường hợp luật quy định. 

4. Các bên trong hợp đ ng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật 

cá nhân, bí mật gia đình của nhau mà mình đã biết được trong quá trình xác lập, thực hiện 

hợp đ ng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 39. Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình 

1. Cá nhân có quyền kết hôn, ly hôn, quyền bình đẳng của vợ ch ng, quyền xác 

định cha, mẹ, con, quyền được nhận làm con nuôi, quyền nuôi con nuôi và các quyền 

nhân thân khác trong quan hệ hôn nhân, quan hệ cha mẹ và con và quan hệ giữa các thành 

viên gia đình. 

Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha, mẹ đều có quyền và 

nghĩa vụ như nhau đối với cha, mẹ của mình. 

2. Cá nhân thực hiện quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình theo quy định của 

Bộ luật này, Luật hôn nhân và gia đình và luật khác có liên quan. 

Mục 3 

NƠI CƯ TRÚ 

Điề   0. Nơi cư trú của cá nhân 

1. Nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó thường xuyên sinh sống. 

2. Trường hợp không xác định được nơi cư trú của cá nhân theo quy định tại khoản 

1 Điều này thì nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó đang sinh sống. 

3. Trường hợp một bên trong quan hệ dân sự thay đổi nơi cư trú gắn với việc thực 

hiện quyền, nghĩa vụ thì phải thông báo cho bên kia biết về nơi cư trú mới. 

Điề    . Nơi cư trú của người chưa thành niên 

1. Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có 

nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc 

mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống. 
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2. Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ nếu 

được cha, mẹ đ ng ý hoặc pháp luật có quy định. 

Điề   2. Nơi cư trú của người được giám hộ 

1. Nơi cư trú của người được giám hộ là nơi cư trú của người giám hộ. 

2. Người được giám hộ có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của người giám hộ 

nếu được người giám hộ đ ng ý hoặc pháp luật có quy định. 

Điề   3. Nơi cư trú của vợ, chồng 

1. Nơi cư trú của vợ, ch ng là nơi vợ, ch ng thường xuyên chung sống. 

2. Vợ, ch ng có thể có nơi cư trú khác nhau nếu có thoả thuận. 

Điề    . Nơi cư trú của quân nhân 

1. Nơi cư trú của quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự là nơi đơn vị của quân 

nhân đó đóng quân. 

2. Nơi cư trú của sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức 

quốc phòng là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo 

quy định tại khoản 1 Ðiều 40 của Bộ luật này. 

Điề    . Nơi cư trú của người làm nghề lư  động 

Nơi cư trú của người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề 

lưu động khác là nơi đăng k  tàu, thuyền, phương tiện đó, trừ trường hợp họ có nơi cư trú 

theo quy định tại khoản 1 Ðiều 40 của Bộ luật này. 

Mục   

GIÁM HỘ 

Điề    . Giám hộ 

1. Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân 

cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này 

(sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ). 

2. Trường hợp giám hộ cho người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì 

phải được sự đ ng ý của người đó nếu họ có năng lực thể hiện ý chí của mình tại thời 

điểm yêu cầu. 

3. Việc giám hộ phải được đăng k  tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 

định của pháp luật về hộ tịch. 

Người giám hộ đương nhiên mà không đăng k  việc giám hộ thì vẫn phải thực hiện 

nghĩa vụ của người giám hộ. 

Điề    . Người được giám hộ 

1. Người được giám hộ bao g m: 

a) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ; 

b) Người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân 

sự; cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế 

năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con; cha, 

mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ; 

c) Người mất năng lực hành vi dân sự; 

d) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

2. Một người chỉ có thể được một người giám hộ, trừ trường hợp cha, mẹ cùng giám 

hộ cho con hoặc ông, bà cùng giám hộ cho cháu. 
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Điề    . Người giám hộ 

1. Cá nhân, pháp nhân có đủ điều kiện quy định tại Bộ luật này được làm người 

giám hộ. 

2. Trường hợp người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn người giám hộ 

cho mình thì khi họ ở tình trạng cần được giám hộ, cá nhân, pháp nhân được lựa chọn là 

người giám hộ nếu người này đ ng ý. Việc lựa chọn người giám hộ phải được lập thành 

văn bản có công chứng hoặc chứng thực. 

3. Một cá nhân, pháp nhân có thể giám hộ cho nhiều người. 

Điề   9. Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ 

Cá nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ: 

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

2. Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ 

của người giám hộ; 

3. Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án 

nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, 

danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác; 

4. Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành 

niên. 

Điề   0. Điều kiện của pháp nhân làm người giám hộ 

Pháp nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ: 

1. Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ; 

2. Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ. 

Điều 51. Giám sát việc giám hộ 

1. Người thân thích của người được giám hộ thỏa thuận cử người giám sát việc 

giám hộ trong số những người thân thích hoặc chọn cá nhân, pháp nhân khác làm người 

giám sát việc giám hộ. 

Việc cử, chọn người giám sát việc giám hộ phải được sự đ ng ý của người đó. 

Trường hợp giám sát việc giám hộ liên quan đến quản lý tài sản của người được 

giám hộ thì người giám sát phải đăng k  tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người 

được giám hộ. 

Người thân thích của người được giám hộ là vợ, ch ng, cha, mẹ, con của người 

được giám hộ; nếu không có ai trong số những người này thì người thân thích của người 

được giám hộ là ông, bà, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được giám hộ; nếu cũng 

không có ai trong số những người này thì người thân thích của người được giám hộ là bác 

ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người được giám hộ. 

2. Trường hợp không có người thân thích của người được giám hộ hoặc những 

người thân thích không cử, chọn được người giám sát việc giám hộ theo quy định tại 

khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người giám hộ cử cá nhân 

hoặc pháp nhân giám sát việc giám hộ. Trường hợp có tranh chấp về việc cử, chọn người 

giám sát việc giám hộ thì Tòa án quyết định. 

3. Người giám sát việc giám hộ phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ 

nếu là cá nhân, có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám sát nếu là pháp nhân; 

có điều kiện cần thiết để thực hiện việc giám sát. 

4. Người giám sát việc giám hộ có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Theo dõi, kiểm tra người giám hộ trong việc thực hiện giám hộ; 
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b) Xem xét, có ý kiến kịp thời bằng văn bản về việc xác lập, thực hiện giao dịch dân 

sự quy định tại Điều 59 của Bộ luật này; 

c) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giám hộ xem xét thay đổi hoặc 

chấm dứt việc giám hộ, giám sát việc giám hộ. 

Điều  2. Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên 

Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên quy định tại điểm a và điểm 

b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật này được xác định theo thứ tự sau đây: 

1. Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả hoặc chị 

cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người 

giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ; 

2. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 Điều này thì ông nội, 

bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một 

hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ; 

3. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này 

thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ. 

Điề   3. Người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự 

Trường hợp không có người giám hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật 

này thì người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự được xác định 

như sau: 

1. Trường hợp vợ là người mất năng lực hành vi dân sự thì ch ng là người giám hộ; 

nếu ch ng là người mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ; 

2. Trường hợp cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một người mất 

năng lực hành vi dân sự, còn người kia không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì 

người con cả là người giám hộ; nếu người con cả không có đủ điều kiện làm người giám 

hộ thì người con tiếp theo có đủ điều kiện làm người giám hộ là người giám hộ; 

3. Trường hợp người thành niên mất năng lực hành vi dân sự chưa có vợ, ch ng, 

con hoặc có mà vợ, ch ng, con đều không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì cha, mẹ 

là người giám hộ. 

Điều 54. Cử, chỉ định người giám hộ 

1. Trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự không có 

người giám hộ đương nhiên theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 của Bộ luật này thì Uỷ 

ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm cử người giám hộ. 

Trường hợp có tranh chấp giữa những người giám hộ quy định tại Điều 52 và Điều 

53 của Bộ luật này về người giám hộ hoặc tranh chấp về việc cử người giám hộ thì Tòa án 

chỉ định người giám hộ. 

Trường hợp cử, chỉ định người giám hộ cho người chưa thành niên từ đủ sáu tuổi 

trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của người này. 

2. Việc cử người giám hộ phải được sự đ ng ý của người được cử làm người giám 

hộ. 

3. Việc cử người giám hộ phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ l  do cử 

người giám hộ, quyền, nghĩa vụ cụ thể của người giám hộ, tình trạng tài sản của người 

được giám hộ. 

4. Trừ trường hợp áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này, người 

giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi do Tòa án chỉ định 

trong số những người giám hộ quy định tại Điều 53 của Bộ luật này. Trường hợp không 
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có người giám hộ theo quy định trên, Tòa án chỉ định người giám hộ hoặc đề nghị một 

pháp nhân thực hiện việc giám hộ. 

Điề    . Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ chưa đủ 

mười lăm t ổi 

1. Chăm sóc, giáo dục người được giám hộ. 

2. Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự, trừ trường hợp 

pháp luật quy định người chưa đủ mười lăm tuổi có thể tự mình xác lập, thực hiện giao 

dịch dân sự. 

3. Quản lý tài sản của người được giám hộ. 

4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. 

Điề    . Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ từ đủ mười 

lăm t ổi đến chưa đủ mười tám tuổi 

1. Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự, trừ trường hợp 

pháp luật quy định người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể tự mình 

xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. 

2. Quản lý tài sản của người được giám hộ, trừ trường hợp pháp luật có quy định 

khác. 

3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. 

Điề    . Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ mất năng lực 

hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

1. Người giám hộ của người mất năng lực hành vi dân sự có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ; 

b) Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự; 

c) Quản lý tài sản của người được giám hộ; 

d) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. 

2. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi có nghĩa 

vụ theo quyết định của Tòa án trong số các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 58. Quyền của người giám hộ 

1. Người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự có 

các quyền sau đây: 

a) Sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những nhu 

cầu thiết yếu của người được giám hộ; 

b) Được thanh toán các chi phí hợp lý cho việc quản lý tài sản của người được giám 

hộ; 

c) Đại diện cho người được giám hộ trong việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự 

và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của người được giám hộ. 

2. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi có 

quyền theo quyết định của Tòa án trong số các quyền quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 59. Quản lý tài sản của người được giám hộ 

1. Người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự có 

trách nhiệm quản lý tài sản của người được giám hộ như tài sản của chính mình  được 

thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người được giám hộ vì lợi ích của 

người được giám hộ. 
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Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc và giao 

dịch dân sự khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ phải được sự đ ng 

ý của người giám sát việc giám hộ. 

Người giám hộ không được đem tài sản của người được giám hộ tặng cho người 

khác. Các giao dịch dân sự giữa người giám hộ với người được giám hộ có liên quan đến 

tài sản của người được giám hộ đều vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch được thực hiện vì 

lợi ích của người được giám hộ và có sự đ ng ý của người giám sát việc giám hộ. 

2. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi được 

quản lý tài sản của người được giám hộ theo quyết định của Tòa án trong phạm vi được 

quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điề   0. Thay đổi người giám hộ 

1. Người giám hộ được thay đổi trong trường hợp sau đây: 

a) Người giám hộ không còn đủ các điều kiện quy định tại Điều 49, Điều 50 của Bộ 

luật này; 

b) Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi 

dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, mất năng lực hành vi dân sự, mất 

tích; pháp nhân làm giám hộ chấm dứt t n tại; 

c) Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ; 

d) Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ. 

2. Trường hợp thay đổi người giám hộ đương nhiên thì những người được quy định 

tại Điều 52 và Điều 53 của Bộ luật này là người giám hộ đương nhiên  nếu không có 

người giám hộ đương nhiên thì việc cử, chỉ định người giám hộ được thực hiện theo quy 

định tại Điều 54 của Bộ luật này. 

3. Thủ tục thay đổi người giám hộ được thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ 

tịch. 

Điều 61. Chuyển giao giám hộ 

1. Khi thay đổi người giám hộ thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có người giám 

hộ mới, người đã thực hiện việc giám hộ phải chuyển giao giám hộ cho người thay thế 

mình. 

2. Việc chuyển giao giám hộ phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ l  do 

chuyển giao và tình trạng tài sản, vấn đề khác có liên quan của người được giám hộ tại 

thời điểm chuyển giao. Cơ quan cử, chỉ định người giám hộ, người giám sát việc giám hộ 

chứng kiến việc chuyển giao giám hộ. 

3. Trường hợp thay đổi người giám hộ quy định tại khoản 1 Điều 60 của Bộ luật 

này thì cơ quan cử, chỉ định người giám hộ lập biên bản, ghi rõ tình trạng tài sản, vấn đề 

khác có liên quan của người được giám hộ, quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình thực 

hiện việc giám hộ để chuyển giao cho người giám hộ mới với sự chứng kiến của người 

giám sát việc giám hộ. 

Điều 62. Chấm dứt việc giám hộ 

1. Việc giám hộ chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

a) Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

b) Người được giám hộ chết; 

c) Cha, mẹ của người được giám hộ là người chưa thành niên đã có đủ điều kiện để 

thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình; 

d) Người được giám hộ được nhận làm con nuôi. 
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2. Thủ tục chấm dứt việc giám hộ thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch. 

Điều 63. Hậu quả chấm dứt việc giám hộ 

1. Trường hợp người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản với 

người được giám hộ, chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích 

của người được giám hộ cho người được giám hộ. 

2. Trường hợp người được giám hộ chết thì trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày 

chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản với người thừa kế hoặc giao tài 

sản cho người quản lý di sản của người được giám hộ, chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát 

sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho người thừa kế của người 

được giám hộ; nếu hết thời hạn đó mà chưa xác định được người thừa kế thì người giám 

hộ tiếp tục quản lý tài sản của người được giám hộ cho đến khi tài sản được giải quyết 

theo quy định của pháp luật về thừa kế và thông báo cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư 

trú của người được giám hộ. 

3. Trường hợp chấm dứt việc giám hộ quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 

62 của Bộ luật này thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày chấm dứt việc giám hộ, người 

giám hộ thanh toán tài sản và chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự 

vì lợi ích của người được giám hộ cho cha, mẹ của người được giám hộ. 

4. Việc thanh toán tài sản và chuyển giao quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều này 

được lập thành văn bản với sự giám sát của người giám sát việc giám hộ. 

Mục   

THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ, T YÊN BỐ 

MẤT TÍCH, T YÊN BỐ CHẾT 

Điề    . Yê  cầ  thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và q ản lý 

tài sản của người đó 

Khi một người biệt tích 06 tháng liền trở lên thì những người có quyền, lợi ích liên 

quan có quyền yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo quy 

định của pháp luật về tố tụng dân sự và có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý 

tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú quy định tại Điều 65 của Bộ luật này. 

Điều 65. Quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú 

1. Theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án giao tài sản của 

người vắng mặt tại nơi cư trú cho người sau đây quản lý: 

a) Đối với tài sản đã được người vắng mặt uỷ quyền quản l  thì người được uỷ 

quyền tiếp tục quản lý; 

b) Đối với tài sản chung thì do chủ sở hữu chung còn lại quản lý; 

c) Đối với tài sản do vợ hoặc ch ng đang quản lý thì vợ hoặc ch ng tiếp tục quản 

lý; nếu vợ hoặc ch ng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì con thành niên hoặc cha, mẹ 

của người vắng mặt quản lý. 

2. Trường hợp không có những người được quy định tại khoản 1 Điều này thì Tòa 

án chỉ định một người trong số những người thân thích của người vắng mặt tại nơi cư trú 

quản lý tài sản; nếu không có người thân thích thì Tòa án chỉ định người khác quản lý tài 

sản. 

Điề    . Nghĩa vụ của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú 

1. Giữ gìn, bảo quản tài sản của người vắng mặt như tài sản của chính mình. 
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2. Bán ngay tài sản là hoa màu, sản phẩm khác có nguy cơ bị hư hỏng. 

3. Thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, thanh toán nợ đến hạn, nghĩa vụ tài chính khác 

của người vắng mặt bằng tài sản của người đó theo quyết định của Tòa án. 

4. Giao lại tài sản cho người vắng mặt khi người này trở về và phải thông báo cho 

Tòa án biết; nếu có lỗi trong việc quản lý tài sản mà gây thiệt hại thì phải b i thường. 

Điều 67. Quyền của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú 

1. Quản lý tài sản của người vắng mặt. 

2. Trích một phần tài sản của người vắng mặt để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, 

nghĩa vụ thanh toán nợ đến hạn, nghĩa vụ tài chính khác của người vắng mặt. 

3. Được thanh toán các chi phí cần thiết trong việc quản lý tài sản của người vắng 

mặt. 

Điều 68. Tuyên bố mất tích 

1. Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện 

pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không 

có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có 

quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích. 

Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó  nếu 

không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên 

của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có 

tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin 

tức cuối cùng. 

2. Trường hợp vợ hoặc ch ng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án 

giải quyết cho ly hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. 

3. Quyết định của Tòa án tuyên bố một người mất tích phải được gửi cho Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người bị tuyên bố mất tích để ghi chú theo quy 

định của pháp luật về hộ tịch. 

Điều 69. Quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích 

Người đang quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú quy định tại Điều 65 

của Bộ luật này tiếp tục quản lý tài sản của người đó khi người đó bị Tòa án tuyên bố mất 

tích và có các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Bộ luật này. 

Trường hợp Tòa án giải quyết cho vợ hoặc ch ng của người bị tuyên bố mất tích ly 

hôn thì tài sản của người mất tích được giao cho con thành niên hoặc cha, mẹ của người 

mất tích quản lý; nếu không có những người này thì giao cho người thân thích của người 

mất tích quản lý; nếu không có người thân thích thì Tòa án chỉ định người khác quản lý 

tài sản. 

Điều 70. Huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất tích 

1. Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn 

sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra 

quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với người đó. 

2. Người bị tuyên bố mất tích trở về được nhận lại tài sản do người quản lý tài sản 

chuyển giao sau khi đã thanh toán chi phí quản lý. 

3. Trường hợp vợ hoặc ch ng của người bị tuyên bố mất tích đã được ly hôn thì dù 

người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống, quyết 

định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật. 
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4. Quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích phải được 

gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố mất tích để ghi chú theo 

quy định của pháp luật về hộ tịch. 

Điều 71. Tuyên bố chết 

1. Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố 

một người là đã chết trong trường hợp sau đây: 

a) Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp 

luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống; 

b) Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn 

không có tin tức xác thực là còn sống; 

c) Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm 

hoạ, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp 

luật có quy định khác; 

d) Biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống; thời hạn 

này được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 68 của Bộ luật này. 

2. Căn cứ vào các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Tòa án xác định ngày 

chết của người bị tuyên bố là đã chết. 

3. Quyết định của Tòa án tuyên bố một người là đã chết phải được gửi cho Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố là đã chết để ghi chú theo quy định của 

pháp luật về hộ tịch. 

Điều 72. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là 

đã chết 

1. Khi quyết định của Tòa án tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực pháp luật 

thì quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của người đó được giải 

quyết như đối với người đã chết. 

2. Quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết được giải quyết như đối 

với người đã chết; tài sản của người đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về 

thừa kế. 

Điều 73. Huỷ bỏ quyết định tuyên bố chết  

1. Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó 

còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa 

án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết. 

2. Quan hệ nhân thân của người bị tuyên bố là đã chết được khôi phục khi Tòa án ra 

quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết, trừ trường hợp sau đây: 

a) Vợ hoặc ch ng của người bị tuyên bố là đã chết đã được Tòa án cho ly hôn theo 

quy định tại khoản 2 Điều 68 của Bộ luật này thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực 

pháp luật; 

b) Vợ hoặc ch ng của người bị tuyên bố là đã chết đã kết hôn với người khác thì 

việc kết hôn đó vẫn có hiệu lực pháp luật. 

3. Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền yêu cầu những người đã nhận 

tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn. 

Trường hợp người thừa kế của người bị tuyên bố là đã chết biết người này còn sống 

mà cố tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế thì người đó phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã 

nhận, kể cả hoa lợi, lợi tức; nếu gây thiệt hại thì phải b i thường. 
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4. Quan hệ tài sản giữa vợ và ch ng được giải quyết theo quy định của Bộ luật này, 

Luật hôn nhân và gia đình. 

5. Quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết phải 

được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố là đã chết để ghi 

chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch. 

Chương IV 

PHÁP NHÂN 

Điều 74. Pháp nhân  

1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan; 

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này; 

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài 

sản của mình; 

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. 

2. Mọi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật 

có quy định khác. 

Điề    . Pháp nhân thương mại 

1. Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và 

lợi nhuận được chia cho các thành viên. 

2. Pháp nhân thương mại bao g m doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác. 

3. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại được thực hiện 

theo quy định của Bộ luật này, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

Điề    . Pháp nhân phi thương mại 

1. Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi 

nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên. 

2. Pháp nhân phi thương mại bao g m cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 

xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các 

tổ chức phi thương mại khác. 

3. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân phi thương mại được thực hiện 

theo quy định của Bộ luật này, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

Điề    . Điều lệ của pháp nhân 

1. Pháp nhân phải có điều lệ trong trường hợp pháp luật có quy định. 

2. Điều lệ của pháp nhân có những nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên gọi của pháp nhân; 

b) Mục đích và phạm vi hoạt động của pháp nhân; 

c) Trụ sở chính  chi nhánh, văn phòng đại diện, nếu có; 

d) Vốn điều lệ, nếu có; 

đ) Đại diện theo pháp luật của pháp nhân; 

e) Cơ cấu tổ chức; thể thức cử, bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, nhiệm vụ và 

quyền hạn của các chức danh của cơ quan điều hành và các cơ quan khác  

g) Điều kiện trở thành thành viên hoặc không còn là thành viên của pháp nhân, nếu 

là pháp nhân có thành viên; 
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h) Quyền, nghĩa vụ của các thành viên, nếu là pháp nhân có thành viên; 

i) Thể thức thông qua quyết định của pháp nhân; nguyên tắc giải quyết tranh chấp 

nội bộ; 

k) Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ; 

l) Ðiều kiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi hình thức, giải thể pháp 

nhân. 

Điều 78. Tên gọi của pháp nhân 

1. Pháp nhân phải có tên gọi bằng tiếng Việt. 

2. Tên gọi của pháp nhân phải thể hiện rõ loại hình tổ chức của pháp nhân và phân 

biệt với các pháp nhân khác trong cùng một lĩnh vực hoạt động. 

3. Pháp nhân phải sử dụng tên gọi của mình trong giao dịch dân sự. 

4. Tên gọi của pháp nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ. 

Điều 79. Trụ sở của pháp nhân 

1. Trụ sở của pháp nhân là nơi đặt cơ quan điều hành của pháp nhân. 

Trường hợp thay đổi trụ sở thì pháp nhân phải công bố công khai. 

2. Địa chỉ liên lạc của pháp nhân là địa chỉ trụ sở của pháp nhân. Pháp nhân có thể 

chọn nơi khác làm địa chỉ liên lạc. 

Điều 80. Quốc tịch của pháp nhân 

Pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam là pháp nhân Việt Nam. 

Điều 81. Tài sản của pháp nhân 

Tài sản của pháp nhân bao g m vốn góp của chủ sở hữu, sáng lập viên, thành viên 

của pháp nhân và tài sản khác mà pháp nhân được xác lập quyền sở hữu theo quy định 

của Bộ luật này, luật khác có liên quan. 

Điều 82. Thành lập, đăng ký pháp nhân 

1. Pháp nhân được thành lập theo sáng kiến của cá nhân, pháp nhân hoặc theo quyết 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Đăng k  pháp nhân bao g m đăng k  thành lập, đăng k  thay đổi và đăng k  

khác theo quy định của pháp luật. 

3. Việc đăng k  pháp nhân phải được công bố công khai. 

Điề   3. Cơ cấ  tổ chức của pháp nhân 

1. Pháp nhân phải có cơ quan điều hành. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ 

quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong 

quyết định thành lập pháp nhân. 

2. Pháp nhân có cơ quan khác theo quyết định của pháp nhân hoặc theo quy định 

của pháp luật. 

Điề    . Chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân 

1. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là 

pháp nhân. 

2. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp 

nhân. 

3. Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện trong phạm vi do pháp nhân giao, bảo 

vệ lợi ích của pháp nhân. 

4. Việc thành lập, chấm dứt chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân phải được 

đăng k  theo quy định của pháp luật và công bố công khai. 
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5. Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo uỷ 

quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được uỷ quyền. 

6. Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh, 

văn phòng đại diện xác lập, thực hiện. 

Điề    . Đại diện của pháp nhân 

Đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy 

quyền. Người đại diện của pháp nhân phải tuân theo quy định về đại diện tại Chương IX 

Phần này. 

Điề    . Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân 

1. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là khả năng của pháp nhân có các 

quyền, nghĩa vụ dân sự. 

Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật 

này, luật khác có liên quan quy định khác. 

2. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu pháp nhân phải đăng k  

hoạt động thì năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm ghi vào sổ 

đăng k . 

3. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân chấm dứt kể từ thời điểm chấm dứt 

pháp nhân. 

Điều 87. Trách nhiệm dân sự của pháp nhân 

1. Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự 

do người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh pháp nhân. 

Pháp nhân chịu trách nhiệm dân sự về nghĩa vụ do sáng lập viên hoặc đại diện của 

sáng lập viên xác lập, thực hiện để thành lập, đăng k  pháp nhân, trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác hoặc luật có quy định khác. 

2. Pháp nhân chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản của mình; không chịu trách 

nhiệm thay cho người của pháp nhân đối với nghĩa vụ dân sự do người của pháp nhân xác 

lập, thực hiện không nhân danh pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác. 

3. Người của pháp nhân không chịu trách nhiệm dân sự thay cho pháp nhân đối với 

nghĩa vụ dân sự do pháp nhân xác lập, thực hiện, trừ trường hợp luật có quy định khác. 

Điều 88. Hợp nhất pháp nhân 

1. Các pháp nhân có thể hợp nhất thành một pháp nhân mới. 

2. Sau khi hợp nhất, các pháp nhân cũ chấm dứt t n tại kể từ thời điểm pháp nhân 

mới được thành lập; quyền và nghĩa vụ dân sự của pháp nhân cũ được chuyển giao cho 

pháp nhân mới. 

Điều 89. Sáp nhập pháp nhân 

1. Một pháp nhân có thể được sáp nhập (sau đây gọi là pháp nhân được sáp nhập) 

vào một pháp nhân khác (sau đây gọi là pháp nhân sáp nhập). 

2. Sau khi sáp nhập, pháp nhân được sáp nhập chấm dứt t n tại; quyền và nghĩa vụ 

dân sự của pháp nhân được sáp nhập được chuyển giao cho pháp nhân sáp nhập. 

Điều 90. Chia pháp nhân 

1. Một pháp nhân có thể chia thành nhiều pháp nhân. 

2. Sau khi chia, pháp nhân bị chia chấm dứt t n tại; quyền, nghĩa vụ dân sự của 

pháp nhân bị chia được chuyển giao cho các pháp nhân mới. 

Điều 91. Tách pháp nhân 
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1. Một pháp nhân có thể tách thành nhiều pháp nhân. 

2. Sau khi tách, pháp nhân bị tách và pháp nhân được tách thực hiện quyền, nghĩa 

vụ dân sự của mình phù hợp với mục đích hoạt động. 

Điều 92. Chuyển đổi hình thức của pháp nhân 

1. Pháp nhân có thể được chuyển đổi hình thức thành pháp nhân khác. 

2. Sau khi chuyển đổi hình thức, pháp nhân được chuyển đổi chấm dứt t n tại kể từ 

thời điểm pháp nhân chuyển đổi được thành lập; pháp nhân chuyển đổi kế thừa quyền, 

nghĩa vụ dân sự của pháp nhân được chuyển đổi. 

Điều 93. Giải thể pháp nhân 

1. Pháp nhân giải thể trong trường hợp sau đây: 

a) Theo quy định của điều lệ; 

b) Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

c) Hết thời hạn hoạt động được ghi trong điều lệ hoặc trong quyết định của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền; 

d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Trước khi giải thể, pháp nhân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài sản. 

Điều 94. Thanh toán tài sản của pháp nhân bị giải thể 

1. Tài sản của pháp nhân bị giải thể được thanh toán theo thứ tự sau đây: 

a) Chi phí giải thể pháp nhân; 

b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với 

người lao động theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động 

theo thoả ước lao động tập thể và hợp đ ng lao động đã k  kết; 

c) Nợ thuế và các khoản nợ khác. 

2. Sau khi đã thanh toán hết chi phí giải thể pháp nhân và các khoản nợ, phần còn 

lại thuộc về chủ sở hữu pháp nhân, các thành viên góp vốn, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 3 Điều này hoặc pháp luật có quy định khác. 

3. Trường hợp quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã thanh toán hết chi phí giải thể và các 

khoản nợ quy định tại khoản 1 Điều này, tài sản còn lại được chuyển giao cho quỹ khác 

có cùng mục đích hoạt động. 

Trường hợp không có quỹ khác có cùng mục đích hoạt động nhận tài sản chuyển 

giao hoặc quỹ bị giải thể do hoạt động vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì 

tài sản của quỹ bị giải thể thuộc về Nhà nước. 

Điều 95. Phá sản pháp nhân 

Việc phá sản pháp nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản. 

Điều 96. Chấm dứt tồn tại pháp nhân 

1. Pháp nhân chấm dứt t n tại trong trường hợp sau đây: 

a) Hợp nhất, sáp nhập, chia, chuyển đổi hình thức, giải thể pháp nhân theo quy định 

tại các điều 88, 89, 90, 92 và 93 của Bộ luật này; 

b) Bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản. 

2. Pháp nhân chấm dứt t n tại kể từ thời điểm xóa tên trong sổ đăng k  pháp nhân 

hoặc từ thời điểm được xác định trong quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Khi pháp nhân chấm dứt t n tại, tài sản của pháp nhân được giải quyết theo quy 

định của Bộ luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Chương V 
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NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, CƠ   AN NHÀ 

NƯỚC Ở TR NG ƯƠNG, Ở ĐỊA PHƯƠNG TRONG   AN HỆ DÂN SỰ 

Điề  9 . Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ q an nhà nước ở 

tr ng ương, ở địa phương trong q an hệ dân sự 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở 

địa phương khi tham gia quan hệ dân sự thì bình đẳng với các chủ thể khác và chịu trách 

nhiệm dân sự theo quy định tại Điều 99 và Điều 100 của Bộ luật này. 

Điề  9 . Đại diện tham gia quan hệ dân sự 

Việc đại diện cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà 

nước ở trung ương, ở địa phương tham gia quan hệ dân sự được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan nhà 

nước. Việc đại diện thông qua cá nhân, pháp nhân khác chỉ được thực hiện trong các 

trường hợp và theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. 

Điều 99. Trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự 

1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, 

ở địa phương chịu trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự của mình bằng tài sản mà mình là đại 

diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, trừ trường hợp tài sản đã được chuyển giao cho 

pháp nhân theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Pháp nhân do Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước 

ở trung ương, ở địa phương thành lập không chịu trách nhiệm về nghĩa vụ phát sinh từ 

quan hệ dân sự của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở 

trung ương, ở địa phương. 

3. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, 

ở địa phương không chịu trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự của pháp nhân do mình thành 

lập, bao g m cả doanh nghiệp nhà nước, trừ trường hợp Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương bảo lãnh cho nghĩa vụ dân 

sự của pháp nhân này theo quy định của pháp luật. 

4. Cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương không chịu trách nhiệm về nghĩa 

vụ dân sự của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước khác ở 

trung ương, ở địa phương, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác. 

Điều 100. Trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, cơ q an nhà nước ở tr ng ương, ở địa phương trong q an hệ dân 

sự với một bên là nhà nước, pháp nhân, cá nhân nước ngoài 

1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, 

ở địa phương chịu trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự do mình xác lập với nhà nước, pháp 

nhân, cá nhân nước ngoài trong trường hợp sau đây: 

a) Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy 

định về việc từ bỏ quyền miễn trừ; 

b) Các bên trong quan hệ dân sự có thỏa thuận từ bỏ quyền miễn trừ; 

c) Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, 

ở địa phương từ bỏ quyền miễn trừ. 

2. Trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự của nhà nước, cơ quan nhà nước của nước ngoài 

khi tham gia quan hệ dân sự với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan 

nhà nước ở trung ương, ở địa phương, pháp nhân, cá nhân Việt Nam được áp dụng tương 

tự khoản 1 Điều này. 
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Chương VI 

HỘ GIA ĐÌNH, T  HỢP TÁC VÀ T  CHỨC KHÁC KHÔNG CÓ TƯ CÁCH 

PHÁP NHÂN TRONG   AN HỆ DÂN SỰ 

Điề   0 . Chủ thể trong q an hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình, tổ hợp 

tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân 

1. Trường hợp hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân 

tham gia quan hệ dân sự thì các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác 

không có tư cách pháp nhân là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự hoặc 

ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Việc ủy quyền 

phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Khi có sự thay đổi người 

đại diện thì phải thông báo cho bên tham gia quan hệ dân sự biết. 

Trường hợp thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách 

pháp nhân tham gia quan hệ dân sự không được các thành viên khác ủy quyền làm người 

đại diện thì thành viên đó là chủ thể của quan hệ dân sự do mình xác lập, thực hiện. 

2. Việc xác định chủ thể của quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình sử dụng 

đất được thực hiện theo quy định của Luật đất đai. 

Điều 102. Tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức 

khác không có tư cách pháp nhân 

1. Việc xác định tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, quyền, nghĩa vụ đối 

với tài sản này được xác định theo quy định tại Điều 212 của Bộ luật này. 

2. Việc xác định tài sản chung của các thành viên tổ hợp tác, quyền, nghĩa vụ đối 

với tài sản này được xác định theo quy định tại Điều 506 của Bộ luật này. 

3. Việc xác định tài sản chung của các thành viên của tổ chức khác không có tư 

cách pháp nhân, quyền, nghĩa vụ đối với tài sản này được xác định theo thỏa thuận của 

các thành viên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Điều 103. Trách nhiệm dân sự của thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức 

khác không có tư cách pháp nhân 

1. Nghĩa vụ dân sự phát sinh từ việc tham gia quan hệ dân sự của hộ gia đình, tổ 

hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân được bảo đảm thực hiện bằng tài sản 

chung của các thành viên. 

2. Trường hợp các thành viên không có hoặc không đủ tài sản chung để thực hiện 

nghĩa vụ chung thì người có quyền có thể yêu cầu các thành viên thực hiện nghĩa vụ theo 

quy định tại Điều 288 của Bộ luật này. 

3. Trường hợp các bên không có thỏa thuận, hợp đ ng hợp tác hoặc luật không có 

quy định khác thì các thành viên chịu trách nhiệm dân sự quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này theo phần tương ứng với phần đóng góp tài sản của mình, nếu không xác định 

được theo phần tương ứng thì xác định theo phần bằng nhau. 

Điều 104. Hậu quả pháp lý đối với giao dịch dân sự do thành viên không có 

quyền đại diện hoặc vượt quá phạm vi đại diện xác lập, thực hiện 

1. Trường hợp thành viên không có quyền đại diện mà xác lập, thực hiện giao dịch 

dân sự nhân danh các thành viên khác của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có 

tư cách pháp nhân hoặc người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện thì 

hậu quả pháp l  của giao dịch được áp dụng theo quy định tại các điều 130, 142 và 143 

của Bộ luật này. 
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2. Giao dịch dân sự do bên không có quyền đại diện hoặc vượt quá phạm vi đại diện 

xác lập, thực hiện mà gây thiệt hại cho thành viên khác của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ 

chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người thứ ba thì phải b i thường cho người 

bị thiệt hại. 

Chương VII 

TÀI SẢN 

Điề   0 . Tài sản 

1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. 

2. Tài sản bao g m bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài 

sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. 

Điề   0 . Đăng ký tài sản 

1. Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là bất động sản được đăng k  theo quy 

định của Bộ luật này và pháp luật về đăng k  tài sản. 

2. Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là động sản không phải đăng k , trừ 

trường hợp pháp luật về đăng k  tài sản có quy định khác. 

3. Việc đăng k  tài sản phải được công khai. 

Điều 107. Bất động sản và động sản 

1. Bất động sản bao g m: 

a) Đất đai  

b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai  

c) Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; 

d) Tài sản khác theo quy định của pháp luật. 

2. Động sản là những tài sản không phải là bất động sản. 

Điều 108. Tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai 

1. Tài sản hiện có là tài sản đã hình thành và chủ thể đã xác lập quyền sở hữu, 

quyền khác đối với tài sản trước hoặc tại thời điểm xác lập giao dịch. 

2. Tài sản hình thành trong tương lai bao g m: 

a) Tài sản chưa hình thành  

b) Tài sản đã hình thành nhưng chủ thể xác lập quyền sở hữu tài sản sau thời điểm 

xác lập giao dịch. 

Điều 109. Hoa lợi, lợi tức 

1. Hoa lợi là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại. 

2. Lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản. 

Điều 110. Vật chính và vật phụ 

1. Vật chính là vật độc lập, có thể khai thác công dụng theo tính năng. 

2. Vật phụ là vật trực tiếp phục vụ cho việc khai thác công dụng của vật chính, là 

một bộ phận của vật chính, nhưng có thể tách rời vật chính. 

3. Khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật chính thì phải chuyển giao cả vật phụ, trừ 

trường hợp có thoả thuận khác. 

Điều 111. Vật chia được và vật không chia được 

1. Vật chia được là vật khi bị phân chia vẫn giữ nguyên tính chất và tính năng sử 

dụng ban đầu. 

2. Vật không chia được là vật khi bị phân chia thì không giữ nguyên được tính chất 

và tính năng sử dụng ban đầu. 

Khi cần phân chia vật không chia được thì phải trị giá thành tiền để chia. 
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Điều 112. Vật tiêu hao và vật không tiêu hao 

1. Vật tiêu hao là vật khi đã qua một lần sử dụng thì mất đi hoặc không giữ được 

tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu. 

Vật tiêu hao không thể là đối tượng của hợp đ ng cho thuê hoặc hợp đ ng cho 

mượn. 

2. Vật không tiêu hao là vật khi đã qua sử dụng nhiều lần mà cơ bản vẫn giữ được 

tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu. 

Điều 113. Vật cùng loại và vật đặc định 

1. Vật cùng loại là những vật có cùng hình dáng, tính chất, tính năng sử dụng và xác 

định được bằng những đơn vị đo lường. 

Vật cùng loại có cùng chất lượng có thể thay thế cho nhau. 

2. Vật đặc định là vật phân biệt được với các vật khác bằng những đặc điểm riêng 

về ký hiệu, hình dáng, màu sắc, chất liệu, đặc tính, vị trí. 

Khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật đặc định thì phải giao đúng vật đó. 

Điều 114. Vật đồng bộ 

Vật đ ng bộ là vật g m các phần hoặc các bộ phận ăn khớp, liên hệ với nhau hợp 

thành chỉnh thể mà nếu thiếu một trong các phần, các bộ phận hoặc có phần hoặc bộ phận 

không đúng quy cách, chủng loại thì không sử dụng được hoặc giá trị sử dụng của vật đó 

bị giảm sút. 

Khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật đ ng bộ thì phải chuyển giao toàn bộ các 

phần hoặc các bộ phận hợp thành, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

Điều 115. Quyền tài sản 

Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao g m quyền tài sản đối với đối 

tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác. 

Chương VIII 

GIAO DỊCH DÂN SỰ 

Điề     . Giao dịch dân sự 

Giao dịch dân sự là hợp đ ng hoặc hành vi pháp l  đơn phương làm phát sinh, thay 

đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. 

Điề     . Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự 

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao 

dịch dân sự được xác lập; 

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện; 

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, 

không trái đạo đức xã hội. 

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự 

trong trường hợp luật có quy định. 

Điều 118. Mục đích của giao dịch dân sự 

Mục đích của giao dịch dân sự là lợi ích mà chủ thể mong muốn đạt được khi xác 

lập giao dịch đó. 

Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự 

1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ 

thể. 
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Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu 

theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản. 

2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có 

công chứng, chứng thực, đăng k  thì phải tuân theo quy định đó. 

Điều 120. Giao dịch dân sự có điều kiện 

1. Trường hợp các bên có thỏa thuận về điều kiện phát sinh hoặc hủy bỏ giao dịch 

dân sự thì khi điều kiện đó xảy ra, giao dịch dân sự phát sinh hoặc hủy bỏ. 

2. Trường hợp điều kiện làm phát sinh hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự không thể xảy 

ra được do hành vi cố ý cản trở trực tiếp hoặc gián tiếp của một bên thì coi như điều kiện 

đó đã xảy ra  trường hợp có sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của một bên cố ý thúc 

đẩy cho điều kiện xảy ra thì coi như điều kiện đó không xảy ra. 

Điều 121. Giải thích giao dịch dân sự 

1. Giao dịch dân sự có nội dung không rõ ràng, khó hiểu, được hiểu theo nhiều 

nghĩa khác nhau và không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này thì việc giải thích giao 

dịch dân sự đó được thực hiện theo thứ tự sau đây: 

a) Theo   chí đích thực của các bên khi xác lập giao dịch; 

b) Theo nghĩa phù hợp với mục đích của giao dịch; 

c) Theo tập quán nơi giao dịch được xác lập. 

2. Việc giải thích hợp đ ng được thực hiện theo quy định tại Điều 404 của Bộ luật 

này; việc giải thích nội dung di chúc được thực hiện theo quy định tại Điều 648 của Bộ 

luật này. 

Điều 122. Giao dịch dân sự vô hiệu 

Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được quy định tại Điều 117 của 

Bộ luật này thì vô hiệu, trừ trường hợp Bộ luật này có quy định khác. 

Điều 123. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức 

xã hội 

Giao dịch dân sự có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã 

hội thì vô hiệu. 

Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện 

những hành vi nhất định. 

Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được 

cộng đ ng thừa nhận và tôn trọng. 

Điều 124. Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo 

1. Khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao 

dịch dân sự khác thì giao dịch dân sự giả tạo vô hiệu, còn giao dịch dân sự bị che giấu vẫn 

có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch đó cũng vô hiệu theo quy định của Bộ luật này hoặc 

luật khác có liên quan. 

2. Trường hợp xác lập giao dịch dân sự giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người 

thứ ba thì giao dịch dân sự đó vô hiệu. 

Điều 125. Giao dịch dân sự vô hiệ  do người chưa thành niên, người mất năng 

lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị 

hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện 

1. Khi giao dịch dân sự do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân 

sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người bị hạn chế năng lực 

hành vi dân sự xác lập, thực hiện thì theo yêu cầu của người đại diện của người đó, Tòa 
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án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu nếu theo quy định của pháp luật giao dịch này phải do 

người đại diện của họ xác lập, thực hiện hoặc đ ng ý, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều này. 

2. Giao dịch dân sự của người quy định tại khoản 1 Điều này không bị vô hiệu trong 

trường hợp sau đây: 

a) Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự 

nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người đó  

b) Giao dịch dân sự chỉ làm phát sinh quyền hoặc chỉ miễn trừ nghĩa vụ cho người 

chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự với người đã xác lập, thực 

hiện giao dịch với họ; 

c) Giao dịch dân sự được người xác lập giao dịch thừa nhận hiệu lực sau khi đã 

thành niên hoặc sau khi khôi phục năng lực hành vi dân sự. 

Điều 126. Giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn 

1. Trường hợp giao dịch dân sự được xác lập có sự nhầm lẫn làm cho một bên hoặc 

các bên không đạt được mục đích của việc xác lập giao dịch thì bên bị nhầm lẫn có quyền 

yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều này. 

2. Giao dịch dân sự được xác lập có sự nhầm lẫn không vô hiệu trong trường hợp 

mục đích xác lập giao dịch dân sự của các bên đã đạt được hoặc các bên có thể khắc phục 

ngay được sự nhầm lẫn làm cho mục đích của việc xác lập giao dịch dân sự vẫn đạt được. 

Điều 127. Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép 

Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa, cưỡng ép thì có 

quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu. 

Lừa dối trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba 

nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của 

giao dịch dân sự nên đã xác lập giao dịch đó. 

Đe dọa, cưỡng ép trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc người 

thứ ba làm cho bên kia buộc phải thực hiện giao dịch dân sự nhằm tránh thiệt hại về tính 

mạng, sức khoẻ, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của mình hoặc của người thân thích 

của mình. 

Điều 128. Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm 

chủ được hành vi của mình 

Người có năng lực hành vi dân sự nhưng đã xác lập giao dịch vào đúng thời điểm 

không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình thì có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố 

giao dịch dân sự đó là vô hiệu. 

Điều 129. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ q y định về hình thức 

Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, 

trừ trường hợp sau đây: 

1. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn 

bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần 

ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết 

định công nhận hiệu lực của giao dịch đó  

2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc 

về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba 
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nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định 

công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện 

việc công chứng, chứng thực. 

Điều 130. Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần 

Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần khi một phần nội dung của giao dịch dân sự vô 

hiệu nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của giao dịch. 

Điều 131. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu 

1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa 

vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập. 

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn 

trả cho nhau những gì đã nhận. 

Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả. 

3. Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi 

tức đó. 

4. Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải b i thường. 

5. Việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân 

thân do Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định. 

Điều 132. Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu 

1. Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu quy định tại các điều 

125, 126, 127, 128 và 129 của Bộ luật này là 02 năm, kể từ ngày: 

a) Người đại diện của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi 

dân sự biết hoặc phải biết người được đại diện tự mình xác lập, thực hiện giao dịch; 

b) Người bị nhầm lẫn, bị lừa dối biết hoặc phải biết giao dịch được xác lập do bị 

nhầm lẫn, do bị lừa dối; 

c) Người có hành vi đe dọa, cưỡng ép chấm dứt hành vi đe dọa, cưỡng ép; 

d) Người không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình xác lập giao dịch; 

đ) Giao dịch dân sự được xác lập trong trường hợp giao dịch dân sự không tuân thủ 

quy định về hình thức. 

2. Hết thời hiệu quy định tại khoản 1 Điều này mà không có yêu cầu tuyên bố giao 

dịch dân sự vô hiệu thì giao dịch dân sự có hiệu lực. 

3. Đối với giao dịch dân sự quy định tại Điều 123 và Điều 124 của Bộ luật này thì 

thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu không bị hạn chế. 

Điều 133. Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô 

hiệu 

1. Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng đối tượng của giao dịch là tài sản 

không phải đăng k  đã được chuyển giao cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch được 

xác lập, thực hiện với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại Điều 167 

của Bộ luật này. 

2. Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng k  tại cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho 

người thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng k  đó mà xác lập, thực hiện 

giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu. 

Trường hợp tài sản phải đăng k  mà chưa được đăng k  tại cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền thì giao dịch dân sự với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba 
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ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền hoặc 

giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là 

chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó chủ thể này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, 

quyết định bị huỷ, sửa. 

3. Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba ngay tình, nếu giao 

dịch dân sự với người này không bị vô hiệu theo quy định tại khoản 2 Điều này nhưng có 

quyền khởi kiện, yêu cầu chủ thể có lỗi dẫn đến việc giao dịch được xác lập với người thứ 

ba phải hoàn trả những chi phí hợp lý và b i thường thiệt hại. 

Chương IX 

ĐẠI DIỆN 

Điề   3 . Đại diện 

1. Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân 

danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại 

diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. 

2. Cá nhân, pháp nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người 

đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ 

phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó. 

3. Trường hợp pháp luật quy định thì người đại diện phải có năng lực pháp luật dân 

sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện. 

Điề   3 . Căn cứ xác lập quyền đại diện 

Quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại 

diện (sau đây gọi là đại diện theo ủy quyền); theo quyết định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật (sau đây gọi 

chung là đại diện theo pháp luật). 

Điề   3 . Đại diện theo pháp luật của cá nhân 

1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên. 

2. Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án 

chỉ định. 

3. Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện 

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

Điề   3 . Đại diện theo pháp luật của pháp nhân 

1. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bao g m: 

a) Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ; 

b) Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật; 

c) Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án. 

2. Một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và mỗi người đại 

diện có quyền đại diện cho pháp nhân theo quy định tại Điều 140 và Điều 141 của Bộ luật 

này. 

Điều 138. Đại diện theo ủy quyền 

1. Cá nhân, pháp nhân có thể uỷ quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực 

hiện giao dịch dân sự. 

2. Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân 

có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện 
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giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ 

chức khác không có tư cách pháp nhân. 

3. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện 

theo uỷ quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ 

mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện. 

Điều 139. Hậu quả pháp lý của hành vi đại diện 

1. Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện với người thứ ba phù hợp 

với phạm vi đại diện làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện. 

2. Người đại diện có quyền xác lập, thực hiện hành vi cần thiết để đạt được mục 

đích của việc đại diện. 

3. Trường hợp người đại diện biết hoặc phải biết việc xác lập hành vi đại diện là do 

bị nhầm lẫn, bị lừa dối, bị đe dọa, cưỡng ép mà vẫn xác lập, thực hiện hành vi thì không 

làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người được 

đại diện biết hoặc phải biết về việc này mà không phản đối. 

Điều 140. Thời hạn đại diện 

1. Thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền, theo quyết định của cơ 

quan có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp không xác định được thời hạn đại diện theo quy định tại khoản 1 

Điều này thì thời hạn đại diện được xác định như sau: 

a) Nếu quyền đại diện được xác định theo giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại 

diện được tính đến thời điểm chấm dứt giao dịch dân sự đó  

b) Nếu quyền đại diện không được xác định với giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn 

đại diện là 01 năm, kể từ thời điểm phát sinh quyền đại diện. 

3. Đại diện theo ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

a) Theo thỏa thuận; 

b) Thời hạn ủy quyền đã hết; 

c) Công việc được uỷ quyền đã hoàn thành  

d) Người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt thực hiện việc 

ủy quyền; 

đ) Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết  người được đại diện, người 

đại diện là pháp nhân chấm dứt t n tại; 

e) Người đại diện không còn đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 134 của Bộ 

luật này; 

g) Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được. 

4. Đại diện theo pháp luật chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

a) Người được đại diện là cá nhân đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã 

được khôi phục; 

b) Người được đại diện là cá nhân chết; 

c) Người được đại diện là pháp nhân chấm dứt t n tại; 

d) Căn cứ khác theo quy định của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan. 

Điều 141. Phạm vi đại diện 

1. Người đại diện chỉ được xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại 

diện theo căn cứ sau đây: 

a) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền; 

b) Điều lệ của pháp nhân; 



373 

 

c) Nội dung ủy quyền; 

d) Quy định khác của pháp luật. 

2. Trường hợp không xác định được cụ thể phạm vi đại diện theo quy định tại 

khoản 1 Điều này thì người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao 

dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

3. Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác 

nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch 

dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

4. Người đại diện phải thông báo cho bên giao dịch biết về phạm vi đại diện của 

mình. 

Điều 142. Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác 

lập, thực hiện 

1. Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm 

phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ một trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Người được đại diện đã công nhận giao dịch; 

b) Người được đại diện biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý; 

c) Người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc 

không thể biết về việc người đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với mình không có 

quyền đại diện. 

2. Trường hợp giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực 

hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện thì người không có 

quyền đại diện vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình, trừ 

trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện mà 

vẫn giao dịch. 

3. Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện có quyền đơn phương 

chấm dứt thực hiện hoặc huỷ bỏ giao dịch dân sự đã xác lập và yêu cầu b i thường thiệt 

hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện mà vẫn 

giao dịch hoặc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 

4. Trường hợp người không có quyền đại diện và người đã giao dịch cố ý xác lập, 

thực hiện giao dịch dân sự mà gây thiệt hại cho người được đại diện thì phải chịu trách 

nhiệm liên đới b i thường thiệt hại. 

Điều 143. Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện 

vượt quá phạm vi đại diện 

1. Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện 

không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch 

được thực hiện vượt quá phạm vi đại diện, trừ một trong các trường hợp sau đây: 

a) Người được đại diện đ ng ý; 

b) Người được đại diện biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý; 

c) Người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc 

không thể biết về việc người đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với mình vượt quá 

phạm vi đại diện. 

2. Trường hợp giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm 

vi đại diện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần 
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giao dịch được xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện thì người đại diện phải thực 

hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình về phần giao dịch vượt quá phạm vi 

đại diện, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi 

đại diện mà vẫn giao dịch. 

3. Người đã giao dịch với người đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện 

hoặc huỷ bỏ giao dịch dân sự đối với phần vượt quá phạm vi đại diện hoặc toàn bộ giao 

dịch dân sự và yêu cầu b i thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết 

về việc vượt quá phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch hoặc trường hợp quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều này. 

4. Trường hợp người đại diện và người giao dịch với người đại diện cố ý xác lập, 

thực hiện giao dịch dân sự vượt quá phạm vi đại diện mà gây thiệt hại cho người được đại 

diện thì phải chịu trách nhiệm liên đới b i thường thiệt hại. 

Chương X 

THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆ  

Mục   

THỜI HẠN 

Điề     . Thời hạn 

1. Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm 

khác. 

2. Thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng 

một sự kiện có thể sẽ xảy ra. 

Điề     . Áp dụng cách tính thời hạn 

1. Cách tính thời hạn được áp dụng theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp 

có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

2. Thời hạn được tính theo dương lịch, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

Điề     .   y định về thời hạn, thời điểm tính thời hạn 

1. Trường hợp các bên có thoả thuận về thời hạn là một năm, nửa năm, một tháng, 

nửa tháng, một tuần, một ngày, một giờ, một phút mà khoảng thời gian diễn ra không liền 

nhau thì thời hạn đó được tính như sau: 

a) Một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày  

b) Nửa năm là sáu tháng  

c) Một tháng là ba mươi ngày  

d) Nửa tháng là mười lăm ngày  

đ)  ột tuần là bảy ngày; 

e) Một ngày là hai mươi tư giờ; 

g) Một giờ là sáu mươi phút  

h) Một phút là sáu mươi giây. 

2. Trường hợp các bên thoả thuận về thời điểm đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng thì 

thời điểm đó được quy định như sau: 

a) Đầu tháng là ngày đầu tiên của tháng; 

b) Giữa tháng là ngày thứ mười lăm của tháng; 

c) Cuối tháng là ngày cuối cùng của tháng. 

3. Trường hợp các bên thoả thuận về thời điểm đầu năm, giữa năm, cuối năm thì 

thời điểm đó được quy định như sau: 

a) Đầu năm là ngày đầu tiên của tháng một; 
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b) Giữa năm là ngày cuối cùng của tháng sáu; 

c) Cuối năm là ngày cuối cùng của tháng mười hai. 

Điều 147. Thời điểm bắt đầu thời hạn 

1. Khi thời hạn được xác định bằng phút, giờ thì thời hạn được bắt đầu từ thời điểm 

đã xác định. 

2. Khi thời hạn được xác định bằng ngày, tuần, tháng, năm thì ngày đầu tiên của 

thời hạn không được tính mà tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày được xác định. 

3. Khi thời hạn bắt đầu bằng một sự kiện thì ngày xảy ra sự kiện không được tính 

mà tính từ ngày tiếp theo liền kề của ngày xảy ra sự kiện đó. 

Điều 148. Kết thúc thời hạn 

1. Khi thời hạn tính bằng ngày thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày cuối 

cùng của thời hạn. 

2. Khi thời hạn tính bằng tuần thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày 

tương ứng của tuần cuối cùng của thời hạn. 

3. Khi thời hạn tính bằng tháng thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày 

tương ứng của tháng cuối cùng của thời hạn; nếu tháng kết thúc thời hạn không có ngày 

tương ứng thì thời hạn kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng đó. 

4. Khi thời hạn tính bằng năm thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày, 

tháng tương ứng của năm cuối cùng của thời hạn. 

5. Khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời 

hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó. 

6. Thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn vào lúc hai mươi tư giờ của ngày 

đó. 

Mục 2 

THỜI HIỆ  

Điề    9. Thời hiệ  

1. Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh 

hậu quả pháp l  đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định. 

Thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan. 

2. Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một 

bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ 

thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ, việc. 

Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, 

trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ. 

Điều 150. Các loại thời hiệu 

1. Thời hiệu hưởng quyền dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể 

được hưởng quyền dân sự. 

2. Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì 

người có nghĩa vụ dân sự được miễn việc thực hiện nghĩa vụ. 

3. Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa 

án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn 

đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện. 

4. Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền yêu 

cầu Tòa án giải quyết việc dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp 
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nhân, lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền 

yêu cầu. 

Điều 151. Cách tính thời hiệu 

Thời hiệu được tính từ thời điểm bắt đầu ngày đầu tiên của thời hiệu và chấm dứt 

tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hiệu. 

Điều 152. Hiệu lực của thời hiệ  hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân 

sự 

Trường hợp pháp luật quy định cho các chủ thể được hưởng quyền dân sự hoặc 

được miễn trừ nghĩa vụ dân sự theo thời hiệu thì chỉ sau khi thời hiệu đó kết thúc, việc 

hưởng quyền dân sự hoặc miễn trừ nghĩa vụ dân sự mới có hiệu lực. 

Điều 153. Tính liên tục của thời hiệ  hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ 

dân sự 

1. Thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự có tính liên tục từ khi 

bắt đầu cho đến khi kết thúc; nếu có sự kiện làm gián đoạn thì thời hiệu phải được tính lại 

từ đầu, sau khi sự kiện làm gián đoạn chấm dứt. 

2. Thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự bị gián đoạn khi có một 

trong các sự kiện sau đây: 

a) Có sự giải quyết bằng một quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền đối với quyền, nghĩa vụ dân sự đang được áp dụng thời hiệu; 

b) Quyền, nghĩa vụ dân sự đang được áp dụng thời hiệu mà bị người có quyền, 

nghĩa vụ liên quan tranh chấp và đã được giải quyết bằng một bản án, quyết định có hiệu 

lực pháp luật của Tòa án. 

3. Thời hiệu cũng được tính liên tục trong trường hợp việc hưởng quyền dân sự, 

miễn trừ nghĩa vụ dân sự được chuyển giao hợp pháp cho người khác. 

Điều 154. Bắt đầu thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải 

quyết việc dân sự 

1. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết 

hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật 

có quy định khác. 

2. Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự được tính từ ngày phát sinh quyền yêu 

cầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Điều 155. Không áp dụng thời hiệu khởi kiện 

Thời hiệu khởi kiện không áp dụng trong trường hợp sau đây: 

1. Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản; 

2. Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan 

quy định khác; 

3. Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai  

4. Trường hợp khác do luật quy định. 

Điều 156. Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu 

yêu cầu giải quyết việc dân sự 

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải 

quyết việc dân sự là khoảng thời gian xảy ra một trong các sự kiện sau đây: 

1. Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi 

kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu. 
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Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước 

được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả 

năng cho phép. 

Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho 

người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình 

bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình; 

2. Chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện, người có 

quyền yêu cầu là người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chưa có 

người đại diện khác thay thế trong trường hợp sau đây: 

a) Người đại diện chết nếu là cá nhân, chấm dứt t n tại nếu là pháp nhân; 

b) Người đại diện vì l  do chính đáng mà không thể tiếp tục đại diện được. 

Điều 157. Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự 

1. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại trong trường hợp sau đây: 

a) Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với 

người khởi kiện; 

b) Bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối 

với người khởi kiện; 

c) Các bên đã tự hoà giải với nhau. 

2. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra 

sự kiện quy định tại khoản 1 Điều này. 

Phần thứ hai 

  YỀN SỞ HỮ  VÀ   YỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN 

Chương XI 

  Y ĐỊNH CHUNG 

Mục   

NG YÊN TẮC XÁC LẬP, THỰC HIỆN   YỀN SỞ HỮ ,   YỀN KHÁC ĐỐI 

VỚI TÀI SẢN 

Điều 158. Quyền sở hữu 

Quyền sở hữu bao g m quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản 

của chủ sở hữu theo quy định của luật. 

Điều 159. Quyền khác đối với tài sản 

1. Quyền khác đối với tài sản là quyền của chủ thể trực tiếp nắm giữ, chi phối tài 

sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác. 

2. Quyền khác đối với tài sản bao g m: 

a) Quyền đối với bất động sản liền kề; 

b) Quyền hưởng dụng; 

c) Quyền bề mặt. 

Điều 160. Nguyên tắc xác lập, thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài 

sản 

1. Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản được xác lập, thực hiện trong trường 

hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định. 
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Quyền khác đối với tài sản vẫn có hiệu lực trong trường hợp quyền sở hữu được 

chuyển giao, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. 

2. Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản nhưng 

không được trái với quy định của luật, gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc 

gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. 

3. Chủ thể có quyền khác đối với tài sản được thực hiện mọi hành vi trong phạm vi 

quyền được quy định tại Bộ luật này, luật khác có liên quan nhưng không được gây thiệt 

hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích 

hợp pháp của chủ sở hữu tài sản hoặc của người khác. 

Điều 161. Thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản 

1. Thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thực hiện theo quy 

định của Bộ luật này, luật khác có liên quan  trường hợp luật không có quy định thì thực 

hiện theo thỏa thuận của các bên  trường hợp luật không quy định và các bên không có 

thỏa thuận thì thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là thời điểm tài 

sản được chuyển giao. 

Thời điểm tài sản được chuyển giao là thời điểm bên có quyền hoặc người đại diện 

hợp pháp của họ chiếm hữu tài sản. 

2. Trường hợp tài sản chưa được chuyển giao mà phát sinh hoa lợi, lợi tức thì hoa 

lợi, lợi tức thuộc về bên có tài sản chuyển giao, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 162. Chịu rủi ro về tài sản 

1. Chủ sở hữu phải chịu rủi ro về tài sản thuộc sở hữu của mình, trừ trường hợp có 

thoả thuận khác hoặc Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. 

2. Chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải chịu rủi ro về tài sản trong phạm vi 

quyền của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác với chủ sở hữu tài sản hoặc Bộ luật 

này, luật khác có liên quan quy định khác. 

Mục 2 

BẢO VỆ   YỀN SỞ HỮ ,   YỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN 

Điề    3. Bảo vệ q yền sở hữ , q yền khác đối với tài sản 

1. Không ai có thể bị hạn chế, bị tước đoạt trái luật quyền sở hữu, quyền khác đối 

với tài sản. 

2. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, 

tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có b i 

thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường. 

Điều 164. Biện pháp bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản 

1. Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền tự bảo vệ, ngăn chặn 

bất kỳ người nào có hành vi xâm phạm quyền của mình bằng những biện pháp không trái 

với quy định của pháp luật. 

2. Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền yêu cầu Tòa án, cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền khác buộc người có hành vi xâm phạm quyền phải trả lại 

tài sản, chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật việc thực hiện quyền sở hữu, quyền khác 

đối với tài sản và yêu cầu b i thường thiệt hại. 

Điều 165. Chiếm hữ  có căn cứ pháp luật 

1. Chiếm hữu có căn cứ pháp luật là việc chiếm hữu tài sản trong trường hợp sau 

đây: 

a) Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản; 
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b) Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản; 

c) Người được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự phù hợp 

với quy định của pháp luật; 

d) Người phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản không xác định được ai là chủ sở 

hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm phù hợp với điều 

kiện theo quy định của Bộ luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan; 

đ) Người phát hiện và giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi dưới nước bị thất lạc phù hợp 

với điều kiện theo quy định của Bộ luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan; 

e) Trường hợp khác do pháp luật quy định. 

2. Việc chiếm hữu tài sản không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này là 

chiếm hữu không có căn cứ pháp luật. 

Điều 166. Quyền đòi lại tài sản 

1. Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền đòi lại tài sản từ 

người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp 

luật. 

2. Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ sự chiếm hữu của chủ thể đang có 

quyền khác đối với tài sản đó. 

Điều 167. Quyền đòi lại động sản không phải đăng ký q yền sở hữu từ người 

chiếm hữu ngay tình 

Chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản không phải đăng k  quyền sở hữu từ người 

chiếm hữu ngay tình trong trường hợp người chiếm hữu ngay tình có được động sản này 

thông qua hợp đ ng không có đền bù với người không có quyền định đoạt tài sản  trường 

hợp hợp đ ng này là hợp đ ng có đền bù thì chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản nếu 

động sản đó bị lấy cắp, bị mất hoặc trường hợp khác bị chiếm hữu ngoài ý chí của chủ sở 

hữu. 

Điều 168. Quyền đòi lại động sản phải đăng ký q yền sở hữu hoặc bất động 

sản từ người chiếm hữu ngay tình 

Chủ sở hữu được đòi lại động sản phải đăng k  quyền sở hữu hoặc bất động sản từ 

người chiếm hữu ngay tình, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 133 của Bộ luật 

này. 

Điều 169. Quyền yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật đối với việc 

thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản 

Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản, chủ thể có quyền yêu cầu 

người có hành vi cản trở trái pháp luật phải chấm dứt hành vi đó hoặc có quyền yêu cầu 

Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác buộc người đó chấm dứt hành vi vi phạm. 

Điều 170. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại 

Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền yêu cầu người có hành 

vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản b i thường thiệt hại. 

Mục 3 

GIỚI HẠN   YỀN SỞ HỮ ,   YỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN 

Điề     .   yền và nghĩa vụ của chủ sở hữ , chủ thể có q yền khác đối với tài 

sản trong trường hợp xảy ra tình thế cấp thiết 

1. Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế 

đe dọa trực tiếp lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác 
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mà không còn cách nào khác là phải có hành động gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần 

ngăn chặn. 

2. Trong tình thế cấp thiết, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản không 

được cản trở người khác dùng tài sản của mình hoặc cản trở người khác gây thiệt hại đối 

với tài sản đó để ngăn chặn, làm giảm mối nguy hiểm hoặc thiệt hại lớn hơn có nguy cơ 

xảy ra. 

3. Gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là hành vi xâm phạm quyền sở 

hữu, quyền khác đối với tài sản. Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản bị thiệt 

hại trong tình thế cấp thiết được b i thường thiệt hại theo quy định tại Điều 595 của Bộ 

luật này. 

Điề    2. Nghĩa vụ bảo vệ môi trường 

Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thì chủ thể phải tuân theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; nếu làm ô nhiễm môi trường thì phải chấm 

dứt hành vi gây ô nhiễm, thực hiện các biện pháp để khắc phục hậu quả và b i thường 

thiệt hại. 

Điề    3. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội 

Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thì chủ thể phải tôn trọng, 

bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không được lạm dụng quyền để gây mất trật tự, an toàn xã 

hội, làm thiệt hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp 

của người khác. 

Điề     . Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng 

Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải 

tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, 

khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi 

ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền kề 

và xung quanh. 

Điều 175. Ranh giới giữa các bất động sản 

1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thoả thuận hoặc theo 

quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã t n tại từ 

30 năm trở lên mà không có tranh chấp. 

Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là 

kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới 

chung. 

2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng 

từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh 

hưởng đến việc sử dụng đất của người khác. 

Người sử dụng đất chỉ được tr ng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất 

thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây 

vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thoả 

thuận khác. 

Điều 176. Mốc giới ngăn cách các bất động sản 

1. Chủ sở hữu bất động sản chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, tr ng cây, xây tường 

ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình. 



381 

 

2. Các chủ sở hữu bất động sản liền kề có thể thoả thuận với nhau về việc dựng cột 

mốc, hàng rào, tr ng cây, xây tường ngăn trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa 

các bất động sản; những vật mốc giới này là sở hữu chung của các chủ thể đó. 

Trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ 

sở hữu bất động sản liền kề đ ng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để 

xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thoả thuận khác; nếu chủ sở hữu bất 

động sản liền kề không đ ng   mà có l  do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, 

hàng rào, tr ng cây, xây tường ngăn phải dỡ bỏ. 

3. Đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất động sản liền kề không 

được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp 

được chủ sở hữu bất động sản liền kề đ ng ý. 

Trường hợp nhà xây riêng biệt nhưng tường sát liền nhau thì chủ sở hữu cũng chỉ 

được đục tường, đặt kết cấu xây dựng đến giới hạn ngăn cách tường của mình. 

Đối với cây là mốc giới chung, các bên đều có nghĩa vụ bảo vệ; hoa lợi thu được từ 

cây được chia đều, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

Điều 177. Bảo đảm an toàn trong trường hợp cây cối, công trình có ng y cơ 

gây thiệt hại 

1. Trường hợp cây cối, công trình xây dựng có nguy cơ sập đổ xuống bất động sản 

liền kề và xung quanh thì chủ sở hữu tài sản thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, chặt 

cây, sửa chữa hoặc dỡ bỏ công trình xây dựng đó theo yêu cầu của chủ sở hữu bất động 

sản liền kề và xung quanh hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu 

không tự nguyện thực hiện thì chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh có quyền 

yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho chặt cây, phá dỡ. Chi phí chặt cây, phá dỡ 

do chủ sở hữu cây cối, công trình xây dựng chịu. 

2. Khi đào giếng, đào ao hoặc xây dựng công trình dưới mặt đất, chủ sở hữu công 

trình phải đào, xây cách mốc giới một khoảng cách do pháp luật về xây dựng quy định. 

Khi xây dựng công trình vệ sinh, kho chứa chất độc hại và các công trình khác mà 

việc sử dụng có khả năng gây ô nhiễm môi trường thì chủ sở hữu tài sản đó phải xây cách 

mốc giới một khoảng cách và ở vị trí hợp lý, phải bảo đảm vệ sinh, an toàn và không làm 

ảnh hưởng đến chủ sở hữu bất động sản khác. 

3. Trường hợp gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì chủ sở hữu cây cối, công trình phải b i thường. 

Điều 178. Trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề 

1. Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối 

diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

2. Mặt dưới mái che trên cửa ra vào, mặt dưới mái che cửa sổ quay ra đường đi 

chung phải cách mặt đất từ 2,5 mét trở lên. 

Chương XII 

CHIẾM HỮ  

Điề    9. Khái niệm chiếm hữ  

1. Chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản một cách trực tiếp hoặc gián 

tiếp như chủ thể có quyền đối với tài sản. 

2. Chiếm hữu bao g m chiếm hữu của chủ sở hữu và chiếm hữu của người không 

phải là chủ sở hữu. 
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Việc chiếm hữu của người không phải là chủ sở hữu không thể là căn cứ xác lập 

quyền sở hữu, trừ trường hợp quy định tại các điều 228, 229, 230, 231, 232, 233 và 236 

của Bộ luật này. 

Điều 180. Chiếm hữu ngay tình 

Chiếm hữu ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng 

mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu. 

Điều 181. Chiếm hữu không ngay tình 

Chiếm hữu không ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết hoặc phải 

biết rằng mình không có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu. 

Điều 182. Chiếm hữu liên tục 

1. Chiếm hữu liên tục là việc chiếm hữu được thực hiện trong một khoảng thời gian 

mà không có tranh chấp về quyền đối với tài sản đó hoặc có tranh chấp nhưng chưa được 

giải quyết bằng một bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền khác, kể cả khi tài sản được giao cho người khác chiếm hữu. 

2. Việc chiếm hữu không liên tục không được coi là căn cứ để suy đoán về tình 

trạng và quyền của người chiếm hữu được quy định tại Điều 184 của Bộ luật này. 

Điều 183. Chiếm hữu công khai 

1. Chiếm hữu công khai là việc chiếm hữu được thực hiện một cách minh bạch, 

không giấu giếm; tài sản đang chiếm hữu được sử dụng theo tính năng, công dụng và 

được người chiếm hữu bảo quản, giữ gìn như tài sản của chính mình. 

2. Việc chiếm hữu không công khai không được coi là căn cứ để suy đoán về tình 

trạng và quyền của người chiếm hữu được quy định tại Điều 184 của Bộ luật này. 

Điề     . S y đoán về tình trạng và quyền của người chiếm hữu 

1. Người chiếm hữu được suy đoán là ngay tình  người nào cho rằng người chiếm 

hữu không ngay tình thì phải chứng minh. 

2. Trường hợp có tranh chấp về quyền đối với tài sản thì người chiếm hữu được suy 

đoán là người có quyền đó. Người có tranh chấp với người chiếm hữu phải chứng minh 

về việc người chiếm hữu không có quyền. 

3. Người chiếm hữu ngay tình, liên tục, công khai được áp dụng thời hiệu hưởng 

quyền và được hưởng hoa lợi, lợi tức mà tài sản mang lại theo quy định của Bộ luật này 

và luật khác có liên quan. 

Điều 185. Bảo vệ việc chiếm hữu 

Trường hợp việc chiếm hữu bị người khác xâm phạm thì người chiếm hữu có quyền 

yêu cầu người có hành vi xâm phạm phải chấm dứt hành vi, khôi phục tình trạng ban đầu, 

trả lại tài sản và b i thường thiệt hại hoặc yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền khác buộc người đó chấm dứt hành vi, khôi phục tình trạng ban đầu, trả lại tài sản 

và b i thường thiệt hại. 

Chương XIII 

  YỀN SỞ HỮ  

Mục   

NỘI D NG   YỀN SỞ HỮ  

Tiể  mục   

  YỀN CHIẾM HỮ  

Điều 186. Quyền chiếm hữu của chủ sở hữu 
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Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, chi phối 

tài sản của mình nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội. 

Điều 187. Quyền chiếm hữu của người được chủ sở hữu uỷ quyền quản lý tài 

sản 

1. Người được chủ sở hữu uỷ quyền quản lý tài sản thực hiện việc chiếm hữu tài sản 

đó trong phạm vi, theo cách thức, thời hạn do chủ sở hữu xác định. 

2. Người được chủ sở hữu uỷ quyền quản lý tài sản không thể trở thành chủ sở hữu 

đối với tài sản được giao theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này. 

Điều 188. Quyền chiếm hữu của người được giao tài sản thông qua giao dịch 

dân sự 

1. Khi chủ sở hữu giao tài sản cho người khác thông qua giao dịch dân sự mà nội 

dung không bao g m việc chuyển quyền sở hữu thì người được giao tài sản phải thực hiện 

việc chiếm hữu tài sản đó phù hợp với mục đích, nội dung của giao dịch. 

2. Người được giao tài sản có quyền sử dụng tài sản được giao, được chuyển quyền 

chiếm hữu, sử dụng tài sản đó cho người khác nếu được chủ sở hữu đ ng ý. 

3. Người được giao tài sản không thể trở thành chủ sở hữu đối với tài sản được giao 

theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này. 

Tiể  mục 2 

  YỀN SỬ DỤNG 

Điề    9.   yền sử dụng 

Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản. 

Quyền sử dụng có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo 

quy định của pháp luật. 

Điề   90.   yền sử dụng của chủ sở hữ  

Chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo ý chí của mình nhưng không được gây thiệt 

hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích 

hợp pháp của người khác. 

Điề   9 .   yền sử dụng của người không phải là chủ sở hữ  

Người không phải là chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo thỏa thuận với chủ sở 

hữu hoặc theo quy định của pháp luật. 

Tiể  mục 3 

  YỀN ĐỊNH ĐOẠT 

Điề   92.   yền định đoạt 

Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, 

tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản. 

Điề   93. Điề  kiện thực hiện q yền định đoạt 

Việc định đoạt tài sản phải do người có năng lực hành vi dân sự thực hiện không 

trái quy định của pháp luật. 

Trường hợp pháp luật có quy định trình tự, thủ tục định đoạt tài sản thì phải tuân 

theo trình tự, thủ tục đó. 

Điề   9 .   yền định đoạt của chủ sở hữ  

Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở 

hữu, tiêu dùng, tiêu hủy hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy 

định của pháp luật đối với tài sản. 

Điề   9 .   yền định đoạt của người không phải là chủ sở hữ  
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Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo uỷ 

quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của luật. 

Điề   9 . Hạn chế q yền định đoạt 

1. Quyền định đoạt chỉ bị hạn chế trong trường hợp do luật quy định. 

2. Khi tài sản đem bán là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hoá theo quy định của 

Luật di sản văn hóa thì Nhà nước có quyền ưu tiên mua. 

Trường hợp cá nhân, pháp nhân có quyền ưu tiên mua đối với tài sản nhất định theo 

quy định của pháp luật thì khi bán tài sản, chủ sở hữu phải dành quyền ưu tiên mua cho 

các chủ thể đó. 

Mục 2 

HÌNH THỨC SỞ HỮ  

Tiể  mục   

SỞ HỮ  TOÀN DÂN 

Điề   9 . Tài sản th ộc sở hữ  toàn dân 

Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, ngu n lợi ở vùng biển, vùng trời, 

tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công 

thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. 

Điề   9 . Thực hiện q yền của chủ sở hữ  đối với tài sản th ộc sở hữ  toàn 

dân 

1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đại diện, thực hiện quyền của 

chủ sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu toàn dân. 

2. Chính phủ thống nhất quản lý và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và 

tiết kiệm tài sản thuộc sở hữu toàn dân. 

Điề   99. Chiếm hữ , sử dụng, định đoạt tài sản th ộc sở hữ  toàn dân 

Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu toàn dân được thực hiện 

trong phạm vi và theo trình tự do pháp luật quy định. 

Điề  200. Thực hiện q yền sở hữ  toàn dân đối với tài sản được đầ  tư vào 

doanh nghiệp 

1. Khi tài sản thuộc sở hữu toàn dân được đầu tư vào doanh nghiệp thì Nhà nước 

thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của pháp luật về doanh 

nghiệp, quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 

và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Doanh nghiệp thực hiện việc quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên và các tài 

sản khác do Nhà nước đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Điề  20 . Thực hiện q yền sở hữ  toàn dân đối với tài sản được giao cho cơ 

q an nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân 

1. Khi tài sản thuộc sở hữu toàn dân được giao cho cơ quan nhà nước, đơn vị vũ 

trang nhân dân thì Nhà nước thực hiện quyền kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài 

sản đó. 

2. Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện việc quản lý, sử dụng 

đúng mục đích, theo quy định của pháp luật đối với tài sản được Nhà nước giao. 

Điề  202. Thực hiện q yền sở hữ  toàn dân đối với tài sản được giao cho tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
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1. Khi tài sản thuộc sở hữu toàn dân được giao cho tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp thì Nhà nước thực hiện quyền kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản đó. 

2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện việc quản lý, sử dụng tài 

sản được Nhà nước giao đúng mục đích, phạm vi, theo cách thức, trình tự do pháp luật 

quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được quy định trong điều lệ. 

Điề  203.   yền của cá nhân, pháp nhân đối với việc sử dụng, khai thác tài 

sản th ộc sở hữ  toàn dân 

Cá nhân, pháp nhân được sử dụng đất, khai thác ngu n lợi thuỷ sản, tài nguyên 

thiên nhiên và các tài sản khác thuộc sở hữu toàn dân đúng mục đích, có hiệu quả, thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Điề  20 . Tài sản th ộc sở hữ  toàn dân chưa được giao cho cá nhân, pháp 

nhân q ản lý 

Đối với tài sản thuộc sở hữu toàn dân mà chưa được giao cho cá nhân, pháp nhân 

quản lý thì Chính phủ tổ chức thực hiện việc bảo vệ, điều tra, khảo sát và lập quy hoạch 

đưa vào khai thác. 

Tiể  mục 2 

SỞ HỮ  RIÊNG 

Điề  20 . Sở hữ  riêng và tài sản th ộc sở hữ  riêng 

1. Sở hữu riêng là sở hữu của một cá nhân hoặc một pháp nhân. 

2. Tài sản hợp pháp thuộc sở hữu riêng không bị hạn chế về số lượng, giá trị. 

Điề  20 . Chiếm hữ , sử dụng, định đoạt tài sản th ộc sở hữ  riêng 

1. Chủ sở hữu có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng 

nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh và các mục đích khác 

không trái pháp luật. 

2. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng không được gây 

thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và 

lợi ích hợp pháp của người khác. 

Tiể  mục 3 

SỞ HỮ  CH NG 

Điề  20 . Sở hữ  ch ng và các loại sở hữ  ch ng 

1. Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản. 

2. Sở hữu chung bao g m sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất. 

Điều 208. Xác lập quyền sở hữu chung 

Quyền sở hữu chung được xác lập theo thoả thuận, theo quy định của pháp luật 

hoặc theo tập quán. 

Điều 209. Sở hữu chung theo phần 

1. Sở hữu chung theo phần là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi 

chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung. 

2. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu 

chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

Điều 210. Sở hữu chung hợp nhất 

1. Sở hữu chung hợp nhất là sở hữu chung mà trong đó, phần quyền sở hữu của mỗi 

chủ sở hữu chung không được xác định đối với tài sản chung. 
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Sở hữu chung hợp nhất bao g m sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia và sở hữu 

chung hợp nhất không phân chia. 

2. Các chủ sở hữu chung hợp nhất có quyền, nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản 

thuộc sở hữu chung. 

Điều 211. Sở hữu chung của cộng đồng 

1. Sở hữu chung của cộng đ ng là sở hữu của dòng họ, thôn, ấp, bản, làng, buôn, 

phum, sóc, cộng đ ng tôn giáo và cộng đ ng dân cư khác đối với tài sản được hình thành 

theo tập quán, tài sản do các thành viên của cộng đ ng cùng nhau đóng góp, quyên góp, 

được tặng cho chung hoặc từ các ngu n khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm 

mục đích thoả mãn lợi ích chung hợp pháp của cộng đ ng. 

2. Các thành viên của cộng đ ng cùng quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản chung 

theo thoả thuận hoặc theo tập quán vì lợi ích chung của cộng đ ng nhưng không được vi 

phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. 

3. Tài sản chung của cộng đ ng là tài sản chung hợp nhất không phân chia. 

Điều 212. Sở hữu chung của các thành viên gia đình 

1. Tài sản của các thành viên gia đình cùng sống chung g m tài sản do các thành 

viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản khác được xác lập quyền sở hữu 

theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan. 

2. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình 

được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt tài sản là bất động 

sản, động sản có đăng k , tài sản là ngu n thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa 

thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự 

đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác. 

Trường hợp không có thỏa thuận thì áp dụng quy định về sở hữu chung theo phần 

được quy định tại Bộ luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp quy định tại Điều 

213 của Bộ luật này. 

Điều 213. Sở hữu chung của vợ chồng 

1. Sở hữu chung của vợ ch ng là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia. 

2. Vợ ch ng cùng nhau tạo lập, phát triển khối tài sản chung; có quyền ngang nhau 

trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. 

3. Vợ ch ng thoả thuận hoặc uỷ quyền cho nhau chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài 

sản chung. 

4. Tài sản chung của vợ ch ng có thể phân chia theo thoả thuận hoặc theo quyết 

định của Tòa án. 

5. Trường hợp vợ ch ng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận theo quy định của 

pháp luật về hôn nhân và gia đình thì tài sản chung của vợ ch ng được áp dụng theo chế 

độ tài sản này. 

Điều 214. Sở hữu chung trong nhà ch ng cư 

1. Phần diện tích, trang thiết bị và các tài sản khác dùng chung trong nhà chung cư 

theo quy định của Luật nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất của tất cả chủ sở hữu các căn 

hộ trong nhà đó và không phân chia, trừ trường hợp luật có quy định khác hoặc tất cả các 

chủ sở hữu có thoả thuận khác. 

2. Chủ sở hữu các căn hộ trong nhà chung cư có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong 

việc quản lý, sử dụng tài sản quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp luật có quy 

định khác hoặc có thỏa thuận khác. 
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3. Trường hợp nhà chung cư bị tiêu huỷ thì quyền của chủ sở hữu căn hộ chung cư 

thực hiện theo quy định của luật. 

Điều 215. Sở hữu chung hỗn hợp 

1. Sở hữu chung hỗn hợp là sở hữu đối với tài sản do các chủ sở hữu thuộc các 

thành phần kinh tế khác nhau góp vốn để sản xuất, kinh doanh thu lợi nhuận. 

2. Tài sản được hình thành từ ngu n vốn góp của các chủ sở hữu, lợi nhuận hợp 

pháp thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc từ ngu n khác phù hợp với quy 

định của pháp luật là tài sản thuộc sở hữu chung hỗn hợp. 

3. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung hỗn hợp phải tuân 

theo quy định tại Điều 209 của Bộ luật này và quy định của pháp luật có liên quan đến 

việc góp vốn, tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản l , điều hành, trách nhiệm về 

tài sản và phân chia lợi nhuận. 

Điều 216. Quản lý tài sản chung 

Các chủ sở hữu chung cùng quản lý tài sản chung theo nguyên tắc nhất trí, trừ 

trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

Điều 217. Sử dụng tài sản chung 

1. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, 

lợi tức từ tài sản chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có 

thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

2. Các chủ sở hữu chung hợp nhất có quyền ngang nhau trong việc khai thác công 

dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

Điề  2  . Định đoạt tài sản chung 

1. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của 

mình. 

2. Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thoả thuận của các chủ 

sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp một chủ sở hữu chung theo phần bán phần quyền sở hữu của mình 

thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua. 

Trong thời hạn 03 tháng đối với tài sản chung là bất động sản, 01 tháng đối với tài 

sản chung là động sản, kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về 

việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó 

được quyền bán cho người khác. Việc thông báo phải được thể hiện bằng văn bản và các 

điều kiện bán cho chủ sở hữu chung khác phải giống như điều kiện bán cho người không 

phải là chủ sở hữu chung. 

Trường hợp bán phần quyền sở hữu mà có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua thì 

trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày phát hiện có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua, chủ sở 

hữu chung theo phần trong số các chủ sở hữu chung có quyền yêu cầu Tòa án chuyển 

sang cho mình quyền và nghĩa vụ của người mua; bên có lỗi gây thiệt hại phải b i thường 

thiệt hại. 

4. Trường hợp một trong các chủ sở hữu chung đối với bất động sản từ bỏ phần 

quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần 

quyền sở hữu đó thuộc về Nhà nước, trừ trường hợp sở hữu chung của cộng đ ng thì 

thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu chung còn lại. 
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5. Trường hợp một trong các chủ sở hữu chung đối với động sản từ bỏ phần quyền 

sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần quyền sở 

hữu đó thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu còn lại. 

6. Trường hợp tất cả các chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu của mình đối với tài sản 

chung thì việc xác lập quyền sở hữu được áp dụng theo quy định tại Điều 228 của Bộ luật 

này. 

Điều 219. Chia tài sản thuộc sở hữu chung 

1. Trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có 

quyền yêu cầu chia tài sản chung; nếu tình trạng sở hữu chung phải được duy trì trong 

một thời hạn theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của luật thì 

mỗi chủ sở hữu chung chỉ có quyền yêu cầu chia tài sản chung khi hết thời hạn đó  khi tài 

sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì chủ sở hữu chung có yêu cầu chia có 

quyền bán phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp các chủ sở hữu chung có thỏa 

thuận khác. 

2. Trường hợp có người yêu cầu một người trong số các chủ sở hữu chung thực hiện 

nghĩa vụ thanh toán và chủ sở hữu chung đó không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng 

không đủ để thanh toán thì người yêu cầu có quyền yêu cầu chia tài sản chung và tham 

gia vào việc chia tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Nếu không thể chia phần quyền sở hữu bằng hiện vật hoặc việc chia này bị các chủ 

sở hữu chung còn lại phản đối thì người có quyền có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ 

bán phần quyền sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán. 

Điều 220. Chấm dứt sở hữu chung 

Sở hữu chung chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Tài sản chung đã được chia; 

2. Một trong số các chủ sở hữu chung được hưởng toàn bộ tài sản chung; 

3. Tài sản chung không còn; 

4. Trường hợp khác theo quy định của luật. 

Mục 3 

XÁC LẬP, CHẤM DỨT   YỀN SỞ HỮ  

Tiể  mục   

XÁC LẬP   YỀN SỞ HỮ  

Điề  22 . Căn cứ xác lập quyền sở hữu 

Quyền sở hữu được xác lập đối với tài sản trong trường hợp sau đây: 

1. Do lao động, do hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, do hoạt động sáng tạo 

ra đối tượng quyền sở hữu trí tuệ; 

2. Được chuyển quyền sở hữu theo thoả thuận hoặc theo bản án, quyết định của Tòa 

án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác; 

3. Thu hoa lợi, lợi tức; 

4. Tạo thành tài sản mới do sáp nhập, trộn lẫn, chế biến; 

5. Được thừa kế; 

6. Chiếm hữu trong các điều kiện do pháp luật quy định đối với tài sản vô chủ, tài 

sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm 

thấy; tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên; gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới 

nước di chuyển tự nhiên; 

7. Chiếm hữu, được lợi về tài sản theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này; 
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8. Trường hợp khác do luật quy định. 

Điều 222. Xác lập quyền sở hữ  đối với tài sản có được từ lao động, hoạt động 

sản xuất, kinh doanh hợp pháp, hoạt động sáng tạo ra đối tượng quyền sở hữu trí 

tuệ 

Người lao động, người tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp có quyền 

sở hữu đối với tài sản có được từ lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, kể 

từ thời điểm có được tài sản đó. 

Người tiến hành hoạt động sáng tạo có quyền sở hữu đối với tài sản có được từ hoạt 

động sáng tạo theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. 

Điều 223. Xác lập quyền sở hữu theo hợp đồng 

Người được giao tài sản thông qua hợp đ ng mua bán, tặng cho, trao đổi, cho vay 

hoặc hợp đ ng chuyển quyền sở hữu khác theo quy định của pháp luật thì có quyền sở 

hữu tài sản đó. 

Điều 224. Xác lập quyền sở hữ  đối với hoa lợi, lợi tức 

Chủ sở hữu, người sử dụng tài sản có quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức theo thoả 

thuận hoặc theo quy định của pháp luật, kể từ thời điểm thu được hoa lợi, lợi tức đó. 

Điều 225. Xác lập quyền sở hữ  trong trường hợp sáp nhập 

1. Trường hợp tài sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau được sáp nhập với nhau tạo 

thành vật không chia được và không thể xác định tài sản đem sáp nhập là vật chính hoặc 

vật phụ thì vật mới được tạo thành là tài sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu đó  

nếu tài sản đem sáp nhập là vật chính và vật phụ thì vật mới được tạo thành thuộc chủ sở 

hữu vật chính, kể từ thời điểm vật mới được tạo thành, chủ sở hữu tài sản mới phải thanh 

toán cho chủ sở hữu vật phụ phần giá trị của vật phụ đó, trừ trường hợp có thoả thuận 

khác. 

2. Khi một người sáp nhập tài sản là động sản của người khác vào tài sản là động 

sản của mình, mặc dù đã biết hoặc phải biết tài sản đó không phải là của mình và cũng 

không được sự đ ng ý của chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập thì chủ sở hữu tài sản bị sáp 

nhập có một trong các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu người sáp nhập tài sản giao tài sản mới cho mình và thanh toán cho 

người sáp nhập giá trị tài sản của người đó  

b) Yêu cầu người sáp nhập tài sản thanh toán giá trị phần tài sản của mình và b i 

thường thiệt hại nếu không nhận tài sản mới; 

c) Quyền khác theo quy định của luật. 

3. Khi một người sáp nhập tài sản là động sản của người khác vào tài sản là bất 

động sản của mình, mặc dù đã biết hoặc phải biết tài sản đó không phải là của mình và 

cũng không được sự đ ng ý của chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập thì chủ sở hữu tài sản bị 

sáp nhập có một trong các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu người sáp nhập tài sản thanh toán giá trị phần tài sản của mình và b i 

thường thiệt hại; 

b) Quyền khác theo quy định của luật. 

4. Khi một người sáp nhập tài sản là động sản của mình vào một bất động sản của 

người khác thì chủ sở hữu bất động sản có quyền yêu cầu người sáp nhập dỡ bỏ tài sản 

sáp nhập trái phép và b i thường thiệt hại hoặc giữ lại tài sản và thanh toán cho người sáp 

nhập giá trị tài sản sáp nhập, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 226. Xác lập quyền sở hữ  trong trường hợp trộn lẫn 
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1. Trường hợp tài sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau được trộn lẫn với nhau tạo 

thành vật mới không chia được thì vật mới là tài sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở 

hữu đó, kể từ thời điểm trộn lẫn. 

2. Khi một người đã trộn lẫn tài sản của người khác vào tài sản của mình, mặc dù đã 

biết hoặc phải biết tài sản đó không phải của mình và không được sự đ ng ý của chủ sở 

hữu tài sản bị trộn lẫn thì chủ sở hữu tài sản bị trộn lẫn có một trong các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu người đã trộn lẫn tài sản giao tài sản mới cho mình và thanh toán cho 

người đã trộn lẫn phần giá trị tài sản của người đó  

b) Yêu cầu người đã trộn lẫn tài sản thanh toán giá trị phần tài sản của mình và b i 

thường thiệt hại nếu không nhận tài sản mới. 

Điều 227. Xác lập quyền sở hữ  trong trường hợp chế biến 

1. Chủ sở hữu của nguyên vật liệu được đem chế biến tạo thành vật mới là chủ sở 

hữu của vật mới được tạo thành. 

2. Người dùng nguyên vật liệu thuộc sở hữu của người khác để chế biến mà ngay 

tình thì trở thành chủ sở hữu của tài sản mới nhưng phải thanh toán giá trị nguyên vật 

liệu, b i thường thiệt hại cho chủ sở hữu nguyên vật liệu đó. 

3. Trường hợp người chế biến không ngay tình thì chủ sở hữu nguyên vật liệu có 

quyền yêu cầu giao lại vật mới; nếu có nhiều chủ sở hữu nguyên vật liệu thì những người 

này là đ ng chủ sở hữu theo phần đối với vật mới được tạo thành, tương ứng với giá trị 

nguyên vật liệu của mỗi người. Chủ sở hữu nguyên vật liệu bị chế biến không ngay tình 

có quyền yêu cầu người chế biến b i thường thiệt hại. 

Điều 228. Xác lập quyền sở hữ  đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định 

được chủ sở hữu 

1. Tài sản vô chủ là tài sản mà chủ sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu đối với tài sản đó. 

Người đã phát hiện, người đang quản lý tài sản vô chủ là động sản thì có quyền sở 

hữu tài sản đó, trừ trường hợp luật có quy định khác; nếu tài sản là bất động sản thì thuộc 

về Nhà nước. 

2. Người phát hiện tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu phải thông báo 

hoặc giao nộp cho Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông 

báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. 

Việc giao nộp phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người 

giao nộp, người nhận, tình trạng, số lượng, khối lượng tài sản giao nộp. 

Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho 

người phát hiện về kết quả xác định chủ sở hữu. 

Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được ai là chủ sở 

hữu tài sản là động sản thì quyền sở hữu đối với động sản đó thuộc về người phát hiện tài 

sản. 

Sau 05 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được ai là chủ sở 

hữu tài sản là bất động sản thì bất động sản đó thuộc về Nhà nước  người phát hiện được 

hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật. 

Điều 229. Xác lập quyền sở hữ  đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm 

đắm được tìm thấy 

1. Người phát hiện tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm phải thông báo hoặc 

trả lại ngay cho chủ sở hữu; nếu không biết ai là chủ sở hữu thì phải thông báo hoặc giao 
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nộp cho Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất hoặc cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy mà không có hoặc 

không xác định được ai là chủ sở hữu thì sau khi trừ chi phí tìm kiếm, bảo quản, quyền sở 

hữu đối với tài sản này được xác định như sau: 

a) Tài sản được tìm thấy là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hoá theo quy định của 

Luật di sản văn hóa thì thuộc về Nhà nước  người tìm thấy tài sản đó được hưởng một 

khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật; 

b) Tài sản được tìm thấy không phải là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hoá theo 

quy định của Luật di sản văn hóa mà có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ 

sở do Nhà nước quy định thì thuộc sở hữu của người tìm thấy; nếu tài sản tìm thấy có giá 

trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người tìm thấy được 

hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của 

phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại 

thuộc về Nhà nước. 

Điều 230. Xác lập quyền sở hữ  đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ 

quên 

1. Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của 

người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó  nếu 

không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho 

Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho 

chủ sở hữu biết mà nhận lại. 

Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho 

người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu. 

2. Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác đánh rơi, 

bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền 

sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau: 

a) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần 

mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác lập quyền sở hữu 

đối với tài sản đó theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên 

quan  trường hợp tài sản có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy 

định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười lần 

mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức 

lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước; 

b) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn 

hoá theo quy định của Luật di sản văn hóa thì tài sản đó thuộc về Nhà nước  người nhặt 

được tài sản được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật. 

Điều 231. Xác lập quyền sở hữ  đối với gia súc bị thất lạc 

1. Người bắt được gia súc bị thất lạc phải nuôi giữ và báo ngay cho Uỷ ban nhân 

dân cấp xã nơi người đó cư trú để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. 

Sau 06 tháng, kể từ ngày thông báo công khai hoặc sau 01 năm đối với gia súc thả rông 

theo tập quán thì quyền sở hữu đối với gia súc và số gia súc được sinh ra trong thời gian 

nuôi giữ thuộc về người bắt được gia súc. 

2. Trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia súc bị thất lạc thì phải thanh toán tiền 

công nuôi giữ và các chi phí khác cho người bắt được gia súc. Trong thời gian nuôi giữ 
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gia súc bị thất lạc, nếu gia súc có sinh con thì người bắt được gia súc được hưởng một 

nửa số gia súc sinh ra hoặc 50% giá trị số gia súc sinh ra và phải b i thường thiệt hại nếu 

có lỗi cố ý làm chết gia súc. 

Điều 232. Xác lập quyền sở hữ  đối với gia cầm bị thất lạc 

1. Trường hợp gia cầm của một người bị thất lạc mà người khác bắt được thì người 

bắt được phải thông báo công khai để chủ sở hữu gia cầm biết mà nhận lại. Sau 01 tháng, 

kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì quyền sở hữu đối với gia 

cầm và hoa lợi do gia cầm sinh ra trong thời gian nuôi giữ thuộc về người bắt được gia 

cầm. 

2. Trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia cầm bị thất lạc thì phải thanh toán tiền 

công nuôi giữ và chi phí khác cho người bắt được gia cầm. Trong thời gian nuôi giữ gia 

cầm bị thất lạc, người bắt được gia cầm được hưởng hoa lợi do gia cầm sinh ra và phải 

b i thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia cầm. 

Điều 233. Xác lập quyền sở hữ  đối với vật n ôi dưới nước 

Khi vật nuôi dưới nước của một người di chuyển tự nhiên vào ruộng, ao, h  của 

người khác thì thuộc sở hữu của người có ruộng, ao, h  đó. Trường hợp vật nuôi dưới 

nước có dấu hiệu riêng biệt để có thể xác định vật nuôi không thuộc sở hữu của mình thì 

người có ruộng, ao, h  đó phải thông báo công khai để chủ sở hữu biết mà nhận lại. Sau 

01 tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì quyền sở hữu 

vật nuôi dưới nước đó thuộc về người có ruộng, ao, h . 

Điều 234. Xác lập quyền sở hữ  do được thừa kế 

Người thừa kế được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản thừa kế theo quy định tại 

Phần thứ tư của Bộ luật này. 

Điều 235. Xác lập quyền sở hữu theo bản án, quyết định của Tòa án, cơ q an 

nhà nước có thẩm quyền khác 

Quyền sở hữu có thể được xác lập căn cứ vào bản án, quyết định có hiệu lực pháp 

luật của Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác. 

Điều 236. Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu do chiếm hữ , được lợi về tài 

sản không có căn cứ pháp luật 

Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay 

tình, liên tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động 

sản thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp 

Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. 

Tiể  mục 2 

CHẤM DỨT   YỀN SỞ HỮ  

Điề  23 . Căn cứ chấm dứt quyền sở hữu 

Quyền sở hữu chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu của mình cho người khác; 

2. Chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu của mình; 

3. Tài sản đã được tiêu dùng hoặc bị tiêu huỷ; 

4. Tài sản bị xử l  để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu; 

5. Tài sản bị trưng mua  

6. Tài sản bị tịch thu; 

7. Tài sản đã được xác lập quyền sở hữu cho người khác theo quy định của Bộ luật 

này; 
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8. Trường hợp khác do luật quy định. 

Điều 238. Chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho người khác 

Khi chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho người khác thông qua hợp 

đ ng mua bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, hợp đ ng chuyển quyền sở hữu khác theo quy 

định của pháp luật hoặc thông qua việc để thừa kế thì quyền sở hữu đối với tài sản của 

người đó chấm dứt kể từ thời điểm phát sinh quyền sở hữu của người được chuyển giao. 

Điề  239. Từ bỏ q yền sở hữ  

Chủ sở hữu có thể tự chấm dứt quyền sở hữu đối với tài sản của mình bằng cách 

tuyên bố công khai hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ việc mình từ bỏ quyền chiếm hữu, sử 

dụng và định đoạt tài sản đó. 

Đối với tài sản mà việc từ bỏ tài sản đó có thể gây hại đến trật tự, an toàn xã hội, ô 

nhiễm môi trường thì việc từ bỏ quyền sở hữu phải tuân theo quy định của pháp luật. 

Điề  2 0. Tài sản đã được xác lập q yền sở hữ  cho người khác 

Tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm 

được tìm thấy; tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên; gia súc, gia cầm bị thất lạc; vật nuôi dưới 

nước di chuyển tự nhiên đã được xác lập quyền sở hữu cho người khác theo quy định tại 

các điều từ Điều 228 đến Điều 233 của Bộ luật này thì quyền sở hữu của những người có 

tài sản đó chấm dứt. 

Khi quyền sở hữu của người chiếm hữu, người được lợi về tài sản đã được xác lập 

theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này hoặc quy định khác của luật có liên quan thì 

chấm dứt quyền sở hữu của người có tài sản bị chiếm hữu. 

Điề  2  . Xử lý tài sản để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữ  

1. Quyền sở hữu đối với một tài sản chấm dứt khi tài sản đó bị xử l  để thực hiện 

nghĩa vụ của chủ sở hữu theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền khác, nếu pháp luật không có quy định khác. 

2. Việc xử lý tài sản để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu không áp dụng đối với 

tài sản không thuộc diện kê biên theo quy định của pháp luật. 

3. Quyền sở hữu đối với tài sản bị xử l  để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu chấm 

dứt tại thời điểm phát sinh quyền sở hữu của người nhận tài sản đó. 

4. Việc xử lý quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất 

đai. 

Điề  2 2. Tài sản được tiê  dùng hoặc bị tiê  h ỷ 

Khi tài sản được tiêu dùng hoặc bị tiêu huỷ thì quyền sở hữu đối với tài sản đó 

chấm dứt. 

Điề  2 3. Tài sản bị trưng m a 

Trường hợp Nhà nước trưng mua tài sản theo quy định của luật thì quyền sở hữu 

đối với tài sản của chủ sở hữu đó chấm dứt kể từ thời điểm quyết định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật. 

Điề  2  . Tài sản bị tịch th  

Khi tài sản của chủ sở hữu do phạm tội, vi phạm hành chính mà bị tịch thu, sung 

quỹ nhà nước thì quyền sở hữu đối với tài sản đó chấm dứt kể từ thời điểm bản án, quyết 

định của Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác có hiệu lực pháp luật. 

Chương XIV 

  YỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN 

Mục   
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  YỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ 

Điề  2  .   yền đối với bất động sản liền kề 

Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản 

(gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động 

sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền). 

Điề  2  . Căn cứ xác lập q yền đối với bất động sản liền kề 

Quyền đối với bất động sản liền kề được xác lập do địa thế tự nhiên, theo quy định 

của luật, theo thoả thuận hoặc theo di chúc. 

Điề  2  . Hiệ  lực của q yền đối với bất động sản liền kề 

Quyền đối với bất động sản liền kề có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân và 

được chuyển giao khi bất động sản được chuyển giao, trừ trường hợp luật liên quan có 

quy định khác. 

Điề  2  . Ng yên tắc thực hiện q yền đối với bất động sản liền kề 

Việc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề theo thỏa thuận của các bên. 

Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: 

1. Bảo đảm nhu cầu hợp lý của việc khai thác bất động sản hưởng quyền phù hợp 

với mục đích sử dụng của cả bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng 

quyền; 

2. Không được lạm dụng quyền đối với bất động sản chịu hưởng quyền; 

3. Không được thực hiện hành vi ngăn cản hoặc làm cho việc thực hiện quyền đối 

với bất động sản hưởng quyền trở nên khó khăn. 

Điề  2 9. Thay đổi việc thực hiện q yền đối với bất động sản liền kề 

Trường hợp có sự thay đổi về sử dụng, khai thác bất động sản chịu hưởng quyền 

dẫn đến thay đổi việc thực hiện quyền đối với bất động sản hưởng quyền thì chủ sở hữu 

bất động sản chịu hưởng quyền phải thông báo trước cho chủ sở hữu bất động sản hưởng 

quyền trong một thời hạn hợp lý. Chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền phải tạo 

điều kiện thuận lợi cho chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền phù hợp với thay đổi này. 

Điề  2 0. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước mưa 

Chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng khác phải lắp đặt đường dẫn nước sao cho 

nước mưa từ mái nhà, công trình xây dựng của mình không được chảy xuống bất động 

sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề. 

Điề  2  . Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước thải 

Chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng khác phải làm cống ngầm hoặc rãnh thoát 

nước để đưa nước thải ra nơi quy định, sao cho nước thải không chảy tràn sang bất động 

sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề, ra đường công cộng hoặc nơi sinh hoạt công 

cộng. 

Điều 252. Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề 

Trường hợp do vị trí tự nhiên của bất động sản mà việc cấp, thoát nước buộc phải 

qua một bất động sản khác thì chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua phải dành một 

lối cấp, thoát nước thích hợp, không được cản trở hoặc ngăn chặn dòng nước chảy. 

Người sử dụng lối cấp, thoát nước phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho chủ 

sở hữu bất động sản có nước chảy qua khi lắp đặt đường dẫn nước; nếu gây thiệt hại thì 

phải b i thường. Trường hợp nước tự nhiên chảy từ vị trí cao xuống vị trí thấp mà gây 

thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua thì người sử dụng lối cấp, thoát 

nước không phải b i thường thiệt hại. 
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Điều 253. Quyền về tưới nước, tiê  nước trong canh tác 

Người có quyền sử dụng đất canh tác khi có nhu cầu về tưới nước, tiêu nước, có 

quyền yêu cầu những người sử dụng đất xung quanh để cho mình một lối dẫn nước thích 

hợp, thuận tiện cho việc tưới, tiêu  người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó  

nếu người sử dụng lối dẫn nước gây thiệt hại cho người sử dụng đất xung quanh thì phải 

b i thường. 

Điều 254. Quyền về lối đi q a 

1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu 

khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở 

hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ. 

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý 

nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và 

thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi. 

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất 

động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thoả thuận, 

bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối 

đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định. 

3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử 

dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định 

tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù. 

Điều 255. Mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản khác 

Chủ sở hữu bất động sản có quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua 

bất động sản của các chủ sở hữu khác một cách hợp l , nhưng phải bảo đảm an toàn và 

thuận tiện cho các chủ sở hữu đó  nếu gây thiệt hại thì phải b i thường. 

Điều 256. Chấm dứt quyền đối với bất động sản liền kề 

Quyền đối với bất động sản liền kề chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền thuộc quyền sở 

hữu của một người; 

2. Việc sử dụng, khai thác bất động sản không còn làm phát sinh nhu cầu hưởng 

quyền; 

3. Theo thỏa thuận của các bên; 

4. Trường hợp khác theo quy định của luật. 

Mục 2 

QUYỀN HƯỞNG DỤNG 

Điều 257. Quyền hưởng dụng 

Quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa 

lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất 

định. 

Điề  2  . Căn cứ xác lập quyền hưởng dụng 

Quyền hưởng dụng được xác lập theo quy định của luật, theo thoả thuận hoặc theo 

di chúc. 

Điều 259. Hiệu lực của quyền hưởng dụng 

Quyền hưởng dụng được xác lập từ thời điểm nhận chuyển giao tài sản, trừ trường 

hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác. 
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Quyền hưởng dụng đã được xác lập có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân, trừ 

trường hợp luật liên quan có quy định khác. 

Điều 260. Thời hạn của quyền hưởng dụng 

1. Thời hạn của quyền hưởng dụng do các bên thỏa thuận hoặc do luật quy định 

nhưng tối đa đến hết cuộc đời của người hưởng dụng đầu tiên nếu người hưởng dụng là 

cá nhân và đến khi pháp nhân chấm dứt t n tại nhưng tối đa 30 năm nếu người hưởng 

dụng đầu tiên là pháp nhân. 

2. Người hưởng dụng có quyền cho thuê quyền hưởng dụng trong thời hạn quy định 

tại khoản 1 Điều này. 

Điều 261. Quyền của người hưởng dụng 

1. Tự mình hoặc cho phép người khác khai thác, sử dụng, thu hoa lợi, lợi tức từ đối 

tượng của quyền hưởng dụng. 

2. Yêu cầu chủ sở hữu tài sản thực hiện nghĩa vụ sửa chữa đối với tài sản theo quy 

định tại khoản 4 Điều 263 của Bộ luật này  trường hợp thực hiện nghĩa vụ thay cho chủ 

sở hữu tài sản thì có quyền yêu cầu chủ sở hữu tài sản hoàn trả chi phí. 

3. Cho thuê quyền hưởng dụng đối với tài sản. 

Điề  2 2. Nghĩa vụ của người hưởng dụng 

1. Tiếp nhận tài sản theo hiện trạng và thực hiện đăng k  nếu luật có quy định. 

2. Khai thác tài sản phù hợp với công dụng, mục đích sử dụng của tài sản. 

3. Giữ gìn, bảo quản tài sản như tài sản của mình. 

4. Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo định kỳ để bảo đảm cho việc sử dụng bình 

thường; khôi phục tình trạng của tài sản và khắc phục các hậu quả xấu đối với tài sản do 

việc không thực hiện tốt nghĩa vụ của mình phù hợp với yêu cầu kỹ thuật hoặc theo tập 

quán về bảo quản tài sản. 

5. Hoàn trả tài sản cho chủ sở hữu khi hết thời hạn hưởng dụng. 

Điều 263. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tài sản 

1. Định đoạt tài sản nhưng không được làm thay đổi quyền hưởng dụng đã được xác 

lập. 

2. Yêu cầu Tòa án truất quyền hưởng dụng trong trường hợp người hưởng dụng vi 

phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình. 

3. Không được cản trở, thực hiện hành vi khác gây khó khăn hoặc xâm phạm đến 

quyền, lợi ích hợp pháp của người hưởng dụng. 

4. Thực hiện nghĩa vụ sửa chữa tài sản để bảo đảm không bị suy giảm đáng kể dẫn 

tới tài sản không thể sử dụng được hoặc mất toàn bộ công dụng, giá trị của tài sản. 

Điều 264. Quyền hưởng hoa lợi, lợi tức 

1. Người hưởng dụng có quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản là 

đối tượng của quyền hưởng dụng trong thời gian quyền này có hiệu lực. 

2. Trường hợp quyền hưởng dụng chấm dứt mà chưa đến kỳ hạn thu hoa lợi, lợi tức 

thì khi đến kỳ hạn thu hoa lợi, lợi tức, người hưởng dụng được hưởng giá trị của hoa lợi, 

lợi tức thu được tương ứng với thời gian người đó được quyền hưởng dụng. 

Điều 265. Chấm dứt quyền hưởng dụng 

Quyền hưởng dụng chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Thời hạn của quyền hưởng dụng đã hết; 

2. Theo thỏa thuận của các bên; 
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3. Người hưởng dụng trở thành chủ sở hữu tài sản là đối tượng của quyền hưởng 

dụng; 

4. Người hưởng dụng từ bỏ hoặc không thực hiện quyền hưởng dụng trong thời hạn 

do luật quy định; 

5. Tài sản là đối tượng của quyền hưởng dụng không còn; 

6. Theo quyết định của Tòa án; 

7. Căn cứ khác theo quy định của luật. 

Điều 266. Hoàn trả tài sản khi chấm dứt quyền hưởng dụng 

Tài sản là đối tượng của quyền hưởng dụng phải được hoàn trả cho chủ sở hữu khi 

chấm dứt quyền hưởng dụng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định 

khác. 

Mục 3 

QUYỀN BỀ MẶT 

Điều 267. Quyền bề mặt 

Quyền bề mặt là quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không 

gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác. 

Điều 268. Căn cứ xác lập quyền bề mặt 

Quyền bề mặt được xác lập theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc theo di 

chúc. 

Điều 269. Hiệu lực của quyền bề mặt 

Quyền bề mặt có hiệu lực từ thời điểm chủ thể có quyền sử dụng đất chuyển giao 

mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có 

quyền bề mặt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác. 

Quyền bề mặt có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân, trừ trường hợp luật liên 

quan có quy định khác. 

Điều 270. Thời hạn của quyền bề mặt 

1. Thời hạn của quyền bề mặt được xác định theo quy định của luật, theo thoả thuận 

hoặc di chúc nhưng không vượt quá thời hạn của quyền sử dụng đất. 

2. Trường hợp thoả thuận hoặc di chúc không xác định thời hạn của quyền bề mặt 

thì mỗi bên có quyền chấm dứt quyền này bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo bằng văn 

bản cho bên kia biết trước ít nhất là 06 tháng. 

Điều 271. Nội dung của quyền bề mặt 

1. Chủ thể quyền bề mặt có quyền khai thác, sử dụng mặt đất, mặt nước, khoảng 

không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất thuộc quyền sử dụng đất của người khác để 

xây dựng công trình, tr ng cây, canh tác nhưng không được trái với quy định của Bộ luật 

này, pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản và quy định khác 

của pháp luật có liên quan. 

2. Chủ thể quyền bề mặt có quyền sở hữu đối với tài sản được tạo lập theo quy định 

tại khoản 1 Điều này. 

3. Trường hợp quyền bề mặt được chuyển giao một phần hoặc toàn bộ thì chủ thể 

nhận chuyển giao được kế thừa quyền bề mặt theo điều kiện và trong phạm vi tương ứng 

với phần quyền bề mặt được chuyển giao. 

Điều 272. Chấm dứt quyền bề mặt 

Quyền bề mặt chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Thời hạn hưởng quyền bề mặt đã hết; 
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2. Chủ thể có quyền bề mặt và chủ thể có quyền sử dụng đất là một; 

3. Chủ thể có quyền bề mặt từ bỏ quyền của mình; 

4. Quyền sử dụng đất có quyền bề mặt bị thu h i theo quy định của Luật đất đai  

5. Theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật. 

Điều 273. Xử lý tài sản khi quyền bề mặt chấm dứt 

1. Khi quyền bề mặt chấm dứt, chủ thể quyền bề mặt phải trả lại mặt đất, mặt nước, 

khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền sử dụng đất 

theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ thể quyền bề mặt phải xử lý tài sản thuộc sở hữu của mình trước khi quyền 

bề mặt chấm dứt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Trường hợp chủ thể quyền bề mặt không xử lý tài sản trước khi quyền bề mặt chấm 

dứt thì quyền sở hữu tài sản đó thuộc về chủ thể có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm 

quyền bề mặt chấm dứt, trừ trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận tài sản 

đó. 

Trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận tài sản mà phải xử lý tài sản 

thì chủ thể có quyền bề mặt phải thanh toán chi phí xử lý tài sản. 

Phần thứ ba 

NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG 

Chương XV 

  Y ĐỊNH CH NG 

Mục   

CĂN CỨ PHÁT SINH VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA NGHĨA VỤ 

Điề  2  . Nghĩa vụ 

Nghĩa vụ là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là bên có 

nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện 

công việc hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc nhiều 

chủ thể khác (sau đây gọi chung là bên có quyền). 

Điề  2  . Căn cứ phát sinh nghĩa vụ 

Nghĩa vụ phát sinh từ căn cứ sau đây: 

1. Hợp đ ng  

2. Hành vi pháp l  đơn phương  

3. Thực hiện công việc không có uỷ quyền  

4. Chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật  

5. Gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật  

6. Căn cứ khác do pháp luật quy định. 

Điề  2  . Đối tượng của nghĩa vụ 

1. Đối tượng của nghĩa vụ là tài sản, công việc phải thực hiện hoặc không được thực 

hiện. 

2. Đối tượng của nghĩa vụ phải được xác định. 

Mục 2 

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ 

Điề  2  . Địa điểm thực hiện nghĩa vụ 

1. Địa điểm thực hiện nghĩa vụ do các bên thoả thuận. 

2. Trường hợp không có thoả thuận thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ được xác định 

như sau: 
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a) Nơi có bất động sản, nếu đối tượng của nghĩa vụ là bất động sản  

b) Nơi cư trú hoặc trụ sở của bên có quyền, nếu đối tượng của nghĩa vụ không phải 

là bất động sản. 

Khi bên có quyền thay đổi nơi cư trú hoặc trụ sở thì phải báo cho bên có nghĩa vụ 

và phải chịu chi phí tăng lên do việc thay đổi nơi cư trú hoặc trụ sở, trừ trường hợp có 

thoả thuận khác. 

Điề  2  . Thời hạn thực hiện nghĩa vụ 

1. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ do các bên thoả thuận, theo quy định của pháp luật 

hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, trừ trường hợp Bộ luật 

này, luật khác có liên quan quy định khác. 

Trường hợp bên có nghĩa vụ đã tự   thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn và bên có 

quyền đã chấp nhận việc thực hiện nghĩa vụ thì nghĩa vụ được coi là đã hoàn thành đúng 

thời hạn. 

3. Trường hợp không xác định được thời hạn thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại 

khoản 1 Điều này thì mỗi bên có thể thực hiện nghĩa vụ hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ 

vào bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp l . 

Điề  2 9. Thực hiện nghĩa vụ giao vật 

1. Bên có nghĩa vụ giao vật phải bảo quản, giữ gìn vật cho đến khi giao. 

2. Khi vật phải giao là vật đặc định thì bên có nghĩa vụ phải giao đúng vật đó và 

đúng tình trạng như đã cam kết  nếu là vật cùng loại thì phải giao đúng số lượng và chất 

lượng như đã thoả thuận, nếu không có thoả thuận về chất lượng thì phải giao vật đó với 

chất lượng trung bình  nếu là vật đ ng bộ thì phải giao đ ng bộ. 

3. Bên có nghĩa vụ phải chịu mọi chi phí về việc giao vật, trừ trường hợp có thoả 

thuận khác. 

Điề  2 0. Thực hiện nghĩa vụ trả tiền 

1. Nghĩa vụ trả tiền phải được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm và 

phương thức đã thoả thuận. 

2. Nghĩa vụ trả tiền bao g m cả tiền lãi trên nợ gốc, trừ trường hợp có thoả thuận 

khác. 

Điề  2  . Nghĩa vụ phải thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc 

1. Nghĩa vụ phải thực hiện một công việc là nghĩa vụ mà theo đó bên có nghĩa vụ 

phải thực hiện đúng công việc đó. 

2. Nghĩa vụ không được thực hiện một công việc là nghĩa vụ mà theo đó bên có 

nghĩa vụ không được thực hiện công việc đó. 

Điề  2 2. Thực hiện nghĩa vụ theo định kỳ 

Nghĩa vụ được thực hiện theo định kỳ theo thoả thuận, theo quy định của pháp luật 

hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

Việc chậm thực hiện nghĩa vụ theo từng kỳ cũng bị coi là chậm thực hiện nghĩa vụ. 

Điề  2 3. Thực hiện nghĩa vụ thông q a người thứ ba 

Khi được bên có quyền đ ng  , bên có nghĩa vụ có thể uỷ quyền cho người thứ ba 

thay mình thực hiện nghĩa vụ nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm với bên có quyền, nếu 

người thứ ba không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. 

Điề  2  . Thực hiện nghĩa vụ có điề  kiện 
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1. Trường hợp các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định về điều kiện thực 

hiện nghĩa vụ thì khi điều kiện phát sinh, bên có nghĩa vụ phải thực hiện. 

2. Trường hợp điều kiện không xảy ra hoặc xảy ra do có sự tác động của một bên 

thì áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 120 của Bộ luật này. 

Điề  2  . Thực hiện nghĩa vụ có đối tượng tùy ý lựa chọn 

1. Nghĩa vụ có đối tượng tùy   lựa chọn là nghĩa vụ mà đối tượng là một trong 

nhiều tài sản hoặc công việc khác nhau và bên có nghĩa vụ có thể tuỳ   lựa chọn, trừ 

trường hợp có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định dành quyền lựa chọn cho bên có 

quyền. 

2. Bên có nghĩa vụ phải thông báo cho bên có quyền biết về việc tài sản hoặc công 

việc được lựa chọn để thực hiện nghĩa vụ. Trường hợp bên có quyền đã xác định thời hạn 

thực hiện nghĩa vụ được lựa chọn thì bên có nghĩa vụ phải hoàn thành đúng thời hạn. 

3. Trường hợp chỉ còn một tài sản hoặc một công việc thì bên có nghĩa vụ phải giao 

tài sản đó hoặc thực hiện công việc đó. 

Điề  2  . Thực hiện nghĩa vụ thay thế được 

Nghĩa vụ thay thế được là nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện được nghĩa 

vụ ban đầu thì có thể thực hiện một nghĩa vụ khác đã được bên có quyền chấp nhận để 

thay thế nghĩa vụ đó. 

Điề  2  . Thực hiện nghĩa vụ riêng rẽ 

Khi nhiều người cùng thực hiện một nghĩa vụ, nhưng mỗi người có một phần nghĩa 

vụ nhất định và riêng rẽ thì mỗi người chỉ phải thực hiện phần nghĩa vụ của mình. 

Điề  2  . Thực hiện nghĩa vụ liên đới 

1. Nghĩa vụ liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có 

quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ 

nghĩa vụ. 

2. Trường hợp một người đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu những 

người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với 

mình. 

3. Trường hợp bên có quyền đã chỉ định một trong số những người có nghĩa vụ liên 

đới thực hiện toàn bộ nghĩa vụ, nhưng sau đó lại miễn cho người đó thì những người còn 

lại cũng được miễn thực hiện nghĩa vụ. 

4. Trường hợp bên có quyền chỉ miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho một trong số 

những người có nghĩa vụ liên đới không phải thực hiện phần nghĩa vụ của mình thì những 

người còn lại vẫn phải liên đới thực hiện phần nghĩa vụ của họ. 

Điề  2 9. Thực hiện nghĩa vụ đối với nhiề  người có q yền liên đới 

1. Nghĩa vụ đối với nhiều người có quyền liên đới là nghĩa vụ mà theo đó mỗi 

người trong số những người có quyền đều có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện toàn 

bộ nghĩa vụ. 

2. Bên có nghĩa vụ có thể thực hiện nghĩa vụ của mình đối với bất cứ ai trong số 

những người có quyền liên đới. 

3. Trường hợp một trong số những người có quyền liên đới miễn cho bên có nghĩa 

vụ không phải thực hiện phần nghĩa vụ đối với mình thì bên có nghĩa vụ vẫn phải thực 

hiện phần nghĩa vụ còn lại đối với những người có quyền liên đới khác. 

Điề  290. Thực hiện nghĩa vụ phân chia được theo phần 
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1. Nghĩa vụ phân chia được theo phần là nghĩa vụ mà đối tượng của nghĩa vụ có thể 

chia thành nhiều phần để thực hiện. 

2. Bên có nghĩa vụ có thể thực hiện từng phần nghĩa vụ, trừ trường hợp có thoả 

thuận khác. 

Điề  29 . Thực hiện nghĩa vụ không phân chia được theo phần 

1. Nghĩa vụ không phân chia được theo phần là nghĩa vụ mà đối tượng của nghĩa vụ 

phải được thực hiện cùng một lúc. 

2. Trường hợp nhiều người cùng phải thực hiện một nghĩa vụ không phân chia được 

theo phần thì họ phải thực hiện nghĩa vụ cùng một lúc. 

Mục 3 

BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ 

Tiể  mục   

  Y ĐỊNH CH NG 

Điề  292. Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 

Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao g m: 

1. Cầm cố tài sản  

2. Thế chấp tài sản  

3. Đặt cọc  

4. K  cược  

5. K  quỹ  

6. Bảo lưu quyền sở hữu  

7. Bảo lãnh  

8. Tín chấp  

9. Cầm giữ tài sản. 

Điề  293. Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm 

1. Nghĩa vụ có thể được bảo đảm một phần hoặc toàn bộ theo thoả thuận hoặc theo 

quy định của pháp luật  nếu không có thoả thuận và pháp luật không quy định phạm vi 

bảo đảm thì nghĩa vụ coi như được bảo đảm toàn bộ, kể cả nghĩa vụ trả lãi, tiền phạt và 

b i thường thiệt hại. 

2. Nghĩa vụ được bảo đảm có thể là nghĩa vụ hiện tại, nghĩa vụ trong tương lai hoặc 

nghĩa vụ có điều kiện. 

3. Trường hợp bảo đảm nghĩa vụ trong tương lai thì nghĩa vụ được hình thành trong 

thời hạn bảo đảm là nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điề  29 . Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai 

1. Trường hợp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai, các bên có quyền thỏa 

thuận cụ thể về phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm và thời hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo 

đảm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

2. Khi nghĩa vụ trong tương lai được hình thành, các bên không phải xác lập lại 

biện pháp bảo đảm đối với nghĩa vụ đó. 

Điề  29 . Tài sản bảo đảm 

1. Tài sản bảo đảm phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm, trừ trường hợp cầm 

giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu. 

2. Tài sản bảo đảm có thể được mô tả chung, nhưng phải xác định được. 

3. Tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai. 
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4. Giá trị của tài sản bảo đảm có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ 

được bảo đảm. 

Điề  29 . Một tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiề  nghĩa vụ 

1.  ột tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu có giá trị 

tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, 

trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

2. Trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì bên bảo đảm 

phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để 

bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác.  ỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản. 

3. Trường hợp phải xử l  tài sản để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn thì các nghĩa vụ 

khác tuy chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các bên cùng nhận bảo đảm đều 

được tham gia xử l  tài sản. Bên nhận bảo đảm đã thông báo về việc xử l  tài sản có trách 

nhiệm xử l  tài sản, nếu các bên cùng nhận bảo đảm không có thoả thuận khác. 

Trường hợp các bên muốn tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn thì có thể 

thoả thuận về việc bên bảo đảm dùng tài sản khác để bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ 

chưa đến hạn. 

Điề  29 . Hiệ  lực đối kháng với người thứ ba 

1. Biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba từ khi đăng k  

biện pháp bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản bảo đảm. 

2. Khi biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì bên 

nhận bảo đảm được quyền truy đòi tài sản bảo đảm và được quyền thanh toán theo quy 

định tại Điều 308 của Bộ luật này và luật khác có liên quan. 

Điề  29 . Đăng ký biện pháp bảo đảm 

1. Biện pháp bảo đảm được đăng k  theo thoả thuận hoặc theo quy định của luật. 

Việc đăng k  là điều kiện để giao dịch bảo đảm có hiệu lực chỉ trong trường hợp 

luật có quy định. 

2. Trường hợp được đăng k  thì biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng 

với người thứ ba kể từ thời điểm đăng k . 

3. Việc đăng k  biện pháp bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật về 

đăng k  biện pháp bảo đảm. 

Điề  299. Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm 

1. Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện 

hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. 

2. Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi 

phạm nghĩa vụ theo thoả thuận hoặc theo quy định của luật. 

3. Trường hợp khác do các bên thoả thuận hoặc luật có quy định. 

Điề  300. Thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm 

1. Trước khi xử l  tài sản bảo đảm, bên nhận bảo đảm phải thông báo bằng văn bản 

trong một thời hạn hợp l  về việc xử l  tài sản bảo đảm cho bên bảo đảm và các bên cùng 

nhận bảo đảm khác. 

Đối với tài sản bảo đảm có nguy cơ bị hư hỏng dẫn đến bị giảm sút giá trị hoặc mất 

toàn bộ giá trị thì bên nhận bảo đảm có quyền xử l  ngay, đ ng thời phải thông báo cho 

bên bảo đảm và các bên nhận bảo đảm khác về việc xử l  tài sản đó. 
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2. Trường hợp bên nhận bảo đảm không thông báo về việc xử l  tài sản bảo đảm 

theo quy định tại khoản 1 Điều này mà gây thiệt hại thì phải b i thường cho bên bảo đảm, 

các bên cùng nhận bảo đảm khác. 

Điề  30 . Giao tài sản bảo đảm để xử lý 

Người đang giữ tài sản bảo đảm có nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm cho bên nhận bảo 

đảm để xử l  khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 299 của Bộ luật này. 

Trường hợp người đang giữ tài sản không giao tài sản thì bên nhận bảo đảm có 

quyền yêu cầu Tòa án giải quyết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác. 

Điề  302.   yền nhận lại tài sản bảo đảm 

Trước thời điểm xử l  tài sản bảo đảm mà bên bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 

của mình đối với bên nhận bảo đảm và thanh toán chi phí phát sinh do việc chậm thực 

hiện nghĩa vụ thì có quyền nhận lại tài sản đó, trừ trường hợp luật có quy định khác. 

Điề  303. Phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp 

1. Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có quyền thỏa thuận một trong các phương 

thức xử l  tài sản cầm cố, thế chấp sau đây: 

a) Bán đấu giá tài sản  

b) Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản  

c) Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của 

bên bảo đảm  

d) Phương thức khác. 

2. Trường hợp không có thỏa thuận về phương thức xử l  tài sản bảo đảm theo quy 

định tại khoản 1 Điều này thì tài sản được bán đấu giá, trừ trường hợp luật có quy định 

khác. 

Điề  30 . Bán tài sản cầm cố, thế chấp 

1. Việc bán đấu giá tài sản cầm cố, thế chấp được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về bán đấu giá tài sản. 

2. Việc tự bán tài sản cầm cố, thế chấp của bên nhận bảo đảm được thực hiện theo 

quy định về bán tài sản trong Bộ luật này và quy định sau đây: 

a) Việc thanh toán số tiền có được từ việc xử l  tài sản được thực hiện theo quy 

định tại Điều 307 của Bộ luật này  

b) Sau khi có kết quả bán tài sản thì chủ sở hữu tài sản và bên có quyền xử l  tài sản 

phải thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để chuyển quyền sở hữu tài sản 

cho bên mua tài sản. 

Điề  30 . Nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ 

của bên bảo đảm 

1. Bên nhận bảo đảm được quyền nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc 

thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm nếu có thỏa thuận khi xác lập giao dịch bảo đảm. 

2. Trường hợp không có thỏa thuận theo quy định tại khoản 1 Điều này thì bên nhận 

bảo đảm chỉ được nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ khi 

bên bảo đảm đ ng   bằng văn bản. 

3. Trường hợp giá trị của tài sản bảo đảm lớn hơn giá trị của nghĩa vụ được bảo 

đảm thì bên nhận bảo đảm phải thanh toán số tiền chênh lệch đó cho bên bảo đảm  trường 

hợp giá trị tài sản bảo đảm nhỏ hơn giá trị của nghĩa vụ được bảo đảm thì phần nghĩa vụ 

chưa được thanh toán trở thành nghĩa vụ không có bảo đảm. 
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4. Bên bảo đảm có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản cho 

bên nhận bảo đảm theo quy định của pháp luật. 

Điề  30 . Định giá tài sản bảo đảm 

1. Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có quyền thỏa thuận về giá tài sản bảo đảm 

hoặc định giá thông qua tổ chức định giá tài sản khi xử l  tài sản bảo đảm. 

Trường hợp không có thỏa thuận thì tài sản được định giá thông qua tổ chức định 

giá tài sản. 

2. Việc định giá tài sản bảo đảm phải bảo đảm khách quan, phù hợp với giá thị 

trường. 

3. Tổ chức định giá phải b i thường thiệt hại nếu có hành vi trái pháp luật mà gây 

thiệt hại cho bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm trong quá trình định giá tài sản bảo đảm. 

Điề  30 . Thanh toán số tiền có được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp 

1. Số tiền có được từ việc xử l  tài sản cầm cố, thế chấp sau khi thanh toán chi phí 

bảo quản, thu giữ và xử l  tài sản cầm cố, thế chấp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên 

quy định tại Điều 308 của Bộ luật này. 

2. Trường hợp số tiền có được từ việc xử l  tài sản cầm cố, thế chấp sau khi thanh 

toán chi phí bảo quản, thu giữ và xử l  tài sản cầm cố, thế chấp lớn hơn giá trị nghĩa vụ 

được bảo đảm thì số tiền chênh lệch phải được trả cho bên bảo đảm. 

3. Trường hợp số tiền có được từ việc xử l  tài sản cầm cố, thế chấp sau khi thanh 

toán chi phí bảo quản, thu giữ và xử l  tài sản cầm cố, thế chấp nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ 

được bảo đảm thì phần nghĩa vụ chưa được thanh toán được xác định là nghĩa vụ không 

có bảo đảm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bổ sung tài sản bảo đảm. Bên nhận bảo 

đảm có quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ được bảo đảm phải thực hiện phần nghĩa vụ chưa 

được thanh toán. 

Điề  30 . Thứ tự ư  tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận tài sản bảo đảm 

1. Khi một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì thứ tự ưu tiên 

thanh toán giữa các bên cùng nhận bảo đảm được xác định như sau: 

a) Trường hợp các biện pháp bảo đảm đều phát sinh hiệu lực đối kháng với người 

thứ ba thì thứ tự thanh toán được xác định theo thứ tự xác lập hiệu lực đối kháng  

b) Trường hợp có biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba 

và có biện pháp bảo đảm không phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì nghĩa 

vụ có biện pháp bảo đảm có hiệu lực đối kháng với người thứ ba được thanh toán trước  

c) Trường hợp các biện pháp bảo đảm đều không phát sinh hiệu lực đối kháng với 

người thứ ba thì thứ tự thanh toán được xác định theo thứ tự xác lập biện pháp bảo đảm. 

2. Thứ tự ưu tiên thanh toán quy định tại khoản 1 Điều này có thể thay đổi, nếu các 

bên cùng nhận bảo đảm có thỏa thuận thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán cho nhau. Bên 

thế quyền ưu tiên thanh toán chỉ được ưu tiên thanh toán trong phạm vi bảo đảm của bên 

mà mình thế quyền. 

Tiể  mục 2 

CẦM CỐ TÀI SẢN 

Điề  309. Cầm cố tài sản 

Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền 

sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ. 

Điề  3 0. Hiệ  lực của cầm cố tài sản 
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1. Hợp đ ng cầm cố tài sản có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác hoặc luật có quy định khác. 

2. Cầm cố tài sản có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm bên nhận 

cầm cố nắm giữ tài sản cầm cố. 

Trường hợp bất động sản là đối tượng của cầm cố theo quy định của luật thì việc 

cầm cố bất động sản có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng k . 

Điề  3  . Nghĩa vụ của bên cầm cố 

1. Giao tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố theo đúng thoả thuận. 

2. Báo cho bên nhận cầm cố về quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố, nếu 

có  trường hợp không thông báo thì bên nhận cầm cố có quyền huỷ hợp đ ng cầm cố tài 

sản và yêu cầu b i thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đ ng và chấp nhận quyền của người 

thứ ba đối với tài sản cầm cố. 

3. Thanh toán cho bên nhận cầm cố chi phí hợp l  để bảo quản tài sản cầm cố, trừ 

trường hợp có thoả thuận khác. 

Điề  3 2.   yền của bên cầm cố 

1. Yêu cầu bên nhận cầm cố chấm dứt việc sử dụng tài sản cầm cố trong trường hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 314 của Bộ luật này nếu do sử dụng mà tài sản cầm cố có nguy 

cơ bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị. 

2. Yêu cầu bên nhận cầm cố trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ liên quan, nếu có khi 

nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt. 

3. Yêu cầu bên nhận cầm cố b i thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản cầm cố. 

4. Được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản cầm cố nếu được bên nhận cầm cố 

đ ng   hoặc theo quy định của luật. 

Điề  3 3. Nghĩa vụ của bên nhận cầm cố 

1. Bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố  nếu làm mất, thất lạc hoặc hư hỏng tài sản cầm 

cố thì phải b i thường thiệt hại cho bên cầm cố. 

2. Không được bán, trao đổi, tặng cho, sử dụng tài sản cầm cố để bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ khác. 

3. Không được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ 

tài sản cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

4. Trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ liên quan, nếu có khi nghĩa vụ được bảo đảm 

bằng cầm cố chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác. 

Điề  3  .   yền của bên nhận cầm cố 

1. Yêu cầu người đang chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại tài 

sản đó. 

2. Xử l  tài sản cầm cố theo phương thức đã thoả thuận hoặc theo quy định của 

pháp luật. 

3. Được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, 

lợi tức từ tài sản cầm cố, nếu có thoả thuận. 

4. Được thanh toán chi phí hợp l  bảo quản tài sản cầm cố khi trả lại tài sản cho bên 

cầm cố. 

Điề  3  . Chấm dứt cầm cố tài sản 

Cầm cố tài sản chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt  
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2. Việc cầm cố tài sản được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm 

khác; 

3. Tài sản cầm cố đã được xử l   

4. Theo thoả thuận của các bên. 

Điề  3  . Trả lại tài sản cầm cố 

Khi việc cầm cố tài sản chấm dứt theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 315 

của Bộ luật này hoặc theo thỏa thuận của các bên thì tài sản cầm cố, giấy tờ liên quan đến 

tài sản cầm cố được trả lại cho bên cầm cố. Hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản cầm cố 

cũng được trả lại cho bên cầm cố, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

Tiể  mục 3 

THẾ CHẤP TÀI SẢN 

Điề  3  . Thế chấp tài sản 

1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc 

sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau 

đây gọi là bên nhận thế chấp). 

2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người 

thứ ba giữ tài sản thế chấp. 

Điề  3  . Tài sản thế chấp 

1. Trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ của 

bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ gắn 

với tài sản đó thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

3. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà tài sản gắn liền với đất thuộc quyền 

sở hữu của bên thế chấp thì tài sản gắn liền với đất cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường 

hợp có thỏa thuận khác. 

4. Trường hợp tài sản thế chấp được bảo hiểm thì bên nhận thế chấp phải thông báo 

cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được dùng để thế chấp. Tổ chức 

bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm trực tiếp cho bên nhận thế chấp khi xảy ra sự kiện bảo 

hiểm. 

Trường hợp bên nhận thế chấp không thông báo cho tổ chức bảo hiểm biết về việc 

tài sản bảo hiểm đang được dùng để thế chấp thì tổ chức bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm 

theo hợp đ ng bảo hiểm và bên thế chấp có nghĩa vụ thanh toán cho bên nhận thế chấp. 

Điề  3 9. Hiệ  lực của thế chấp tài sản 

1. Hợp đ ng thế chấp tài sản có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có 

thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. 

2. Thế chấp tài sản phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm 

đăng k . 

Điề  320. Nghĩa vụ của bên thế chấp 

1. Giao giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa 

thuận, trừ trường hợp luật có quy định khác. 

2. Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp. 

3. Áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục, kể cả phải ngừng việc khai thác 

công dụng tài sản thế chấp nếu do việc khai thác đó mà tài sản thế chấp có nguy cơ mất 

giá trị hoặc giảm sút giá trị. 
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4. Khi tài sản thế chấp bị hư hỏng thì trong một thời gian hợp l  bên thế chấp phải 

sửa chữa hoặc thay thế bằng tài sản khác có giá trị tương đương, trừ trường hợp có thoả 

thuận khác. 

5. Cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp. 

6. Giao tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp để xử l  khi thuộc một trong các 

trường hợp xử l  tài sản bảo đảm quy định tại Điều 299 của Bộ luật này. 

7. Thông báo cho bên nhận thế chấp về các quyền của người thứ ba đối với tài sản 

thế chấp, nếu có  trường hợp không thông báo thì bên nhận thế chấp có quyền huỷ hợp 

đ ng thế chấp tài sản và yêu cầu b i thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đ ng và chấp nhận 

quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp. 

8. Không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 321 của Bộ luật này. 

Điề  32 .   yền của bên thế chấp 

1. Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp 

hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thoả thuận. 

2. Đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp. 

3. Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ và giấy tờ liên quan đến tài sản thế 

chấp do bên nhận thế chấp giữ khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc 

được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác. 

4. Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hoá luân 

chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên 

mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được 

thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp. 

Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế hàng 

hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận. 

5. Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển 

trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đ ng   hoặc theo quy 

định của luật. 

6. Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, 

bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải 

thông báo cho bên nhận thế chấp biết. 

Điề  322. Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp 

1. Trả các giấy tờ cho bên thế chấp sau khi chấm dứt thế chấp đối với trường hợp 

các bên thỏa thuận bên nhận thế chấp giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp. 

2. Thực hiện thủ tục xử l  tài sản thế chấp theo đúng quy định của pháp luật. 

Điề  323.   yền của bên nhận thế chấp 

1. Xem xét, kiểm tra trực tiếp tài sản thế chấp, nhưng không được cản trở hoặc gây 

khó khăn cho việc hình thành, sử dụng, khai thác tài sản thế chấp. 

2. Yêu cầu bên thế chấp phải cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp. 

3. Yêu cầu bên thế chấp áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn tài sản, giá trị 

tài sản trong trường hợp có nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản do 

việc khai thác, sử dụng. 

4. Thực hiện việc đăng k  thế chấp theo quy định của pháp luật. 

5. Yêu cầu bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ tài sản thế chấp giao tài sản đó cho 

mình để xử l  khi bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. 
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6. Giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa 

thuận, trừ trường hợp luật có quy định khác. 

7. Xử l  tài sản thế chấp khi thuộc trường hợp quy định tại Điều 299 của Bộ luật 

này. 

Điề  32 .   yền và nghĩa vụ của người thứ ba giữ tài sản thế chấp 

1. Người thứ ba giữ tài sản thế chấp có các quyền sau đây: 

a) Được khai thác công dụng tài sản thế chấp, nếu có thỏa thuận  

b) Được trả thù lao và chi phí bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp, trừ trường hợp có 

thỏa thuận khác. 

2. Người thứ ba giữ tài sản thế chấp có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp  nếu làm mất tài sản thế chấp, làm mất giá trị 

hoặc giảm sút giá trị của tài sản thế chấp thì phải b i thường  

b) Không được tiếp tục khai thác công dụng tài sản thế chấp nếu việc tiếp tục khai 

thác có nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản thế chấp  

c) Giao lại tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp hoặc bên thế chấp theo thoả thuận 

hoặc theo quy định của pháp luật. 

Điề  32 . Thế chấp q yền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với 

đất 

1. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với 

đất và người sử dụng đất đ ng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì tài sản được 

xử l  bao g m cả tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không đ ng thời 

là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì khi xử l  quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 

gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng đất trong phạm vi quyền, nghĩa vụ của mình  quyền 

và nghĩa vụ của bên thế chấp trong mối quan hệ với chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 

được chuyển giao cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác. 

Điề  32 . Thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp q yền sử dụng 

đất 

1. Trường hợp chỉ thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử 

dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đ ng thời là người sử dụng đất thì tài sản 

được xử l  bao g m cả quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Trường hợp chỉ thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử 

dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đ ng thời là người sử dụng đất thì 

khi xử l  tài sản gắn liền với đất, người nhận chuyển quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

được tiếp tục sử dụng đất trong phạm vi quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất được chuyển giao, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điề  32 . Chấm dứt thế chấp tài sản 

Thế chấp tài sản chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt  

2. Việc thế chấp tài sản được huỷ bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm 

khác; 

3. Tài sản thế chấp đã được xử l   

4. Theo thoả thuận của các bên. 

Tiểu mục 4 
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ĐẶT CỌC, KÝ CƯỢC, KÝ QUỸ 

Điề  32 . Đặt cọc 

1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi 

là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí qu , đá qu  hoặc vật có giá trị khác 

(sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực 

hiện hợp đ ng. 

2. Trường hợp hợp đ ng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho 

bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao 

kết, thực hiện hợp đ ng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt 

cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đ ng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc 

và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

Điề  329. Ký cược 

1. K  cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản 

tiền hoặc kim khí qu , đá qu  hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản ký 

cược) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê. 

2. Trường hợp tài sản thuê được trả lại thì bên thuê được nhận lại tài sản k  cược 

sau khi trả tiền thuê; nếu bên thuê không trả lại tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền đòi 

lại tài sản thuê; nếu tài sản thuê không còn để trả lại thì tài sản k  cược thuộc về bên cho 

thuê. 

Điều 330. Ký quỹ 

1. Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí qu , đá qu  

hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong toả tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực 

hiện nghĩa vụ. 

2. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa 

vụ thì bên có quyền được tổ chức tín dụng nơi k  quỹ thanh toán, b i thường thiệt hại do 

bên có nghĩa vụ gây ra, sau khi trừ chi phí dịch vụ. 

3. Thủ tục gửi và thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Tiểu mục 5 

BẢO LƯ    YỀN SỞ HỮU 

Điều 331. Bảo lư  q yền sở hữu 

1. Trong hợp đ ng mua bán, quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu cho 

đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ. 

2. Bảo lưu quyền sở hữu phải được lập thành văn bản riêng hoặc được ghi trong 

hợp đ ng mua bán. 

3. Bảo lưu quyền sở hữu phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời 

điểm đăng k . 

Điều 332. Quyền đòi lại tài sản 

Trường hợp bên mua không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên bán theo thỏa 

thuận thì bên bán có quyền đòi lại tài sản. Bên bán hoàn trả cho bên mua số tiền bên mua 

đã thanh toán sau khi trừ giá trị hao mòn tài sản do sử dụng. Trường hợp bên mua làm 

mất, hư hỏng tài sản thì bên bán có quyền yêu cầu b i thường thiệt hại. 

Điều 333. Quyền và nghĩa vụ của bên mua tài sản 

1. Sử dụng tài sản và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản trong thời hạn bảo lưu quyền 

sở hữu có hiệu lực. 
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2. Chịu rủi ro về tài sản trong thời hạn bảo lưu quyền sở hữu, trừ trường hợp có thoả 

thuận khác. 

Điều 334. Chấm dứt bảo lư  q yền sở hữu 

Bảo lưu quyền sở hữu chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Nghĩa vụ thanh toán cho bên bán được thực hiện xong; 

2. Bên bán nhận lại tài sản bảo lưu quyền sở hữu; 

3. Theo thỏa thuận của các bên. 

Tiểu mục 6 

BẢO LÃNH 

Điều 335. Bảo lãnh 

1. Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có 

quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ 

(sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được 

bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. 

2. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay 

cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh. 

Điều 336. Phạm vi bảo lãnh 

1. Bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ cho bên 

được bảo lãnh. 

2. Nghĩa vụ bảo lãnh bao g m cả tiền lãi trên nợ gốc, tiền phạt, tiền b i thường thiệt 

hại, lãi trên số tiền chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

3. Các bên có thể thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản để bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. 

4. Trường hợp nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ phát sinh trong tương lai thì 

phạm vi bảo lãnh không bao g m nghĩa vụ phát sinh sau khi người bảo lãnh chết hoặc 

pháp nhân bảo lãnh chấm dứt t n tại. 

Điều 337. Thù lao 

Bên bảo lãnh được hưởng thù lao nếu bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh có thoả 

thuận. 

Điều 338. Nhiều người cùng bảo lãnh 

Khi nhiều người cùng bảo lãnh một nghĩa vụ thì phải liên đới thực hiện việc bảo 

lãnh, trừ trường hợp có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định bảo lãnh theo các phần độc 

lập; bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người bảo lãnh liên đới phải 

thực hiện toàn bộ nghĩa vụ. 

Khi một người trong số những người bảo lãnh liên đới đã thực hiện toàn bộ nghĩa 

vụ thay cho bên được bảo lãnh thì có quyền yêu cầu những người bảo lãnh còn lại phải 

thực hiện phần nghĩa vụ của họ đối với mình. 

Điều 339. Quan hệ giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh 

1. Trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa 

vụ của mình thì bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ 

bảo lãnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ 

thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực 

hiện nghĩa vụ. 
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2. Bên nhận bảo lãnh không được yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thay cho 

bên được bảo lãnh khi nghĩa vụ chưa đến hạn. 

3. Bên bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp bên nhận 

bảo lãnh có thể bù trừ nghĩa vụ với bên được bảo lãnh. 

Điều 340. Quyền yêu cầu của bên bảo lãnh 

Bên bảo lãnh có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ đối với mình 

trong phạm vi nghĩa vụ bảo lãnh đã thực hiện, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

Điều 341. Miễn việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

1. Trường hợp bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh mà bên nhận bảo lãnh 

miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho bên bảo lãnh thì bên được bảo lãnh không phải thực 

hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh, trừ trường hợp có thoả thuận hoặc pháp luật có 

quy định khác. 

2. Trường hợp chỉ một trong số nhiều người cùng bảo lãnh liên đới được miễn việc 

thực hiện phần nghĩa vụ bảo lãnh của mình thì những người khác vẫn phải thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh của họ. 

3. Trường hợp một trong số những người nhận bảo lãnh liên đới miễn cho bên bảo 

lãnh không phải thực hiện phần nghĩa vụ đối với mình thì bên bảo lãnh vẫn phải thực hiện 

phần nghĩa vụ còn lại đối với những người nhận bảo lãnh liên đới còn lại. 

Điều 342. Trách nhiệm dân sự của bên bảo lãnh 

1. Trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa 

vụ thì bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ đó. 

2. Trường hợp bên bảo lãnh không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo lãnh thì bên nhận 

bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh thanh toán giá trị nghĩa vụ vi phạm và b i thường 

thiệt hại. 

Điều 343. Chấm dứt bảo lãnh 

Bảo lãnh chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Nghĩa vụ được bảo lãnh chấm dứt; 

2. Việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác; 

3. Bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; 

4. Theo thỏa thuận của các bên. 

Tiểu mục 7 

TÍN CHẤP 

Điều 344. Bảo đảm bằng tín chấp của tổ chức chính trị - xã hội 

Tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hộ gia 

đình ngh o vay một khoản tiền tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 345. Hình thức, nội dung tín chấp 

Việc cho vay có bảo đảm bằng tín chấp phải được lập thành văn bản có xác nhận 

của tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm bằng tín chấp về điều kiện, hoàn cảnh của bên vay 

vốn. 

Thỏa thuận bảo đảm bằng tín chấp phải cụ thể về số tiền, mục đích, thời hạn vay, lãi 

suất, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người vay, tổ chức tín dụng cho vay và tổ chức 

chính trị - xã hội bảo đảm bằng tín chấp. 

Tiểu mục 8 

CẦM GIỮ TÀI SẢN 
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Điều 346. Cầm giữ tài sản 

Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (sau đây gọi là bên cầm giữ) đang nắm giữ 

hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đ ng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường 

hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. 

Điều 347. Xác lập cầm giữ tài sản 

1. Cầm giữ tài sản phát sinh từ thời điểm đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có 

nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. 

2. Cầm giữ tài sản phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm 

bên cầm giữ chiếm giữ tài sản. 

Điều 348. Quyền của bên cầm giữ 

1. Yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phát sinh từ hợp đ ng 

song vụ. 

2. Yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thanh toán chi phí cần thiết cho việc bảo quản, giữ 

gìn tài sản cầm giữ. 

3. Được khai thác tài sản cầm giữ để thu hoa lợi, lợi tức nếu được bên có nghĩa vụ 

đ ng ý. 

Giá trị của việc khai thác tài sản cầm giữ được bù trừ vào giá trị nghĩa vụ của bên 

có nghĩa vụ. 

Điề  3 9. Nghĩa vụ của bên cầm giữ 

1. Giữ gìn, bảo quản tài sản cầm giữ. 

2. Không được thay đổi tình trạng của tài sản cầm giữ. 

3. Không được chuyển giao, sử dụng tài sản cầm giữ nếu không có sự đ ng ý của 

bên có nghĩa vụ. 

4. Giao lại tài sản cầm giữ khi nghĩa vụ đã được thực hiện. 

5. B i thường thiệt hại nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm giữ. 

Điều 350. Chấm dứt cầm giữ 

Cầm giữ tài sản chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Bên cầm giữ không còn chiếm giữ tài sản trên thực tế; 

2. Các bên thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo đảm khác để thay thế cho cầm giữ; 

3. Nghĩa vụ đã được thực hiện xong; 

4. Tài sản cầm giữ không còn; 

5. Theo thỏa thuận của các bên. 

Mục 4 

TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ 

Điều 351. Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ 

1. Bên có nghĩa vụ mà vi phạm nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với 

bên có quyền. 

Vi phạm nghĩa vụ là việc bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, 

thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nội dung của nghĩa vụ. 

2. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả 

kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc 

pháp luật có quy định khác. 

3. Bên có nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm dân sự nếu chứng minh được nghĩa 

vụ không thực hiện được là hoàn toàn do lỗi của bên có quyền. 

Điều 352. Trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ 
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Khi bên có nghĩa vụ thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình thì bên có quyền 

được yêu cầu bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. 

Điều 353. Chậm thực hiện nghĩa vụ 

1. Chậm thực hiện nghĩa vụ là nghĩa vụ vẫn chưa được thực hiện hoặc chỉ được 

thực hiện một phần khi thời hạn thực hiện nghĩa vụ đã hết. 

2. Bên chậm thực hiện nghĩa vụ phải thông báo ngay cho bên có quyền về việc 

không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn. 

Điều 354. Hoãn thực hiện nghĩa vụ 

1. Khi không thể thực hiện được nghĩa vụ đúng thời hạn thì bên có nghĩa vụ phải 

thông báo ngay cho bên có quyền biết và đề nghị được hoãn việc thực hiện nghĩa vụ. 

Trường hợp không thông báo cho bên có quyền thì bên có nghĩa vụ phải b i thường 

thiệt hại phát sinh, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc do nguyên nhân khách quan 

không thể thông báo. 

2. Bên có nghĩa vụ được hoãn việc thực hiện nghĩa vụ, nếu được bên có quyền đ ng 

ý. Việc thực hiện nghĩa vụ khi được hoãn vẫn được coi là thực hiện đúng thời hạn. 

Điều 355. Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ 

1. Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ là khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ 

mà bên có nghĩa vụ đã thực hiện nhưng bên có quyền không tiếp nhận việc thực hiện 

nghĩa vụ đó. 

2. Trường hợp chậm tiếp nhận đối tượng của nghĩa vụ là tài sản thì bên có nghĩa vụ 

có thể gửi tài sản tại nơi nhận gửi giữ tài sản hoặc áp dụng biện pháp cần thiết khác để 

bảo quản tài sản và có quyền yêu cầu thanh toán chi phí hợp l . Trường hợp tài sản được 

gửi giữ thì bên có nghĩa vụ phải thông báo ngay cho bên có quyền. 

3. Đối với tài sản có nguy cơ bị hư hỏng thì bên có nghĩa vụ có quyền bán tài sản đó 

và phải thông báo ngay cho bên có quyền, trả cho bên có quyền khoản tiền thu được từ 

việc bán tài sản sau khi trừ chi phí hợp l  để bảo quản và bán tài sản đó. 

Điều 356. Trách nhiệm do không thực hiện nghĩa vụ giao vật 

1. Trường hợp nghĩa vụ giao vật đặc định không được thực hiện thì bên bị vi phạm 

có quyền yêu cầu bên vi phạm phải giao đúng vật đó  nếu vật không còn hoặc bị hư hỏng 

thì phải thanh toán giá trị của vật. 

2. Trường hợp nghĩa vụ giao vật cùng loại không được thực hiện thì bên bị vi phạm 

có quyền yêu cầu bên vi phạm phải giao vật cùng loại khác; nếu không có vật cùng loại 

khác thay thế thì phải thanh toán giá trị của vật. 

3. Trường hợp việc vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà 

gây thiệt hại cho bên bị vi phạm thì bên vi phạm phải b i thường thiệt hại. 

Điều 357. Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền 

1. Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền 

chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. 

2. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên 

nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật 

này; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ 

luật này. 

Điều 358. Trách nhiệm do không thực hiện hoặc không được thực hiện một 

công việc 
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1. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện một công việc mà mình phải thực 

hiện thì bên có quyền có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện hoặc tự mình thực 

hiện hoặc giao người khác thực hiện công việc đó và yêu cầu bên có nghĩa vụ thanh toán 

chi phí hợp lý, b i thường thiệt hại. 

2. Khi bên có nghĩa vụ không được thực hiện một công việc mà lại thực hiện công 

việc đó thì bên có quyền được quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ phải chấm dứt việc thực 

hiện, khôi phục tình trạng ban đầu và b i thường thiệt hại. 

Điều 359. Trách nhiệm do chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ 

Bên có quyền chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ làm phát sinh thiệt hại cho 

bên có nghĩa vụ thì phải b i thường thiệt hại cho bên đó và phải chịu mọi rủi ro, chi phí 

phát sinh kể từ thời điểm chậm tiếp nhận, trừ trường hợp luật có quy định khác. 

Điều 360. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ 

Trường hợp có thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra thì bên có nghĩa vụ phải b i 

thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. 

Điều 361. Thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ 

1. Thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bao g m thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh 

thần. 

2. Thiệt hại về vật chất là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao g m tổn thất 

về tài sản, chi phí hợp l  để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị 

mất hoặc bị giảm sút. 

3. Thiệt hại về tinh thần là tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm đến tính mạng, sức 

khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác của một chủ thể. 

Điề  3 2. Nghĩa vụ ngăn chặn, hạn chế thiệt hại 

Bên có quyền phải áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp l  để thiệt hại không xảy ra 

hoặc hạn chế thiệt hại cho mình. 

Điều 363. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên bị vi phạm có lỗi 

Trường hợp vi phạm nghĩa vụ và có thiệt hại là do một phần lỗi của bên bị vi phạm 

thì bên vi phạm chỉ phải b i thường thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mình. 

Điều 364. Lỗi trong trách nhiệm dân sự 

Lỗi trong trách nhiệm dân sự bao g m lỗi cố ý, lỗi vô ý. 

Lỗi cố   là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại 

cho người khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc tuy không mong muốn nhưng để 

mặc cho thiệt hại xảy ra. 

Lỗi vô ý là trường hợp một người không thấy trước hành vi của mình có khả năng 

gây thiệt hại, mặc dù phải biết hoặc có thể biết trước thiệt hại sẽ xảy ra hoặc thấy trước 

hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, nhưng cho rằng thiệt hại sẽ không xảy ra 

hoặc có thể ngăn chặn được. 

Mục 5 

CHUYỂN GIAO QUYỀN YÊU CẦU VÀ CHUYỂN GIAO NGHĨA VỤ 

Điều 365. Chuyển giao quyền yêu cầu 

1. Bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ có thể chuyển giao quyền yêu cầu đó 

cho người thế quyền theo thoả thuận, trừ trường hợp sau đây: 

a) Quyền yêu cầu cấp dưỡng, yêu cầu b i thường thiệt hại do xâm phạm đến tính 

mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín; 
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b) Bên có quyền và bên có nghĩa vụ có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định về 

việc không được chuyển giao quyền yêu cầu. 

2. Khi bên có quyền yêu cầu chuyển giao quyền yêu cầu cho người thế quyền thì 

người thế quyền trở thành bên có quyền yêu cầu. Việc chuyển giao quyền yêu cầu không 

cần có sự đ ng ý của bên có nghĩa vụ. 

Người chuyển giao quyền yêu cầu phải thông báo bằng văn bản cho bên có nghĩa 

vụ biết về việc chuyển giao quyền yêu cầu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường 

hợp bên chuyển giao quyền yêu cầu không thông báo về việc chuyển giao quyền mà phát 

sinh chi phí cho bên có nghĩa vụ thì bên chuyển giao quyền yêu cầu phải thanh toán chi 

phí này. 

Điề  3  . Nghĩa vụ cung cấp thông tin và chuyển giao giấy tờ 

1. Người chuyển giao quyền yêu cầu phải cung cấp thông tin cần thiết, chuyển giao 

giấy tờ có liên quan cho người thế quyền. 

2. Người chuyển giao quyền yêu cầu vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 

này mà gây thiệt hại thì phải b i thường thiệt hại. 

Điều 367. Không chịu trách nhiệm sau khi chuyển giao quyền yêu cầu 

Người chuyển giao quyền yêu cầu không phải chịu trách nhiệm về khả năng thực 

hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ sau khi chuyển giao quyền yêu cầu, trừ trường hợp có 

thỏa thuận khác. 

Điều 368. Chuyển giao quyền yêu cầu có biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa 

vụ 

Trường hợp quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm thì việc 

chuyển giao quyền yêu cầu bao g m cả biện pháp bảo đảm đó. 

Điều 369. Quyền từ chối của bên có nghĩa vụ 

1. Trường hợp bên có nghĩa vụ không được thông báo về việc chuyển giao quyền 

yêu cầu và người thế quyền không chứng minh về tính xác thực của việc chuyển giao 

quyền yêu cầu thì bên có nghĩa vụ có quyền từ chối việc thực hiện nghĩa vụ đối với người 

thế quyền. 

2. Trường hợp bên có nghĩa vụ do không được thông báo về việc chuyển giao 

quyền yêu cầu mà đã thực hiện nghĩa vụ đối với người chuyển giao quyền yêu cầu thì 

người thế quyền không được yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đối với 

mình. 

Điều 370. Chuyển giao nghĩa vụ 

1. Bên có nghĩa vụ có thể chuyển giao nghĩa vụ cho người thế nghĩa vụ nếu được 

bên có quyền đ ng ý, trừ trường hợp nghĩa vụ gắn liền với nhân thân của bên có nghĩa vụ 

hoặc pháp luật có quy định không được chuyển giao nghĩa vụ. 

2. Khi được chuyển giao nghĩa vụ thì người thế nghĩa vụ trở thành bên có nghĩa vụ. 

Điều 371. Chuyển giao nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm 

Trường hợp nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm được chuyển giao thì biện pháp bảo 

đảm đó chấm dứt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Mục 6 

CHẤM DỨT NGHĨA VỤ 

Điề  3 2. Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ 

Nghĩa vụ chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Nghĩa vụ được hoàn thành; 
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2. Theo thoả thuận của các bên; 

3. Bên có quyền miễn việc thực hiện nghĩa vụ; 

4. Nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ khác; 

5. Nghĩa vụ được bù trừ; 

6. Bên có quyền và bên có nghĩa vụ hoà nhập làm một; 

7. Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ đã hết; 

8. Bên có nghĩa vụ là cá nhân chết hoặc là pháp nhân chấm dứt t n tại mà nghĩa vụ 

phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện; 

9. Bên có quyền là cá nhân chết mà quyền yêu cầu không thuộc di sản thừa kế hoặc 

là pháp nhân chấm dứt t n tại mà quyền yêu cầu không được chuyển giao cho pháp nhân 

khác; 

10. Vật đặc định là đối tượng của nghĩa vụ không còn và được thay thế bằng nghĩa 

vụ khác; 

11. Trường hợp khác do luật quy định. 

Điề  3 3. Hoàn thành nghĩa vụ 

Nghĩa vụ được hoàn thành khi bên có nghĩa vụ đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ hoặc 

thực hiện một phần nghĩa vụ nhưng phần còn lại được bên có quyền cho miễn thực hiện. 

Điề  3  . Hoàn thành nghĩa vụ trong trường hợp bên có quyền chậm tiếp nhận 

đối tượng của nghĩa vụ 

Khi bên có quyền chậm tiếp nhận đối tượng của nghĩa vụ là tài sản thì nghĩa vụ 

hoàn thành tại thời điểm tài sản đã được gửi giữ tại nơi nhận gửi giữ theo quy định tại 

khoản 2 Điều 355 của Bộ luật này. 

Điều 375. Chấm dứt nghĩa vụ theo thoả thuận 

Các bên có thể thoả thuận chấm dứt nghĩa vụ bất cứ lúc nào, nhưng không được gây 

thiệt hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của 

người khác. 

Điều 376. Chấm dứt nghĩa vụ do được miễn thực hiện nghĩa vụ 

1. Nghĩa vụ chấm dứt khi bên có quyền miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho bên có 

nghĩa vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

2. Khi nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm được miễn thì biện pháp bảo đảm cũng chấm 

dứt. 

Điều 377. Chấm dứt nghĩa vụ do được thay thế bằng nghĩa vụ khác 

1. Trường hợp các bên thoả thuận thay thế nghĩa vụ ban đầu bằng nghĩa vụ khác thì 

nghĩa vụ ban đầu chấm dứt. 

2. Nghĩa vụ cũng chấm dứt, nếu bên có quyền đã tiếp nhận tài sản hoặc công việc 

khác thay thế cho tài sản hoặc công việc đã thoả thuận trước. 

3. Trường hợp nghĩa vụ là nghĩa vụ cấp dưỡng, b i thường thiệt hại do xâm phạm 

tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các nghĩa vụ khác gắn liền với nhân 

thân không thể chuyển cho người khác được thì không được thay thế bằng nghĩa vụ khác. 

Điều 378. Chấm dứt nghĩa vụ do bù trừ nghĩa vụ 

1. Trường hợp các bên cùng có nghĩa vụ về tài sản cùng loại đối với nhau thì khi 

cùng đến hạn họ không phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhau và nghĩa vụ được xem là 

chấm dứt, trừ trường hợp luật có quy định khác. 

2. Trường hợp giá trị của tài sản hoặc công việc không tương đương với nhau thì 

các bên thanh toán cho nhau phần giá trị chênh lệch. 



417 

 

3. Những vật được định giá thành tiền cũng có thể bù trừ với nghĩa vụ trả tiền. 

Điều 379. Những trường hợp không được bù trừ nghĩa vụ 

Nghĩa vụ không được bù trừ trong trường hợp sau đây: 

1. Nghĩa vụ đang có tranh chấp; 

2. Nghĩa vụ b i thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân 

phẩm, uy tín; 

3. Nghĩa vụ cấp dưỡng; 

4. Nghĩa vụ khác do luật quy định. 

Điều 380. Chấm dứt nghĩa vụ do hoà nhập bên có nghĩa vụ và bên có quyền 

Khi bên có nghĩa vụ trở thành bên có quyền đối với chính nghĩa vụ đó thì nghĩa vụ 

chấm dứt. 

Điều 381. Chấm dứt nghĩa vụ do hết thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ 

Khi thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ đã hết thì nghĩa vụ chấm dứt. 

Điều 382. Chấm dứt nghĩa vụ khi bên có quyền là cá nhân chết hoặc pháp 

nhân chấm dứt tồn tại 

Khi các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định về việc nghĩa vụ được thực 

hiện chỉ dành cho cá nhân hoặc pháp nhân là bên có quyền mà cá nhân chết hoặc pháp 

nhân chấm dứt t n tại thì nghĩa vụ cũng chấm dứt. 

Điều 383. Chấm dứt nghĩa vụ khi vật đặc định không còn 

Nghĩa vụ giao vật chấm dứt trong trường hợp vật phải giao là vật đặc định không 

còn. 

Các bên có thể thoả thuận thay thế vật khác hoặc b i thường thiệt hại. 

Điều 384. Chấm dứt nghĩa vụ trong trường hợp phá sản 

Trường hợp phá sản thì nghĩa vụ chấm dứt theo quy định của Luật phá sản. 

Mục 7 

HỢP ĐỒNG 

Tiểu mục 1 

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG 

Điều 385. Khái niệm hợp đồng 

Hợp đ ng là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt 

quyền, nghĩa vụ dân sự. 

Điề  3  . Đề nghị giao kết hợp đồng 

1. Đề nghị giao kết hợp đ ng là việc thể hiện rõ   định giao kết hợp đ ng và chịu sự 

ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định hoặc tới công 

chúng (sau đây gọi chung là bên được đề nghị). 

2. Trường hợp đề nghị giao kết hợp đ ng có nêu rõ thời hạn trả lời, nếu bên đề nghị 

lại giao kết hợp đ ng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời thì phải 

b i thường thiệt hại cho bên được đề nghị mà không được giao kết hợp đ ng nếu có thiệt 

hại phát sinh. 

Điều 387. Thông tin trong giao kết hợp đồng 

1. Trường hợp một bên có thông tin ảnh hưởng đến việc chấp nhận giao kết hợp 

đ ng của bên kia thì phải thông báo cho bên kia biết. 

2. Trường hợp một bên nhận được thông tin bí mật của bên kia trong quá trình giao 

kết hợp đ ng thì có trách nhiệm bảo mật thông tin và không được sử dụng thông tin đó 

cho mục đích riêng của mình hoặc cho mục đích trái pháp luật khác. 
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3. Bên vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà gây thiệt hại thì phải b i 

thường. 

Điều 388. Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực 

1. Thời điểm đề nghị giao kết hợp đ ng có hiệu lực được xác định như sau: 

a) Do bên đề nghị ấn định; 

b) Nếu bên đề nghị không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đ ng có hiệu lực kể từ 

khi bên được đề nghị nhận được đề nghị đó, trừ trường hợp luật liên quan có quy định 

khác. 

2. Các trường hợp sau đây được coi là đã nhận được đề nghị giao kết hợp đ ng: 

a) Đề nghị được chuyển đến nơi cư trú, nếu bên được đề nghị là cá nhân  được 

chuyển đến trụ sở, nếu bên được đề nghị là pháp nhân; 

b) Đề nghị được đưa vào hệ thống thông tin chính thức của bên được đề nghị; 

c) Khi bên được đề nghị biết được đề nghị giao kết hợp đ ng thông qua các phương 

thức khác. 

Điề  3 9. Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng 

1. Bên đề nghị giao kết hợp đ ng có thể thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đ ng 

trong trường hợp sau đây: 

a) Bên được đề nghị nhận được thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị trước 

hoặc cùng với thời điểm nhận được đề nghị; 

b) Điều kiện thay đổi hoặc rút lại đề nghị phát sinh trong trường hợp bên đề nghị có 

nêu rõ về việc được thay đổi hoặc rút lại đề nghị khi điều kiện đó phát sinh. 

2. Khi bên đề nghị thay đổi nội dung của đề nghị thì đó là đề nghị mới. 

Điều 390. Huỷ bỏ đề nghị giao kết hợp đồng 

Bên đề nghị giao kết hợp đ ng có thể huỷ bỏ đề nghị nếu đã nêu rõ quyền này trong 

đề nghị và bên được đề nghị nhận được thông báo về việc hủy bỏ đề nghị trước khi người 

này gửi thông báo chấp nhận đề nghị giao kết hợp đ ng. 

Điều 391. Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng 

Đề nghị giao kết hợp đ ng chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đ ng; 

2. Bên được đề nghị trả lời không chấp nhận; 

3. Hết thời hạn trả lời chấp nhận; 

4. Khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực; 

5. Khi thông báo về việc huỷ bỏ đề nghị có hiệu lực; 

6. Theo thoả thuận của bên đề nghị và bên được đề nghị trong thời hạn chờ bên 

được đề nghị trả lời. 

Điều 392. Sửa đổi đề nghị do bên được đề nghị đề xuất 

Khi bên được đề nghị đã chấp nhận giao kết hợp đ ng nhưng có nêu điều kiện hoặc 

sửa đổi đề nghị thì coi như người này đã đưa ra đề nghị mới. 

Điều 393. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng 

1. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đ ng là sự trả lời của bên được đề nghị về việc 

chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị. 

2. Sự im lặng của bên được đề nghị không được coi là chấp nhận đề nghị giao kết 

hợp đ ng, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc theo thói quen đã được xác lập giữa các bên. 

Điều 394. Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng 
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1. Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu 

lực khi được thực hiện trong thời hạn đó  nếu bên đề nghị giao kết hợp đ ng nhận được 

trả lời khi đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của bên chậm 

trả lời. 

Khi bên đề nghị không nêu rõ thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu 

lực nếu được thực hiện trong một thời hạn hợp lý. 

2. Trường hợp thông báo chấp nhận giao kết hợp đ ng đến chậm vì lý do khách 

quan mà bên đề nghị biết hoặc phải biết về lý do khách quan này thì thông báo chấp nhận 

giao kết hợp đ ng vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề nghị trả lời ngay không đ ng ý 

với chấp nhận đó của bên được đề nghị. 

3. Khi các bên trực tiếp giao tiếp với nhau, kể cả trong trường hợp qua điện thoại 

hoặc qua phương tiện khác thì bên được đề nghị phải trả lời ngay có chấp nhận hoặc 

không chấp nhận, trừ trường hợp các bên có thoả thuận về thời hạn trả lời. 

Điề  39 . Trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết, mất năng lực hành 

vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

Trường hợp bên đề nghị chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi sau khi bên được đề nghị trả lời chấp nhận giao kết hợp đ ng 

thì đề nghị giao kết hợp đ ng vẫn có giá trị, trừ trường hợp nội dung giao kết gắn liền với 

nhân thân bên đề nghị. 

Điề  39 . Trường hợp bên được đề nghị giao kết hợp đồng chết, mất năng lực 

hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

Trường hợp bên được đề nghị đã chấp nhận giao kết hợp đ ng nhưng sau đó chết, 

mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì việc 

trả lời chấp nhận giao kết hợp đ ng vẫn có giá trị, trừ trường hợp nội dung giao kết gắn 

liền với nhân thân bên được đề nghị. 

Điều 397. Rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng 

Bên được đề nghị giao kết hợp đ ng có thể rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp 

đ ng, nếu thông báo về việc rút lại này đến trước hoặc cùng với thời điểm bên đề nghị 

nhận được trả lời chấp nhận giao kết hợp đ ng. 

Điều 398. Nội dung của hợp đồng 

1. Các bên trong hợp đ ng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đ ng. 

2. Hợp đ ng có thể có các nội dung sau đây: 

a) Đối tượng của hợp đ ng; 

b) Số lượng, chất lượng; 

c) Giá, phương thức thanh toán; 

d) Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đ ng; 

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên; 

e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đ ng; 

g) Phương thức giải quyết tranh chấp. 

Điề  399. Địa điểm giao kết hợp đồng 

Địa điểm giao kết hợp đ ng do các bên thoả thuận; nếu không có thoả thuận thì địa 

điểm giao kết hợp đ ng là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp nhân đã đưa ra đề 

nghị giao kết hợp đ ng. 

Điều 400. Thời điểm giao kết hợp đồng 
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1. Hợp đ ng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao 

kết. 

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp 

đ ng trong một thời hạn thì thời điểm giao kết hợp đ ng là thời điểm cuối cùng của thời 

hạn đó. 

3. Thời điểm giao kết hợp đ ng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về 

nội dung của hợp đ ng. 

4. Thời điểm giao kết hợp đ ng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng k  vào văn 

bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản. 

Trường hợp hợp đ ng giao kết bằng lời nói và sau đó được xác lập bằng văn bản thì 

thời điểm giao kết hợp đ ng được xác định theo khoản 3 Điều này. 

Điều 401. Hiệu lực của hợp đồng 

1. Hợp đ ng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường 

hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác. 

2. Từ thời điểm hợp đ ng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối 

với nhau theo cam kết. Hợp đ ng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của 

các bên hoặc theo quy định của pháp luật. 

Điều 402. Các loại hợp đồng chủ yếu 

Hợp đ ng g m các loại chủ yếu sau đây: 

1. Hợp đ ng song vụ là hợp đ ng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau; 

2. Hợp đ ng đơn vụ là hợp đ ng mà chỉ một bên có nghĩa vụ; 

3. Hợp đ ng chính là hợp đ ng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đ ng phụ; 

4. Hợp đ ng phụ là hợp đ ng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đ ng chính; 

5. Hợp đ ng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đ ng mà các bên giao kết hợp đ ng 

đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa 

vụ đó  

6. Hợp đ ng có điều kiện là hợp đ ng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát 

sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định. 

Điều 403. Phụ lục hợp đồng 

1. Hợp đ ng có thể có phụ lục k m theo để quy định chi tiết một số điều khoản của 

hợp đ ng. Phụ lục hợp đ ng có hiệu lực như hợp đ ng. Nội dung của phụ lục hợp đ ng 

không được trái với nội dung của hợp đ ng. 

2. Trường hợp phụ lục hợp đ ng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản 

trong hợp đ ng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đ ng có điều khoản trái với điều khoản trong 

hợp đ ng thì coi như điều khoản đó trong hợp đ ng đã được sửa đổi. 

Điều 404. Giải thích hợp đồng 

1. Khi hợp đ ng có điều khoản không rõ ràng thì việc giải thích điều khoản đó 

không chỉ dựa vào ngôn từ của hợp đ ng mà còn phải căn cứ vào ý chí của các bên được 

thể hiện trong toàn bộ quá trình trước, tại thời điểm xác lập, thực hiện hợp đ ng. 

2. Khi hợp đ ng có điều khoản hoặc ngôn từ có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau 

thì phải giải thích theo nghĩa phù hợp nhất với mục đích, tính chất của hợp đ ng. 

3. Khi hợp đ ng có điều khoản hoặc ngôn từ khó hiểu thì phải được giải thích theo 

tập quán tại địa điểm giao kết hợp đ ng. 
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4. Các điều khoản trong hợp đ ng phải được giải thích trong mối liên hệ với nhau, 

sao cho   nghĩa của các điều khoản đó phù hợp với toàn bộ nội dung hợp đ ng. 

5. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa ý chí chung của các bên với ngôn từ sử dụng 

trong hợp đ ng thì ý chí chung của các bên được dùng để giải thích hợp đ ng. 

6. Trường hợp bên soạn thảo đưa vào hợp đ ng nội dung bất lợi cho bên kia thì khi 

giải thích hợp đ ng phải theo hướng có lợi cho bên kia. 

Điều 405. Hợp đồng theo mẫu 

1. Hợp đ ng theo mẫu là hợp đ ng g m những điều khoản do một bên đưa ra theo 

mẫu để bên kia trả lời trong một thời gian hợp lý; nếu bên được đề nghị trả lời chấp nhận 

thì coi như chấp nhận toàn bộ nội dung hợp đ ng theo mẫu mà bên đề nghị đã đưa ra. 

Hợp đ ng theo mẫu phải được công khai để bên được đề nghị biết hoặc phải biết về 

những nội dung của hợp đ ng. 

Trình tự, thể thức công khai hợp đ ng theo mẫu thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

2. Trường hợp hợp đ ng theo mẫu có điều khoản không rõ ràng thì bên đưa ra hợp 

đ ng theo mẫu phải chịu bất lợi khi giải thích điều khoản đó. 

3. Trường hợp hợp đ ng theo mẫu có điều khoản miễn trách nhiệm của bên đưa ra 

hợp đ ng theo mẫu, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bên kia thì 

điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điề   0 . Điều kiện giao dịch chung trong giao kết hợp đồng 

1. Điều kiện giao dịch chung là những điều khoản ổn định do một bên công bố để 

áp dụng chung cho bên được đề nghị giao kết hợp đ ng; nếu bên được đề nghị chấp nhận 

giao kết hợp đ ng thì coi như chấp nhận các điều khoản này. 

2. Điều kiện giao dịch chung chỉ có hiệu lực với bên xác lập giao dịch trong trường 

hợp điều kiện giao dịch này đã được công khai để bên xác lập giao dịch biết hoặc phải 

biết về điều kiện đó. 

Trình tự, thể thức công khai điều kiện giao dịch chung thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

3. Điều kiện giao dịch chung phải bảo đảm sự bình đẳng giữa các bên. Trường hợp 

điều kiện giao dịch chung có quy định về miễn trách nhiệm của bên đưa ra điều kiện giao 

dịch chung, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bên kia thì quy định 

này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 407. Hợp đồng vô hiệu 

1. Quy định về giao dịch dân sự vô hiệu từ Điều 123 đến Điều 133 của Bộ luật này 

cũng được áp dụng đối với hợp đ ng vô hiệu. 

2. Sự vô hiệu của hợp đ ng chính làm chấm dứt hợp đ ng phụ, trừ trường hợp các 

bên có thoả thuận hợp đ ng phụ được thay thế hợp đ ng chính. Quy định này không áp 

dụng đối với biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. 

3. Sự vô hiệu của hợp đ ng phụ không làm chấm dứt hợp đ ng chính, trừ trường 

hợp các bên thoả thuận hợp đ ng phụ là một phần không thể tách rời của hợp đ ng chính. 

Điều 408. Hợp đồng vô hiệ  do có đối tượng không thể thực hiện được 

1. Trường hợp ngay từ khi giao kết, hợp đ ng có đối tượng không thể thực hiện 

được thì hợp đ ng này bị vô hiệu. 

2. Trường hợp khi giao kết hợp đ ng mà một bên biết hoặc phải biết về việc hợp 

đ ng có đối tượng không thể thực hiện được nhưng không thông báo cho bên kia biết nên 
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bên kia đã giao kết hợp đ ng thì phải b i thường thiệt hại cho bên kia, trừ trường hợp bên 

kia biết hoặc phải biết về việc hợp đ ng có đối tượng không thể thực hiện được. 

3. Quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cũng được áp dụng đối với trường hợp 

hợp đ ng có một hoặc nhiều phần đối tượng không thể thực hiện được nhưng phần còn lại 

của hợp đ ng vẫn có hiệu lực. 

Tiểu mục 2 

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Điều 409. Thực hiện hợp đồng đơn vụ 

Đối với hợp đ ng đơn vụ, bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đúng như đã 

thoả thuận, chỉ được thực hiện trước hoặc sau thời hạn nếu được bên có quyền đ ng ý. 

Điều 410. Thực hiện hợp đồng song vụ 

1. Trong hợp đ ng song vụ, khi các bên đã thoả thuận thời hạn thực hiện nghĩa vụ 

thì mỗi bên phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn  không được hoãn thực hiện 

với l  do bên kia chưa thực hiện nghĩa vụ đối với mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 

411 và Điều 413 của Bộ luật này. 

2. Trường hợp các bên không thoả thuận bên nào thực hiện nghĩa vụ trước thì các 

bên phải đ ng thời thực hiện nghĩa vụ đối với nhau; nếu nghĩa vụ không thể thực hiện 

đ ng thời thì nghĩa vụ nào khi thực hiện mất nhiều thời gian hơn thì nghĩa vụ đó phải 

được thực hiện trước. 

Điều 411. Quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ 

1. Bên phải thực hiện nghĩa vụ trước có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ, nếu khả 

năng thực hiện nghĩa vụ của bên kia đã bị giảm sút nghiêm trọng đến mức không thể thực 

hiện được nghĩa vụ như đã cam kết cho đến khi bên kia có khả năng thực hiện được nghĩa 

vụ hoặc có biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. 

2. Bên phải thực hiện nghĩa vụ sau có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ đến hạn nếu 

bên thực hiện nghĩa vụ trước chưa thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn. 

Điều 412. Cầm giữ tài sản trong hợp đồng song vụ 

Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình thì bên có 

quyền xác lập quyền cầm giữ tài sản đối với tài sản của bên có nghĩa vụ theo quy định từ 

Điều 346 đến Điều 350 của Bộ luật này. 

Điề    3. Nghĩa vụ không thực hiện được do lỗi của một bên 

Trong hợp đ ng song vụ, khi một bên không thực hiện được nghĩa vụ của mình do 

lỗi của bên kia thì có quyền yêu cầu bên kia vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình 

hoặc huỷ bỏ hợp đ ng và yêu cầu b i thường thiệt hại. 

Điều 414. Không thực hiện được nghĩa vụ nhưng không do lỗi của các bên 

Trong hợp đ ng song vụ, nếu một bên không thực hiện được nghĩa vụ mà các bên 

đều không có lỗi thì bên không thực hiện được nghĩa vụ không có quyền yêu cầu bên kia 

thực hiện nghĩa vụ đối với mình. Trường hợp một bên đã thực hiện được một phần nghĩa 

vụ thì có quyền yêu cầu bên kia thực hiện phần nghĩa vụ tương ứng đối với mình. 

Điều 415. Thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba 

Khi thực hiện hợp đ ng vì lợi ích của người thứ ba thì người thứ ba có quyền trực 

tiếp yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình; nếu các bên trong hợp 

đ ng có tranh chấp về việc thực hiện hợp đ ng thì người thứ ba không có quyền yêu cầu 

thực hiện nghĩa vụ cho đến khi tranh chấp được giải quyết. 



423 

 

Bên có quyền cũng có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện hợp đ ng vì lợi ích 

của người thứ ba. 

Điều 416. Quyền từ chối của người thứ ba 

1. Trường hợp người thứ ba từ chối lợi ích của mình trước khi bên có nghĩa vụ thực 

hiện nghĩa vụ thì bên có nghĩa vụ không phải thực hiện nghĩa vụ, nhưng phải thông báo 

cho bên có quyền và hợp đ ng được coi là bị huỷ bỏ, các bên phải hoàn trả cho nhau 

những gì đã nhận. 

2. Trường hợp người thứ ba từ chối lợi ích của mình sau khi bên có nghĩa vụ đã 

thực hiện nghĩa vụ thì nghĩa vụ được xem là đã hoàn thành và bên có quyền vẫn phải thực 

hiện cam kết đối với bên có nghĩa vụ. Trong trường hợp này, lợi ích phát sinh từ hợp 

đ ng thuộc về bên mà nếu hợp đ ng không vì lợi ích của người thứ ba thì họ là người thụ 

hưởng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điề     . Không được sửa đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng vì lợi ích của người thứ 

ba 

Khi người thứ ba đã đ ng   hưởng lợi ích thì dù hợp đ ng chưa được thực hiện, các 

bên giao kết hợp đ ng cũng không được sửa đổi hoặc huỷ bỏ hợp đ ng, trừ trường hợp 

được người thứ ba đ ng ý. 

Điều 418. Thoả thuận phạt vi phạm 

1. Phạt vi phạm là sự thoả thuận giữa các bên trong hợp đ ng, theo đó bên vi phạm 

nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm. 

2. Mức phạt vi phạm do các bên thoả thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy 

định khác. 

3. Các bên có thể thoả thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi 

phạm mà không phải b i thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải 

b i thường thiệt hại. 

Trường hợp các bên có thoả thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc 

vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải b i thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ 

phải chịu phạt vi phạm. 

Điều 419. Thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng 

1. Thiệt hại được b i thường do vi phạm nghĩa vụ theo hợp đ ng được xác định 

theo quy định tại khoản 2 Điều này, Điều 13 và Điều 360 của Bộ luật này. 

2. Người có quyền có thể yêu cầu b i thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra mình sẽ 

được hưởng do hợp đ ng mang lại. Người có quyền còn có thể yêu cầu người có nghĩa vụ 

chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đ ng mà không trùng lặp với 

mức b i thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đ ng mang lại. 

3. Theo yêu cầu của người có quyền, Tòa án có thể buộc người có nghĩa vụ b i 

thường thiệt hại về tinh thần cho người có quyền. Mức b i thường do Tòa án quyết định 

căn cứ vào nội dung vụ việc. 

Điều 420. Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản 

1. Hoàn cảnh thay đổi cơ bản khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp 

đ ng; 

b) Tại thời điểm giao kết hợp đ ng, các bên không thể lường trước được về sự thay 

đổi hoàn cảnh; 
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c) Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu như các bên biết trước thì hợp đ ng đã 

không được giao kết hoặc được giao kết nhưng với nội dung hoàn toàn khác; 

d) Việc tiếp tục thực hiện hợp đ ng mà không có sự thay đổi nội dung hợp đ ng sẽ 

gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên; 

đ) Bên có lợi ích bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng 

cho phép, phù hợp với tính chất của hợp đ ng mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu mức 

độ ảnh hưởng đến lợi ích. 

2. Trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có 

quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đ ng trong một thời hạn hợp lý. 

3. Trường hợp các bên không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp đ ng trong 

một thời hạn hợp lý, một trong các bên có thể yêu cầu Tòa án: 

a) Chấm dứt hợp đ ng tại một thời điểm xác định; 

b) Sửa đổi hợp đ ng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn 

cảnh thay đổi cơ bản. 

Tòa án chỉ được quyết định việc sửa đổi hợp đ ng trong trường hợp việc chấm dứt 

hợp đ ng sẽ gây thiệt hại lớn hơn so với các chi phí để thực hiện hợp đ ng nếu được sửa 

đổi. 

4. Trong quá trình đàm phán sửa đổi, chấm dứt hợp đ ng, Tòa án giải quyết vụ việc, 

các bên vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đ ng, trừ trường hợp có 

thỏa thuận khác. 

Tiểu mục 3 

SỬA Đ I, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 

Điều 421. Sửa đổi hợp đồng 

1. Các bên có thể thoả thuận sửa đổi hợp đ ng. 

2. Hợp đ ng có thể được sửa đổi theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này. 

3. Hợp đ ng sửa đổi phải tuân theo hình thức của hợp đ ng ban đầu. 

Điều 422. Chấm dứt hợp đồng 

Hợp đ ng chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Hợp đ ng đã được hoàn thành; 

2. Theo thoả thuận của các bên; 

3. Cá nhân giao kết hợp đ ng chết, pháp nhân giao kết hợp đ ng chấm dứt t n tại 

mà hợp đ ng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện; 

4. Hợp đ ng bị huỷ bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện; 

5. Hợp đ ng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đ ng không còn; 

6. Hợp đ ng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này; 

7. Trường hợp khác do luật quy định. 

Điều 423. Huỷ bỏ hợp đồng 

1. Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đ ng và không phải b i thường thiệt hại trong 

trường hợp sau đây: 

a) Bên kia vi phạm hợp đ ng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận; 

b) Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đ ng; 

c) Trường hợp khác do luật quy định. 

2. Vi phạm nghiêm trọng là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên đến 

mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đ ng. 
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3. Bên hủy bỏ hợp đ ng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ, nếu 

không thông báo mà gây thiệt hại thì phải b i thường. 

Điều 424. Huỷ bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ 

1. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ mà bên có quyền 

yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trong một thời hạn hợp l  nhưng bên có nghĩa vụ không thực 

hiện thì bên có quyền có thể huỷ bỏ hợp đ ng. 

2. Trường hợp do tính chất của hợp đ ng hoặc do ý chí của các bên, hợp đ ng sẽ 

không đạt được mục đích nếu không được thực hiện trong thời hạn nhất định mà hết thời 

hạn đó bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp 

đ ng mà không phải tuân theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 425. Huỷ bỏ hợp đồng do không có khả năng thực hiện 

Trường hợp bên có nghĩa vụ không thể thực hiện được một phần hoặc toàn bộ nghĩa 

vụ của mình làm cho mục đích của bên có quyền không thể đạt được thì bên có quyền có 

thể huỷ bỏ hợp đ ng và yêu cầu b i thường thiệt hại. 

Điều 426. Huỷ bỏ hợp đồng trong trường hợp tài sản bị mất, bị hư hỏng 

Trường hợp một bên làm mất, làm hư hỏng tài sản là đối tượng của hợp đ ng mà 

không thể hoàn trả, đền bù bằng tài sản khác hoặc không thể sửa chữa, thay thế bằng tài 

sản cùng loại thì bên kia có quyền huỷ bỏ hợp đ ng. 

Bên vi phạm phải b i thường bằng tiền ngang với giá trị của tài sản bị mất, bị hư 

hỏng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 

351 và Điều 363 của Bộ luật này. 

Điều 427. Hậu quả của việc huỷ bỏ hợp đồng 

1. Khi hợp đ ng bị hủy bỏ thì hợp đ ng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các 

bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, b i 

thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. 

2. Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ chi phí hợp lý trong 

thực hiện hợp đ ng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản. 

Việc hoàn trả được thực hiện bằng hiện vật. Trường hợp không hoàn trả được bằng 

hiện vật thì được trị giá thành tiền để hoàn trả. 

Trường hợp các bên cùng có nghĩa vụ hoàn trả thì việc hoàn trả phải được thực hiện 

cùng một thời điểm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

3. Bên bị thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên kia được b i thường. 

4. Việc giải quyết hậu quả của việc hủy bỏ hợp đ ng liên quan đến quyền nhân thân 

do Bộ luật này và luật khác có liên quan quy định. 

5. Trường hợp việc hủy bỏ hợp đ ng không có căn cứ quy định tại các điều 423, 

424, 425 và 426 của Bộ luật này thì bên hủy bỏ hợp đ ng được xác định là bên vi phạm 

nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự do không thực hiện đúng nghĩa vụ theo 

quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan. 

Điề   2 . Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng 

1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng và không phải b i 

thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đ ng hoặc các bên 

có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. 

2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng phải thông báo ngay cho bên kia 

biết về việc chấm dứt hợp đ ng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải b i 

thường. 
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3. Khi hợp đ ng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đ ng chấm dứt kể từ 

thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện 

nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, b i thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết 

tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ 

đã thực hiện. 

4. Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đ ng của 

bên kia được b i thường. 

5. Trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng không có căn cứ quy 

định tại khoản 1 Điều này thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng được xác 

định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ 

luật này, luật khác có liên quan do không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đ ng. 

Điều 429. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng 

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đ ng là 03 năm, 

kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình bị xâm phạm. 

Chương XVI 

MỘT SỐ HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG 

Mục 1 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN 

Điều 430. Hợp đồng mua bán tài sản 

Hợp đ ng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển 

quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. 

Hợp đ ng mua bán nhà ở, mua bán nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực 

hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và luật khác có liên quan. 

Điề   3 . Đối tượng của hợp đồng mua bán 

1. Tài sản được quy định tại Bộ luật này đều có thể là đối tượng của hợp đ ng mua 

bán. Trường hợp theo quy định của luật, tài sản bị cấm hoặc bị hạn chế chuyển nhượng 

thì tài sản là đối tượng của hợp đ ng mua bán phải phù hợp với các quy định đó. 

2. Tài sản bán thuộc sở hữu của người bán hoặc người bán có quyền bán. 

Điều 432. Chất lượng của tài sản mua bán 

1. Chất lượng của tài sản mua bán do các bên thoả thuận. 

2. Trường hợp tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố hoặc được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thỏa thuận của các bên về chất lượng của tài 

sản không được thấp hơn chất lượng của tài sản được xác định theo tiêu chuẩn đã công bố 

hoặc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Khi các bên không có thoả thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về chất lượng tài 

sản mua bán thì chất lượng của tài sản mua bán được xác định theo tiêu chuẩn về chất 

lượng của tài sản đã được công bố, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc 

theo tiêu chuẩn ngành nghề. 

Trường hợp không có tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố, quy 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tiêu chuẩn ngành nghề thì chất lượng của tài 

sản mua bán được xác định theo tiêu chuẩn thông thường hoặc theo tiêu chuẩn riêng phù 

hợp với mục đích giao kết hợp đ ng và theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng. 

Điề   33. Giá và phương thức thanh toán 
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1. Giá, phương thức thanh toán do các bên thoả thuận hoặc do người thứ ba xác 

định theo yêu cầu của các bên. Trường hợp pháp luật quy định giá, phương thức thanh 

toán phải theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thỏa thuận của các bên 

phải phù hợp với quy định đó. 

2. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về giá, phương 

thức thanh toán thì giá được xác định theo giá thị trường, phương thức thanh toán được 

xác định theo tập quán tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đ ng. 

Điều 434. Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán 

1. Thời hạn thực hiện hợp đ ng mua bán do các bên thoả thuận. Bên bán phải giao 

tài sản cho bên mua đúng thời hạn đã thoả thuận; bên bán chỉ được giao tài sản trước hoặc 

sau thời hạn nếu được bên mua đ ng ý. 

2. Khi các bên không thoả thuận thời hạn giao tài sản thì bên mua có quyền yêu cầu 

bên bán giao tài sản và bên bán cũng có quyền yêu cầu bên mua nhận tài sản bất cứ lúc 

nào, nhưng phải báo trước cho nhau một thời gian hợp lý. 

3. Bên mua thanh toán tiền mua theo thời gian thỏa thuận. Nếu không xác định hoặc 

xác định không rõ ràng thời gian thanh toán thì bên mua phải thanh toán ngay tại thời 

điểm nhận tài sản mua hoặc nhận giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản. 

Điề   3 . Địa điểm giao tài sản 

Địa điểm giao tài sản do các bên thoả thuận; nếu không có thoả thuận thì áp dụng 

quy định tại khoản 2 Điều 277 của Bộ luật này. 

Điề   3 . Phương thức giao tài sản 

1. Tài sản được giao theo phương thức do các bên thoả thuận; nếu không có thoả 

thuận thì tài sản do bên bán giao một lần và trực tiếp cho bên mua. 

2. Trường hợp theo thỏa thuận, bên bán giao tài sản cho bên mua thành nhiều lần 

mà bên bán thực hiện không đúng nghĩa vụ ở một lần nhất định thì bên mua có thể hủy bỏ 

phần hợp đ ng liên quan đến lần vi phạm đó và yêu cầu b i thường thiệt hại. 

Điều 437. Trách nhiệm do giao tài sản không đúng số lượng 

1. Trường hợp bên bán giao tài sản với số lượng nhiều hơn số lượng đã thoả thuận 

thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận phần dôi ra; nếu nhận thì phải thanh toán đối 

với phần dôi ra theo giá được thỏa thuận trong hợp đ ng, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác. 

2. Trường hợp bên bán giao ít hơn số lượng đã thoả thuận thì bên mua có một trong 

các quyền sau đây: 

a) Nhận phần đã giao và định thời hạn để bên bán giao tiếp phần còn thiếu; 

b) Nhận phần đã giao và yêu cầu b i thường thiệt hại; 

c) Hủy bỏ hợp đ ng và yêu cầu b i thường thiệt hại nếu việc vi phạm làm cho bên 

mua không đạt được mục đích giao kết hợp đ ng. 

Điều 438. Trách nhiệm do giao vật không đồng bộ 

1. Trường hợp vật được giao không đ ng bộ làm cho mục đích sử dụng của vật 

không đạt được thì bên mua có một trong các quyền sau đây: 

a) Nhận và yêu cầu bên bán giao tiếp phần hoặc bộ phận còn thiếu, yêu cầu b i 

thường thiệt hại và hoãn thanh toán phần hoặc bộ phận đã nhận cho đến khi vật được giao 

đ ng bộ; 

b) Hủy bỏ hợp đ ng và yêu cầu b i thường thiệt hại. 
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2. Trường hợp bên mua đã trả tiền nhưng chưa nhận vật do giao không đ ng bộ thì 

được trả lãi đối với số tiền đã trả theo lãi suất thỏa thuận giữa các bên nhưng không được 

vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật này; nếu không có 

thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này và yêu cầu 

bên bán b i thường thiệt hại do giao vật không đ ng bộ, kể từ thời điểm phải thực hiện 

hợp đ ng cho đến khi vật được giao đ ng bộ. 

Điều 439. Trách nhiệm giao tài sản không đúng chủng loại 

Trường hợp tài sản được giao không đúng chủng loại thì bên mua có một trong các 

quyền sau đây: 

1. Nhận và thanh toán theo giá do các bên thoả thuận; 

2. Yêu cầu giao tài sản đúng chủng loại và b i thường thiệt hại; 

3. Hủy bỏ hợp đ ng và yêu cầu b i thường thiệt hại nếu việc giao không đúng 

chủng loại làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đ ng. 

Trường hợp tài sản g m nhiều chủng loại mà bên bán không giao đúng với thỏa 

thuận đối với một hoặc một số loại thì bên mua có thể hủy bỏ phần hợp đ ng liên quan 

đến loại tài sản đó và yêu cầu b i thường thiệt hại. 

Điề    0. Nghĩa vụ trả tiền 

1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được 

quy định trong hợp đ ng. 

2. Trường hợp các bên chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản thì thời hạn thanh 

toán tiền cũng được xác định tương ứng với thời hạn giao tài sản. Nếu các bên không có 

thỏa thuận về thời hạn giao tài sản và thời hạn thanh toán tiền thì bên mua phải thanh toán 

tiền tại thời điểm nhận tài sản. 

3. Trường hợp bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi trên 

số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật này. 

Điều 441. Thời điểm chịu rủi ro 

1. Bên bán chịu rủi ro đối với tài sản trước khi tài sản được giao cho bên mua, bên 

mua chịu rủi ro đối với tài sản kể từ thời điểm nhận tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận 

khác hoặc luật có quy định khác. 

2. Đối với hợp đ ng mua bán tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng k  

quyền sở hữu thì bên bán chịu rủi ro cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng k , bên mua 

chịu rủi ro kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng k , trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

Điều 442. Chi phí vận chuyển và chi phí liên q an đến việc chuyển quyền sở 

hữu 

1. Chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu do các 

bên thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

2. Trường hợp các bên không có thoả thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì chi 

phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu được xác định theo chi 

phí đã được công bố, quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo tiêu chuẩn ngành 

nghề. 

3. Trường hợp không có căn cứ xác định theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

này thì chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu được xác 

định theo tiêu chuẩn thông thường hoặc theo tiêu chuẩn riêng phù hợp với mục đích giao 

kết hợp đ ng. 



429 

 

4. Trường hợp các bên không có thoả thuận và pháp luật không quy định về chi phí 

vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu thì bên bán phải chịu chi 

phí vận chuyển đến địa điểm giao tài sản và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở 

hữu. 

Điề    3. Nghĩa vụ cung cấp thông tin và hướng dẫn cách sử dụng 

Bên bán có nghĩa vụ cung cấp cho bên mua thông tin cần thiết về tài sản mua bán 

và hướng dẫn cách sử dụng tài sản đó  nếu bên bán không thực hiện nghĩa vụ này thì bên 

mua có quyền yêu cầu bên bán phải thực hiện trong một thời hạn hợp lý; nếu bên bán vẫn 

không thực hiện làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đ ng thì bên 

mua có quyền hủy bỏ hợp đ ng và yêu cầu b i thường thiệt hại. 

Điều 444. Bảo đảm quyền sở hữu của bên m a đối với tài sản mua bán 

1. Bên bán có nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với tài sản đã bán cho bên mua 

không bị người thứ ba tranh chấp. 

2. Trường hợp tài sản bị người thứ ba tranh chấp thì bên bán phải đứng về phía bên 

mua để bảo vệ quyền lợi của bên mua; nếu người thứ ba có quyền sở hữu một phần hoặc 

toàn bộ tài sản mua bán thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đ ng và yêu cầu bên bán b i 

thường thiệt hại. 

3. Trường hợp bên mua biết hoặc phải biết tài sản mua bán thuộc sở hữu của người 

thứ ba mà vẫn mua thì phải trả lại tài sản cho chủ sở hữu và không có quyền yêu cầu b i 

thường thiệt hại. 

Điều 445. Bảo đảm chất lượng vật mua bán 

1. Bên bán phải bảo đảm giá trị sử dụng hoặc các đặc tính của vật mua bán; nếu sau 

khi mua mà bên mua phát hiện khuyết tật làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị sử dụng 

của vật đã mua thì phải báo ngay cho bên bán khi phát hiện ra khuyết tật và có quyền yêu 

cầu bên bán sửa chữa, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác, giảm giá và b i thường thiệt hại, 

trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

2. Bên bán phải bảo đảm vật bán phù hợp với sự mô tả trên bao bì, nhãn hiệu hàng 

hoá hoặc phù hợp với mẫu mà bên mua đã lựa chọn. 

3. Bên bán không chịu trách nhiệm về khuyết tật của vật trong trường hợp sau đây: 

a) Khuyết tật mà bên mua đã biết hoặc phải biết khi mua; 

b) Vật bán đấu giá, vật bán ở cửa hàng đ  cũ  

c) Bên mua có lỗi gây ra khuyết tật của vật. 

Điề     . Nghĩa vụ bảo hành 

Bên bán có nghĩa vụ bảo hành đối với vật mua bán trong một thời hạn, gọi là thời 

hạn bảo hành, nếu việc bảo hành do các bên thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. 

Thời hạn bảo hành được tính kể từ thời điểm bên mua có nghĩa vụ phải nhận vật. 

Điều 447. Quyền yêu cầu bảo hành 

Trong thời hạn bảo hành, nếu bên mua phát hiện được khuyết tật của vật mua bán 

thì có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa không phải trả tiền, giảm giá, đổi vật có khuyết tật 

lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền. 

Điều 448. Sửa chữa vật trong thời hạn bảo hành 

1. Bên bán phải sửa chữa vật và bảo đảm vật có đủ các tiêu chuẩn chất lượng hoặc 

có đủ các đặc tính đã cam kết. 

2. Bên bán chịu chi phí về sửa chữa và vận chuyển vật đến nơi sửa chữa và từ nơi 

sửa chữa đến nơi cư trú hoặc trụ sở của bên mua. 
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3. Bên mua có quyền yêu cầu bên bán hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn do 

các bên thoả thuận hoặc trong một thời gian hợp lý; nếu bên bán không thể sửa chữa được 

hoặc không thể hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn đó thì bên mua có quyền yêu cầu 

giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền. 

Điều 449. Bồi thường thiệt hại trong thời hạn bảo hành 

1. Ngoài việc yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo hành, bên mua có quyền yêu cầu 

bên bán b i thường thiệt hại do khuyết tật về kỹ thuật của vật gây ra trong thời hạn bảo 

hành. 

2. Bên bán không phải b i thường thiệt hại nếu chứng minh được thiệt hại xảy ra do 

lỗi của bên mua. Bên bán được giảm mức b i thường thiệt hại nếu bên mua không áp 

dụng các biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại. 

Điều 450. Mua bán quyền tài sản 

1. Trường hợp mua bán quyền tài sản thì bên bán phải chuyển giấy tờ và làm thủ 

tục chuyển quyền sở hữu cho bên mua, bên mua phải trả tiền cho bên bán. 

2. Trường hợp quyền tài sản là quyền đòi nợ và bên bán cam kết bảo đảm khả năng 

thanh toán của người mắc nợ thì bên bán phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán, nếu 

khi đến hạn mà người mắc nợ không trả. 

3. Thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với quyền tài sản là thời điểm bên mua nhận 

được giấy tờ về quyền sở hữu đối với quyền tài sản đó hoặc từ thời điểm đăng k  việc 

chuyển quyền sở hữu, nếu pháp luật có quy định. 

Điề     . Bán đấu giá tài sản 

Tài sản có thể được đem bán đấu giá theo ý chí của chủ sở hữu hoặc theo quy định 

của pháp luật. Tài sản thuộc sở hữu chung đem bán đấu giá phải có sự đ ng ý của tất cả 

các chủ sở hữu chung, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định 

khác. 

Việc bán đấu giá tài sản phải đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, minh 

bạch, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia và được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về bán đấu giá tài sản. 

Điều 452. Mua sau khi sử dụng thử 

1. Các bên có thể thoả thuận về việc bên mua được dùng thử vật mua trong một thời 

hạn gọi là thời hạn dùng thử. Trong thời hạn dùng thử, bên mua có thể trả lời mua hoặc 

không mua; nếu hết thời hạn dùng thử mà bên mua không trả lời thì coi như đã chấp nhận 

mua theo các điều kiện đã thoả thuận trước khi nhận vật dùng thử. 

Trường hợp các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về thời hạn 

dùng thử thì thời hạn này được xác định theo tập quán của giao dịch có đối tượng cùng 

loại. 

2. Trong thời hạn dùng thử, vật vẫn thuộc sở hữu của bên bán. Bên bán phải chịu 

mọi rủi ro xảy ra đối với vật, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Trong thời hạn dùng thử, 

bên bán không được bán, tặng cho, cho thuê, trao đổi, thế chấp, cầm cố tài sản khi bên 

mua chưa trả lời. 

3. Trường hợp bên dùng thử trả lời không mua thì phải trả lại vật cho bên bán và 

phải b i thường thiệt hại cho bên bán, nếu làm mất, hư hỏng vật dùng thử. Bên dùng thử 

không phải chịu trách nhiệm về những hao mòn thông thường do việc dùng thử gây ra và 

không phải hoàn trả hoa lợi do việc dùng thử mang lại. 

Điều 453. Mua trả chậm, trả dần 
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1. Các bên có thể thoả thuận về việc bên mua trả chậm hoặc trả dần tiền mua trong 

một thời hạn sau khi nhận tài sản mua. Bên bán được bảo lưu quyền sở hữu đối với tài sản 

bán cho đến khi bên mua trả đủ tiền, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

2. Hợp đ ng mua trả chậm hoặc trả dần phải được lập thành văn bản. Bên mua có 

quyền sử dụng tài sản mua trả chậm, trả dần và phải chịu rủi ro trong thời gian sử dụng, 

trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

Điều 454. Chuộc lại tài sản đã bán 

1. Bên bán có thể thoả thuận với bên mua về quyền chuộc lại tài sản đã bán sau một 

thời hạn gọi là thời hạn chuộc lại. 

Thời hạn chuộc lại tài sản do các bên thoả thuận  trường hợp không có thỏa thuận 

thì thời hạn chuộc lại không quá 01 năm đối với động sản và 05 năm đối với bất động sản 

kể từ thời điểm giao tài sản, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác. Trong thời 

hạn này, bên bán có quyền chuộc lại bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên mua 

trong một thời gian hợp lý. Giá chuộc lại là giá thị trường tại thời điểm và địa điểm chuộc 

lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

2. Trong thời hạn chuộc lại, bên mua không được xác lập giao dịch chuyển quyền 

sở hữu tài sản cho chủ thể khác và phải chịu rủi ro đối với tài sản, trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác. 

Mục 2 

HỢP ĐỒNG TRAO Đ I TÀI SẢN 

Điều 455. Hợp đồng trao đổi tài sản 

1. Hợp đ ng trao đổi tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài 

sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau. 

2. Hợp đ ng trao đổi tài sản phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng 

thực hoặc đăng ký, nếu pháp luật có quy định. 

3. Trường hợp một bên trao đổi cho bên kia tài sản không thuộc quyền sở hữu của 

mình hoặc không được chủ sở hữu ủy quyền thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đ ng và yêu 

cầu b i thường thiệt hại. 

4. Mỗi bên đều được coi là người bán đối với tài sản giao cho bên kia và là người 

mua đối với tài sản nhận về. Các quy định về hợp đ ng mua bán từ Điều 430 đến Điều 

439, từ Điều 441 đến Điều 449 và Điều 454 của Bộ luật này cũng được áp dụng đối với 

hợp đ ng trao đổi tài sản. 

Điều 456. Thanh toán giá trị chênh lệch 

Trường hợp tài sản trao đổi chênh lệch về giá trị thì các bên phải thanh toán cho 

nhau phần chênh lệch đó, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định 

khác. 

Mục 3 

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN 

Điều 457. Hợp đồng tặng cho tài sản 

Hợp đ ng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao 

tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền 

bù, bên được tặng cho đ ng ý nhận. 

Điều 458. Tặng cho động sản 

1. Hợp đ ng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận 

tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 
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2. Đối với động sản mà luật có quy định đăng k  quyền sở hữu thì hợp đ ng tặng 

cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng k . 

Điều 459. Tặng cho bất động sản 

1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực 

hoặc phải đăng k , nếu bất động sản phải đăng k  quyền sở hữu theo quy định của luật. 

2. Hợp đ ng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng k   nếu bất 

động sản không phải đăng k  quyền sở hữu thì hợp đ ng tặng cho có hiệu lực kể từ thời 

điểm chuyển giao tài sản. 

Điều 460. Trách nhiệm do cố ý tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình 

Trường hợp bên tặng cho cố ý tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình mà 

bên được tặng cho không biết hoặc không thể biết về việc đó thì bên tặng cho phải thanh 

toán chi phí để làm tăng giá trị của tài sản cho bên được tặng cho khi chủ sở hữu lấy lại 

tài sản. 

Điều 461. Thông báo khuyết tật của tài sản tặng cho 

Bên tặng cho có nghĩa vụ thông báo cho bên được tặng cho khuyết tật của tài sản 

tặng cho. Trường hợp bên tặng cho biết tài sản có khuyết tật mà không thông báo thì phải 

chịu trách nhiệm b i thường thiệt hại xảy ra cho người được tặng cho; nếu bên tặng cho 

không biết về khuyết tật của tài sản tặng cho thì không phải chịu trách nhiệm b i thường 

thiệt hại. 

Điều 462. Tặng cho tài sản có điều kiện 

1. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa 

vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của 

luật, không trái đạo đức xã hội. 

2. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho 

đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh 

toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện. 

3. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho 

không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu b i thường thiệt hại. 

Mục 4 

HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN 

Điều 463. Hợp đồng vay tài sản 

Hợp đ ng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài 

sản cho bên vay  khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại 

theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy 

định. 

Điều 464. Quyền sở hữ  đối với tài sản vay 

Bên vay trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản đó. 

Điề     . Nghĩa vụ của bên cho vay 

1. Giao tài sản cho bên vay đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng vào thời điểm và địa 

điểm đã thoả thuận. 

2. B i thường thiệt hại cho bên vay, nếu bên cho vay biết tài sản không bảo đảm 

chất lượng mà không báo cho bên vay biết, trừ trường hợp bên vay biết mà vẫn nhận tài 

sản đó. 

3. Không được yêu cầu bên vay trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp quy 

định tại Điều 470 của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan quy định khác. 
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Điề     . Nghĩa vụ trả nợ của bên vay 

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải 

trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật 

đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đ ng ý. 

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp 

có thoả thuận khác. 

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả 

không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định 

tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm 

trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc luật có quy định khác. 

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ 

thì bên vay phải trả lãi như sau: 

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đ ng tương ứng với thời hạn 

vay mà đến hạn chưa trả  trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy 

định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này; 

b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đ ng tương 

ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

Điều 467. Sử dụng tài sản vay 

Các bên có thể thoả thuận về việc tài sản vay phải được sử dụng đúng mục đích 

vay. Bên cho vay có quyền kiểm tra việc sử dụng tài sản và có quyền đòi lại tài sản vay 

trước thời hạn nếu đã nhắc nhở mà bên vay vẫn sử dụng tài sản trái mục đích. 

Điều 468. Lãi suất 

1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận. 

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không 

được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy 

định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần 

nhất. 

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại 

khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực. 

2. Trường hợp các bên có thoả thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi 

suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn 

quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ. 

Điều 469. Thực hiện hợp đồng vay không kỳ hạn 

1. Đối với hợp đ ng vay không kỳ hạn và không có lãi thì bên cho vay có quyền đòi 

lại tài sản và bên vay cũng có quyền trả nợ vào bất cứ lúc nào, nhưng phải báo cho nhau 

biết trước một thời gian hợp lý, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

2. Đối với hợp đ ng vay không kỳ hạn và có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài 

sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên vay một thời gian hợp l  và được trả lãi 

đến thời điểm nhận lại tài sản, còn bên vay cũng có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào và 

chỉ phải trả lãi cho đến thời điểm trả nợ, nhưng cũng phải báo trước cho bên cho vay một 

thời gian hợp lý. 

Điều 470. Thực hiện hợp đồng vay có kỳ hạn 
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1. Đối với hợp đ ng vay có kỳ hạn và không có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài 

sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý, còn bên 

cho vay chỉ được đòi lại tài sản trước kỳ hạn, nếu được bên vay đ ng ý. 

2. Đối với hợp đ ng vay có kỳ hạn và có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản 

trước kỳ hạn, nhưng phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn, trừ trường hợp có thoả thuận khác 

hoặc luật có quy định khác. 

Điều 471. Họ, hụi, biê , phường 

1. Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản 

theo tập quán trên cơ sở thoả thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số 

người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của 

các thành viên. 

2. Việc tổ chức họ nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp việc tổ chức họ có lãi thì mức lãi suất phải tuân theo quy định của 

Bộ luật này. 

4. Nghiêm cấm việc tổ chức họ dưới hình thức cho vay nặng lãi. 

Mục 5 

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN 

Tiểu mục 1 

  Y ĐỊNH CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN 

Điều 472. Hợp đồng thuê tài sản 

Hợp đ ng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài 

sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. 

Hợp đ ng thuê nhà ở, hợp đ ng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực 

hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

Điều 473. Giá thuê 

1. Giá thuê do các bên thoả thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của 

các bên, trừ trường hợp luật có quy định khác. 

2. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì giá thuê được 

xác định theo giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đ ng thuê. 

Điều 474. Thời hạn thuê 

1. Thời hạn thuê do các bên thoả thuận; nếu không có thoả thuận thì được xác định 

theo mục đích thuê. 

2. Trường hợp các bên không thoả thuận về thời hạn thuê và thời hạn thuê không 

thể xác định được theo mục đích thuê thì mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đ ng bất cứ lúc 

nào, nhưng phải thông báo cho bên kia trước một thời gian hợp lý. 

Điều 475. Cho thuê lại 

Bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê 

đ ng ý. 

Điều 476. Giao tài sản thuê 

1. Bên cho thuê phải giao tài sản cho bên thuê đúng số lượng, chất lượng, chủng 

loại, tình trạng, thời điểm, địa điểm đã thoả thuận và cung cấp thông tin cần thiết về việc 

sử dụng tài sản đó. 
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2. Trường hợp bên cho thuê chậm giao tài sản thì bên thuê có thể gia hạn giao tài 

sản hoặc hủy bỏ hợp đ ng và yêu cầu b i thường thiệt hại; nếu tài sản thuê không đúng 

chất lượng như thoả thuận thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê sửa chữa, giảm giá 

thuê hoặc hủy bỏ hợp đ ng và yêu cầu b i thường thiệt hại. 

Điề     . Nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê 

1. Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thoả thuận, phù 

hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê; phải sửa chữa những hư hỏng, 

khuyết tật của tài sản thuê, trừ hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa chữa. 

2. Trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê 

thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê thực hiện một hoặc một số biện pháp sau đây: 

a) Sửa chữa tài sản; 

b) Giảm giá thuê; 

c) Đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng và yêu cầu b i 

thường thiệt hại, nếu tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê không biết hoặc tài sản thuê 

không thể sửa chữa được mà do đó mục đích thuê không đạt được. 

3. Trường hợp bên cho thuê đã được thông báo mà không sửa chữa hoặc sửa chữa 

không kịp thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa tài sản thuê với chi phí hợp l , nhưng 

phải báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa. 

Điề     . Nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho bên thuê 

1. Bên cho thuê phải bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên thuê. 

2. Trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê 

không được sử dụng tài sản ổn định thì bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực 

hiện hợp đ ng và yêu cầu b i thường thiệt hại. 

Điề    9. Nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê 

1. Bên thuê phải bảo quản tài sản thuê, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ; nếu làm 

mất, hư hỏng thì phải b i thường. 

Bên thuê không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản 

thuê. 

2. Bên thuê có thể tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê, nếu được bên cho thuê 

đ ng ý và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí hợp lý. 

Điề    0. Nghĩa vụ sử dụng tài sản th ê đúng công dụng, mục đích 

1. Bên thuê phải sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục 

đích đã thoả thuận. 

2. Trường hợp bên thuê sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng công 

dụng thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng và yêu cầu b i 

thường thiệt hại. 

Điều 481. Trả tiền thuê 

1. Bên thuê phải trả đủ tiền thuê đúng thời hạn đã thoả thuận; nếu không có thoả 

thuận về thời hạn trả tiền thuê thì thời hạn trả tiền thuê được xác định theo tập quán nơi 

trả tiền; nếu không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê phải trả tiền khi 

trả lại tài sản thuê. 

2. Trường hợp các bên thoả thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có 

quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ 

liên tiếp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

Điều 482. Trả lại tài sản thuê 
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1. Bên thuê phải trả lại tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự 

nhiên hoặc theo đúng như tình trạng đã thoả thuận; nếu giá trị của tài sản thuê bị giảm sút 

so với tình trạng khi nhận thì bên cho thuê có quyền yêu cầu b i thường thiệt hại, trừ hao 

mòn tự nhiên. 

2. Trường hợp tài sản thuê là động sản thì địa điểm trả lại tài sản thuê là nơi cư trú 

hoặc trụ sở của bên cho thuê, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

3. Trường hợp tài sản thuê là gia súc thì bên thuê phải trả lại gia súc đã thuê và cả 

gia súc được sinh ra trong thời gian thuê, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Bên cho thuê 

phải thanh toán chi phí chăm sóc gia súc được sinh ra cho bên thuê. 

4. Khi bên thuê chậm trả tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê trả 

lại tài sản thuê, trả tiền thuê trong thời gian chậm trả và phải b i thường thiệt hại; bên 

thuê phải trả tiền phạt vi phạm do chậm trả tài sản thuê, nếu có thoả thuận. 

5. Bên thuê phải chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê trong thời gian chậm trả. 

Tiểu mục 2 

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN TÀI SẢN 

Điều 483. Hợp đồng thuê khoán tài sản 

Hợp đ ng thuê khoán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê 

khoán giao tài sản cho bên thuê khoán để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu 

được từ tài sản thuê khoán và bên thuê khoán có nghĩa vụ trả tiền thuê. 

Điề     . Đối tượng của hợp đồng thuê khoán 

Đối tượng của hợp đ ng thuê khoán có thể là đất đai, rừng, mặt nước chưa khai 

thác, gia súc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tư liệu sản xuất khác cùng trang thiết bị cần thiết 

để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức, trừ trường hợp pháp luật có quy định 

khác. 

Điều 485. Thời hạn thuê khoán 

Thời hạn thuê khoán do các bên thoả thuận. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc 

có thỏa thuận nhưng không rõ ràng thì thời hạn thuê khoán được xác định theo chu kỳ sản 

xuất, kinh doanh phù hợp với tính chất của đối tượng thuê khoán. 

Điều 486. Giá thuê khoán 

Giá thuê khoán do các bên thoả thuận; nếu thuê khoán thông qua đấu thầu thì giá 

thuê khoán là giá được xác định theo kết quả đấu thầu. 

Điều 487. Giao tài sản thuê khoán 

Khi giao tài sản thuê khoán, các bên phải lập biên bản đánh giá tình trạng của tài 

sản thuê khoán và xác định giá trị tài sản thuê khoán. 

Trường hợp các bên không xác định được giá trị thì mời người thứ ba xác định giá 

trị và phải lập thành văn bản. 

Điều 488. Trả tiền th ê khoán và phương thức trả 

1. Tiền thuê khoán có thể bằng hiện vật, bằng tiền hoặc bằng việc thực hiện một 

công việc. 

2. Bên thuê khoán phải trả đủ tiền thuê khoán cho dù không khai thác công dụng tài 

sản thuê khoán. 

3. Khi giao kết hợp đ ng thuê khoán, các bên có thể thoả thuận điều kiện về việc 

giảm tiền thuê khoán; nếu hoa lợi, lợi tức bị mất ít nhất là một phần ba do sự kiện bất khả 

kháng thì bên thuê khoán có quyền yêu cầu giảm hoặc miễn tiền thuê khoán, trừ trường 

hợp có thoả thuận khác. 
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4. Trường hợp bên thuê khoán phải trả hiện vật theo thời vụ hoặc theo chu kỳ khai 

thác công dụng của tài sản thuê khoán thì phải trả vào thời điểm kết thúc thời vụ hoặc kết 

thúc chu kỳ khai thác, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

5. Trường hợp bên thuê khoán phải thực hiện một công việc thì phải thực hiện đúng 

công việc đó. 

6. Thời hạn trả tiền thuê khoán do các bên thỏa thuận, trường hợp các bên không có 

thỏa thuận thì bên thuê khoán phải thanh toán vào ngày cuối cùng của mỗi tháng  trường 

hợp thuê khoán theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh thì phải thanh toán chậm nhất khi kết 

thúc chu kỳ sản xuất, kinh doanh đó. 

Điều 489. Khai thác tài sản thuê khoán 

Bên thuê khoán phải khai thác tài sản thuê khoán đúng mục đích đã thoả thuận và 

báo cho bên thuê khoán theo định kỳ về tình trạng tài sản và tình hình khai thác tài sản; 

nếu bên cho thuê khoán có yêu cầu hoặc cần báo đột xuất thì bên thuê khoán phải báo kịp 

thời. Khi bên thuê khoán khai thác công dụng tài sản thuê khoán không đúng mục đích thì 

bên cho thuê khoán có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng và yêu cầu b i 

thường thiệt hại. 

Điều 490. Bảo quản, bảo dưỡng, định đoạt tài sản thuê khoán 

1. Trong thời hạn khai thác tài sản thuê khoán, bên thuê khoán phải bảo quản, bảo 

dưỡng tài sản thuê khoán và trang thiết bị kèm theo bằng chi phí của mình, trừ trường hợp 

có thoả thuận khác; nếu bên thuê khoán làm mất, hư hỏng hoặc làm mất giá trị, giảm sút 

giá trị tài sản thuê khoán thì phải b i thường thiệt hại. Bên thuê khoán không chịu trách 

nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê khoán. 

2. Bên thuê khoán có thể tự mình sửa chữa, cải tạo tài sản thuê khoán, nếu có thoả 

thuận và phải bảo toàn giá trị tài sản thuê khoán. 

Bên cho thuê khoán phải thanh toán cho bên thuê khoán chi phí hợp l  để sửa chữa, 

cải tạo tài sản thuê khoán theo thoả thuận. 

3. Bên thuê khoán không được cho thuê khoán lại, trừ trường hợp được bên cho 

thuê khoán đ ng ý. 

Điề   9 . Hưởng hoa lợi, chịu thiệt hại về gia súc thuê khoán 

Trong thời hạn thuê khoán gia súc, bên thuê khoán được hưởng một nửa số gia súc 

sinh ra và phải chịu một nửa thiệt hại về gia súc thuê khoán do sự kiện bất khả kháng, trừ 

trường hợp có thoả thuận khác. 

Điề   92. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê khoán 

1. Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng thì phải báo cho 

bên kia biết trước một thời gian hợp lý; nếu thuê khoán theo thời vụ hoặc theo chu kỳ 

khai thác thì thời hạn báo trước phải phù hợp với thời vụ hoặc chu kỳ khai thác. 

2. Trường hợp bên thuê khoán vi phạm nghĩa vụ mà việc khai thác đối tượng thuê 

khoán là ngu n sống duy nhất của bên thuê khoán và việc tiếp tục thuê khoán không làm 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của bên cho thuê khoán thì bên cho thuê khoán 

không được đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng; bên thuê khoán phải cam kết với 

bên cho thuê khoán không được tiếp tục vi phạm hợp đ ng. 

Điều 493. Trả lại tài sản thuê khoán 

Khi chấm dứt hợp đ ng thuê khoán, bên thuê khoán phải trả lại tài sản thuê khoán ở 

tình trạng phù hợp với mức độ khấu hao đã thoả thuận; nếu làm mất giá trị hoặc giảm sút 

giá trị của tài sản thuê khoán thì phải b i thường thiệt hại. 
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Mục 6 

HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN 

Điều 494. Hợp đồng mượn tài sản 

Hợp đ ng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao 

tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn 

phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được. 

Điề   9 . Đối tượng của hợp đồng mượn tài sản 

Tất cả những tài sản không tiêu hao đều có thể là đối tượng của hợp đ ng mượn tài 

sản. 

Điề   9 . Nghĩa vụ của bên mượn tài sản 

1. Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn, không được tự   thay đổi tình trạng của tài sản; 

nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa. 

2. Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đ ng ý của bên cho 

mượn. 

3. Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn; nếu không có thoả thuận về thời hạn trả lại tài 

sản thì bên mượn phải trả lại tài sản ngay sau khi mục đích mượn đã đạt được. 

4. B i thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản mượn. 

5. Bên mượn tài sản phải chịu rủi ro đối với tài sản mượn trong thời gian chậm trả. 

Điều 497. Quyền của bên mượn tài sản 

1. Được sử dụng tài sản mượn theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích 

đã thoả thuận. 

2. Yêu cầu bên cho mượn thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng 

giá trị tài sản mượn, nếu có thoả thuận. 

3. Không phải chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên của tài sản mượn. 

Điề   9 . Nghĩa vụ của bên cho mượn tài sản 

1. Cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản và khuyết tật của tài sản, nếu 

có. 

2. Thanh toán cho bên mượn chi phí sửa chữa, chi phí làm tăng giá trị tài sản, nếu 

có thoả thuận. 

3. B i thường thiệt hại cho bên mượn nếu biết tài sản có khuyết tật mà không báo 

cho bên mượn biết dẫn đến gây thiệt hại cho bên mượn, trừ những khuyết tật mà bên 

mượn biết hoặc phải biết. 

Điều 499. Quyền của bên cho mượn tài sản 

1. Đòi lại tài sản ngay sau khi bên mượn đạt được mục đích nếu không có thoả 

thuận về thời hạn mượn; nếu bên cho mượn có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng 

tài sản cho mượn thì được đòi lại tài sản đó mặc dù bên mượn chưa đạt được mục đích, 

nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý. 

2. Đòi lại tài sản khi bên mượn sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không 

đúng cách thức đã thoả thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đ ng ý của 

bên cho mượn. 

3. Yêu cầu b i thường thiệt hại đối với tài sản do bên mượn gây ra. 

Mục 7 

HỢP ĐỒNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Điều 500. Hợp đồng về quyền sử dụng đất 
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Hợp đ ng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử 

dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn 

quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia  

bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đ ng với người sử dụng đất. 

Điều 501. Nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất 

1. Quy định chung về hợp đ ng và nội dung của hợp đ ng thông dụng có liên quan 

trong Bộ luật này cũng được áp dụng với hợp đ ng về quyền sử dụng đất, trừ trường hợp 

pháp luật có quy định khác. 

2. Nội dung của hợp đ ng về quyền sử dụng đất không được trái với quy định về 

mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quyền, 

nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

Điều 502. Hình thức, thủ tục thực hiện hợp đồng về quyền sử dụng đất 

1. Hợp đ ng về quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản theo hình thức phù 

hợp với quy định của Bộ luật này, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

2. Việc thực hiện hợp đ ng về quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo 

quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 503. Hiệu lực của việc chuyển quyền sử dụng đất 

Việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng k  theo quy định 

của Luật đất đai. 

Mục 8 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC 

Điều 504. Hợp đồng hợp tác 

1. Hợp đ ng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng 

đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu 

trách nhiệm. 

2. Hợp đ ng hợp tác phải được lập thành văn bản. 

Điều 505. Nội dung của hợp đồng hợp tác 

Hợp đ ng hợp tác có nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Mục đích, thời hạn hợp tác; 

2. Họ, tên, nơi cư trú của cá nhân; tên, trụ sở của pháp nhân; 

3. Tài sản đóng góp, nếu có; 

4. Đóng góp bằng sức lao động, nếu có; 

5. Phương thức phân chia hoa lợi, lợi tức; 

6. Quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác; 

7. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện, nếu có; 

8. Điều kiện tham gia và rút khỏi hợp đ ng hợp tác của thành viên, nếu có; 

9. Điều kiện chấm dứt hợp tác. 

Điều 506. Tài sản chung của các thành viên hợp tác 

1. Tài sản do các thành viên đóng góp, cùng tạo lập và tài sản khác theo quy định 

của pháp luật là tài sản chung theo phần của các thành viên hợp tác. 

Trường hợp có thỏa thuận về góp tiền mà thành viên hợp tác chậm thực hiện thì 

phải có trách nhiệm trả lãi đối với phần tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ 

luật này và phải b i thường thiệt hại. 
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2. Việc định đoạt tài sản là quyền sử dụng đất, nhà, xưởng sản xuất, tư liệu sản xuất 

khác phải có thỏa thuận bằng văn bản của tất cả các thành viên; việc định đoạt tài sản 

khác do đại diện của các thành viên quyết định, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

3. Không được phân chia tài sản chung trước khi chấm dứt hợp đ ng hợp tác, trừ 

trường hợp tất cả các thành viên hợp tác có thỏa thuận. 

Việc phân chia tài sản chung quy định tại khoản này không làm thay đổi hoặc chấm 

dứt quyền, nghĩa vụ được xác lập, thực hiện trước thời điểm tài sản được phân chia. 

Điều 507. Quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác 

1. Được hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ hoạt động hợp tác. 

2. Tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đ ng hợp tác, giám 

sát hoạt động hợp tác. 

3. B i thường thiệt hại cho các thành viên hợp tác khác do lỗi của mình gây ra. 

4. Thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo hợp đ ng. 

Điều 508. Xác lập, thực hiện giao dịch dân sự 

1. Trường hợp các thành viên hợp tác cử người đại diện thì người này là người đại 

diện trong xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. 

2. Trường hợp các thành viên hợp tác không cử ra người đại diện thì các thành viên 

hợp tác phải cùng tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác. 

3. Giao dịch dân sự do chủ thể quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này xác lập, 

thực hiện làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của tất cả thành viên hợp tác. 

Điều 509. Trách nhiệm dân sự của thành viên hợp tác 

Các thành viên hợp tác chịu trách nhiệm dân sự chung bằng tài sản chung; nếu tài 

sản chung không đủ để thực hiện nghĩa vụ chung thì thành viên hợp tác phải chịu trách 

nhiệm bằng tài sản riêng theo phần tương ứng với phần đóng góp của mình, trừ trường 

hợp hợp đ ng hợp tác hoặc luật có quy định khác. 

Điều 510. Rút khỏi hợp đồng hợp tác 

1. Thành viên có quyền rút khỏi hợp đ ng hợp tác trong trường hợp sau đây: 

a) Theo điều kiện đã thoả thuận trong hợp đ ng hợp tác; 

b) Có l  do chính đáng và được sự đ ng ý của hơn một nửa tổng số thành viên hợp 

tác. 

2. Thành viên rút khỏi hợp đ ng hợp tác có quyền yêu cầu nhận lại tài sản đã đóng 

góp, được chia phần tài sản trong khối tài sản chung và phải thanh toán các nghĩa vụ theo 

thoả thuận. Trường hợp việc phân chia tài sản bằng hiện vật làm ảnh hưởng đến hoạt 

động hợp tác thì tài sản được tính giá trị thành tiền để chia. 

Việc rút khỏi hợp đ ng hợp tác không làm chấm dứt quyền, nghĩa vụ của người này 

được xác lập, thực hiện trước thời điểm rút khỏi hợp đ ng hợp tác. 

3. Việc rút khỏi hợp đ ng hợp tác không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 

1 Điều này thì thành viên rút khỏi hợp đ ng được xác định là bên vi phạm hợp đ ng và 

phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan. 

Điều 511. Gia nhập hợp đồng hợp tác 

Trường hợp hợp đ ng hợp tác không quy định khác thì một cá nhân, pháp nhân trở 

thành thành viên mới của hợp đ ng nếu được sự đ ng ý của hơn một nửa tổng số thành 

viên hợp tác. 

Điều 512. Chấm dứt hợp đồng hợp tác 
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1. Hợp đ ng hợp tác chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

a) Theo thoả thuận của các thành viên hợp tác; 

b) Hết thời hạn ghi trong hợp đ ng hợp tác; 

c) Mục đích hợp tác đã đạt được; 

d) Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

đ) Trường hợp khác theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan. 

2. Khi chấm dứt hợp đ ng hợp tác, các khoản nợ phát sinh từ hợp đ ng phải được 

thanh toán; nếu tài sản chung không đủ để trả nợ thì phải lấy tài sản riêng của các thành 

viên hợp tác để thanh toán theo quy định tại Điều 509 của Bộ luật này. 

Trường hợp các khoản nợ đã được thanh toán xong mà tài sản chung vẫn còn thì 

được chia cho các thành viên hợp tác theo tỷ lệ tương ứng với phần đóng góp của mỗi 

người, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

Mục 9 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 

Điều 513. Hợp đồng dịch vụ 

Hợp đ ng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực 

hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên 

cung ứng dịch vụ. 

Điề     . Đối tượng của hợp đồng dịch vụ 

Đối tượng của hợp đ ng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm 

điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. 

Điề     . Nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ 

1. Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ thông tin, tài liệu và các phương tiện cần 

thiết để thực hiện công việc, nếu có thoả thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi. 

2. Trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ theo thoả thuận. 

Điều 516. Quyền của bên sử dụng dịch vụ 

1. Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số 

lượng, thời hạn, địa điểm và thoả thuận khác. 

2. Trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử 

dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng và yêu cầu b i thường 

thiệt hại. 

Điề     . Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ 

1. Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thoả thuận 

khác. 

2. Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đ ng 

ý của bên sử dụng dịch vụ. 

3. Bảo quản và phải giao lại cho bên sử dụng dịch vụ tài liệu và phương tiện được 

giao sau khi hoàn thành công việc. 

4. Báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, 

phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc. 

5. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc, nếu 

có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. 

6. B i thường thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, 

phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin. 

Điều 518. Quyền của bên cung ứng dịch vụ 
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1. Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực 

hiện công việc. 

2. Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên sử dụng dịch vụ mà không 

nhất thiết phải chờ ý kiến của bên sử dụng dịch vụ, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại 

cho bên sử dụng dịch vụ, nhưng phải báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ. 

3. Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ trả tiền dịch vụ. 

Điều 519. Trả tiền dịch vụ 

1. Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ theo thoả thuận. 

2. Khi giao kết hợp đ ng, nếu không có thoả thuận về giá dịch vụ, phương pháp xác 

định giá dịch vụ và không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được 

xác định căn cứ vào giá thị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm và địa điểm giao 

kết hợp đ ng. 

3. Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ tại địa điểm thực hiện công việc khi 

hoàn thành dịch vụ, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

4. Trường hợp dịch vụ được cung ứng không đạt được như thoả thuận hoặc công 

việc không được hoàn thành đúng thời hạn thì bên sử dụng dịch vụ có quyền giảm tiền 

dịch vụ và yêu cầu b i thường thiệt hại. 

Điề   20. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ 

1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên sử dụng dịch 

vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng, nhưng 

phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; bên sử dụng dịch vụ 

phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và b i thường 

thiệt hại. 

2. Trường hợp bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên cung 

ứng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng và yêu cầu b i thường 

thiệt hại. 

Điều 521. Tiếp tục hợp đồng dịch vụ 

Sau khi kết thúc thời hạn thực hiện công việc theo hợp đ ng dịch vụ mà công việc 

chưa hoàn thành và bên cung ứng dịch vụ vẫn tiếp tục thực hiện công việc, bên sử dụng 

dịch vụ biết nhưng không phản đối thì hợp đ ng dịch vụ đương nhiên được tiếp tục thực 

hiện theo nội dung đã thoả thuận cho đến khi công việc được hoàn thành. 

Mục 10 

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN 

Tiểu mục 1 

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH 

Điều 522. Hợp đồng vận chuyển hành khách 

Hợp đ ng vận chuyển hành khách là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận 

chuyển chuyên chở hành khách, hành l  đến địa điểm đã định theo thoả thuận, hành 

khách phải thanh toán cước phí vận chuyển. 

Điều 523. Hình thức hợp đồng vận chuyển hành khách 

1. Hợp đ ng vận chuyển hành khách có thể được lập thành văn bản, bằng lời nói 

hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. 

2. Vé là bằng chứng của việc giao kết hợp đ ng vận chuyển hành khách giữa các 

bên. 

Điề   2 . Nghĩa vụ của bên vận chuyển 
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1. Chuyên chở hành khách từ địa điểm xuất phát đến đúng địa điểm, đến đúng giờ, 

bằng phương tiện đã thoả thuận một cách an toàn, theo lộ trình; bảo đảm đủ chỗ cho hành 

khách và không chuyên chở vượt quá trọng tải. 

2. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hành khách theo quy định của pháp 

luật. 

3. Bảo đảm thời gian xuất phát đã được thông báo hoặc theo thoả thuận. 

4. Chuyên chở hành lý và trả lại cho hành khách hoặc người có quyền nhận hành lý 

tại địa điểm thoả thuận theo đúng thời gian, lộ trình. 

5. Hoàn trả cho hành khách cước phí vận chuyển theo thoả thuận hoặc theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 525. Quyền của bên vận chuyển 

1. Yêu cầu hành khách trả đủ cước phí vận chuyển hành khách, cước phí vận 

chuyển hành lý mang theo người vượt quá mức quy định. 

2. Từ chối chuyên chở hành khách trong trường hợp sau đây: 

a) Hành khách không chấp hành quy định của bên vận chuyển hoặc có hành vi làm 

mất trật tự công cộng, cản trở công việc của bên vận chuyển, đe dọa đến tính mạng, sức 

khoẻ, tài sản của người khác hoặc có hành vi khác không bảo đảm an toàn trong hành 

trình  trong trường hợp này, hành khách không được trả lại cước phí vận chuyển và phải 

chịu phạt vi phạm, nếu điều lệ vận chuyển có quy định; 

b) Do tình trạng sức khoẻ của hành khách mà bên vận chuyển thấy rõ rằng việc vận 

chuyển sẽ gây nguy hiểm cho chính hành khách đó hoặc người khác trong hành trình; 

c) Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. 

Điề   2 . Nghĩa vụ của hành khách 

1. Trả đủ cước phí vận chuyển hành khách, cước phí vận chuyển hành l  vượt quá 

mức quy định và tự bảo quản hành l  mang theo người. 

2. Có mặt tại điểm xuất phát đúng thời gian đã thoả thuận. 

3. Tôn trọng, chấp hành đúng quy định của bên vận chuyển và quy định khác về bảo 

đảm an toàn giao thông. 

Điều 527. Quyền của hành khách 

1. Yêu cầu được chuyên chở đúng bằng phương tiện vận chuyển và giá trị theo 

cước phí vận chuyển với lộ trình đã thoả thuận. 

2. Được miễn cước phí vận chuyển đối với hành lý ký gửi và hành lý xách tay trong 

hạn mức theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật. 

3. Yêu cầu thanh toán chi phí phát sinh hoặc b i thường thiệt hại, nếu bên vận 

chuyển có lỗi trong việc không chuyên chở đúng thời hạn, địa điểm đã thoả thuận. 

4. Nhận lại toàn bộ hoặc một phần cước phí vận chuyển trong trường hợp quy định 

tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 525 của Bộ luật này và trường hợp khác do pháp luật 

quy định hoặc theo thoả thuận. 

5. Nhận hành lý tại địa điểm đã thoả thuận theo đúng thời gian, lộ trình. 

6. Yêu cầu tạm dừng hành trình trong thời hạn và theo thủ tục do pháp luật quy 

định. 

Điều 528. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

1. Trường hợp tính mạng, sức khoẻ và hành lý của hành khách bị thiệt hại thì bên 

vận chuyển phải b i thường theo quy định của pháp luật. 
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2. Bên vận chuyển không phải b i thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và hành 

lý của hành khách nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của hành khách, trừ trường hợp 

pháp luật có quy định khác. 

3. Trường hợp hành khách vi phạm điều kiện vận chuyển đã thoả thuận, quy định 

của điều lệ vận chuyển mà gây thiệt hại cho bên vận chuyển hoặc người thứ ba thì phải 

b i thường. 

Điề   29. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách 

1. Bên vận chuyển có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng trong trường 

hợp quy định tại khoản 2 Điều 525 của Bộ luật này. 

2. Hành khách có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng trong trường 

hợp bên vận chuyển vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 524 của Bộ 

luật này. 

Tiểu mục 2 

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN TÀI SẢN 

Điều 530. Hợp đồng vận chuyển tài sản 

Hợp đ ng vận chuyển tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển 

có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thoả thuận và giao tài sản đó cho 

người có quyền nhận, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển. 

Điều 531. Hình thức hợp đồng vận chuyển tài sản 

1. Hợp đ ng vận chuyển tài sản được giao kết bằng văn bản, bằng lời nói hoặc được 

xác lập bằng hành vi cụ thể. 

2. Vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác là bằng chứng của việc 

giao kết hợp đ ng giữa các bên. 

Điều 532. Giao tài sản cho bên vận chuyển 

1. Bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ giao tài sản cho bên vận chuyển đúng thời hạn, 

địa điểm và đóng gói theo đúng quy cách đã thoả thuận; phải chịu chi phí xếp, dỡ tài sản 

lên phương tiện vận chuyển, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

2. Trường hợp bên thuê vận chuyển giao tài sản không đúng thời hạn, địa điểm đã 

thoả thuận thì phải thanh toán chi phí chờ đợi và tiền vận chuyển tài sản đến địa điểm đã 

thoả thuận trong hợp đ ng cho bên vận chuyển. 

Trường hợp bên vận chuyển chậm tiếp nhận tài sản tại địa điểm đã thỏa thuận thì 

phải chịu chi phí phát sinh do việc chậm tiếp nhận. 

Điề   33. Cước phí vận chuyển 

1. Mức cước phí vận chuyển do các bên thoả thuận; nếu pháp luật có quy định về 

mức cước phí vận chuyển thì áp dụng mức cước phí đó. 

2. Bên thuê vận chuyển phải thanh toán đủ cước phí vận chuyển sau khi tài sản 

được chuyển lên phương tiện vận chuyển, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

Điề   3 . Nghĩa vụ của bên vận chuyển 

1. Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời 

hạn. 

2. Giao tài sản cho người có quyền nhận. 

3. Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận 

khác. 

4. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. 
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5. B i thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển 

để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định 

khác. 

Điều 535. Quyền của bên vận chuyển 

1. Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương 

đương khác. 

2. Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thoả thuận trong hợp 

đ ng. 

3. Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn. 

4. Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc 

hại, nếu bên vận chuyển biết hoặc phải biết. 

Điề   3 . Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển 

1. Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương 

thức đã thoả thuận. 

2. Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển để bảo đảm an toàn 

cho tài sản vận chuyển. 

3. Trông coi tài sản trên đường vận chuyển, nếu có thoả thuận. Trường hợp bên thuê 

vận chuyển trông coi tài sản mà tài sản bị mất, hư hỏng thì không được b i thường. 

Điều 537. Quyền của bên thuê vận chuyển 

1. Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thoả 

thuận. 

2. Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển. 

Điều 538. Giao tài sản cho bên nhận tài sản 

1. Bên nhận tài sản có thể là bên thuê vận chuyển tài sản hoặc là người thứ ba được 

bên thuê vận chuyển chỉ định nhận tài sản. 

2. Bên vận chuyển phải giao tài sản đầy đủ, đúng thời hạn và địa điểm cho bên nhận 

tài sản theo thoả thuận. 

3. Trường hợp tài sản đã được chuyển đến địa điểm giao tài sản đúng thời hạn 

nhưng không có bên nhận tài sản thì bên vận chuyển có thể gửi số tài sản đó tại nơi nhận 

gửi giữ và phải báo ngay cho bên thuê vận chuyển hoặc người thứ ba được bên thuê vận 

chuyển chỉ định nhận tài sản. Bên thuê vận chuyển hoặc người thứ ba được bên thuê vận 

chuyển chỉ định nhận tài sản phải chịu chi phí hợp lý phát sinh từ việc gửi giữ tài sản. 

Nghĩa vụ giao tài sản hoàn thành khi tài sản đã được gửi giữ và bên thuê vận 

chuyển hoặc người thứ ba được bên thuê vận chuyển chỉ định nhận tài sản đã được thông 

báo về việc gửi giữ. 

Điề   39. Nghĩa vụ của bên nhận tài sản 

1. Xuất trình cho bên vận chuyển vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương 

khác và nhận tài sản đúng thời hạn, địa điểm đã thoả thuận. 

2. Chịu chi phí xếp, dỡ tài sản vận chuyển, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc 

pháp luật có quy định khác. 

3. Thanh toán chi phí hợp lý phát sinh do việc chậm tiếp nhận tài sản. 

4. Trường hợp bên nhận tài sản là người thứ ba được bên thuê vận chuyển chỉ định 

thì phải thông báo cho bên thuê vận chuyển về việc nhận tài sản và thông tin cần thiết 

khác theo yêu cầu của bên thuê vận chuyển. 

Điều 540. Quyền của bên nhận tài sản 
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1. Kiểm tra số lượng, chất lượng tài sản được vận chuyển đến. 

2. Nhận tài sản được vận chuyển đến. 

3. Yêu cầu bên vận chuyển thanh toán chi phí hợp lý phát sinh do phải chờ nhận tài 

sản nếu bên vận chuyển chậm giao. 

4. Yêu cầu bên vận chuyển b i thường thiệt hại do tài sản bị mất, hư hỏng. 

Điều 541. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

1. Bên vận chuyển phải b i thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản 

bị mất hoặc hư hỏng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 536 của Bộ luật này. 

2. Bên thuê vận chuyển phải b i thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ 

ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện 

pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển. 

3. Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị 

hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm b i 

thường thiệt hại, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

Mục 11 

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG 

Điều 542. Hợp đồng gia công 

Hợp đ ng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực 

hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công 

nhận sản phẩm và trả tiền công. 

Điề    3. Đối tượng của hợp đồng gia công 

Đối tượng của hợp đ ng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu 

chuẩn mà các bên thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. 

Điề     . Nghĩa vụ của bên đặt gia công 

1. Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm 

đã thỏa thuận cho bên nhận gia công; cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia 

công. 

2. Chỉ dẫn cho bên nhận gia công thực hiện hợp đ ng. 

3. Trả tiền công theo đúng thoả thuận. 

Điều 545. Quyền của bên đặt gia công 

1. Nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn 

và địa điểm đã thoả thuận. 

2. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng và yêu cầu b i thường thiệt hại khi 

bên nhận gia công vi phạm nghiêm trọng hợp đ ng. 

3. Trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng mà bên đặt gia công đ ng ý 

nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng bên nhận gia công không thể sửa chữa được 

trong thời hạn thoả thuận thì bên đặt gia công có quyền hủy bỏ hợp đ ng và yêu cầu b i 

thường thiệt hại. 

Điề     . Nghĩa vụ của bên nhận gia công 

1. Bảo quản nguyên vật liệu do bên đặt gia công cung cấp. 

2. Báo cho bên đặt gia công biết để đổi nguyên vật liệu khác, nếu nguyên vật liệu 

không bảo đảm chất lượng; từ chối thực hiện gia công, nếu biết hoặc phải biết việc sử 

dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội. 

3. Giao sản phẩm cho bên đặt gia công đúng số lượng, chất lượng, phương thức, 

thời hạn và địa điểm đã thoả thuận. 
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4. Giữ bí mật thông tin về quy trình gia công và sản phẩm tạo ra. 

5. Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm không bảo 

đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà bên đặt gia công cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn 

không hợp lý của bên đặt gia công. 

6. Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công sau khi hoàn thành hợp 

đ ng. 

Điều 547. Quyền của bên nhận gia công 

1. Yêu cầu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu đúng chất lượng, số lượng, thời 

hạn và địa điểm đã thoả thuận. 

2. Từ chối sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công trong quá trình thực hiện 

hợp đ ng, nếu thấy chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, nhưng phải báo 

ngay cho bên đặt gia công. 

3. Yêu cầu bên đặt gia công trả đủ tiền công theo đúng thời hạn và phương thức đã 

thoả thuận. 

Điều 548. Trách nhiệm chịu rủi ro 

Cho đến khi giao sản phẩm cho bên đặt gia công, bên nào là chủ sở hữu của nguyên 

vật liệu thì phải chịu rủi ro đối với nguyên vật liệu hoặc sản phẩm được tạo ra từ nguyên 

vật liệu đó, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

Khi bên đặt gia công chậm nhận sản phẩm thì phải chịu rủi ro trong thời gian chậm 

nhận, kể cả trong trường hợp sản phẩm được tạo ra từ nguyên vật liệu của bên nhận gia 

công, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

Khi bên nhận gia công chậm giao sản phẩm mà có rủi ro đối với sản phẩm gia công 

thì phải b i thường thiệt hại xảy ra cho bên đặt gia công. 

Điều 549. Giao, nhận sản phẩm gia công 

Bên nhận gia công phải giao sản phẩm và bên đặt gia công phải nhận sản phẩm theo 

đúng thời hạn và tại địa điểm đã thoả thuận. 

Điều 550. Chậm giao, chậm nhận sản phẩm gia công 

1. Trường hợp bên nhận gia công chậm giao sản phẩm thì bên đặt gia công có thể 

gia hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên nhận gia công vẫn chưa hoàn thành công việc thì bên 

đặt gia công có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng và yêu cầu b i thường 

thiệt hại. 

2. Trường hợp bên đặt gia công chậm nhận sản phẩm thì bên nhận gia công có thể 

gửi sản phẩm đó tại nơi nhận gửi giữ và phải báo ngay cho bên đặt gia công. Nghĩa vụ 

giao sản phẩm hoàn thành khi đáp ứng được các điều kiện đã thoả thuận và bên đặt gia 

công đã được thông báo. Bên đặt gia công phải chịu mọi chi phí phát sinh từ việc gửi giữ. 

Điề     . Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công 

1. Mỗi bên đều có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng gia công, nếu 

việc tiếp tục thực hiện hợp đ ng không mang lại lợi ích cho mình, trừ trường hợp có thoả 

thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác, nhưng phải báo cho bên kia biết trước một 

thời gian hợp lý. 

2. Bên đặt gia công đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng thì phải trả tiền công 

tương ứng với công việc đã làm, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Bên nhận gia công 

đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng thì không được trả tiền công, trừ trường hợp có 

thoả thuận khác. 
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3. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng mà gây thiệt hại cho bên kia thì 

phải b i thường. 

Điều 552. Trả tiền công 

1. Bên đặt gia công phải trả đủ tiền công vào thời điểm nhận sản phẩm, trừ trường 

hợp có thoả thuận khác. 

2. Trường hợp không có thoả thuận về mức tiền công thì áp dụng mức tiền công 

trung bình đối với việc tạo ra sản phẩm cùng loại tại địa điểm gia công và vào thời điểm 

trả tiền. 

3. Bên đặt gia công không có quyền giảm tiền công, nếu sản phẩm không bảo đảm 

chất lượng do nguyên vật liệu mà mình đã cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của 

mình. 

Điều 553. Thanh lý nguyên vật liệu 

Khi hợp đ ng gia công chấm dứt, bên nhận gia công phải hoàn trả nguyên vật liệu 

còn lại cho bên đặt gia công, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

Mục 12 

HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN 

Điều 554. Hợp đồng gửi giữ tài sản 

Hợp đ ng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản 

của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đ ng, 

bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công. 

Điề     . Nghĩa vụ của bên gửi tài sản 

1. Khi giao tài sản phải báo ngay cho bên giữ biết tình trạng tài sản và biện pháp 

bảo quản thích hợp đối với tài sản gửi giữ; nếu không báo mà tài sản gửi giữ bị tiêu hủy 

hoặc hư hỏng do không được bảo quản thích hợp thì bên gửi phải tự chịu; nếu gây thiệt 

hại thì phải b i thường. 

2. Phải trả đủ tiền công, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận. 

Điều 556. Quyền của bên gửi tài sản 

1. Yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đ ng gửi giữ không xác định thời 

hạn, nhưng phải báo trước cho bên giữ một thời gian hợp lý. 

2. Yêu cầu b i thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ 

trường hợp bất khả kháng. 

Điều 557. Nghĩa vụ của bên giữ tài sản 

1. Bảo quản tài sản theo đúng thoả thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình 

trạng như khi nhận giữ. 

2. Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo 

quản tốt hơn tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi. 

3. Thông báo kịp thời cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản do tính 

chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết 

thời hạn đó mà bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần 

thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí. 

4. Phải b i thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp 

bất khả kháng. 

Điều 558. Quyền của bên giữ tài sản 

1. Yêu cầu bên gửi trả tiền công theo thoả thuận. 
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2. Yêu cầu bên gửi trả chi phí hợp l  để bảo quản tài sản trong trường hợp gửi 

không trả tiền công. 

3. Yêu cầu bên gửi nhận lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên gửi 

một thời gian hợp l  trong trường hợp gửi giữ không xác định thời hạn. 

4. Bán tài sản gửi giữ có nguy cơ bị hư hỏng hoặc tiêu hủy nhằm bảo đảm lợi ích 

cho bên gửi, báo việc đó cho bên gửi và trả cho bên gửi khoản tiền thu được do bán tài 

sản, sau khi trừ chi phí hợp l  để bán tài sản. 

Điều 559. Trả lại tài sản gửi giữ 

1. Bên giữ phải trả lại chính tài sản đã nhận và cả hoa lợi nếu có, trừ trường hợp có 

thoả thuận khác. 

Địa điểm trả tài sản gửi giữ là nơi gửi; nếu bên gửi yêu cầu trả tài sản ở địa điểm 

khác thì phải chịu chi phí vận chuyển đến nơi đó, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

2. Bên giữ phải trả lại tài sản đúng thời hạn và chỉ có quyền yêu cầu bên gửi lấy lại 

tài sản trước thời hạn, nếu có l  do chính đáng. 

Điều 560. Chậm giao, chậm nhận tài sản gửi giữ 

Trường hợp bên giữ chậm giao tài sản thì không được yêu cầu bên gửi trả tiền công 

và thanh toán các chi phí về bảo quản, kể từ thời điểm chậm giao và phải chịu rủi ro đối 

với tài sản trong thời gian chậm giao tài sản. 

Trường hợp bên gửi chậm nhận tài sản thì phải thanh toán các chi phí về bảo quản 

và tiền công cho bên nhận giữ tài sản trong thời gian chậm nhận. 

Điều 561. Trả tiền công 

1. Bên gửi phải trả đủ tiền công khi lấy lại tài sản gửi giữ, trừ trường hợp có thoả 

thuận khác. 

2. Trường hợp các bên không thoả thuận về mức tiền công thì áp dụng mức tiền 

công trung bình tại địa điểm và thời điểm trả tiền công. 

3. Khi bên gửi lấy lại tài sản trước thời hạn thì vẫn phải trả đủ tiền công và thanh 

toán chi phí cần thiết phát sinh từ việc bên giữ phải trả lại tài sản trước thời hạn, trừ 

trường hợp có thoả thuận khác. 

4. Khi bên giữ yêu cầu bên gửi lấy lại tài sản trước thời hạn thì bên giữ không được 

nhận tiền công và phải b i thường thiệt hại cho bên gửi, trừ trường hợp có thoả thuận 

khác. 

Mục 13 

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 

Điều 562. Hợp đồng uỷ quyền 

Hợp đ ng uỷ quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có 

nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao 

nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. 

Điều 563. Thời hạn ủy quyền 

Thời hạn ủy quyền do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có 

thoả thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đ ng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể 

từ ngày xác lập việc ủy quyền. 

Điều 564. Ủy quyền lại 

1. Bên được ủy quyền được ủy quyền lại cho người khác trong trường hợp sau đây: 

a) Có sự đ ng ý của bên ủy quyền; 
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b) Do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, 

thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được. 

2. Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu. 

3. Hình thức hợp đ ng ủy quyền lại phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu. 

Điề     . Nghĩa vụ của bên được uỷ quyền 

1. Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho bên uỷ quyền về việc thực hiện 

công việc đó. 

2. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ 

quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền. 

3. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc uỷ quyền. 

4. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc uỷ quyền. 

5. Giao lại cho bên uỷ quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi 

thực hiện việc uỷ quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật. 

6. B i thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều này. 

Điều 566. Quyền của bên được uỷ quyền 

1. Yêu cầu bên uỷ quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để 

thực hiện công việc uỷ quyền. 

2. Được thanh toán chi phí hợp l  mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc uỷ 

quyền  hưởng thù lao, nếu có thỏa thuận. 

Điề     . Nghĩa vụ của bên uỷ quyền 

1. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên được uỷ quyền thực 

hiện công việc. 

2. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được uỷ quyền thực hiện trong phạm vi uỷ 

quyền. 

3. Thanh toán chi phí hợp l  mà bên được uỷ quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc 

được uỷ quyền; trả thù lao cho bên được uỷ quyền, nếu có thoả thuận về việc trả thù lao. 

Điều 568. Quyền của bên uỷ quyền 

1. Yêu cầu bên được uỷ quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc uỷ 

quyền. 

2. Yêu cầu bên được uỷ quyền giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện 

công việc uỷ quyền, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

3. Được b i thường thiệt hại, nếu bên được uỷ quyền vi phạm nghĩa vụ quy định tại 

Điều 565 của Bộ luật này. 

Điề    9. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng uỷ quyền 

1. Trường hợp uỷ quyền có thù lao, bên uỷ quyền có quyền đơn phương chấm dứt 

thực hiện hợp đ ng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được uỷ quyền tương 

ứng với công việc mà bên được uỷ quyền đã thực hiện và b i thường thiệt hại; nếu uỷ 

quyền không có thù lao thì bên uỷ quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đ ng bất cứ lúc 

nào, nhưng phải báo trước cho bên được uỷ quyền một thời gian hợp lý. 

Bên uỷ quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên uỷ quyền 

chấm dứt thực hiện hợp đ ng; nếu không báo thì hợp đ ng với người thứ ba vẫn có hiệu 

lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đ ng uỷ quyền đã bị 

chấm dứt. 

2. Trường hợp uỷ quyền không có thù lao, bên được uỷ quyền có quyền đơn 

phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên uỷ 
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quyền biết một thời gian hợp lý; nếu uỷ quyền có thù lao thì bên được uỷ quyền có quyền 

đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đ ng bất cứ lúc nào và phải b i thường thiệt hại cho 

bên uỷ quyền, nếu có. 

Chương XVII 

HỨA THƯỞNG, THI CÓ GIẢI 

Điều 570. Hứa thưởng 

1. Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc 

theo yêu cầu của người hứa thưởng. 

2. Công việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không vi phạm 

điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. 

Điều 571. Rút lại tuyên bố hứa thưởng 

Khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc thì người hứa thưởng có quyền rút lại 

tuyên bố hứa thưởng của mình. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo 

cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố. 

Điều 572. Trả thưởng 

1. Trường hợp một công việc được hứa thưởng do một người thực hiện thì khi công 

việc hoàn thành, người thực hiện công việc đó được nhận thưởng. 

2. Khi một công việc được hứa thưởng do nhiều người cùng thực hiện nhưng mỗi 

người thực hiện độc lập với nhau thì người hoàn thành đầu tiên được nhận thưởng. 

3. Trường hợp nhiều người cùng hoàn thành công việc được hứa thưởng vào cùng 

một thời điểm thì phần thưởng được chia đều cho những người đó. 

4. Trường hợp nhiều người cùng cộng tác để thực hiện công việc được hứa thưởng 

do người hứa thưởng yêu cầu thì mỗi người được nhận một phần của phần thưởng tương 

ứng với phần đóng góp của mình. 

Điều 573. Thi có giải 

1. Việc tổ chức các cuộc thi văn hoá, nghệ thuật, thể thao, khoa học, kỹ thuật và các 

cuộc thi khác không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. 

2. Người tổ chức các cuộc thi phải công bố điều kiện dự thi, thang điểm, các giải 

thưởng và mức thưởng của mỗi giải. 

Việc thay đổi điều kiện dự thi phải được thực hiện theo cách thức đã công bố trong 

một thời gian hợp l  trước khi diễn ra cuộc thi. 

3. Người đoạt giải có quyền yêu cầu người tổ chức thi trao giải thưởng đúng mức đã 

công bố. 

Chương XVIII 

THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ  Ỷ   YỀN 

Điều 574. Thực hiện công việc không có ủy quyền 

Thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực 

hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó vì lợi ích của người có công 

việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối. 

Điề     . Nghĩa vụ thực hiện công việc không có ủy quyền 

1. Người thực hiện công việc không có ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc 

phù hợp với khả năng, điều kiện của mình. 

2. Người thực hiện công việc không có ủy quyền phải thực hiện công việc như công 

việc của chính mình; nếu biết hoặc đoán biết được   định của người có công việc thì phải 

thực hiện công việc phù hợp với   định đó. 
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3. Người thực hiện công việc không có ủy quyền phải báo cho người có công việc 

được thực hiện về quá trình, kết quả thực hiện công việc nếu có yêu cầu, trừ trường hợp 

người có công việc đã biết hoặc người thực hiện công việc không có ủy quyền không biết 

nơi cư trú hoặc trụ sở của người đó. 

4. Trường hợp người có công việc được thực hiện chết, nếu là cá nhân hoặc chấm 

dứt t n tại, nếu là pháp nhân thì người thực hiện công việc không có ủy quyền phải tiếp 

tục thực hiện công việc cho đến khi người thừa kế hoặc người đại diện của người có công 

việc được thực hiện đã tiếp nhận. 

5. Trường hợp có l  do chính đáng mà người thực hiện công việc không có ủy 

quyền không thể tiếp tục đảm nhận công việc thì phải báo cho người có công việc được 

thực hiện, người đại diện hoặc người thân thích của người này hoặc có thể nhờ người 

khác thay mình đảm nhận việc thực hiện công việc. 

Điề     . Nghĩa vụ thanh toán của người có công việc được thực hiện 

1. Người có công việc được thực hiện phải tiếp nhận công việc khi người thực hiện 

công việc không có ủy quyền bàn giao công việc và thanh toán các chi phí hợp lý mà 

người thực hiện công việc không có ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc, kể cả 

trường hợp công việc không đạt được kết quả theo ý muốn của mình. 

2. Người có công việc được thực hiện phải trả cho người thực hiện công việc không 

có ủy quyền một khoản thù lao khi người này thực hiện công việc chu đáo, có lợi cho 

mình, trừ trường hợp người thực hiện công việc không có ủy quyền từ chối. 

Điề     . Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại 

1. Khi người thực hiện công việc không có ủy quyền cố ý gây thiệt hại trong khi 

thực hiện công việc thì phải b i thường thiệt hại cho người có công việc được thực hiện. 

2. Nếu người thực hiện công việc không có ủy quyền do vô ý mà gây thiệt hại trong 

khi thực hiện công việc thì căn cứ vào hoàn cảnh đảm nhận công việc, người đó có thể 

được giảm mức b i thường. 

Điều 578. Chấm dứt thực hiện công việc không có ủy quyền 

Việc thực hiện công việc không có ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Theo yêu cầu của người có công việc được thực hiện; 

2. Người có công việc được thực hiện, người thừa kế hoặc người đại diện của người 

có công việc được thực hiện tiếp nhận công việc; 

3. Người thực hiện công việc không có ủy quyền không thể tiếp tục thực hiện công 

việc theo quy định tại khoản 5 Điều 575 của Bộ luật này; 

4. Người thực hiện công việc không có ủy quyền chết, nếu là cá nhân hoặc chấm 

dứt t n tại, nếu là pháp nhân. 

Chương XIX 

NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ DO CHIẾM HỮ , SỬ DỤNG TÀI SẢN, ĐƯỢC LỢI VỀ 

TÀI SẢN KHÔNG CÓ CĂN CỨ PHÁP L ẬT 

Điều 579. Nghĩa vụ hoàn trả 

1. Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ 

pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản đó  nếu 

không tìm được chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản thì phải giao cho cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật này. 
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2. Người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật làm cho người khác bị 

thiệt hại thì phải hoàn trả khoản lợi đó cho người bị thiệt hại, trừ trường hợp quy định tại 

Điều 236 của Bộ luật này. 

Điều 580. Tài sản hoàn trả 

1. Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản mà không có căn cứ pháp luật phải hoàn 

trả toàn bộ tài sản đã thu được. 

2. Trường hợp tài sản hoàn trả là vật đặc định thì phải hoàn trả đúng vật đó  nếu vật 

đặc định đó bị mất hoặc hư hỏng thì phải đền bù bằng tiền, trừ trường hợp có thoả thuận 

khác. 

3. Trường hợp tài sản hoàn trả là vật cùng loại, nhưng bị mất hoặc hư hỏng thì phải 

trả vật cùng loại hoặc đền bù bằng tiền, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

4. Người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật phải hoàn trả khoản lợi 

về tài sản đó cho người bị thiệt hại bằng hiện vật hoặc bằng tiền. 

Điề     . Nghĩa vụ hoàn trả hoa lợi, lợi tức 

1. Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản mà không có 

căn cứ pháp luật và không ngay tình thì phải hoàn trả hoa lợi, lợi tức thu được từ thời 

điểm chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật. 

2. Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản mà không có 

căn cứ pháp luật nhưng ngay tình thì phải hoàn trả hoa lợi, lợi tức thu được từ thời điểm 

người đó biết hoặc phải biết việc chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có 

căn cứ pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật này. 

Điều 582. Quyền yêu cầ  người thứ ba hoàn trả 

Trường hợp người chiếm hữu, người sử dụng tài sản mà không có căn cứ pháp luật 

đã giao tài sản cho người thứ ba thì khi bị chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài 

sản yêu cầu hoàn trả, người thứ ba có nghĩa vụ hoàn trả tài sản đó, trừ trường hợp Bộ luật 

này có quy định khác; nếu tài sản đó đã được trả bằng tiền hoặc có đền bù thì người thứ 

ba có quyền yêu cầu người đã giao tài sản cho mình b i thường thiệt hại. 

Điề    3. Nghĩa vụ thanh toán 

Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản, người bị thiệt hại được hoàn trả 

tài sản thì phải thanh toán chi phí cần thiết mà người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, 

người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình đã bỏ ra để bảo 

quản, làm tăng giá trị của tài sản. 

Chương XX 

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG 

Mục   

  Y ĐỊNH CH NG 

Điề     . Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy 

tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải b i 

thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. 

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm b i thường thiệt hại trong 

trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên 

bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. 
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3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải 

chịu trách nhiệm b i thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

Điều 585. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại 

1. Thiệt hại thực tế phải được b i thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả 

thuận về mức b i thường, hình thức b i thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện 

một công việc, phương thức b i thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật 

có quy định khác. 

2. Người chịu trách nhiệm b i thường thiệt hại có thể được giảm mức b i thường 

nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình. 

3. Khi mức b i thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên 

gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay 

đổi mức b i thường. 

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được b i thường 

phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được b i thường nếu thiệt hại xảy ra 

do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp l  để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho 

chính mình. 

Điề     . Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân 

1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự b i thường. 

2. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải b i 

thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để b i thường mà con chưa 

thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để b i thường phần còn thiếu, 

trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này. 

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải b i 

thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để b i thường thì cha, mẹ phải b i 

thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình. 

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó 

được dùng tài sản của người được giám hộ để b i thường; nếu người được giám hộ không 

có tài sản hoặc không đủ tài sản để b i thường thì người giám hộ phải b i thường bằng tài 

sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ 

thì không phải lấy tài sản của mình để b i thường. 

Điều 587. Bồi thường thiệt hại do nhiề  người cùng gây ra 

Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới b i 

thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm b i thường của từng người cùng gây thiệt hại 

được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức 

độ lỗi thì họ phải b i thường thiệt hại theo phần bằng nhau. 

Điều 588. Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại 

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu b i thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có 

quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. 

Mục 2 

XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI 

Điều 589. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm 

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao g m: 
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1. Tài sản bị mất, bị huỷ hoại hoặc bị hư hỏng; 

2. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút; 

3. Chi phí hợp l  để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại; 

4. Thiệt hại khác do luật quy định. 

Điều 590. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm 

1. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm bao g m: 

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, b i dưỡng, phục h i sức khoẻ và chức năng bị 

mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; 

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập 

thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức 

thu nhập trung bình của lao động cùng loại; 

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt 

hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có 

người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao g m cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc 

người bị thiệt hại; 

d) Thiệt hại khác do luật quy định. 

2. Người chịu trách nhiệm b i thường trong trường hợp sức khoẻ của người khác bị 

xâm phạm phải b i thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền 

khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức b i thường bù đắp tổn 

thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa cho 

một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà 

nước quy định. 

Điều 591. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm 

1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao g m: 

a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này; 

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng; 

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; 

d) Thiệt hại khác do luật quy định. 

2. Người chịu trách nhiệm b i thường trong trường hợp tính mạng của người khác 

bị xâm phạm phải b i thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản 

tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế 

thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt 

hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng 

khoản tiền này. Mức b i thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu 

không thoả thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không 

quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. 

Điều 592. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 

1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao g m: 

a) Chi phí hợp l  để hạn chế, khắc phục thiệt hại; 

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; 

c) Thiệt hại khác do luật quy định. 

2. Người chịu trách nhiệm b i thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín 

của người khác bị xâm phạm phải b i thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này 

và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức b i 

thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì 
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mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười 

lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. 

Điều 593. Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ bị xâm 

phạm 

1. Trường hợp người bị thiệt hại mất hoàn toàn khả năng lao động thì người bị thiệt 

hại được hưởng b i thường từ thời điểm mất hoàn toàn khả năng lao động cho đến khi 

chết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Trường hợp người bị thiệt hại chết thì những người mà người này có nghĩa vụ 

cấp dưỡng khi còn sống được hưởng tiền cấp dưỡng từ thời điểm người có tính mạng bị 

xâm phạm chết trong thời hạn sau đây: 

a) Người chưa thành niên hoặc người đã thành thai là con của người chết và còn 

sống sau khi sinh ra được hưởng tiền cấp dưỡng cho đến khi đủ mười tám tuổi, trừ trường 

hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi đã tham gia lao động và có thu 

nhập đủ nuôi sống bản thân; 

b) Người thành niên nhưng không có khả năng lao động được hưởng tiền cấp dưỡng 

cho đến khi chết. 

3. Đối với con đã thành thai của người chết, tiền cấp dưỡng được tính từ thời điểm 

người này sinh ra và còn sống. 

Mục 3 

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

Điều 594. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ 

chính đáng 

Người gây thiệt hại trong trường hợp phòng vệ chính đáng không phải b i thường 

cho người bị thiệt hại. 

Người gây thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải b i thường cho 

người bị thiệt hại. 

Điều 595. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế 

cấp thiết 

1. Trường hợp thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết thì người 

gây thiệt hại phải b i thường phần thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp 

thiết cho người bị thiệt hại. 

2. Người đã gây ra tình thế cấp thiết dẫn đến thiệt hại xảy ra thì phải b i thường cho 

người bị thiệt hại. 

Điều 596. Bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra 

1. Người do uống rượu hoặc do dùng chất kích thích khác mà lâm vào tình trạng 

mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi, gây thiệt hại cho người khác thì phải b i 

thường. 

2. Khi một người cố   dùng rượu hoặc chất kích thích khác làm cho người khác lâm 

vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi mà gây thiệt hại thì phải b i 

thường cho người bị thiệt hại. 

Điều 597. Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra 

Pháp nhân phải b i thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện 

nhiệm vụ được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã b i thường thiệt hại thì có quyền yêu 

cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của 

pháp luật. 
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Điều 598. Bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra 

Nhà nước có trách nhiệm b i thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người 

thi hành công vụ gây ra theo quy định của Luật trách nhiệm b i thường của Nhà nước. 

Điều 599. Bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm t ổi, người mất năng 

lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác 

trực tiếp quản lý 

1. Người chưa đủ mười lăm tuổi trong thời gian trường học trực tiếp quản lý mà gây 

thiệt hại thì trường học phải b i thường thiệt hại xảy ra. 

2. Người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại cho người khác trong thời gian 

bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý thì bệnh viện, pháp nhân khác phải b i 

thường thiệt hại xảy ra. 

3. Trường học, bệnh viện, pháp nhân khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

này không phải b i thường nếu chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý; trong 

trường hợp này, cha, mẹ, người giám hộ của người dưới mười lăm tuổi, người mất năng 

lực hành vi dân sự phải b i thường. 

Điều 600. Bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra 

Cá nhân, pháp nhân phải b i thường thiệt hại do người làm công, người học nghề 

gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu người làm công, 

người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 601. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra 

1. Ngu n nguy hiểm cao độ bao g m phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ 

thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, 

chất phóng xạ, thú dữ và các ngu n nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định. 

Chủ sở hữu ngu n nguy hiểm cao độ phải vận hành, sử dụng, bảo quản, trông giữ, 

vận chuyển ngu n nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Chủ sở hữu ngu n nguy hiểm cao độ phải b i thường thiệt hại do ngu n nguy 

hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người 

này phải b i thường, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

3. Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng ngu n nguy hiểm cao độ phải b i thường 

thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp sau đây: 

a) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại; 

b) Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác. 

4. Trường hợp ngu n nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì 

người đang chiếm hữu, sử dụng ngu n nguy hiểm cao độ trái pháp luật phải b i thường 

thiệt hại. 

Khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng ngu n nguy hiểm cao độ có lỗi trong 

việc để ngu n nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới b i 

thường thiệt hại. 

Điều 602. Bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường 

Chủ thể làm ô nhiễm môi trường mà gây thiệt hại thì phải b i thường theo quy định 

của pháp luật, kể cả trường hợp chủ thể đó không có lỗi. 

Điều 603. Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra 
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1. Chủ sở hữu súc vật phải b i thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. 

Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải b i thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử 

dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho 

người khác thì người thứ ba phải b i thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu 

cùng có lỗi thì phải liên đới b i thường thiệt hại. 

3. Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người 

chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải b i thường; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử 

dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên 

đới b i thường thiệt hại. 

4. Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật 

đó phải b i thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội. 

Điều 604. Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra 

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải b i thường thiệt hại do 

cây cối gây ra. 

Điều 605. Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra 

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công 

trình xây dựng khác phải b i thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó 

gây thiệt hại cho người khác. 

Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt 

hại thì phải liên đới b i thường. 

Điều 606. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể 

1. Cá nhân, pháp nhân xâm phạm thi thể phải b i thường thiệt hại. 

2. Thiệt hại do xâm phạm thi thể g m chi phí hợp l  để hạn chế, khắc phục thiệt hại. 

3. Người chịu trách nhiệm b i thường khi thi thể bị xâm phạm phải b i thường theo 

quy định tại khoản 2 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho 

những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người chết, nếu không có những 

người này thì người trực tiếp nuôi dưỡng người chết được hưởng khoản tiền này. Mức b i 

thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì 

mức tối đa đối với mỗi thi thể bị xâm phạm không quá ba mươi lần mức lương cơ sở do 

Nhà nước quy định. 

Điều 607. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả 

1. Cá nhân, pháp nhân xâm phạm đến m  mả của người khác phải b i thường thiệt 

hại. 

2. Thiệt hại do xâm phạm m  mả g m chi phí hợp l  để hạn chế, khắc phục thiệt 

hại. 

3. Người chịu trách nhiệm b i thường trong trường hợp m  mả của người khác bị 

xâm phạm phải b i thường theo quy định tại khoản 2 Điều này và một khoản tiền khác để 

bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích theo thứ tự hàng thừa kế của 

người chết; nếu không có những người này thì người trực tiếp nuôi dưỡng người chết 

được hưởng khoản tiền này. Mức b i thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả 

thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa đối với mỗi m  mả bị xâm phạm không 

quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. 

Điều 608. Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng 



459 

 

Cá nhân, pháp nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất 

lượng hàng hoá, dịch vụ mà gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì phải b i thường. 

Phần thứ tư 

THỪA KẾ 

Chương XXI 

  Y ĐỊNH CH NG 

Điều 609. Quyền thừa kế 

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình  để lại tài sản của mình 

cho người thừa kế theo pháp luật  hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. 

Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc. 

Điều 610. Quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân 

Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và 

quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. 

Điều 611. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế 

1. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án 

tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 

Điều 71 của Bộ luật này. 

2. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không 

xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc 

nơi có phần lớn di sản. 

Điều 612. Di sản 

Di sản bao g m tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài 

sản chung với người khác. 

Điề    3. Người thừa kế 

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc 

sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại 

di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải t n tại vào 

thời điểm mở thừa kế. 

Điều 614. Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế 

Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do 

người chết để lại. 

Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại 

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong 

phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được 

người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế trong phạm vi di 

sản do người chết để lại. 

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản 

do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ 

trường hợp có thoả thuận khác. 

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì 

cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân. 

Điề     . Người quản lý di sản 

1. Người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người 

thừa kế thoả thuận cử ra. 
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2. Trường hợp di chúc không chỉ định người quản lý di sản và những người thừa kế 

chưa cử được người quản lý di sản thì người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản tiếp 

tục quản lý di sản đó cho đến khi những người thừa kế cử được người quản lý di sản. 

3. Trường hợp chưa xác định được người thừa kế và di sản chưa có người quản lý 

theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì di sản do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quản lý. 

Điề     . Nghĩa vụ của người quản lý di sản 

1. Người quản lý di sản quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 616 của Bộ luật này 

có nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập danh mục di sản; thu h i tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác 

đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

b) Bảo quản di sản  không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định 

đoạt tài sản bằng hình thức khác, nếu không được những người thừa kế đ ng ý bằng văn 

bản; 

c) Thông báo về tình trạng di sản cho những người thừa kế; 

d) B i thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại; 

đ) Giao lại di sản theo yêu cầu của người thừa kế. 

2. Người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản quy định tại khoản 2 Điều 616 

của Bộ luật này có nghĩa vụ sau đây: 

a) Bảo quản di sản  không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định 

đoạt tài sản bằng hình thức khác; 

b) Thông báo về di sản cho những người thừa kế; 

c) B i thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại; 

d) Giao lại di sản theo thoả thuận trong hợp đ ng với người để lại di sản hoặc theo 

yêu cầu của người thừa kế. 

Điều 618. Quyền của người quản lý di sản 

1. Người quản lý di sản quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 616 của Bộ luật này 

có quyền sau đây: 

a) Đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến 

di sản thừa kế; 

b) Được hưởng thù lao theo thoả thuận với những người thừa kế; 

c) Được thanh toán chi phí bảo quản di sản. 

2. Người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản quy định tại khoản 2 Điều 616 

của Bộ luật này có quyền sau đây: 

a) Được tiếp tục sử dụng di sản theo thoả thuận trong hợp đ ng với người để lại di 

sản hoặc được sự đ ng ý của những người thừa kế; 

b) Được hưởng thù lao theo thoả thuận với những người thừa kế; 

c) Được thanh toán chi phí bảo quản di sản. 

3. Trường hợp không đạt được thỏa thuận với những người thừa kế về mức thù lao 

thì người quản lý di sản được hưởng một khoản thù lao hợp lý. 

Điều 619. Việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà 

chết cùng thời điểm 

Trường hợp những người có quyền thừa kế di sản của nhau đều chết cùng thời điểm 

hoặc được coi là chết cùng thời điểm do không thể xác định được người nào chết trước 

(sau đây gọi chung là chết cùng thời điểm) thì họ không được thừa kế di sản của nhau và 
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di sản của mỗi người do người thừa kế của người đó hưởng, trừ trường hợp thừa kế thế vị 

theo quy định tại Điều 652 của Bộ luật này. 

Điều 620. Từ chối nhận di sản 

1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm 

trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. 

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di 

sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết. 

3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản. 

Điề   2 . Người không được quyền hưởng di sản 

1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản: 

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi 

ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, 

nhân phẩm của người đó  

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản; 

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm 

hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng; 

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc 

lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng 

một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản. 

2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người 

để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di 

chúc. 

Điều 622. Tài sản không có người nhận thừa kế 

Trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng 

không được quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản thì tài sản còn lại sau khi đã thực 

hiện nghĩa vụ về tài sản mà không có người nhận thừa kế thuộc về Nhà nước. 

Điều 623. Thời hiệu thừa kế 

1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 

10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về 

người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý 

di sản thì di sản được giải quyết như sau: 

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 

của Bộ luật này; 

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a 

khoản này. 

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác 

bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. 

3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để 

lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. 

Chương XXII 

THỪA KẾ THEO DI CHÚC 

Điều 624. Di chúc 

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người 

khác sau khi chết. 

Điề   2 . Người lập di chúc 
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1. Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 630 của 

Bộ luật này có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. 

2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu 

được cha, mẹ hoặc người giám hộ đ ng ý về việc lập di chúc. 

Điều 626. Quyền của người lập di chúc 

Người lập di chúc có quyền sau đây: 

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế; 

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế; 

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng; 

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế; 

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản. 

Điều 627. Hình thức của di chúc 

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản 

thì có thể di chúc miệng. 

Điều 628. Di chúc bằng văn bản 

Di chúc bằng văn bản bao g m: 

1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; 

2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; 

3. Di chúc bằng văn bản có công chứng; 

4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực. 

Điều 629. Di chúc miệng 

1. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc 

bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. 

2. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, 

minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị huỷ bỏ. 

Điều 630. Di chúc hợp pháp 

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, 

đe doạ, cưỡng ép; 

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã 

hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật. 

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập 

thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đ ng ý về việc lập di chúc. 

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải 

được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. 

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp 

pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này. 

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối 

cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc 

miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối 

cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác 

nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. 

Điều 631. Nội dung của di chúc 

1. Di chúc g m các nội dung chủ yếu sau: 
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a) Ngày, tháng, năm lập di chúc; 

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; 

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; 

d) Di sản để lại và nơi có di sản. 

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội 

dung khác. 

3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc g m nhiều trang 

thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. 

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người 

làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xoá, sửa chữa. 

Điề   32. Người làm chứng cho việc lập di chúc 

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây: 

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; 

2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc; 

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Điều 633. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng 

Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc. 

Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định 

tại Điều 631 của Bộ luật này. 

Điều 634. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng 

Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình 

đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là 

hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt 

những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ k , điểm chỉ của người 

lập di chúc và ký vào bản di chúc. 

Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 

631 và Điều 632 của Bộ luật này. 

Điều 635. Di chúc có công chứng hoặc chứng thực 

Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc. 

Điều 636. Thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Uỷ ban 

nhân dân cấp xã 

Việc lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã 

phải tuân theo thủ tục sau đây: 

1. Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước công chứng viên hoặc 

người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc 

người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã phải ghi chép lại nội dung 

mà người lập di chúc đã tuyên bố. Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc 

sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng   chí của mình. 

Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã ký 

vào bản di chúc; 

2. Trường hợp người lập di chúc không đọc được hoặc không nghe được bản di 

chúc, không ký hoặc không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng và người này 

phải ký xác nhận trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của 

Uỷ ban nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ 
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ban nhân dân cấp xã chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm 

chứng. 

Điề   3 . Người không được công chứng, chứng thực di chúc 

Công chứng viên, người có thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp xã không được 

công chứng, chứng thực đối với di chúc nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; 

2. Người có cha, mẹ, vợ hoặc ch ng, con là người thừa kế theo di chúc hoặc theo 

pháp luật; 

3. Người có quyền, nghĩa vụ về tài sản liên quan tới nội dung di chúc. 

Điều 638. Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc 

chứng thực 

1. Di chúc của quân nhân tại ngũ có xác nhận của thủ trưởng đơn vị từ cấp đại đội 

trở lên, nếu quân nhân không thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực. 

2. Di chúc của người đang đi trên tàu biển, máy bay có xác nhận của người chỉ huy 

phương tiện đó. 

3. Di chúc của người đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở chữa bệnh, điều dưỡng khác 

có xác nhận của người phụ trách bệnh viện, cơ sở đó. 

4. Di chúc của người đang làm công việc khảo sát, thăm dò, nghiên cứu ở vùng 

rừng núi, hải đảo có xác nhận của người phụ trách đơn vị. 

5. Di chúc của công dân Việt Nam đang ở nước ngoài có chứng nhận của cơ quan 

lãnh sự, đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước đó. 

6. Di chúc của người đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành hình phạt tù, 

người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh có 

xác nhận của người phụ trách cơ sở đó. 

Điều 639. Di chúc do công chứng viên lập tại chỗ ở 

1. Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng viên tới chỗ ở của mình để lập di 

chúc. 

2. Thủ tục lập di chúc tại chỗ ở được tiến hành như thủ tục lập di chúc tại tổ chức 

hành nghề công chứng theo quy định tại Điều 636 của Bộ luật này. 

Điều 640. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc 

1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc đã lập vào bất 

cứ lúc nào. 

2. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung 

có hiệu lực pháp luật như nhau  nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu 

thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật. 

3. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước 

bị huỷ bỏ. 

Điều 641. Gửi giữ di chúc 

1. Người lập di chúc có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ hoặc gửi 

người khác giữ bản di chúc. 

2. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ bản di chúc thì phải bảo quản, 

giữ gìn theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về công chứng. 

3. Người giữ bản di chúc có nghĩa vụ sau đây: 

a) Giữ bí mật nội dung di chúc; 
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b) Giữ gìn, bảo quản bản di chúc; nếu bản di chúc bị thất lạc, hư hại thì phải báo 

ngay cho người lập di chúc; 

c) Giao lại bản di chúc cho người thừa kế hoặc người có thẩm quyền công bố di 

chúc, khi người lập di chúc chết. Việc giao lại bản di chúc phải được lập thành văn bản, 

có chữ ký của người giao, người nhận và trước sự có mặt của ít nhất hai người làm chứng. 

Điều 642. Di chúc bị thất lạc, hư hại 

1. Kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu bản di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức 

không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng 

nào chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di 

chúc và áp dụng các quy định về thừa kế theo pháp luật. 

2. Trường hợp di sản chưa chia mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di 

chúc. 

3. Trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di 

chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu. 

Điều 643. Hiệu lực của di chúc 

1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế. 

2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây: 

a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di 

chúc; 

b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn t n tại vào thời điểm 

mở thừa kế. 

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết 

cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định 

hưởng thừa kế theo di chúc không còn t n tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di 

chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực. 

3. Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào 

thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di 

chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực. 

4. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các 

phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực. 

5. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau 

cùng có hiệu lực. 

Điề     . Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc 

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một 

người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ 

không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai 

phần ba suất đó: 

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, ch ng; 

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động. 

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản 

theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo 

quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này. 

Điều 645. Di sản dùng vào việc thờ cúng 

1. Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì 

phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di 
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chúc quản l  để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng 

di chúc hoặc không theo thoả thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có 

quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản l  để thờ cúng. 

Trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì 

những người thừa kế cử người quản lý di sản thờ cúng. 

Trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản 

dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người 

thuộc diện thừa kế theo pháp luật. 

2. Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài 

sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng. 

Điều 646. Di tặng 

1. Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. 

Việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc. 

2. Người được di tặng là cá nhân phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh 

ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản 

chết. Trường hợp người được di tặng không phải là cá nhân thì phải t n tại vào thời điểm 

mở thừa kế. 

3. Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di 

tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập 

di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người 

này. 

Điều 647. Công bố di chúc 

1. Trường hợp di chúc bằng văn bản được lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng 

thì công chứng viên là người công bố di chúc. 

2. Trường hợp người để lại di chúc chỉ định người công bố di chúc thì người này có 

nghĩa vụ công bố di chúc; nếu người để lại di chúc không chỉ định hoặc có chỉ định 

nhưng người được chỉ định từ chối công bố di chúc thì những người thừa kế còn lại thoả 

thuận cử người công bố di chúc. 

3. Sau thời điểm mở thừa kế, người công bố di chúc phải sao gửi di chúc tới tất cả 

những người có liên quan đến nội dung di chúc. 

4. Người nhận được bản sao di chúc có quyền yêu cầu đối chiếu với bản gốc của di 

chúc. 

5. Trường hợp di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài thì bản di chúc đó phải được 

dịch ra tiếng Việt và phải có công chứng hoặc chứng thực. 

Điều 648. Giải thích nội dung di chúc 

Trường hợp nội dung di chúc không rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau thì 

những người thừa kế theo di chúc phải cùng nhau giải thích nội dung di chúc dựa trên ý 

nguyện đích thực trước đây của người chết, có xem xét đến mối quan hệ của người chết 

với người thừa kế theo di chúc. Khi những người này không nhất trí về cách hiểu nội 

dung di chúc thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Trường hợp có một phần nội dung di chúc không giải thích được nhưng không ảnh 

hưởng đến các phần còn lại của di chúc thì chỉ phần không giải thích được không có hiệu 

lực. 

Chương XXIII 

THỪA KẾ THEO PHÁP L ẬT 
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Điều 649. Thừa kế theo pháp luật 

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế 

do pháp luật quy định. 

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật 

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây: 

a) Không có di chúc; 

b) Di chúc không hợp pháp; 

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người 

lập di chúc  cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn t n tại vào thời 

điểm mở thừa kế; 

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền 

hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. 

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây: 

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc; 

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật; 

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có 

quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người 

lập di chúc  liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không 

còn t n tại vào thời điểm mở thừa kế. 

Điề     . Người thừa kế theo pháp luật 

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: 

a) Hàng thừa kế thứ nhất g m: vợ, ch ng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, 

con nuôi của người chết; 

b) Hàng thừa kế thứ hai g m: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị 

ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, 

ông ngoại, bà ngoại; 

c) Hàng thừa kế thứ ba g m: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu 

ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, 

chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ 

ngoại. 

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. 

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở 

hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản 

hoặc từ chối nhận di sản. 

Điều 652. Thừa kế thế vị 

Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với 

người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được 

hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại 

di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn 

sống. 

Điều 653. Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ n ôi và cha đẻ, mẹ đẻ 

Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di 

sản theo quy định tại Điều 651 và Điều 652 của Bộ luật này. 

Điều 654. Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế 
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Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha 

con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại 

Điều 652 và Điều 653 của Bộ luật này. 

Điều 655. Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung; vợ, 

chồng đang xin ly hôn hoặc đã kết hôn với người khác 

1. Trường hợp vợ, ch ng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn t n tại mà sau đó 

một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản. 

2. Trường hợp vợ, ch ng xin ly hôn mà chưa được hoặc đã được Tòa án cho ly hôn 

bằng bản án hoặc quyết định chưa có hiệu lực pháp luật, nếu một người chết thì người 

còn sống vẫn được thừa kế di sản. 

3. Người đang là vợ hoặc ch ng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù 

sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản. 

Chương XXIV 

THANH TOÁN VÀ PHÂN CHIA DI SẢN 

Điều 656. Họp mặt những người thừa kế 

1. Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những 

người thừa kế có thể họp mặt để thoả thuận những việc sau đây: 

a) Cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền, nghĩa vụ của 

những người này, nếu người để lại di sản không chỉ định trong di chúc; 

b) Cách thức phân chia di sản. 

2. Mọi thoả thuận của những người thừa kế phải được lập thành văn bản. 

Điề     . Người phân chia di sản 

1. Người phân chia di sản có thể đ ng thời là người quản lý di sản được chỉ định 

trong di chúc hoặc được những người thừa kế thoả thuận cử ra. 

2. Người phân chia di sản phải chia di sản theo đúng di chúc hoặc đúng thoả thuận 

của những người thừa kế theo pháp luật. 

3. Người phân chia di sản được hưởng thù lao, nếu người để lại di sản cho phép 

trong di chúc hoặc những người thừa kế có thoả thuận. 

Điều 658. Thứ tự ư  tiên thanh toán 

Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán 

theo thứ tự sau đây: 

1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng; 

2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu; 

3. Chi phí cho việc bảo quản di sản; 

4. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; 

5. Tiền công lao động; 

6. Tiền b i thường thiệt hại; 

7. Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước; 

8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân; 

9. Tiền phạt; 

10. Các chi phí khác. 

Điều 659. Phân chia di sản theo di chúc 

1. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di 

chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những 

người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 
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2. Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế 

được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần 

giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu 

huỷ do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu b i thường thiệt hại. 

3. Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị 

khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân 

chia di sản. 

Điều 660. Phân chia di sản theo pháp luật 

1. Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa 

sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để 

nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì 

những người thừa kế khác được hưởng. 

2. Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu 

không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thoả thuận về việc định 

giá hiện vật và thoả thuận về người nhận hiện vật; nếu không thoả thuận được thì hiện vật 

được bán để chia. 

Điều 661. Hạn chế phân chia di sản 

Trường hợp theo ý chí của người lập di chúc hoặc theo thoả thuận của tất cả những 

người thừa kế, di sản chỉ được phân chia sau một thời hạn nhất định thì chỉ khi đã hết thời 

hạn đó di sản mới được đem chia. 

Trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến đời sống của bên vợ hoặc ch ng còn sống và gia đình thì bên còn sống có 

quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng 

chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định. Thời hạn này không quá 03 năm, kể từ 

thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn 03 năm mà bên còn sống chứng minh được việc chia 

di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình họ thì có quyền yêu cầu 

Tòa án gia hạn một lần nhưng không quá 03 năm. 

Điều 662. Phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có 

người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế 

1. Trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực 

hiện việc phân chia lại di sản bằng hiện vật, nhưng những người thừa kế đã nhận di sản 

phải thanh toán cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của 

người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận, trừ 

trường hợp có thoả thuận khác. 

2. Trường hợp đã phân chia di sản mà có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế thì 

người đó phải trả lại di sản hoặc thanh toán một khoản tiền tương đương với giá trị di sản 

được hưởng tại thời điểm chia thừa kế cho những người thừa kế, trừ trường hợp có thoả 

thuận khác. 

Phần thứ năm 

PHÁP L ẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI   AN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾ  TỐ NƯỚC 

NGOÀI 

Chương XXV 

  Y ĐỊNH CH NG 

Điều 663. Phạm vi áp dụng 
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1. Phần này quy định về pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước 

ngoài. 

Trường hợp luật khác có quy định về pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có 

yếu tố nước ngoài không trái với quy định từ Điều 664 đến Điều 671 của Bộ luật này thì 

luật đó được áp dụng, nếu trái thì quy định có liên quan của Phần thứ năm của Bộ luật 

này được áp dụng. 

2. Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài; 

b) Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng việc 

xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài; 

c) Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng đối 

tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài. 

Điề     . Xác định pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước 

ngoài 

1. Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định 

theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc luật 

Việt Nam. 

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên hoặc luật Việt Nam có quy định các bên có quyền lựa chọn thì pháp luật áp dụng đối 

với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định theo lựa chọn của các bên. 

3. Trường hợp không xác định được pháp luật áp dụng theo quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này thì pháp luật áp dụng là pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất 

với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài đó. 

Điều 665. Áp dụng điề  ước quốc tế đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước 

ngoài 

1. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên có quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dân sự có yếu tố 

nước ngoài thì quy định của điều ước quốc tế đó được áp dụng. 

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên có quy định khác với quy định của Phần này và luật khác về pháp luật áp dụng đối 

với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài thì quy định của điều ước quốc tế đó được áp 

dụng. 

Điều 666. Áp dụng tập q án q ốc tế 

Các bên được lựa chọn tập quán quốc tế trong trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 664 của Bộ luật này. Nếu hậu quả của việc áp dụng tập quán quốc tế đó trái với các 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam thì pháp luật Việt Nam được áp dụng. 

Điề     . Áp dụng pháp luật nước ngoài 

Trường hợp pháp luật nước ngoài được áp dụng nhưng có cách hiểu khác nhau thì 

việc áp dụng phải theo sự giải thích của cơ quan có thẩm quyền tại nước đó. 

Điều 668. Phạm vi pháp luật được dẫn chiế  đến 

1. Pháp luật được dẫn chiếu đến bao g m quy định về xác định pháp luật áp dụng và 

quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dân sự, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 4 Điều này. 
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2. Trường hợp dẫn chiếu đến pháp luật Việt Nam thì quy định của pháp luật Việt 

Nam về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dân sự được áp dụng. 

3. Trường hợp dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba thì quy định của pháp luật 

nước thứ ba về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dân sự được áp dụng. 

4. Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 664 của Bộ luật này thì pháp luật mà các 

bên lựa chọn là quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dân sự, không 

bao g m quy định về xác định pháp luật áp dụng. 

Điều 669. Áp dụng pháp luật của nước có nhiều hệ thống pháp luật 

Trường hợp pháp luật của nước có nhiều hệ thống pháp luật được dẫn chiếu đến thì 

pháp luật áp dụng được xác định theo nguyên tắc do pháp luật nước đó quy định. 

Điề    0. Trường hợp không áp dụng pháp luật nước ngoài 

1. Pháp luật nước ngoài được dẫn chiếu đến không được áp dụng trong trường hợp 

sau đây: 

a) Hậu quả của việc áp dụng pháp luật nước ngoài trái với các nguyên tắc cơ bản 

của pháp luật Việt Nam; 

b) Nội dung của pháp luật nước ngoài không xác định được mặc dù đã áp dụng các 

biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật tố tụng. 

2. Trường hợp pháp luật nước ngoài không được áp dụng theo quy định tại khoản 1 

Điều này thì pháp luật Việt Nam được áp dụng. 

Điều 671. Thời hiệu 

Thời hiệu đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định theo pháp luật 

áp dụng đối với quan hệ dân sự đó. 

Chương XXVI 

PHÁP L ẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, PHÁP NHÂN 

Điề    2. Căn cứ xác định pháp l ật áp dụng đối với người không quốc tịch, 

người có nhiều quốc tịch 

1. Trường hợp pháp luật được dẫn chiếu đến là pháp luật của nước mà cá nhân có 

quốc tịch nhưng cá nhân đó là người không quốc tịch thì pháp luật áp dụng là pháp luật 

của nước nơi người đó cư trú vào thời điểm phát sinh quan hệ dân sự có yếu tố nước 

ngoài. Nếu người đó có nhiều nơi cư trú hoặc không xác định được nơi cư trú vào thời 

điểm phát sinh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài thì pháp luật áp dụng là pháp luật của 

nước nơi người đó có mối liên hệ gắn bó nhất. 

2. Trường hợp pháp luật được dẫn chiếu đến là pháp luật của nước mà cá nhân có 

quốc tịch nhưng cá nhân đó là người có nhiều quốc tịch thì pháp luật áp dụng là pháp luật 

của nước nơi người đó có quốc tịch và cư trú vào thời điểm phát sinh quan hệ dân sự có 

yếu tố nước ngoài. Nếu người đó có nhiều nơi cư trú hoặc không xác định được nơi cư trú 

hoặc nơi cư trú và nơi có quốc tịch khác nhau vào thời điểm phát sinh quan hệ dân sự có 

yếu tố nước ngoài thì pháp luật áp dụng là pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch 

và có mối liên hệ gắn bó nhất. 

Trường hợp pháp luật được dẫn chiếu đến là pháp luật của nước mà cá nhân có 

quốc tịch nhưng cá nhân đó là người có nhiều quốc tịch, trong đó có quốc tịch Việt Nam 

thì pháp luật áp dụng là pháp luật Việt Nam. 

Điề    3. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân 

1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân được xác định theo pháp luật của nước mà 

người đó có quốc tịch. 
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2. Người nước ngoài tại Việt Nam có năng lực pháp luật dân sự như công dân Việt 

Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác. 

Điề     . Năng lực hành vi dân sự của cá nhân 

1. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân được xác định theo pháp luật của nước mà 

người đó có quốc tịch, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Trường hợp người nước ngoài xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự tại Việt 

Nam, năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài đó được xác định theo pháp luật Việt 

Nam. 

3. Việc xác định cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự tại Việt Nam theo pháp 

luật Việt Nam. 

Điề     . Xác định cá nhân mất tích hoặc chết 

1. Việc xác định một cá nhân mất tích hoặc chết tuân theo pháp luật của nước mà 

người đó có quốc tịch vào thời điểm trước khi có tin tức cuối cùng về người đó, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Việc xác định tại Việt Nam một cá nhân mất tích hoặc chết theo pháp luật Việt 

Nam. 

Điề     . Pháp nhân 

1. Quốc tịch của pháp nhân được xác định theo pháp luật của nước nơi pháp nhân 

thành lập. 

2. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân; tên gọi của pháp nhân  đại diện theo 

pháp luật của pháp nhân; việc tổ chức, tổ chức lại, giải thể pháp nhân; quan hệ giữa pháp 

nhân với thành viên của pháp nhân; trách nhiệm của pháp nhân và thành viên của pháp 

nhân đối với các nghĩa vụ của pháp nhân được xác định theo pháp luật của nước mà pháp 

nhân có quốc tịch, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Trường hợp pháp nhân nước ngoài xác lập, thực hiện giao dịch dân sự tại Việt 

Nam thì năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài đó được xác định theo pháp 

luật Việt Nam. 

Chương XXVII 

PHÁP L ẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI   AN HỆ TÀI SẢN,   AN HỆ NHÂN THÂN 

Điều 677. Phân loại tài sản 

Việc phân loại tài sản là động sản, bất động sản được xác định theo pháp luật của 

nước nơi có tài sản. 

Điều 678. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản 

1. Việc xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quyền sở hữu và quyền khác đối với 

tài sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

2. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản là động sản trên đường vận chuyển 

được xác định theo pháp luật của nước nơi động sản được chuyển đến, trừ trường hợp có 

thỏa thuận khác. 

Điề    9.   yền sở hữ  trí t ệ 

Quyền sở hữu trí tuệ được xác định theo pháp luật của nước nơi đối tượng quyền sở 

hữu trí tuệ được yêu cầu bảo hộ. 

Điều 680. Thừa kế 
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1. Thừa kế được xác định theo pháp luật của nước mà người để lại di sản thừa kế có 

quốc tịch ngay trước khi chết. 

2. Việc thực hiện quyền thừa kế đối với bất động sản được xác định theo pháp luật 

của nước nơi có bất động sản đó. 

Điều 681. Di chúc 

1. Năng lực lập di chúc, thay đổi hoặc huỷ bỏ di chúc được xác định theo pháp luật 

của nước mà người lập di chúc có quốc tịch tại thời điểm lập, thay đổi hoặc hủy bỏ di 

chúc. 

2. Hình thức của di chúc được xác định theo pháp luật của nước nơi di chúc được 

lập. Hình thức của di chúc cũng được công nhận tại Việt Nam nếu phù hợp với pháp luật 

của một trong các nước sau đây: 

a) Nước nơi người lập di chúc cư trú tại thời điểm lập di chúc hoặc tại thời điểm 

người lập di chúc chết; 

b) Nước nơi người lập di chúc có quốc tịch tại thời điểm lập di chúc hoặc tại thời 

điểm người lập di chúc chết; 

c) Nước nơi có bất động sản nếu di sản thừa kế là bất động sản. 

Điều 682. Giám hộ 

Giám hộ được xác định theo pháp luật của nước nơi người được giám hộ cư trú. 

Điều 683. Hợp đồng 

1. Các bên trong quan hệ hợp đ ng được thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng đối 

với hợp đ ng, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều này. Trường hợp các 

bên không có thoả thuận về pháp luật áp dụng thì pháp luật của nước có mối liên hệ gắn 

bó nhất với hợp đ ng đó được áp dụng. 

2. Pháp luật của nước sau đây được coi là pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó 

nhất với hợp đ ng: 

a) Pháp luật của nước nơi người bán cư trú nếu là cá nhân hoặc nơi thành lập nếu là 

pháp nhân đối với hợp đ ng mua bán hàng hóa; 

b) Pháp luật của nước nơi người cung cấp dịch vụ cư trú nếu là cá nhân hoặc nơi 

thành lập nếu là pháp nhân đối với hợp đ ng dịch vụ; 

c) Pháp luật của nước nơi người nhận quyền cư trú nếu là cá nhân hoặc nơi thành 

lập nếu là pháp nhân đối với hợp đ ng chuyển giao quyền sử dụng hoặc chuyển nhượng 

quyền sở hữu trí tuệ; 

d) Pháp luật của nước nơi người lao động thường xuyên thực hiện công việc đối với 

hợp đ ng lao động. Nếu người lao động thường xuyên thực hiện công việc tại nhiều nước 

khác nhau hoặc không xác định được nơi người lao động thường xuyên thực hiện công 

việc thì pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đ ng lao động là pháp luật 

của nước nơi người sử dụng lao động cư trú đối với cá nhân hoặc thành lập đối với pháp 

nhân. 

đ) Pháp luật của nước nơi người tiêu dùng cư trú đối với hợp đ ng tiêu dùng. 

3. Trường hợp chứng minh được pháp luật của nước khác với pháp luật được nêu 

tại khoản 2 Điều này có mối liên hệ gắn bó hơn với hợp đ ng thì pháp luật áp dụng là 

pháp luật của nước đó. 

4. Trường hợp hợp đ ng có đối tượng là bất động sản thì pháp luật áp dụng đối với 

việc chuyển giao quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là bất động sản, thuê bất động 
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sản hoặc việc sử dụng bất động sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là pháp luật của nước 

nơi có bất động sản. 

5. Trường hợp pháp luật do các bên lựa chọn trong hợp đ ng lao động, hợp đ ng 

tiêu dùng có ảnh hưởng đến quyền lợi tối thiểu của người lao động, người tiêu dùng theo 

quy định của pháp luật Việt Nam thì pháp luật Việt Nam được áp dụng. 

6. Các bên có thể thoả thuận thay đổi pháp luật áp dụng đối với hợp đ ng nhưng 

việc thay đổi đó không được ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba 

được hưởng trước khi thay đổi pháp luật áp dụng, trừ trường hợp người thứ ba đ ng ý. 

7. Hình thức của hợp đ ng được xác định theo pháp luật áp dụng đối với hợp đ ng 

đó. Trường hợp hình thức của hợp đ ng không phù hợp với hình thức hợp đ ng theo pháp 

luật áp dụng đối với hợp đ ng đó, nhưng phù hợp với hình thức hợp đ ng theo pháp luật 

của nước nơi giao kết hợp đ ng hoặc pháp luật Việt Nam thì hình thức hợp đ ng đó được 

công nhận tại Việt Nam. 

Điề     . Hành vi pháp lý đơn phương 

Pháp luật áp dụng đối với hành vi pháp l  đơn phương là pháp luật của nước nơi cá 

nhân xác lập hành vi đó cư trú hoặc nơi pháp nhân xác lập hành vi đó được thành lập. 

Điề     . Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng, được lợi về tài sản không 

có căn cứ pháp l ật 

Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp 

luật được xác định theo pháp luật của nước nơi thực hiện việc chiếm hữu, sử dụng tài sản 

hoặc nơi phát sinh lợi ích được hưởng mà không có căn cứ pháp luật. 

Điều 686. Thực hiện công việc không có ủy quyền 

Các bên được thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho việc thực hiện công việc 

không có ủy quyền. Trường hợp không có thỏa thuận thì pháp luật áp dụng là pháp luật 

của nước nơi thực hiện công việc không có ủy quyền. 

Điều 687. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

1. Các bên được thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho việc b i thường thiệt 

hại ngoài hợp đ ng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp không có 

thỏa thuận thì pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả của sự kiện gây thiệt hại được áp 

dụng. 

2. Trường hợp bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại có nơi cư trú, đối với cá nhân 

hoặc nơi thành lập, đối với pháp nhân tại cùng một nước thì pháp luật của nước đó được 

áp dụng. 

Phần thứ sá  

ĐIỀ  KHOẢN THI HÀNH 

Điề     . Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật này có hiệu lực thì việc 

áp dụng pháp luật được quy định như sau: 

a) Giao dịch dân sự chưa được thực hiện mà có nội dung, hình thức khác với quy 

định của Bộ luật này thì chủ thể giao dịch tiếp tục thực hiện theo quy định của Bộ luật 

dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân 

sự số 33/2005/QH11, trừ trường hợp các bên của giao dịch dân sự có thỏa thuận về việc 

sửa đổi, bổ sung nội dung, hình thức của giao dịch để phù hợp với Bộ luật này và để áp 

dụng quy định của Bộ luật này. 
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Giao dịch dân sự đang được thực hiện mà có nội dung, hình thức khác với quy định 

của Bộ luật này thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản 

quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11; 

b) Giao dịch dân sự chưa được thực hiện hoặc đang được thực hiện mà có nội dung 

và hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật này thì áp dụng quy định của Bộ luật này; 

c) Giao dịch dân sự được thực hiện xong trước ngày Bộ luật này có hiệu lực mà có 

tranh chấp thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản quy 

phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 để giải quyết; 

d) Thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật này. 

2. Không áp dụng Bộ luật này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 

đối với vụ việc mà Tòa án đã giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự trước ngày 

Bộ luật này có hiệu lực. 

Điều 689. Hiệu lực thi hành 

Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực. 

____________________________________________________________ 

Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015./. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

Nguyễn Sinh Hùng 
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LUẬT 

AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật an toàn thông tin mạng. 

Chương I 

NHỮNG   Y ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền, trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng  kinh doanh trong lĩnh vực an toàn 

thông tin mạng; phát triển ngu n nhân lực an toàn thông tin mạng; quản l  nhà nước về 

an toàn thông tin mạng. 

Điề  2. Đối tượng áp dụng 
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Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động an toàn thông tin mạng tại 

Việt Nam. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. An toàn thông tin mạng là sự bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng tránh 

bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm 

tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin. 

2. Mạng là môi trường trong đó thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử 

l , lưu trữ và trao đổi thông qua mạng viễn thông và mạng máy tính. 

3. Hệ thống thông tin là tập hợp phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu được thiết 

lập phục vụ mục đích tạo lập, cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử l , lưu trữ và trao đổi 

thông tin trên mạng. 

4. Hệ thống thông tin quan trọng quốc gia là hệ thống thông tin mà khi bị phá hoại 

sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia. 

5. Chủ quản hệ thống thông tin là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý 

trực tiếp đối với hệ thống thông tin. 

6. Xâm phạm an toàn thông tin mạng là hành vi truy nhập, sử dụng, tiết lộ, làm gián 

đoạn, sửa đổi, phá hoại trái phép thông tin, hệ thống thông tin. 

7. Sự cố an toàn thông tin mạng là việc thông tin, hệ thống thông tin bị gây nguy 

hại, ảnh hưởng tới tính nguyên vẹn, tính bảo mật hoặc tính khả dụng. 

8. Rủi ro an toàn thông tin mạng là những nhân tố chủ quan hoặc khách quan có 

khả năng ảnh hưởng tới trạng thái an toàn thông tin mạng. 

9. Đánh giá rủi ro an toàn thông tin mạng là việc phát hiện, phân tích, ước lượng 

mức độ tổn hại, mối đe dọa đối với thông tin, hệ thống thông tin. 

10. Quản lý rủi ro an toàn thông tin mạng là việc đưa ra các biện pháp nhằm giảm 

thiểu rủi ro an toàn thông tin mạng. 

11. Phần mềm độc hại là phần mềm có khả năng gây ra hoạt động không bình 

thường cho một phần hay toàn bộ hệ thống thông tin hoặc thực hiện sao chép, sửa đổi, 

xóa bỏ trái phép thông tin lưu trữ trong hệ thống thông tin. 

12. Hệ thống lọc phần mềm độc hại là tập hợp phần cứng, phần mềm được kết nối 

vào mạng để phát hiện, ngăn chặn, lọc và thống kê phần mềm độc hại. 

13. Địa chỉ điện tử là địa chỉ được sử dụng để gửi, nhận thông tin trên mạng bao 

g m địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, địa chỉ Internet và hình thức tương tự khác. 

14. Xung đột thông tin là việc hai hoặc nhiều tổ chức trong nước và nước ngoài sử 

dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin gây tổn hại đến thông tin, hệ thống thông 

tin trên mạng. 

15. Thông tin cá nhân là thông tin gắn với việc xác định danh tính của một người cụ 

thể. 

16. Chủ thể thông tin cá nhân là người được xác định từ thông tin cá nhân đó. 

17. Xử lý thông tin cá nhân là việc thực hiện một hoặc một số thao tác thu thập, 

biên tập, sử dụng, lưu trữ, cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân trên mạng nhằm 

mục đích thương mại. 

18. Mật mã dân sự là kỹ thuật mật mã và sản phẩm mật mã được sử dụng để bảo 

mật hoặc xác thực đối với thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước. 
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19. Sản phẩm an toàn thông tin mạng là phần cứng, phần mềm có chức năng bảo vệ 

thông tin, hệ thống thông tin. 

20. Dịch vụ an toàn thông tin mạng là dịch vụ bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin. 

Điều 4. Nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin mạng 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng. Hoạt 

động an toàn thông tin mạng của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải đúng quy định của pháp 

luật, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, 

trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Tổ chức, cá nhân không được xâm phạm an toàn thông tin mạng của tổ chức, cá 

nhân khác. 

3. Việc xử lý sự cố an toàn thông tin mạng phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, cá nhân, không xâm phạm đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia 

đình của cá nhân, thông tin riêng của tổ chức. 

4. Hoạt động an toàn thông tin mạng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, 

kịp thời và hiệu quả. 

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về an toàn thông tin mạng 

1. Đẩy mạnh đào tạo, phát triển ngu n nhân lực và xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật 

an toàn thông tin mạng đáp ứng yêu cầu ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

2. Khuyến khích nghiên cứu, phát triển, áp dụng biện pháp kỹ thuật, công nghệ, hỗ 

trợ xuất khẩu, mở rộng thị trường cho sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng do tổ 

chức, cá nhân trong nước sản xuất, cung cấp; tạo điều kiện nhập khẩu sản phẩm, công 

nghệ hiện đại mà tổ chức, cá nhân trong nước chưa có năng lực sản xuất, cung cấp. 

3. Bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh sản 

phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân 

tham gia đầu tư, nghiên cứu, phát triển và cung cấp sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin 

mạng. 

4. Nhà nước bố trí kinh phí để bảo đảm an toàn thông tin mạng của cơ quan nhà 

nước và an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. 

Điều 6. Hợp tác quốc tế về an toàn thông tin mạng 

1. Hợp tác quốc tế về an toàn thông tin mạng phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây: 

a) Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không can thiệp vào 

công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và các bên cùng có lợi; 

b) Phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

2. Nội dung hợp tác quốc tế về an toàn thông tin mạng g m: 

a) Hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công 

nghệ về an toàn thông tin mạng; 

b) Hợp tác quốc tế trong phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thông 

tin mạng  điều tra, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng, ngăn chặn hoạt động lợi dụng 

mạng để khủng bố; 

c) Hoạt động hợp tác quốc tế khác về an toàn thông tin mạng. 

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Ngăn chặn việc truyền tải thông tin trên mạng, can thiệp, truy nhập, gây nguy hại, 

xóa, thay đổi, sao chép và làm sai lệch thông tin trên mạng trái pháp luật. 
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2. Gây ảnh hưởng, cản trở trái pháp luật tới hoạt động bình thường của hệ thống 

thông tin hoặc tới khả năng truy nhập hệ thống thông tin của người sử dụng. 

3. Tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng của biện pháp bảo vệ an 

toàn thông tin mạng của hệ thống thông tin; tấn công, chiếm quyền điều khiển, phá hoại 

hệ thống thông tin. 

4. Phát tán thư rác, phần mềm độc hại, thiết lập hệ thống thông tin giả mạo, lừa đảo. 

5. Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của 

người khác; lợi dụng sơ hở, điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông 

tin cá nhân. 

6. Xâm nhập trái pháp luật bí mật mật mã và thông tin đã mã hóa hợp pháp của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân; tiết lộ thông tin về sản phẩm mật mã dân sự, thông tin về khách 

hàng sử dụng hợp pháp sản phẩm mật mã dân sự; sử dụng, kinh doanh các sản phẩm mật 

mã dân sự không rõ ngu n gốc. 

Điều 8. Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thông tin mạng 

Người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ 

vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải b i thường theo quy định của pháp luật. 

Chương II 

BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 

Mục 1 

BẢO VỆ THÔNG TIN MẠNG 

Điều 9. Phân loại thông tin 

1. Cơ quan, tổ chức sở hữu thông tin phân loại thông tin theo thuộc tính bí mật để 

có biện pháp bảo vệ phù hợp. 

2. Thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước được phân loại và bảo vệ theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

Cơ quan, tổ chức sử dụng thông tin đã phân loại và chưa phân loại trong hoạt động 

thuộc lĩnh vực của mình phải có trách nhiệm xây dựng quy định, thủ tục để xử lý thông 

tin  xác định nội dung và phương pháp ghi truy nhập được phép vào thông tin đã được 

phân loại. 

Điều 10. Quản lý gửi thông tin 

1. Việc gửi thông tin trên mạng phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

a) Không giả mạo ngu n gốc gửi thông tin; 

b) Tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Tổ chức, cá nhân không được gửi thông tin mang tính thương mại vào địa chỉ 

điện tử của người tiếp nhận khi chưa được người tiếp nhận đ ng ý hoặc khi người tiếp 

nhận đã từ chối, trừ trường hợp người tiếp nhận có nghĩa vụ phải tiếp nhận thông tin theo 

quy định của pháp luật. 

3. Doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông 

và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin gửi thông tin có trách nhiệm sau 

đây: 

a) Tuân thủ quy định của pháp luật về lưu trữ thông tin, bảo vệ thông tin cá nhân, 

thông tin riêng của tổ chức, cá nhân; 

b) Áp dụng biện pháp ngăn chặn, xử lý khi nhận được thông báo của tổ chức, cá 

nhân về việc gửi thông tin vi phạm quy định của pháp luật; 
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c) Có phương thức để người tiếp nhận thông tin có khả năng từ chối việc tiếp nhận 

thông tin; 

d) Cung cấp điều kiện kỹ thuật và nghiệp vụ cần thiết để cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo đảm an toàn thông tin mạng khi có yêu cầu. 

Điều 11. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý phần mềm độc hại 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện phòng ngừa, ngăn chặn phần 

mềm độc hại theo hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng quốc gia triển khai hệ thống kỹ thuật 

nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời phần mềm độc hại. 

3. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thư điện tử, truyền đưa, lưu trữ thông tin phải có 

hệ thống lọc phần mềm độc hại trong quá trình gửi, nhận, lưu trữ thông tin trên hệ thống 

của mình và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

4. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có biện pháp quản lý, phòng ngừa, phát 

hiện, ngăn chặn phát tán phần mềm độc hại và xử lý theo yêu cầu của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền. 

5. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 

và bộ, ngành có liên quan tổ chức phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý phần mềm 

độc hại gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia. 

Điều 12. Bảo đảm an toàn tài nguyên viễn thông 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên viễn thông có trách nhiệm sau đây: 

a) Áp dụng biện pháp quản lý và kỹ thuật để ngăn chặn mất an toàn thông tin mạng 

xuất phát từ tần số, kho số, tên miền và địa chỉ Internet của mình; 

b) Phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến an toàn tài nguyên viễn thông theo 

yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên Internet có trách nhiệm quản lý, phối hợp 

ngăn chặn mất an toàn thông tin mạng xuất phát từ tài nguyên Internet, từ khách hàng của 

mình; cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phối 

hợp kết nối, định tuyến để bảo đảm hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam hoạt 

động an toàn, ổn định. 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thực hiện bảo đảm an toàn thông 

tin mạng cho hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam. 

Điều 13. Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

1. Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là hoạt động nhằm xử lý, khắc phục sự cố 

gây mất an toàn thông tin mạng. 

2. Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây: 

a) Kịp thời, nhanh chóng, chính xác, đ ng bộ và hiệu quả; 

b) Tuân thủ quy định của pháp luật về điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin 

mạng; 

c) Có sự phối hợp giữa cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

doanh nghiệp viễn thông, chủ quản hệ thống thông tin quan trọng quốc gia phải thành lập 

hoặc chỉ định bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. 

4. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm điều phối ứng cứu sự cố an toàn 

thông tin mạng trên toàn quốc  quy định chi tiết về điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông 

tin mạng. 
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Điều 14. Ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia 

1. Ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia là hoạt động ứng 

cứu sự cố trong tình huống thảm họa hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. 

2. Ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia phải tuân thủ các 

nguyên tắc sau đây: 

a) Tổ chức thực hiện theo phân cấp; 

b) Thực hiện tại chỗ, nhanh chóng, nghiêm ngặt, phối hợp chặt chẽ; 

c) Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, bảo đảm hiệu quả, khả thi. 

3. Hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia 

g m: 

a) Phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; 

b) Phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng của cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; 

c) Phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng của địa phương  

d) Phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng của doanh nghiệp 

viễn thông. 

4. Trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia được quy định như sau: 

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm 

an toàn thông tin mạng quốc gia; 

b) Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì điều phối công tác ứng cứu 

khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; 

c) Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm 

vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp bảo 

đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; 

d) Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm thực hiện biện pháp ứng cứu khẩn cấp, 

phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp có liên 

quan để bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. 

Điều 15. Trách nhiệm của cơ q an, tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn 

thông tin mạng 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động an toàn thông tin mạng có trách 

nhiệm phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân khác trong việc 

bảo đảm an toàn thông tin mạng. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ trên mạng có trách nhiệm thông báo 

kịp thời cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố khi 

phát hiện các hành vi phá hoại hoặc sự cố an toàn thông tin mạng. 

Mục 2 

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Điều 16. Nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng 

1. Cá nhân tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình và tuân thủ quy định của pháp luật 

về cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên mạng. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân có trách nhiệm bảo đảm an 

toàn thông tin mạng đối với thông tin do mình xử lý. 

3. Tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân phải xây dựng và công bố công khai 

biện pháp xử lý, bảo vệ thông tin cá nhân của tổ chức, cá nhân mình. 
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4. Việc bảo vệ thông tin cá nhân thực hiện theo quy định của Luật này và quy định 

khác của pháp luật có liên quan. 

5. Việc xử lý thông tin cá nhân phục vụ mục đích bảo đảm quốc phòng, an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc không nhằm mục đích thương mại được thực hiện 

theo quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 17. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân 

1. Tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân có trách nhiệm sau đây: 

a) Tiến hành thu thập thông tin cá nhân sau khi có sự đ ng ý của chủ thể thông tin 

cá nhân về phạm vi, mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin đó  

b) Chỉ sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập vào mục đích khác mục đích ban đầu 

sau khi có sự đ ng ý của chủ thể thông tin cá nhân; 

c) Không được cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân mà mình đã thu thập, 

tiếp cận, kiểm soát cho bên thứ ba, trừ trường hợp có sự đ ng ý của chủ thể thông tin cá 

nhân đó hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm bảo mật, lưu trữ thông tin cá nhân do mình 

thu thập. 

3. Chủ thể thông tin cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá 

nhân cung cấp thông tin cá nhân của mình mà tổ chức, cá nhân đó đã thu thập, lưu trữ. 

Điều 18. Cập nhật, sửa đổi và hủy bỏ thông tin cá nhân 

1. Chủ thể thông tin cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá 

nhân cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình mà tổ chức, cá nhân đó đã thu 

thập, lưu trữ hoặc ngừng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba. 

2. Ngay khi nhận được yêu cầu của chủ thể thông tin cá nhân về việc cập nhật, sửa 

đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân hoặc đề nghị ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 

ba, tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện yêu cầu và thông báo cho chủ thể thông tin cá nhân hoặc cung cấp cho 

chủ thể thông tin cá nhân quyền tiếp cận để tự cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân 

của mình; 

b) Áp dụng biện pháp phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân; thông báo cho chủ thể 

thông tin cá nhân đó trong trường hợp chưa thực hiện được yêu cầu do yếu tố kỹ thuật 

hoặc yếu tố khác. 

3. Tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân phải hủy bỏ thông tin cá nhân đã được 

lưu trữ khi đã hoàn thành mục đích sử dụng hoặc hết thời hạn lưu trữ và thông báo cho 

chủ thể thông tin cá nhân biết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Điều 19. Bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng 

1. Tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân phải áp dụng biện pháp quản lý, kỹ 

thuật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân do mình thu thập, lưu trữ; tuân thủ các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin mạng. 

2. Khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng, tổ chức, cá nhân 

xử lý thông tin cá nhân cần áp dụng biện pháp khắc phục, ngăn chặn trong thời gian sớm 

nhất. 

Điều 20. Trách nhiệm của cơ q an q ản lý nhà nước trong bảo vệ thông tin cá 

nhân trên mạng 

1. Thiết lập kênh thông tin trực tuyến để tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của tổ chức, 

cá nhân liên quan đến bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng. 
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2. Định kỳ hằng năm tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân xử lý 

thông tin cá nhân; tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất trong trường hợp cần thiết. 

Mục 3 

BẢO VỆ HỆ THỐNG THÔNG TIN 

Điều 21. Phân loại cấp độ an toàn hệ thống thông tin 

1. Phân loại cấp độ an toàn hệ thống thông tin là việc xác định cấp độ an toàn thông 

tin của hệ thống thông tin theo cấp độ tăng dần từ 1 đến 5 để áp dụng biện pháp quản lý 

và kỹ thuật nhằm bảo vệ hệ thống thông tin phù hợp theo cấp độ. 

2. Hệ thống thông tin được phân loại theo cấp độ an toàn như sau: 

a) Cấp độ 1 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại tới quyền và lợi ích hợp 

pháp của tổ chức, cá nhân nhưng không làm tổn hại tới lợi ích công cộng, trật tự, an toàn 

xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia; 

b) Cấp độ 2 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới quyền và 

lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc làm tổn hại tới lợi ích công cộng nhưng không 

làm tổn hại tới trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia; 

c) Cấp độ 3 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới sản xuất, 

lợi ích công cộng và trật tự, an toàn xã hội hoặc làm tổn hại tới quốc phòng, an ninh quốc 

gia; 

d) Cấp độ 4 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới lợi 

ích công cộng và trật tự, an toàn xã hội hoặc làm tổn hại nghiêm trọng tới quốc phòng, an 

ninh quốc gia; 

đ) Cấp độ 5 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới 

quốc phòng, an ninh quốc gia. 

3. Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định cấp 

độ an toàn hệ thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo 

từng cấp độ. 

Điều 22. Nhiệm vụ bảo vệ hệ thống thông tin 

1. Xác định cấp độ an toàn thông tin của hệ thống thông tin. 

2. Đánh giá và quản lý rủi ro an toàn hệ thống thông tin. 

3. Đôn đốc, giám sát, kiểm tra công tác bảo vệ hệ thống thông tin. 

4. Tổ chức triển khai các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin. 

5. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

6. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng. 

Điều 23. Biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin 

1. Ban hành quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thiết kế, xây dựng, 

quản lý, vận hành, sử dụng, nâng cấp, hủy bỏ hệ thống thông tin. 

2. Áp dụng biện pháp quản lý, kỹ thuật theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn 

thông tin mạng để phòng, chống nguy cơ, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng. 

3. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định và đánh giá hiệu quả của các biện pháp 

quản lý và kỹ thuật được áp dụng. 

4. Giám sát an toàn hệ thống thông tin. 

Điều 24. Giám sát an toàn hệ thống thông tin 

1. Giám sát an toàn hệ thống thông tin là hoạt động lựa chọn đối tượng giám sát, thu 

thập, phân tích trạng thái thông tin của đối tượng giám sát nhằm xác định những nhân tố 

ảnh hưởng đến an toàn hệ thống thông tin; báo cáo, cảnh báo hành vi xâm phạm an toàn 
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thông tin mạng hoặc hành vi có khả năng gây ra sự cố an toàn thông tin mạng đối với hệ 

thống thông tin; tiến hành phân tích yếu tố then chốt ảnh hưởng tới trạng thái an toàn 

thông tin mạng  đề xuất thay đổi biện pháp kỹ thuật. 

2. Đối tượng giám sát an toàn hệ thống thông tin g m tường lửa, kiểm soát truy 

nhập, tuyến thông tin chủ yếu, máy chủ quan trọng, thiết bị quan trọng hoặc thiết bị đầu 

cuối quan trọng. 

3. Doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng có trách nhiệm phối hợp với chủ 

quản hệ thống thông tin trong việc giám sát an toàn hệ thống thông tin theo yêu cầu của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 25. Trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin 

1. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm thực hiện bảo vệ hệ thống thông tin 

theo quy định tại các điều 22, 23 và 24 của Luật này. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện trách nhiệm 

quy định tại khoản 1 Điều này và có trách nhiệm sau đây: 

a) Có phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thẩm định khi thiết lập, mở rộng hoặc nâng cấp hệ thống thông tin; 

b) Chỉ định cá nhân, bộ phận phụ trách về an toàn thông tin mạng. 

Điều 26. Hệ thống thông tin quan trọng quốc gia 

1. Khi thiết lập, mở rộng và nâng cấp hệ thống thông tin quan trọng quốc gia phải 

thực hiện kiểm định an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành, khai thác. 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 

và bộ, ngành có liên quan xây dựng Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia 

trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

Điều 27. Trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin 

quan trọng quốc gia 

1. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng quốc gia có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 25 của Luật này; 

b) Định kỳ đánh giá rủi ro an toàn thông tin mạng. Việc đánh giá rủi ro an toàn 

thông tin mạng phải do tổ chức chuyên môn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ 

định thực hiện; 

c) Triển khai biện pháp dự phòng cho hệ thống thông tin; 

d) Lập kế hoạch bảo vệ, lập phương án và diễn tập phương án bảo vệ hệ thống 

thông tin quan trọng quốc gia. 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm sau đây: 

a) Chủ trì, phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, Bộ Công 

an và bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ an 

toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, trừ hệ thống thông tin 

quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này; 

b) Yêu cầu doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ 

thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng tham gia tư vấn, hỗ trợ 

kỹ thuật, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin quan trọng quốc 

gia. 

3. Bộ Công an chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ an 

toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng quốc gia do Bộ Công an quản 



484 

 

lý; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, chủ quản hệ thống thông tin quan trọng 

quốc gia, bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp có liên quan trong việc bảo vệ hệ thống 

thông tin quan trọng quốc gia khác khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

4. Bộ Quốc phòng chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ 

an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng quốc gia do Bộ Quốc phòng 

quản lý. 

5. Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì tổ chức triển khai giải pháp dùng mật mã để bảo 

vệ thông tin trong hệ thống thông tin quan trọng quốc gia của cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin quan trọng 

quốc gia trong việc giám sát an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật. 

Mục 4 

NGĂN CHẶN X NG ĐỘT THÔNG TIN TRÊN MẠNG 

Điều 28. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc ngăn chặn x ng đột 

thông tin trên mạng 

1. Tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 

sau đây: 

a) Ngăn chặn thông tin phá hoại xuất phát từ hệ thống thông tin của mình; hợp tác 

xác định ngu n, đẩy lùi, khắc phục hậu quả tấn công mạng được thực hiện thông qua hệ 

thống thông tin của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; 

b) Ngăn chặn hành động của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có mục 

đích phá hoại tính nguyên vẹn của mạng; 

c) Loại trừ việc tổ chức thực hiện hoạt động trái pháp luật trên mạng có ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của tổ chức, cá 

nhân trong nước và nước ngoài. 

2. Chính phủ quy định chi tiết về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng. 

Điề  29. Ngăn chặn hoạt động sử dụng mạng để khủng bố 

1. Các biện pháp ngăn chặn hoạt động sử dụng mạng để khủng bố g m: 

a) Vô hiệu hóa ngu n Internet sử dụng để thực hiện hành vi khủng bố; 

b) Ngăn chặn việc thiết lập và mở rộng trao đổi thông tin về các tín hiệu, nhân tố, 

phương pháp và cách sử dụng Internet để thực hiện hành vi khủng bố, về mục tiêu và hoạt 

động của các tổ chức khủng bố trên mạng; 

c) Trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn kiểm soát các ngu n Internet, tìm và kiểm soát 

nội dung của trang tin điện tử có mục đích khủng bố. 

2. Chính phủ quy định chi tiết về trách nhiệm thực hiện và các biện pháp ngăn chặn 

hoạt động sử dụng mạng để khủng bố quy định tại khoản 1 Điều này. 

Chương III 

MẬT MÃ DÂN SỰ 

Điều 30. Sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự 

1. Sản phẩm mật mã dân sự là các tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật và nghiệp vụ mật 

mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước. 

2. Dịch vụ mật mã dân sự g m dịch vụ bảo vệ thông tin sử dụng sản phẩm mật mã 

dân sự; kiểm định, đánh giá sản phẩm mật mã dân sự  tư vấn bảo mật, an toàn thông tin 

mạng sử dụng sản phẩm mật mã dân sự. 

Điều 31. Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự 
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1. Doanh nghiệp phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự 

khi kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự thuộc Danh mục sản phẩm, dịch vụ mật 

mã dân sự. 

2. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự 

khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đội ngũ quản l , điều hành, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyên môn về bảo mật, 

an toàn thông tin; 

b) Có hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với quy mô cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; 

c) Có phương án kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

d) Có phương án bảo mật và an toàn thông tin mạng trong quá trình quản lý và cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; 

đ) Có phương án kinh doanh phù hợp. 

3. Sản phẩm mật mã dân sự phải được kiểm định, chứng nhận hợp quy trước khi 

lưu thông trên thị trường. 

4. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự 

phải nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 

5. Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và quy định chi 

tiết Điều này. 

Điều 32. Trình tự, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch 

vụ mật mã dân sự 

1. Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân 

sự nộp h  sơ đề nghị cấp Giấy phép tại Ban Cơ yếu Chính phủ. 

2. H  sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự được 

lập thành hai bộ, g m: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; 

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng k  doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng k  

đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương  

c) Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn về bảo mật, an toàn thông tin của 

đội ngũ quản l , điều hành, kỹ thuật; 

d) Phương án kỹ thuật g m tài liệu về đặc tính kỹ thuật, tham số kỹ thuật của sản 

phẩm; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của sản phẩm; tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ; các 

biện pháp, giải pháp kỹ thuật  phương án bảo hành, bảo trì sản phẩm; 

đ) Phương án bảo mật và an toàn thông tin mạng trong quá trình quản lý và cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; 

e) Phương án kinh doanh g m phạm vi, đối tượng cung cấp, quy mô số lượng sản 

phẩm, dịch vụ hệ thống phục vụ khách hàng và bảo đảm kỹ thuật. 

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ h  sơ, Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm 

định và cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự  trường hợp từ chối 

cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự có thời hạn 10 năm. 

Điều 33. Sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, tạm đình chỉ và thu hồi Giấy phép 

kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự 

được thực hiện trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thay đổi tên, thay 
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đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi, bổ sung sản phẩm, dịch vụ mật mã dân 

sự. 

Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp h  sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép tại Ban 

Cơ yếu Chính phủ. H  sơ được lập thành hai bộ, g m: 

a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép; 

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng k  doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng k  

đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương  

c) Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự đã được cấp; 

d) Phương án kỹ thuật, phương án bảo mật và an toàn thông tin mạng, phương án 

kinh doanh đối với sản phẩm, dịch vụ bổ sung theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 

2 Điều 32 của Luật này trong trường hợp doanh nghiệp đề nghị bổ sung sản phẩm, dịch 

vụ mật mã dân sự, ngành, nghề kinh doanh; 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ h  sơ, Ban Cơ yếu Chính phủ 

thẩm định, sửa đổi, bổ sung và cấp lại Giấy phép cho doanh nghiệp  trường hợp từ chối 

cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2. Trường hợp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự bị mất hoặc 

bị hư hỏng, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại Giấy phép, trong đó nêu rõ lý do, tới 

Ban Cơ yếu Chính phủ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề 

nghị, Ban Cơ yếu Chính phủ xem xét và cấp lại Giấy phép cho doanh nghiệp. 

3. Doanh nghiệp không vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh sản 

phẩm, dịch vụ mật mã dân sự được gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật 

mã dân sự một lần với thời gian gia hạn không quá 01 năm. 

H  sơ đề nghị gia hạn Giấy phép phải được gửi tới Ban Cơ yếu Chính phủ chậm 

nhất là 60 ngày trước ngày Giấy phép hết hạn. H  sơ đề nghị gia hạn Giấy phép được lập 

thành hai bộ, g m: 

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép; 

b) Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự đang có hiệu lực; 

c) Báo cáo hoạt động của doanh nghiệp trong 02 năm gần nhất. 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ h  sơ, Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm 

định, quyết định gia hạn và cấp lại Giấy phép cho doanh nghiệp  trường hợp từ chối cấp 

thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Doanh nghiệp bị tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã 

dân sự có thời hạn không quá 06 tháng trong các trường hợp sau đây: 

a) Cung cấp sản phẩm, dịch vụ không đúng với nội dung ghi trên Giấy phép; 

b) Không đáp ứng được một trong các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 31 của 

Luật này; 

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

5. Doanh nghiệp bị thu h i Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Không triển khai cung cấp dịch vụ trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được cấp 

Giấy phép mà không có l  do chính đáng; 

b) Giấy phép đã hết hạn; 

c) Hết thời hạn tạm đình chỉ mà doanh nghiệp không khắc phục được các lý do quy 

định tại khoản 4 Điều này. 

Điều 34. Xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự 
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1. Khi xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự thuộc Danh mục sản phẩm 

mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, doanh nghiệp phải có Giấy phép 

xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 

2. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân 

sự khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; 

b) Sản phẩm mật mã dân sự nhập khẩu phải được chứng nhận, công bố hợp quy 

theo quy định tại Điều 39 của Luật này; 

c) Đối tượng và mục đích sử dụng sản phẩm mật mã dân sự không gây phương hại 

đến quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. 

3. H  sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự 

g m: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự; 

b) Bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; 

c) Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm mật mã dân sự nhập khẩu. 

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ h  sơ, Ban Cơ yếu Chính 

phủ thẩm định và cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự cho 

doanh nghiệp  trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

5. Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu 

theo giấy phép và quy định chi tiết Điều này. 

Điều 35. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã 

dân sự 

1. Quản lý h  sơ, tài liệu về giải pháp kỹ thuật, công nghệ của sản phẩm. 

2. Lập, lưu giữ và bảo mật thông tin của khách hàng, tên, loại hình, số lượng và 

mục đích sử dụng của sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự. 

3. Định kỳ hằng năm báo cáo Ban Cơ yếu Chính phủ về tình hình kinh doanh, xuất 

khẩu, nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng 

trước ngày 31 tháng 12. 

4. Có các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong vận chuyển và bảo quản sản 

phẩm mật mã dân sự. 

5. Từ chối cung cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự khi phát hiện tổ chức, cá 

nhân vi phạm pháp luật về sử dụng sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, vi phạm cam kết đã 

thỏa thuận về sử dụng sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp. 

6. Tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự để bảo đảm 

quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền. 

7. Phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện 

pháp nghiệp vụ khi có yêu cầu. 

Điều 36. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ mật mã 

dân sự 

1. Tuân thủ các quy định đã cam kết với doanh nghiệp cung cấp sản phẩm mật mã 

dân sự về quản lý sử dụng khóa mã, chuyển nhượng, sửa chữa, bảo dưỡng, bỏ, tiêu hủy 

sản phẩm mật mã dân sự và các nội dung khác có liên quan. 

2. Cung cấp các thông tin cần thiết liên quan tới khóa mã cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền khi có yêu cầu. 
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3. Phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện 

pháp ngăn ngừa tội phạm đánh cắp thông tin, khóa mã và sử dụng sản phẩm mật mã dân 

sự vào những mục đích không hợp pháp. 

4. Tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm mật mã dân sự không do doanh nghiệp được 

cấp phép kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự cung cấp phải khai báo với Ban Cơ yếu 

Chính phủ, trừ cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài và cơ quan 

đại diện của tổ chức quốc tế liên Chính phủ tại Việt Nam. 

Chương IV 

TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 

Điều 37. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin mạng 

1. Tiêu chuẩn an toàn thông tin mạng g m tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, 

tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn cơ sở đối với hệ thống thông tin, 

phần cứng, phần mềm, hệ thống quản lý, vận hành an toàn thông tin mạng được công bố, 

thừa nhận áp dụng tại Việt Nam. 

2. Quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin mạng g m quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và 

quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, hệ 

thống quản lý, vận hành an toàn thông tin mạng được xây dựng, ban hành và áp dụng tại 

Việt Nam. 

Điều 38. Quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin mạng 

1. Chứng nhận hợp quy về an toàn thông tin mạng là việc tổ chức chứng nhận sự 

phù hợp chứng nhận hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, hệ thống quản lý, vận 

hành an toàn thông tin mạng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin mạng. 

2. Công bố hợp quy về an toàn thông tin mạng là việc tổ chức, doanh nghiệp công 

bố về sự phù hợp của hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, hệ thống quản lý, vận 

hành an toàn thông tin mạng với quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin mạng. 

3. Chứng nhận hợp chuẩn về an toàn thông tin mạng là việc tổ chức chứng nhận sự 

phù hợp chứng nhận hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, hệ thống quản lý, vận 

hành an toàn thông tin mạng phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thông tin mạng. 

4. Công bố hợp chuẩn về an toàn thông tin mạng là việc tổ chức, doanh nghiệp công 

bố về sự phù hợp của hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, hệ thống quản lý, vận 

hành an toàn thông tin mạng với tiêu chuẩn an toàn thông tin mạng. 

5. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức 

thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thông tin mạng theo quy định của 

pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

6. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia an toàn thông tin mạng, trừ tiêu chuẩn 

quốc gia quy định tại khoản 7 Điều này; 

b) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn thông tin mạng, trừ quy chuẩn 

quốc gia quy định tại khoản 7 Điều này  quy định về đánh giá hợp quy về an toàn thông 

tin mạng; 

c) Quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, trừ sản phẩm, dịch 

vụ mật mã dân sự; 

d) Đăng k , chỉ định và quản lý hoạt động của tổ chức chứng nhận sự phù hợp về an 

toàn thông tin mạng, trừ tổ chức chứng nhận sự phù hợp đối với sản phẩm, dịch vụ mật 

mã dân sự. 
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7. Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xây dựng 

dự thảo tiêu chuẩn quốc gia đối với sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự trình cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền công bố và hướng dẫn thực hiện; xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm, dịch vụ mật mã dân 

sự, chỉ định và quản lý hoạt động của tổ chức chứng nhận sự phù hợp đối với sản phẩm, 

dịch vụ mật mã dân sự; quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự. 

8. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, ban hành và hướng dẫn thực hiện quy chuẩn 

kỹ thuật địa phương về an toàn thông tin mạng; quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ an 

toàn thông tin mạng trên địa bàn. 

Điề  39. Đánh giá hợp chuẩn, hợp quy về an toàn thông tin mạng 

1. Việc đánh giá hợp chuẩn, hợp quy về an toàn thông tin mạng được thực hiện 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Trước khi tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm an toàn thông tin mạng vào lưu thông 

trên thị trường phải thực hiện chứng nhận hợp quy hoặc công bố hợp quy và sử dụng dấu 

hợp quy; 

b) Phục vụ hoạt động quản l  nhà nước về an toàn thông tin mạng. 

2. Việc đánh giá hợp chuẩn, hợp quy về an toàn thông tin mạng phục vụ hệ thống 

thông tin quan trọng quốc gia và phục vụ hoạt động quản l  nhà nước về an toàn thông tin 

mạng được thực hiện tại tổ chức chứng nhận sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông chỉ định. 

3. Việc đánh giá hợp chuẩn, hợp quy đối với sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự được 

thực hiện tại tổ chức chứng nhận sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ định. 

4. Việc thừa nhận kết quả đánh giá hợp chuẩn, hợp quy về an toàn thông tin mạng 

giữa Việt Nam với quốc gia, vùng lãnh thổ khác, giữa tổ chức chứng nhận sự phù hợp của 

Việt Nam với tổ chức chứng nhận sự phù hợp của quốc gia, vùng lãnh thổ khác được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

Chương V 

KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 

Mục 1 

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ AN TOÀN THÔNG TIN 

MẠNG 

Điề   0. Kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng 

1. Kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng là ngành, nghề kinh doanh có 

điều kiện. Kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng g m kinh doanh sản phẩm 

an toàn thông tin mạng và kinh doanh dịch vụ an toàn thông tin mạng. 

2. Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng quy định tại 

Điều 41 của Luật này phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin 

mạng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Thời hạn của Giấy phép kinh doanh sản 

phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng là 10 năm. 

3. Việc kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng phải tuân thủ quy 

định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều kiện kinh doanh, trình tự thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ 

mật mã dân sự, việc xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, trách nhiệm của 

doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và việc sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ mật mã dân sự thực hiện theo quy định tại Chương III của Luật này. 
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Điều kiện kinh doanh, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chứng 

thực chữ k  điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

Điều 41. Sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng 

1. Dịch vụ an toàn thông tin mạng g m: 

a) Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng; 

b) Dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng mật mã dân sự; 

c) Dịch vụ mật mã dân sự; 

d) Dịch vụ chứng thực chữ k  điện tử; 

đ) Dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng; 

e) Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng; 

g) Dịch vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; 

h) Dịch vụ khôi phục dữ liệu; 

i) Dịch vụ phòng ngừa, chống tấn công mạng; 

k) Dịch vụ an toàn thông tin mạng khác. 

2. Sản phẩm an toàn thông tin mạng g m: 

a) Sản phẩm mật mã dân sự; 

b) Sản phẩm kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng; 

c) Sản phẩm giám sát an toàn thông tin mạng; 

d) Sản phẩm chống tấn công, xâm nhập; 

đ) Sản phẩm an toàn thông tin mạng khác. 

3. Chính phủ quy định chi tiết danh mục sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng 

quy định tại điểm k khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều này. 

Điề   2. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông 

tin mạng 

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông 

tin mạng, trừ sản phẩm, dịch vụ quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 và điểm a khoản 

2 Điều 41 của Luật này, khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển an toàn thông tin mạng 

quốc gia; 

b) Có hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với quy mô cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; 

c) Có đội ngũ quản l , điều hành, kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu chuyên môn về an 

toàn thông tin; 

d) Có phương án kinh doanh phù hợp. 

2. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn 

thông tin mạng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, 

trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 

c) Người đại diện theo pháp luật, đội ngũ quản l , điều hành, kỹ thuật là công dân 

Việt Nam thường trú tại Việt Nam; 

d) Có phương án kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

đ) Có phương án bảo mật thông tin khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ; 

e) Đội ngũ quản l , điều hành, kỹ thuật có văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn về 

kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin. 
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3. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo mật thông tin không 

sử dụng mật mã dân sự khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 2 Điều này; 

b) Đội ngũ quản l  điều hành, kỹ thuật có văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn về 

bảo mật thông tin. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 43. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn 

thông tin mạng 

1. Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn 

thông tin mạng nộp h  sơ đề nghị cấp Giấy phép tại Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. H  sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin 

mạng được lập thành năm bộ, g m: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin 

mạng, trong đó nêu rõ loại hình sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng sẽ kinh doanh; 

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng k  doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng k  đầu 

tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương  

c) Bản thuyết minh hệ thống thiết bị kỹ thuật bảo đảm phù hợp với quy định của 

pháp luật; 

d) Phương án kinh doanh g m phạm vi, đối tượng cung cấp sản phẩm, dịch vụ, tiêu 

chuẩn, chất lượng sản phẩm, dịch vụ; 

đ) Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn về an toàn thông tin của đội ngũ 

quản l , điều hành, kỹ thuật. 

3. Ngoài giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này, h  sơ đề nghị cấp Giấy 

phép kinh doanh dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin hoặc dịch vụ bảo mật thông 

tin không sử dụng mật mã dân sự còn phải có: 

a) Phiếu lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật và đội ngũ quản l , điều 

hành, kỹ thuật; 

b) Phương án kỹ thuật; 

c) Phương án bảo mật thông tin khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ. 

Điều 44. Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an 

toàn thông tin mạng 

1. Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ h  sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông 

chủ trì, phối hợp với bộ, ngành có liên quan thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh sản 

phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, trừ kinh doanh sản phẩm, dịch vụ quy định tại 

điểm c, điểm d khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 41 của Luật này  trường hợp từ chối cấp 

thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2. Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng có nội dung 

chính sau đây: 

a) Tên doanh nghiệp, tên giao dịch của doanh nghiệp bằng tiếng Việt và tiếng nước 

ngoài (nếu có)  địa chỉ trụ sở chính tại Việt Nam; 

b) Tên của người đại diện theo pháp luật; 

c) Số giấy phép, ngày cấp giấy phép, ngày hết hạn giấy phép; 

d) Sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng được phép kinh doanh. 

3. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông 

tin mạng phải nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 
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Điều 45. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn, tạm đình chỉ, thu hồi và cấp lại Giấy phép 

kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin 

mạng được thực hiện trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thay đổi tên, 

thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi, bổ sung sản phẩm, dịch vụ an toàn 

thông tin mạng mà mình cung cấp. 

Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp h  sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy 

phép tại Bộ Thông tin và Truyền thông. H  sơ được lập thành hai bộ, g m đơn đề nghị 

sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép, báo cáo mô tả chi tiết nội dung đề nghị sửa đổi, bổ 

sung và các tài liệu khác có liên quan. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ h  sơ, Bộ Thông tin và Truyền 

thông thẩm định, sửa đổi, bổ sung và cấp lại Giấy phép cho doanh nghiệp  trường hợp từ 

chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2. Trường hợp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin bị mất 

hoặc bị hư hỏng, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại Giấy phép, trong đó nêu rõ l  do, 

tới Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

đơn đề nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét và cấp lại Giấy phép cho doanh 

nghiệp. 

3. Doanh nghiệp không vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh sản phẩm, 

dịch vụ an toàn thông tin mạng được gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an 

toàn thông tin mạng một lần với thời gian gia hạn không quá 01 năm. H  sơ đề nghị gia 

hạn Giấy phép phải được gửi tới Bộ Thông tin và Truyền thông chậm nhất là 60 ngày 

trước ngày Giấy phép hết hạn. H  sơ đề nghị gia hạn Giấy phép được lập thành hai bộ, 

g m: 

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép; 

b) Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đang có hiệu 

lực; 

c) Báo cáo hoạt động của doanh nghiệp trong 02 năm gần nhất. 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ h  sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông 

thẩm định, quyết định gia hạn và cấp lại Giấy phép cho doanh nghiệp  trường hợp từ chối 

cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Doanh nghiệp bị tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn 

thông tin mạng có thời hạn không quá 06 tháng trong các trường hợp sau đây: 

a) Cung cấp dịch vụ không đúng với nội dung ghi trên Giấy phép; 

b) Không đáp ứng được một trong các điều kiện quy định tại Điều 42 của Luật này; 

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

5. Doanh nghiệp bị thu h i Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông 

tin mạng trong các trường hợp sau đây: 

a) Không triển khai cung cấp dịch vụ trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được cấp 

Giấy phép mà không có l  do chính đáng  

b) Giấy phép đã hết hạn; 

c) Hết thời hạn tạm đình chỉ mà doanh nghiệp không khắc phục được các lý do quy 

định tại khoản 4 Điều này. 

Điều 46. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn 

thông tin mạng 
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1. Quản lý h  sơ, tài liệu về giải pháp kỹ thuật, công nghệ của sản phẩm. 

2. Lập, lưu giữ và bảo mật thông tin của khách hàng. 

3. Định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình kinh 

doanh, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng trước ngày 31 

tháng 12. 

4. Từ chối cung cấp sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng khi phát hiện tổ 

chức, cá nhân vi phạm pháp luật về sử dụng sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, vi 

phạm cam kết đã thỏa thuận về sử dụng sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp. 

5. Tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng để 

bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo yêu cầu của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. 

6. Phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện 

pháp nghiệp vụ khi có yêu cầu. 

Mục 2 

QUẢN LÝ NHẬP KHẨU SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 

Điều 47. Nguyên tắc quản lý nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng 

1. Việc quản lý nhập khẩu đối với sản phẩm an toàn thông tin mạng được thực hiện 

theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Việc nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao thực hiện theo quy định của pháp luật về 

hải quan, pháp luật về ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan 

lãnh sự của nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên Chính phủ tại Việt 

Nam. 

3. Trong trường hợp Việt Nam chưa có quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin mạng 

tương ứng đối với sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu thì áp dụng theo thỏa 

thuận quốc tế, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Điều 48. Sản phẩm nhập khẩu theo giấy phép trong lĩnh vực an toàn thông tin 

mạng 

1. Khi nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng thuộc Danh mục sản phẩm an 

toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép do Chính phủ quy định, doanh nghiệp phải 

có Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp. 

2. Tổ chức, doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng phải thực 

hiện chứng nhận, công bố hợp quy trước khi nhập khẩu theo quy định tại Điều 39 của 

Luật này. 

3. Tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông 

tin mạng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có Giấy phép kinh doanh sản phẩm an toàn thông tin mạng; 

b) Sản phẩm an toàn thông tin mạng phải thực hiện chứng nhận, công bố hợp quy 

theo quy định tại Điều 39 của Luật này; 

c) Đối tượng và mục đích sử dụng sản phẩm an toàn thông tin mạng không gây 

phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. 

4. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, h  sơ cấp 

Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng theo giấy phép. 

Chương VI 



494 

 

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 

Điề   9. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về an toàn thông tin mạng 

1. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm đào tạo và b i dưỡng kiến thức, 

nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, kỹ thuật về an toàn thông tin mạng. 

2. Cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin mạng được bố trí, tạo điều kiện làm 

việc phù hợp với chuyên môn, được ưu tiên b i dưỡng nghiệp vụ về an toàn thông tin 

mạng. 

3. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, liên doanh, liên kết với tổ chức 

khác để đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm đào 

tạo nhân lực trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng. 

4. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, bộ, ngành có liên 

quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, b i dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về 

an toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức. 

Điề   0. Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về an toàn thông tin mạng 

1. Cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình cấp văn bằng, chứng chỉ đào tạo về an toàn thông tin mạng. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, bộ, 

ngành có liên quan công nhận văn bằng giáo dục đại học về an toàn thông tin mạng do tổ 

chức nước ngoài cấp. 

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và 

Truyền thông, bộ, ngành có liên quan công nhận văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề 

nghiệp về an toàn thông tin mạng do tổ chức nước ngoài cấp. 

Chương VII 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 

Điều 51. Nội dung quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng 

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách trong lĩnh vực an toàn 

thông tin mạng; xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình quốc gia về an toàn thông tin 

mạng. 

2. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thông tin 

mạng; xây dựng, công bố tiêu chuẩn quốc gia, ban hành quy chuẩn kỹ thuật về an toàn 

thông tin mạng. 

3. Quản l  nhà nước về mật mã dân sự. 

4. Quản l  công tác đánh giá, công bố hợp chuẩn, hợp quy về an toàn thông tin 

mạng. 

5. Quản lý công tác giám sát an toàn hệ thống thông tin. 

6. Thẩm định về an toàn thông tin mạng trong h  sơ thiết kế hệ thống thông tin. 

7. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thông tin mạng. 

8. Quản lý hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng. 

9. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về an toàn thông tin mạng; 

phát triển ngu n nhân lực an toàn thông tin mạng  đào tạo cán bộ chuyên trách về an toàn 

thông tin mạng. 

10. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về an 

toàn thông tin mạng. 

11. Hợp tác quốc tế về an toàn thông tin mạng. 

Điều 52. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng 
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1. Chính phủ thống nhất quản l  nhà nước về an toàn thông tin mạng. 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản 

l  nhà nước về an toàn thông tin mạng, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Ban hành hoặc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn thông tin mạng; 

b) Thẩm định về an toàn thông tin mạng trong h  sơ thiết kế hệ thống thông tin; 

c) Quản lý công tác giám sát an toàn hệ thống thông tin trên toàn quốc, trừ hệ thống 

thông tin quy định tại điểm c khoản 3 và điểm b khoản 5 Điều này; 

d) Quản l  công tác đánh giá về an toàn thông tin mạng; 

đ) Cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, Giấy phép 

nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin, trừ sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; 

e) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về an toàn thông tin mạng  đào 

tạo, b i dưỡng, phát triển ngu n nhân lực; 

g) Quản lý và thực hiện hợp tác quốc tế về an toàn thông tin mạng; 

h) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về an 

toàn thông tin mạng; 

i) Chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và doanh nghiệp có 

liên quan trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; 

k) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thông tin mạng; 

l) Định kỳ hằng năm báo cáo Chính phủ về hoạt động an toàn thông tin mạng. 

3. Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Ban hành hoặc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn thông tin mạng thuộc lĩnh vực do Bộ Quốc phòng quản lý; 

b) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong 

hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng thuộc lĩnh vực do Bộ Quốc phòng quản lý; 

c) Thực hiện quản lý công tác giám sát an toàn hệ thống thông tin thuộc Bộ Quốc 

phòng. 

4. Ban Cơ yếu Chính phủ giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà 

nước về mật mã dân sự, có nhiệm vụ sau đây: 

a) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về 

quản lý mật mã dân sự; 

b) Chủ trì, phối hợp với bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản 

phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; 

c) Quản lý hoạt động kinh doanh, sử dụng mật mã dân sự; quản lý chất lượng sản 

phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; quản lý công tác đánh giá, công bố hợp chuẩn, hợp quy đối 

với sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; 

d) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Danh mục sản phẩm, dịch vụ mật 

mã dân sự và Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép; 

đ) Cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, Giấy phép xuất 

khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự; 

e) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong 

hoạt động kinh doanh, sử dụng mật mã dân sự; 
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g) Hợp tác quốc tế về mật mã dân sự. 

5. Bộ Công an có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Chủ trì, phối hợp với bộ, ngành có liên quan xây dựng và trình cấp có thẩm 

quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và hướng dẫn thực hiện văn bản quy 

phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, phòng, chống tội phạm mạng, lợi dụng mạng 

để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; 

b) Thực hiện quản lý công tác giám sát an toàn hệ thống thông tin thuộc Bộ Công 

an; 

c) Tổ chức, chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tội phạm, tổ chức điều tra tội 

phạm mạng và hành vi vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; 

d) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, bộ, ngành có liên quan kiểm tra, 

thanh tra về an toàn thông tin mạng, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thông tin mạng 

theo thẩm quyền. 

6. Bộ Nội vụ có trách nhiệm tổ chức đào tạo, b i dưỡng kiến thức, nghiệp vụ an 

toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức. 

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức đào tạo, phổ biến kiến thức về an 

toàn thông tin mạng trong cơ sở giáo dục đại học. 

8. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức đào tạo, b i 

dưỡng, phổ biến kiến thức về an toàn thông tin mạng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

9. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo 

đảm an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật. 

10. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm quản lý an toàn thông tin mạng của ngành mình và phối hợp với Bộ Thông tin và 

Truyền thông thực hiện quản l  nhà nước về an toàn thông tin mạng. 

11. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực 

hiện quản l  nhà nước về an toàn thông tin mạng ở địa phương. 

Chương VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 53. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

Điều 54.   y định chi tiết 

Chính phủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được 

giao trong Luật. 

_______________________________________________________________ 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, 

kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2015. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

Nguyễn Sinh Hùng 
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8. LUẬT AN NINH MẠNG 2018 

 

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Luật số: 24/2018/QH14 

 

 

LUẬT 

AN NINH MẠNG 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng. 

 

Chương I 

NHỮNG   Y ĐỊNH CH NG 

 

Điề   . Phạm vi điề  chỉnh 

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn 

xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điề  2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây 

phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Bảo vệ an ninh mạng là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm 

phạm an ninh mạng. 

3. Không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, 

bao g m mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử 

l  và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu  là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội 

không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. 

4. Không gian mạng quốc gia là không gian mạng do Chính phủ xác lập, quản lý 

và kiểm soát. 

5. Cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia là hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật để 

tạo lập, truyền đưa, thu thập, xử l , lưu trữ và trao đổi thông tin trên không gian mạng 

quốc gia, bao g m: 

a) Hệ thống truyền dẫn bao g m hệ thống truyền dẫn quốc gia, hệ thống truyền dẫn 

kết nối quốc tế, hệ thống vệ tinh, hệ thống truyền dẫn của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên 

mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng; 

b) Hệ thống các dịch vụ lõi bao g m hệ thống phân lu ng và điều hướng thông tin 

quốc gia, hệ thống phân giải tên miền quốc gia (DNS), hệ thống chứng thực quốc gia 

(PKI/CA) và hệ thống cung cấp dịch vụ kết nối, truy cập Internet của doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian 

mạng; 
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c) Dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin bao g m dịch vụ trực tuyến; ứng dụng 

công nghệ thông tin có kết nối mạng phục vụ quản l , điều hành của cơ quan, tổ chức, tập 

đoàn kinh tế, tài chính quan trọng  cơ sở dữ liệu quốc gia. 

Dịch vụ trực tuyến bao g m chính phủ điện tử, thương mại điện tử, trang thông tin 

điện tử, diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội, blog;  

d) Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của đô thị thông minh, Internet vạn vật, hệ 

thống phức hợp thực - ảo, điện toán đám mây, hệ thống dữ liệu lớn, hệ thống   dữ liệu nhanh 

và hệ thống trí tuệ nhân tạo. 

6. Cổng kết nối mạng quốc tế là nơi diễn ra hoạt động chuyển nhận        tín hiệu 

mạng qua lại giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. 

7. Tội phạm mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc 

phương tiện điện tử để thực hiện tội phạm được quy định tại Bộ luật Hình sự. 

8. Tấn công mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc 

phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián đoạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng 

Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử l  và điều khiển thông tin, cơ sở 

dữ liệu, phương tiện điện tử. 

9. Khủng bố mạng là việc sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc 

phương tiện điện tử để thực hiện hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố. 

10. Gián điệp mạng là hành vi cố   vượt qua cảnh báo, mã truy cập,     mật mã, 

tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác để chiếm 

đoạt, thu thập trái phép thông tin, tài nguyên thông tin trên mạng viễn thông, mạng 

Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử l  và điều khiển thông tin, cơ sở 

dữ liệu, phương tiện điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

11. Tài khoản số là thông tin dùng để chứng thực, xác thực, phân quyền sử dụng 

các ứng dụng, dịch vụ trên không gian mạng.  

12. Nguy cơ đe dọa an ninh mạng là tình trạng không gian mạng xuất hiện dấu 

hiệu đe dọa xâm phạm an ninh quốc gia, gây tổn hại nghiêm trọng trật tự,  an toàn xã hội, 

quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

13. Sự cố an ninh mạng là sự việc bất ngờ xảy ra trên không gian mạng xâm phạm 

an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân. 

14. Tình huống nguy hiểm về an ninh mạng là sự việc xảy ra trên không gian 

mạng khi có hành vi xâm phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia, gây tổn hại đặc biệt 

nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của      cơ quan, tổ chức, 

cá nhân. 

Điề  3. Chính sách của Nhà nước về an ninh mạng 

1. Ưu tiên bảo vệ an ninh mạng trong quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - 

xã hội, khoa học, công nghệ và đối ngoại. 

2. Xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến     an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.  
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3. Ưu tiên ngu n lực xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; nâng cao 

năng lực cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng và tổ chức, cá nhân        tham gia bảo vệ an ninh 

mạng  ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ để bảo vệ an ninh mạng.  

4. Khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ        an ninh 

mạng, xử l  các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản 

phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm bảo vệ an ninh mạng; phối hợp với cơ quan chức năng 

trong bảo vệ an ninh mạng. 

5. Tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng. 

Điề   . Ng yên tắc bảo vệ an ninh mạng 

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 

ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất 

của Nhà nước  huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị       và toàn dân 

tộc; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. 

3. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin 

quan trọng về an ninh quốc gia với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền 

con người, quyền công dân, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trên 

không gian mạng.  

4. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt 

động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự,   an toàn xã hội, 

quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;         sẵn sàng ngăn chặn các 

nguy cơ đe dọa an ninh mạng. 

5. Triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian 

mạng quốc gia; áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh 

quốc gia. 

6. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thẩm định, chứng nhận 

đủ điều kiện về an ninh mạng trước khi đưa vào vận hành, sử dụng  thường xuyên kiểm 

tra, giám sát về an ninh mạng trong quá trình sử dụng và  kịp thời ứng phó, khắc phục sự 

cố an ninh mạng.  

7. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng phải được xử lý kịp thời, nghiêm 

minh. 

Điề   . Biện pháp bảo vệ an ninh mạng 

1. Biện pháp bảo vệ an ninh mạng bao g m: 

a) Thẩm định an ninh mạng; 

b) Đánh giá điều kiện an ninh mạng;  

c) Kiểm tra an ninh mạng; 

d) Giám sát an ninh mạng; 

đ) Ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng; 

e) Đấu tranh bảo vệ an ninh mạng; 

g) Sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin mạng; 
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h) Ngăn chặn, yêu cầu tạm ngừng, ngừng cung cấp thông tin mạng      đình chỉ, 

tạm đình chỉ các hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng mạng      viễn thông, mạng 

Internet, sản xuất và sử dụng thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến theo quy định của pháp 

luật; 

i) Yêu cầu xóa bỏ, truy cập xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự 

thật trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn    xã hội, quyền và 

lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

k) Thu thập dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, 

trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không 

gian mạng; 

l) Phong tỏa, hạn chế hoạt động của hệ thống thông tin  đình chỉ, tạm đình chỉ 

hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu h i tên miền theo quy định của 

pháp luật; 

m) Khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

n) Biện pháp khác theo quy định của pháp luật về an ninh quốc gia, pháp luật về xử l  

vi phạm hành chính. 

2. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng, trừ biện 

pháp quy định tại điểm m và điểm n khoản 1 Điều này. 

Điề   . Bảo vệ không gian mạng q ốc gia 

Nhà nước áp dụng các biện pháp để bảo vệ không gian mạng quốc gia; phòng 

ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích 

hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. 

Điề   . Hợp tác q ốc tế về an ninh mạng 

1. Hợp tác quốc tế về an ninh mạng được thực hiện trên cơ sở tôn trọng độc lập, 

chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình 

đẳng và cùng có lợi. 

2. Nội dung hợp tác quốc tế về an ninh mạng bao g m: 

a) Nghiên cứu, phân tích xu hướng an ninh mạng;  

b) Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa tổ chức,    cá nhân 

Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động về an ninh mạng; 

c) Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; hỗ trợ đào tạo, trang thiết bị, công nghệ bảo vệ 

an ninh mạng; 

d) Phòng, chống tội phạm mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng  ngăn ngừa các nguy 

cơ đe dọa an ninh mạng; 

đ) Tư vấn, đào tạo và phát triển ngu n nhân lực an ninh mạng; 

e) Tổ chức hội nghị, hội thảo và diễn đàn quốc tế về an ninh mạng; 

g) Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về an ninh mạng; 

h) Thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về an ninh mạng; 

i) Hoạt động hợp tác quốc tế khác về an ninh mạng. 

3. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp       thực hiện 

hợp tác quốc tế về an ninh mạng, trừ hoạt động hợp tác quốc tế của   Bộ Quốc phòng.  

Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện hợp tác quốc tế về an 

ninh mạng trong phạm vi quản lý.  

Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong 

hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng. 
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Trường hợp hợp tác quốc tế về an ninh mạng có liên quan đến trách nhiệm của nhiều 

Bộ, ngành do Chính phủ quyết định. 

4. Hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng của Bộ, ngành khác, của   địa phương 

phải có văn bản tham gia ý kiến của Bộ Công an trước khi triển khai, trừ hoạt động hợp tác 

quốc tế của Bộ Quốc phòng. 

Điề   . Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng 

1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây: 

a) Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này  

b) Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn 

luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   

c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc   

d) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt 

động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi 

hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác  

đ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người  đăng tải thông tin dâm ô, đ i 

trụy, tội ác  phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng 

đ ng  

e) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội. 

2. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng  gây sự 

cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc 

phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 

3. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi 

cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ 

thống thông tin, hệ thống xử l  và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử  phát tán 

chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng 

máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống  xử l  và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử  

xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử 

l  và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử của người khác. 

4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng  tấn công, 

vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng. 

5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ 

quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích   hợp pháp của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi.  

6. Hành vi khác vi phạm quy định của Luật này. 

Điều 9. Xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng 

Người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi 

phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu  trách nhiệm hình sự, nếu 

gây thiệt hại thì phải b i thường theo quy định của        pháp luật. 
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Chương II 

BẢO VỆ AN NINH MẠNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN 

  AN TRỌNG VỀ AN NINH   ỐC GIA 

 

Điề   0. Hệ thống thông tin q an trọng về an ninh q ốc gia 

1. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là hệ thống thông tin khi bị sự 

cố, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt, tấn công 

hoặc phá hoại sẽ xâm phạm nghiêm trọng an ninh mạng.  

2. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia bao g m:  

a) Hệ thống thông tin quân sự, an ninh, ngoại giao, cơ yếu;  

b) Hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý thông tin thuộc bí mật nhà nước; 

c) Hệ thống thông tin phục vụ lưu giữ, bảo quản hiện vật, tài liệu có giá trị đặc 

biệt quan trọng;  

d) Hệ thống thông tin phục vụ bảo quản vật liệu, chất đặc biệt nguy hiểm đối với 

con người, môi trường sinh thái; 

đ) Hệ thống thông tin phục vụ bảo quản, chế tạo, quản l  cơ sở vật chất đặc biệt 

quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia; 

e) Hệ thống thông tin quan trọng phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức ở trung 

ương   

g) Hệ thống thông tin quốc gia thuộc lĩnh vực năng lượng, tài chính,   ngân hàng, 

viễn thông, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, hóa chất, y tế, văn hóa, báo chí  

h) Hệ thống điều khiển và giám sát tự động tại công trình quan trọng    liên quan 

đến an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia. 

3. Thủ tướng Chính phủ ban hành và sửa đổi, bổ sung Danh mục hệ thống thông 

tin quan trọng về an ninh quốc gia.  

4. Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng,  Bộ Thông 

tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng trong việc thẩm 

định, đánh giá, kiểm tra, giám sát, ứng phó, khắc phục sự cố     đối với hệ thống thông tin 

quan trọng về an ninh quốc gia. 

Điề    . Thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin q an trọng về an 

ninh q ốc gia 

1. Thẩm định an ninh mạng là hoạt động xem xét, đánh giá những nội dung về an 

ninh mạng để làm cơ sở cho việc quyết định xây dựng hoặc nâng cấp         hệ thống thông 

tin. 

2. Đối tượng thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an 

ninh quốc gia bao g m: 

a) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, h  sơ thiết kế thi công dự án đầu tư xây dựng 

hệ thống thông tin trước khi phê duyệt; 

b) Đề án nâng cấp hệ thống thông tin trước khi phê duyệt. 
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3. Nội dung thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an 

ninh quốc gia bao g m: 

a) Việc tuân thủ quy định, điều kiện an ninh mạng trong thiết kế  

b) Sự phù hợp với phương án bảo vệ, ứng phó, khắc phục sự cố và bố trí nhân lực 

bảo vệ an ninh mạng. 

4. Thẩm quyền thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an 

ninh quốc gia được quy định như sau: 

a) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an thẩm định 

an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh   quốc gia, trừ trường 

hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này; 

b) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng thẩm định 

an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quân sự;  

c) Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin cơ yếu 

thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. 

Điề   2. Đánh giá điề  kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin q an 

trọng về an ninh q ốc gia 

1. Đánh giá điều kiện về an ninh mạng là hoạt động xem xét sự đáp ứng về an 

ninh mạng của hệ thống thông tin trước khi đưa vào vận hành, sử dụng. 

2. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia phải đáp ứng các điều kiện 

sau đây về: 

a) Quy định, quy trình và phương án bảo đảm an ninh mạng; nhân sự   vận hành, 

quản trị hệ thống; 

b) Bảo đảm an ninh mạng đối với trang thiết bị, phần cứng, phần mềm là thành 

phần hệ thống; 

c) Biện pháp kỹ thuật để giám sát, bảo vệ an ninh mạng; biện pháp bảo vệ hệ 

thống điều khiển và giám sát tự động, Internet vạn vật, hệ thống phức hợp thực - ảo, điện 

toán đám mây, hệ thống dữ liệu lớn, hệ thống dữ liệu nhanh,      hệ thống trí tuệ nhân tạo; 

d) Biện pháp bảo đảm an ninh vật lý bao g m cách ly cô lập đặc biệt, chống rò rỉ 

dữ liệu, chống thu tin, kiểm soát ra vào. 

3. Thẩm quyền đánh giá điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan 

trọng về an ninh quốc gia được quy định như sau: 

a) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an đánh giá, 

chứng nhận đủ điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an 

ninh quốc gia, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này;  

b) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng     đánh giá, 

chứng nhận đủ điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quân sự;  

c) Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá, chứng nhận đủ điều kiện an ninh mạng đối với 

hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. 

4. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được đưa vào vận hành, sử dụng 

sau khi được chứng nhận đủ điều kiện an ninh mạng. 

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này. 
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Điề   3. Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin q an trọng về an 

ninh q ốc gia 

1. Kiểm tra an ninh mạng là hoạt động xác định thực trạng an ninh mạng của hệ 

thống thông tin, cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin hoặc thông tin được   lưu trữ, xử lý, 

truyền đưa trong hệ thống thông tin nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử l  nguy cơ đe dọa an 

ninh mạng và đưa ra các phương án, biện pháp bảo đảm hoạt động bình thường của hệ 

thống thông tin. 

2. Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia 

được thực hiện trong trường hợp sau đây: 

a) Khi đưa phương tiện điện tử, dịch vụ an toàn thông tin mạng vào sử dụng trong hệ 

thống thông tin; 

b) Khi có thay đổi hiện trạng hệ thống thông tin; 

c) Kiểm tra định kỳ hằng năm  

d) Kiểm tra đột xuất khi xảy ra sự cố an ninh mạng, hành vi xâm phạm   an ninh 

mạng; khi có yêu cầu quản l  nhà nước về an ninh mạng; khi hết thời hạn khắc phục điểm 

yếu, lỗ hổng bảo mật theo khuyến cáo của lực lượng   chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. 

3. Đối tượng kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an 

ninh quốc gia bao g m: 

a) Hệ thống phần cứng, phần mềm, thiết bị số được sử dụng trong hệ thống thông 

tin; 

b) Quy định, biện pháp bảo vệ an ninh mạng; 

c) Thông tin được lưu trữ, xử lý, truyền đưa trong hệ thống thông tin; 

d) Phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng của chủ quản hệ thống thông tin; 

đ) Biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước và phòng, chống lộ, mất bí mật    nhà nước 

qua các kênh kỹ thuật; 

e) Nhân lực bảo vệ an ninh mạng. 

4. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia có       trách nhiệm 

kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản l  trong trường hợp 

quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều này; thông báo kết quả kiểm tra bằng văn 

bản trước tháng 10 hằng năm cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ 

Công an hoặc lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng đối với 

hệ thống thông tin quân sự. 

5. Kiểm tra an ninh mạng đột xuất đối với hệ thống thông tin quan trọng về an 

ninh quốc gia được quy định như sau: 

a) Trước thời điểm tiến hành kiểm tra, lực lượng chuyên trách bảo vệ     an ninh 

mạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ quản hệ thống thông tin ít nhất là 

12 giờ trong trường hợp xảy ra sự cố an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng; ít 

nhất là 72 giờ trong trường hợp có yêu cầu quản l  nhà nước về an ninh mạng hoặc hết 

thời hạn khắc phục điểm yếu, lỗ hổng      bảo mật theo khuyến cáo của lực lượng chuyên 

trách bảo vệ an ninh mạng; 
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b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, lực lượng chuyên trách 

bảo vệ an ninh mạng thông báo kết quả kiểm tra và đưa ra yêu cầu đối với chủ quản hệ 

thống thông tin trong trường hợp phát hiện điểm yếu,       lỗ hổng bảo mật  hướng dẫn 

hoặc tham gia khắc phục khi có đề nghị của chủ quản hệ thống thông tin; 

c) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an     kiểm tra an 

ninh mạng đột xuất đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trừ hệ 

thống thông tin quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý, hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban 

Cơ yếu Chính phủ và sản phẩm mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp để bảo vệ thông 

tin thuộc bí mật nhà nước.  

Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng kiểm tra an ninh 

mạng đột xuất đối với hệ thống thông tin quân sự.  

Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra an ninh mạng đột xuất đối với hệ thống thông tin 

cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và sản phẩm mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ cung 

cấp để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước; 

d) Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia có     trách nhiệm 

phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng tiến hành kiểm tra an ninh 

mạng đột xuất. 

6. Kết quả kiểm tra an ninh mạng được bảo mật theo quy định của pháp luật.  

Điề    . Giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin q an trọng về an 

ninh q ốc gia 

1. Giám sát an ninh mạng là hoạt động thu thập, phân tích tình hình nhằm xác 

định nguy cơ đe dọa an ninh mạng, sự cố an ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã 

độc, phần cứng độc hại để cảnh báo, khắc phục, xử lý. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia chủ trì, phối hợp 

với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có thẩm quyền thường xuyên thực hiện 

giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; xây dựng cơ chế 

tự cảnh báo và tiếp nhận cảnh báo về nguy cơ đe dọa an ninh mạng, sự cố an ninh mạng, 

điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc, phần cứng độc hại và đề ra phương án ứng phó, khắc 

phục khẩn cấp.  

3. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thực hiện giám sát         an ninh 

mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi quản l   

cảnh báo và phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin trong khắc phục, xử lý các nguy cơ 

đe dọa an ninh mạng, sự cố an ninh mạng,       điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc, phần 

cứng độc hại xảy ra đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 

Điề    . Ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin 

q an trọng về an ninh q ốc gia 

1. Hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin 

quan trọng về an ninh quốc gia bao g m: 

a) Phát hiện, xác định sự cố an ninh mạng  

b) Bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ  

c) Phong tỏa, giới hạn phạm vi xảy ra sự cố an ninh mạng, hạn chế thiệt hại do sự 

cố an ninh mạng gây ra  

d) Xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi cần ứng cứu  

đ) Xác minh, phân tích, đánh giá, phân loại sự cố an ninh mạng  
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e) Triển khai phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng  

g) Xác minh nguyên nhân và truy tìm ngu n gốc  

h) Điều tra, xử l  theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia xây dựng phương 

án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản 

lý; triển khai phương án ứng phó, khắc phục khi sự cố       an ninh mạng xảy ra và kịp 

thời báo cáo với lực lượng chuyên trách bảo vệ      an ninh mạng có thẩm quyền. 

3. Điều phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với   hệ thống 

thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được quy định như sau:  

a) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an       chủ trì điều 

phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng xảy ra      đối với hệ thống thông 

tin quan trọng về an ninh quốc gia, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này; 

tham gia ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về 

an ninh quốc gia khi có yêu cầu;    thông báo cho chủ quản hệ thống thông tin khi phát 

hiện có tấn công mạng,      sự cố an ninh mạng; 

b) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng chủ trì 

điều phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng xảy ra đối với hệ thống 

thông tin quân sự; 

c) Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì điều phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an 

ninh mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia ứng phó, khắc phục sự cố an 

ninh mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh  quốc gia khi có yêu 

cầu của lực lượng chủ trì điều phối. 

Chương III 

PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM AN NINH MẠNG 

 

Điề    . Phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội d ng t yên 

tr yền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, 

phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, v  khống; xâm phạm trật tự q ản lý 

kinh tế 

1. Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống      Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao g m: 

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; 

b) Chiến tranh tâm l , kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các 

dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước; 

c) Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ,     danh nhân, 

anh hùng dân tộc. 

2. Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an 

ninh, gây rối trật tự công cộng bao g m: 

a) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang 

hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân; 
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b) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống 

người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an 

ninh, trật tự. 

3. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống bao g m: 

a) Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; 

b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc 

gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức,         cá nhân khác. 

4. Thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 

bao g m: 

a) Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu,  tín phiếu, 

công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác; 

b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại 

điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn,      kinh doanh đa cấp, 

chứng khoán. 

5. Thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật         gây hoang 

mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt 

động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp 

pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. 

6. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm triển khai biện pháp quản lý, kỹ thuật 

để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin có nội dung       quy định tại các 

khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này trên hệ thống thông tin thuộc  phạm vi quản lý khi có yêu cầu 

của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. 

7. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có            thẩm quyền 

áp dụng biện pháp quy định tại các điểm h, i và l khoản 1 Điều 5 của Luật này để xử lý 

thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 

này. 

8. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet,   các dịch vụ 

gia tăng trên không gian mạng và chủ quản hệ thống thông tin có    trách nhiệm phối hợp với 

cơ quan chức năng xử lý thông tin trên không gian mạng        có nội dung quy định tại các 

khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này. 

9. Tổ chức, cá nhân soạn thảo, đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng 

có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này phải gỡ bỏ thông tin khi có 

yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và chịu trách nhiệm theo quy 

định của pháp luật. 

Điề    . Phòng, chống gián điệp mạng; bảo vệ thông tin th ộc bí mật nhà 

nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật     gia đình và đời 

sống riêng tư trên không gian mạng 

1. Hành vi gián điệp mạng; xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật 

kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng 

bao g m: 

a) Chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cố ý làm lộ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật 

công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống   riêng tư gây ảnh 

hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân;  
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b) Cố   xóa, làm hư hỏng, thất lạc, thay đổi thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật 

công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư được truyền 

đưa, lưu trữ trên không gian mạng; 

c) Cố   thay đổi, hủy bỏ hoặc làm vô hiệu hóa biện pháp kỹ thuật được xây dựng, 

áp dụng để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí 

mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư  

d) Đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật nhà nước,       bí mật 

công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy 

định của pháp luật; 

đ) Cố ý nghe, ghi âm, ghi hình trái phép các cuộc đàm thoại;  

e) Hành vi khác cố ý xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh 

doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm sau đây: 

a) Kiểm tra an ninh mạng nhằm phát hiện, loại bỏ mã độc, phần cứng   độc hại, 

khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật  phát hiện, ngăn chặn và xử l   các hoạt động xâm 

nhập bất hợp pháp hoặc nguy cơ khác đe dọa an ninh mạng  

b) Triển khai biện pháp quản l , kỹ thuật để phòng ngừa, phát hiện,    ngăn chặn 

hành vi gián điệp mạng, xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, 

bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên      hệ thống thông tin và kịp thời 

gỡ bỏ thông tin liên quan đến hành vi này   

c) Phối hợp, thực hiện yêu cầu của lực lượng chuyên trách an ninh mạng về 

phòng, chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí 

mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên hệ thống thông 

tin. 

3. Cơ quan soạn thảo, lưu trữ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước có trách 

nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước được soạn thảo, lưu giữ trên máy tính,   thiết bị khác hoặc 

trao đổi trên không gian mạng theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

4. Bộ Công an có trách nhiệm sau đây, trừ quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 

này: 

a) Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về         an ninh 

quốc gia nhằm phát hiện, loại bỏ mã độc, phần cứng độc hại, khắc phục điểm yếu, lỗ 

hổng bảo mật; phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt động xâm nhập    bất hợp pháp; 

b) Kiểm tra an ninh mạng đối với thiết bị, sản phẩm, dịch vụ thông tin  liên lạc, 

thiết bị kỹ thuật số, thiết bị điện tử trước khi đưa vào sử dụng trong hệ thống thông tin 

quan trọng về an ninh quốc gia; 

c) Giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về         an ninh 

quốc gia nhằm phát hiện, xử lý hoạt động thu thập trái phép thông tin thuộc bí mật nhà 

nước; 

d) Phát hiện, xử l  các hành vi đăng tải, lưu trữ, trao đổi trái phép    thông tin, tài 

liệu có nội dung thuộc bí mật nhà nước trên không gian mạng; 

đ) Tham gia nghiên cứu, sản xuất sản phẩm lưu trữ, truyền đưa thông tin, tài liệu 

có nội dung thuộc bí mật nhà nước; sản phẩm mã hóa thông tin trên không gian mạng 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao  
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e) Thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng của 

cơ quan nhà nước và bảo vệ an ninh mạng của chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về 

an ninh quốc gia; 

g) Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và kiến thức về bảo vệ  bí mật 

nhà nước trên không gian mạng, phòng, chống tấn công mạng, bảo vệ    an ninh mạng đối 

với lực lượng bảo vệ an ninh mạng quy định tại khoản 2 Điều 30 của Luật này. 

5. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại các điểm a, 

b, c, d, đ và e khoản 4 Điều này đối với hệ thống thông tin quân sự. 

6. Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định của pháp 

luật trong việc sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước được lưu trữ, 

trao đổi trên không gian mạng. 

Điề    . Phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông 

tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp l ật về an ninh q ốc gia, trật tự, an toàn 

xã hội 

1. Hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để 

vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội bao g m: 

a) Đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định tại các 

khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 và hành vi quy định tại khoản 1 Điều 17  của Luật này; 

b) Chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet; trộm cắp 

cước viễn thông quốc tế trên nền Internet; vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ trên không 

gian mạng; 

c) Giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân; làm giả, lưu 

hành, trộm cắp, mua bán, thu thập, trao đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng, tài khoản 

ngân hàng của người khác; phát hành, cung cấp, sử dụng trái phép các phương tiện thanh 

toán; 

d) Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy 

định của pháp luật; 

đ) Hướng dẫn người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; 

e) Hành vi khác sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử 

để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

2. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có trách nhiệm phòng, chống hành 

vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật 

về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

Điề   9. Phòng, chống tấn công mạng 

1. Hành vi tấn công mạng và hành vi có liên quan đến tấn công mạng   bao g m: 

a) Phát tán chương trình tin học gây hại cho mạng viễn thông, mạng Internet, mạng 

máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở  dữ liệu, phương 

tiện điện tử; 

b) Gây cản trở, rối loạn, làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động,    ngăn chặn 

trái phép việc truyền đưa dữ liệu của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ 

thống thông tin, hệ thống xử l  và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử; 

c) Xâm nhập, làm tổn hại, chiếm đoạt dữ liệu được lưu trữ, truyền đưa qua mạng 

viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin,          hệ thống xử lý và 

điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử;  
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d) Xâm nhập, tạo ra hoặc khai thác điểm yếu, lỗ hổng bảo mật và dịch vụ hệ thống 

để chiếm đoạt thông tin, thu lợi bất chính; 

đ) Sản xuất, mua bán, trao đổi, tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm có tính năng 

tấn công mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử 

l  và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện  điện tử để sử dụng vào mục đích 

trái pháp luật; 

e) Hành vi khác gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng  viễn thông, 

mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử l  và điều khiển thông tin, 

cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm áp dụng biện pháp kỹ thuật để 

phòng ngừa, ngăn chặn hành vi quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều này đối 

với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. 

3. Khi xảy ra tấn công mạng xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm chủ quyền, lợi ích, 

an ninh quốc gia, gây tổn hại nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội,          lực lượng chuyên 

trách bảo vệ an ninh mạng chủ trì, phối hợp với chủ quản      hệ thống thông tin và tổ 

chức, cá nhân có liên quan áp dụng biện pháp xác định ngu n gốc tấn công mạng, thu 

thập chứng cứ; yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng 

Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng chặn lọc thông tin để ngăn chặn, loại 

trừ hành vi tấn công mạng và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan. 

4. Trách nhiệm phòng, chống tấn công mạng được quy định như sau: 

a) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan thực hiện công tác 

phòng ngừa, phát hiện, xử l  hành vi quy định tại khoản 1 Điều này xâm phạm hoặc đe 

dọa xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, gây  tổn hại nghiêm trọng trật tự, an 

toàn xã hội trên phạm vi cả nước, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này;  

b) Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan thực hiện công tác 

phòng ngừa, phát hiện, xử l  hành vi quy định tại khoản 1 Điều này đối với hệ thống 

thông tin quân sự  

c) Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan thực hiện 

công tác phòng ngừa, phát hiện, xử l  hành vi quy định tại khoản 1 Điều này đối với hệ 

thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. 

Điề  20. Phòng, chống khủng bố mạng 

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm áp dụng biện pháp  theo quy 

định của Luật này, Điều 29 của Luật An toàn thông tin mạng và pháp luật về phòng, chống 

khủng bố để xử lý khủng bố mạng. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin thường xuyên rà soát, kiểm tra hệ thống thông tin 

thuộc phạm vi quản lý nhằm loại trừ nguy cơ khủng bố mạng. 

3. Khi phát hiện dấu hiệu, hành vi khủng bố mạng, cơ quan, tổ chức,       cá nhân 

phải kịp thời báo cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng. Cơ quan tiếp nhận tin báo có trách 

nhiệm tiếp nhận đầy đủ tin báo về khủng bố mạng và kịp thời thông báo cho lực lượng 

chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. 

4. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan triển khai công tác 

phòng, chống khủng bố mạng, áp dụng biện pháp vô hiệu hóa ngu n khủng bố mạng, xử 

lý khủng bố mạng, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả xảy ra đối với hệ thống thông tin, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 5 và khoản 6    Điều này.  
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5. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan triển khai công tác 

phòng, chống khủng bố mạng, áp dụng biện pháp xử lý khủng bố mạng xảy ra đối với hệ 

thống thông tin quân sự. 

6. Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan       triển khai 

công tác phòng, chống khủng bố mạng, áp dụng biện pháp xử lý khủng bố mạng xảy ra đối với 

hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.  

Điề  21. Phòng ngừa, xử lý tình h ống ng y hiểm về an ninh mạng 

1. Tình huống nguy hiểm về an ninh mạng bao g m:  

a) Xuất hiện thông tin kích động trên không gian mạng có nguy cơ xảy ra bạo 

loạn, phá rối an ninh, khủng bố;  

b) Tấn công vào hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; 

c) Tấn công nhiều hệ thống thông tin trên quy mô lớn, cường độ cao; 

d) Tấn công mạng nhằm phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia, mục tiêu 

quan trọng về an ninh quốc gia; 

đ) Tấn công mạng xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia; 

gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Trách nhiệm phòng ngừa tình huống nguy hiểm về an ninh mạng được quy định 

như sau: 

a) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng phối hợp với chủ quản       hệ thống 

thông tin quan trọng về an ninh quốc gia triển khai các giải pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để 

phòng ngừa, phát hiện, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng; 

b) Doanh nghiệp viễn thông, Internet, công nghệ thông tin, doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng 

và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm   phối hợp với lực lượng chuyên 

trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tình 

huống nguy hiểm về an ninh mạng.  

3. Biện pháp xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng bao g m: 

a) Triển khai ngay phương án phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp về         an ninh 

mạng, ngăn chặn, loại trừ hoặc giảm nhẹ thiệt hại do tình huống  nguy hiểm về an 

ninh mạng gây ra; 

b) Thông báo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;  

c) Thu thập thông tin liên quan; theo dõi, giám sát liên tục đối với  tình 

huống nguy hiểm về an ninh mạng; 

d) Phân tích, đánh giá thông tin, dự báo khả năng, phạm vi ảnh hưởng    và mức 

độ thiệt hại do tình huống nguy hiểm về an ninh mạng gây ra; 

đ) Ngừng cung cấp thông tin mạng tại khu vực cụ thể hoặc ngắt cổng kết nối mạng 

quốc tế; 

e) Bố trí lực lượng, phương tiện ngăn chặn, loại bỏ tình huống nguy hiểm về an 

ninh mạng; 

g) Biện pháp khác theo quy định của Luật An ninh quốc gia. 

4. Việc xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng được quy định như sau: 
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a) Khi phát hiện tình huống nguy hiểm về an ninh mạng, cơ quan, tổ chức, cá nhân 

kịp thời thông báo cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và áp dụng ngay các 

biện pháp quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này;  

b) Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hoặc ủy quyền cho            Bộ trưởng 

Bộ Công an xem xét, quyết định, xử lý tình huống nguy hiểm về      an ninh mạng trong 

phạm vi cả nước hoặc từng địa phương hoặc đối với một mục tiêu cụ thể.  

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng xem xét, quyết định, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng đối với hệ thống 

thông tin quân sự và hệ thống thông tin cơ yếu thuộc  Ban Cơ yếu Chính phủ; 

c) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng chủ trì, phối hợp với cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 3 Điều này để 

xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng;  

d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với lực 

lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thực hiện biện pháp nhằm     ngăn chặn, xử 

lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng. 

Điề  22. Đấ  tranh bảo vệ an ninh mạng 

1. Đấu tranh bảo vệ an ninh mạng là hoạt động có tổ chức do lực lượng chuyên 

trách bảo vệ an ninh mạng thực hiện trên không gian mạng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia 

và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

2. Nội dung đấu tranh bảo vệ an ninh mạng bao g m: 

a) Tổ chức nắm tình hình có liên quan đến hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia; 

b) Phòng, chống tấn công và bảo vệ hoạt động ổn định của hệ thống thông tin quan 

trọng về an ninh quốc gia; 

c) Làm tê liệt hoặc hạn chế hoạt động sử dụng không gian mạng        nhằm gây 

phương hại an ninh quốc gia hoặc gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng trật tự, an toàn xã 

hội; 

d) Chủ động tấn công vô hiệu hóa mục tiêu trên không gian mạng nhằm bảo vệ an 

ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan thực hiện    đấu tranh 

bảo vệ an ninh mạng. 

 

Chương IV 

HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ AN NINH MẠNG 

 

Điề  23. Triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong cơ q an nhà nước, 

tổ chức chính trị ở tr ng ương và địa phương 

1. Nội dung triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng bao g m: 

a) Xây dựng, hoàn thiện quy định, quy chế sử dụng mạng máy tính nội bộ, mạng 

máy tính có kết nối mạng Internet  phương án bảo đảm an ninh mạng    đối với hệ thống 

thông tin  phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng; 

b) Ứng dụng, triển khai phương án, biện pháp, công nghệ bảo vệ an ninh mạng đối 

với hệ thống thông tin và thông tin, tài liệu được lưu trữ, soạn thảo, truyền đưa trên hệ 

thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; 
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c) Tổ chức b i dưỡng kiến thức về an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động  nâng cao năng lực bảo vệ an ninh mạng cho lực lượng bảo vệ an ninh 

mạng; 

d) Bảo vệ an ninh mạng trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trên không gian 

mạng, cung cấp, trao đổi, thu thập thông tin với cơ quan, tổ chức,   cá nhân, chia sẻ thông 

tin trong nội bộ và với cơ quan khác hoặc trong hoạt động khác theo quy định của Chính 

phủ; 

đ) Đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất phù hợp với điều kiện bảo đảm triển 

khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin; 

e) Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin; phòng, chống hành vi vi phạm 

pháp luật về an ninh mạng; ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm triển khai hoạt động bảo vệ an 

ninh mạng thuộc quyền quản lý. 

Điề  2 . Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của       cơ q an, 

tổ chức không th ộc Danh mục hệ thống thông tin q an trọng về an ninh q ốc gia  

1. Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức không 

thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia trong trường hợp sau 

đây: 

a) Khi có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng xâm phạm an ninh quốc gia 

hoặc gây tổn hại nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội;  

b) Khi có đề nghị của chủ quản hệ thống thông tin. 

2. Đối tượng kiểm tra an ninh mạng bao g m: 

a) Hệ thống phần cứng, phần mềm, thiết bị số được sử dụng trong hệ thống thông 

tin; 

b) Thông tin được lưu trữ, xử lý, truyền đưa trong hệ thống thông tin; 

c) Biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước và phòng, chống lộ, mất bí mật    nhà nước 

qua các kênh kỹ thuật. 

3. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm thông báo cho lực lượng chuyên 

trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi phát hiện hành vi       vi phạm pháp luật 

về an ninh mạng trên hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. 

4. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an tiến hành kiểm tra 

an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức trong các trường hợp quy định 

tại khoản 1 Điều này. 

5. Trước thời điểm tiến hành kiểm tra, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng 

thông báo bằng văn bản cho chủ quản hệ thống thông tin ít nhất là 12 giờ. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, lực lượng          chuyên trách 

bảo vệ an ninh mạng thông báo kết quả kiểm tra và đưa ra yêu cầu đối với chủ quản hệ 

thống thông tin trong trường hợp phát hiện điểm yếu, lỗ hổng bảo mật  hướng dẫn hoặc 

tham gia khắc phục khi có đề nghị của chủ quản          hệ thống thông tin. 

6. Kết quả kiểm tra an ninh mạng được bảo mật theo quy định của pháp luật. 

7. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục kiểm tra an ninh mạng quy định tại Điều 

này. 
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Điề  25. Bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng q ốc gia, 

cổng kết nối mạng q ốc tế 

1. Bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết 

nối mạng quốc tế phải bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu bảo vệ an ninh mạng với 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích cổng kết nối quốc tế đặt trên lãnh thổ 

Việt Nam; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia   đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng không 

gian mạng quốc gia. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng không gian mạng 

quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế có trách nhiệm sau đây: 

a) Bảo vệ an ninh mạng thuộc quyền quản lý; chịu sự quản lý, thanh tra, kiểm tra 

và thực hiện các yêu cầu về bảo vệ an ninh mạng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Tạo điều kiện, thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ cần thiết để cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng khi có đề nghị. 

Điề  2 . Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng 

1. Trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên trang trên mạng xã 

hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân không được cung cấp, đăng tải, truyền đưa thông tin có 

nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 của Luật này và thông tin khác có 

nội dung xâm phạm an ninh quốc gia. 

2. Doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên       mạng viễn 

thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng     tại Việt Nam có trách 

nhiệm sau đây: 

a) Xác thực thông tin khi người dùng đăng k  tài khoản số; bảo mật thông tin, tài 

khoản của người dùng; cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ 

an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng     văn bản để phục vụ điều tra, xử 

lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng; 

b) Ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin có nội dung quy định tại các 

khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 của Luật này trên dịch vụ hoặc hệ thống thông tin do cơ quan, 

tổ chức trực tiếp quản lý chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của lực lượng 

chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ 

Thông tin và Truyền thông và lưu nhật ký     hệ thống để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi 

phạm pháp luật về an ninh mạng trong thời gian theo quy định của Chính phủ; 

c) Không cung cấp hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng 

Internet, các dịch vụ gia tăng cho tổ chức, cá nhân đăng tải trên không gian mạng 

thông tin có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 của Luật này khi có 

yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan 

có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. Doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên       mạng viễn 

thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt 

động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối 

quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người   sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo 

ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam    trong thời gian theo quy định của Chính phủ.  

Doanh nghiệp ngoài nước quy định tại khoản này phải đặt chi nhánh hoặc văn 

phòng đại diện tại Việt Nam. 
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4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều này. 

Điề  2 . Nghiên cứ , phát triển an ninh mạng  

1. Nội dung nghiên cứu, phát triển an ninh mạng bao g m: 

a) Xây dựng hệ thống phần mềm, trang thiết bị bảo vệ an ninh mạng; 

b) Phương pháp thẩm định phần mềm, trang thiết bị bảo vệ an ninh mạng đạt 

chuẩn và hạn chế t n tại điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, phần mềm độc hại; 

c) Phương pháp kiểm tra phần cứng, phần mềm được cung cấp thực hiện đúng 

chức năng  

d) Phương pháp bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật 

cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư  khả năng bảo mật khi      truyền đưa thông tin 

trên không gian mạng; 

đ) Xác định ngu n gốc của thông tin được truyền đưa trên không gian mạng; 

e) Giải quyết nguy cơ đe dọa an ninh mạng; 

g) Xây dựng thao trường mạng, môi trường thử nghiệm an ninh mạng; 

h) Sáng kiến kỹ thuật nâng cao nhận thức, kỹ năng về an ninh mạng; 

i) Dự báo an ninh mạng; 

k) Nghiên cứu thực tiễn, phát triển lý luận an ninh mạng. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền nghiên cứu, phát triển an ninh 

mạng. 

Điề  2 . Nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng 

1. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân nâng cao 

năng lực tự chủ về an ninh mạng và nâng cao khả năng sản xuất, kiểm tra, đánh giá, 

kiểm định thiết bị số, dịch vụ mạng, ứng dụng mạng. 

2. Chính phủ thực hiện các biện pháp sau đây để nâng cao năng lực tự chủ về an 

ninh mạng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân:  

a) Thúc đẩy chuyển giao, nghiên cứu, làm chủ và phát triển công nghệ, sản phẩm, 

dịch vụ, ứng dụng để bảo vệ an ninh mạng;  

b) Thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến liên quan đến an ninh 

mạng;  

c) Tổ chức đào tạo, phát triển và sử dụng nhân lực an ninh mạng;  

d) Tăng cường môi trường kinh doanh, cải thiện điều kiện cạnh tranh     hỗ trợ 

doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng để bảo vệ an ninh mạng.  

Điề  29. Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng 

1. Trẻ em có quyền được bảo vệ, tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động  xã hội, 

vui chơi, giải trí, giữ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác khi tham gia 

trên không gian mạng. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn 

thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng   có trách nhiệm kiểm 

soát nội dung thông tin trên hệ thống thông tin hoặc     trên dịch vụ do doanh nghiệp 

cung cấp để không gây nguy hại cho trẻ em,   xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em; ngăn 

chặn việc chia sẻ và xóa bỏ thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm 

đến trẻ em, quyền trẻ em;    kịp thời thông báo, phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo 

vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an để xử lý. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng có trách 

nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong bảo đảm quyền của trẻ em trên không 
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gian mạng, ngăn chặn thông tin có nội dung gây nguy hại cho   trẻ em theo quy định của 

Luật này và pháp luật về trẻ em. 

4. Cơ quan, tổ chức, cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và cá nhân khác 

liên quan có trách nhiệm bảo đảm quyền của trẻ em, bảo vệ trẻ em khi tham gia không 

gian mạng theo quy định của pháp luật về trẻ em.  

5. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và các cơ quan chức năng có 

trách nhiệm áp dụng biện pháp để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành 

vi sử dụng không gian mạng gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ 

em. 

 

Chương V 

BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ AN NINH MẠNG 

 

Điề  30. Lực lượng bảo vệ an ninh mạng 

1. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại Bộ Công an, Bộ 

Quốc phòng. 

2. Lực lượng bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại Bộ, ngành, Ủy ban  nhân dân cấp 

tỉnh, cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 

3. Tổ chức, cá nhân được huy động tham gia bảo vệ an ninh mạng. 

Điề  3 . Bảo đảm ng ồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng 

1. Công dân Việt Nam có kiến thức về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, 

công nghệ thông tin là ngu n lực cơ bản, chủ yếu bảo vệ an ninh mạng. 

2. Nhà nước có chương trình, kế hoạch xây dựng, phát triển ngu n nhân lực bảo vệ an 

ninh mạng. 

3. Khi xảy ra tình huống nguy hiểm về an ninh mạng, khủng bố mạng,  tấn công 

mạng, sự cố an ninh mạng hoặc nguy cơ đe dọa an ninh mạng, cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quyết định huy động nhân lực bảo vệ an ninh mạng.  

Thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục huy động nhân lực bảo vệ  an ninh 

mạng được thực hiện theo quy định của Luật An ninh quốc gia,    Luật Quốc phòng, 

Luật Công an nhân dân và quy định khác của pháp luật    có liên quan. 

Điề  32. T yển chọn, đào tạo, phát triển lực lượng bảo vệ an ninh mạng 

1. Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, trình độ, 

kiến thức về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, công nghệ thông tin, có nguyện vọng thì 

có thể được tuyển chọn vào lực lượng bảo vệ  an ninh mạng. 

2. Ưu tiên đào tạo, phát triển lực lượng bảo vệ an ninh mạng có     chất lượng 

cao. 

3. Ưu tiên phát triển cơ sở đào tạo an ninh mạng đạt tiêu chuẩn quốc tế; khuyến 

khích liên kết, tạo cơ hội hợp tác về an ninh mạng giữa khu vực          nhà nước và khu 

vực tư nhân, trong nước và ngoài nước. 

Điề  33. Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ an ninh mạng 

1. Nội dung giáo dục, b i dưỡng kiến thức an ninh mạng được đưa vào môn học 

giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường, chương trình        b i dưỡng kiến thức 

quốc phòng và an ninh theo quy định của Luật Giáo dục     quốc phòng và an ninh. 
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2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan tổ chức       b i dưỡng 

nghiệp vụ an ninh mạng cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng và    công chức, viên chức, 

người lao động tham gia bảo vệ an ninh mạng. 

Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức b i dưỡng nghiệp vụ     an ninh 

mạng cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý.  

Điề  3 . Phổ biến kiến thức về an ninh mạng 

1. Nhà nước có chính sách phổ biến kiến thức về an ninh mạng trong phạm vi 

cả nước, khuyến khích cơ quan nhà nước phối hợp với tổ chức      tư nhân, cá nhân 

thực hiện chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức về  an ninh mạng.  

2. Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xây dựng và triển khai  hoạt động 

phổ biến kiến thức về an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng và triển khai      hoạt động 

phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 

của địa phương. 

Điề  3 . Kinh phí bảo vệ an ninh mạng 

1. Kinh phí bảo vệ an ninh mạng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị do ngân 

sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm. Việc 

quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước. 

2. Kinh phí bảo vệ an ninh mạng cho hệ thống thông tin của cơ quan,      tổ chức 

ngoài quy định tại khoản 1 Điều này do cơ quan, tổ chức tự bảo đảm. 

 

Chương VI 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ   AN, T  CHỨC, CÁ NHÂN 

 

Điề  3 . Trách nhiệm của Bộ Công an 

Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản l  nhà nước về an 

ninh mạng và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây, trừ nội dung thuộc trách nhiệm của Bộ 

Quốc phòng và Ban Cơ yếu Chính phủ: 

1. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn 

thi hành văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng; 

2. Xây dựng, đề xuất chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch và phương án 

bảo vệ an ninh mạng; 

3. Phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động sử dụng không gian mạng       xâm phạm 

chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và    phòng, chống tội phạm 

mạng;  

4. Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng; xây dựng cơ chế   xác thực 

thông tin đăng k  tài khoản số  cảnh báo, chia sẻ thông tin an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an 

ninh mạng; 

5. Tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc 

phân công, phối hợp thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh mạng,     phòng ngừa, xử lý 
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hành vi xâm phạm an ninh mạng trong trường hợp nội dung quản l  nhà nước liên quan 

đến phạm vi quản lý của nhiều Bộ, ngành;  

6. Tổ chức diễn tập phòng, chống tấn công mạng; diễn tập ứng phó, khắc phục 

sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về        an ninh quốc gia; 

7. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về an ninh 

mạng. 

Điề  3 . Trách nhiệm của Bộ   ốc phòng  

Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý       nhà nước về 

an ninh mạng trong phạm vi quản lý và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và   hướng dẫn thi 

hành văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng trong phạm vi quản lý; 

2. Xây dựng, đề xuất chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch và phương án 

bảo vệ an ninh mạng trong phạm vi quản lý; 

3. Phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm 

an ninh quốc gia trong phạm vi quản lý; 

4. Phối hợp với Bộ Công an tổ chức diễn tập phòng, chống tấn        công mạng, 

diễn tập ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng 

về an ninh quốc gia, triển khai thực hiện công tác bảo vệ an ninh mạng; 

5. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về 

an ninh mạng trong phạm vi quản lý. 

Điề  3 . Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Tr yền thông  

1. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong bảo vệ an ninh mạng. 

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phản bác thông tin có 

nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  quy định tại khoản 1 

Điều 16 của Luật này.  

3. Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông,       mạng 

Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng, chủ quản hệ thống thông tin loại bỏ 

thông tin có nội dung vi phạm pháp luật về an ninh mạng trên dịch vụ, hệ thống thông tin 

do doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý. 

Điề  39. Trách nhiệm của Ban Cơ yế  Chính phủ 

1. Tham mưu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành hoặc trình    cơ quan 

có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm      pháp luật, chương 

trình, kế hoạch về mật mã để bảo vệ an ninh mạng thuộc phạm vi Ban Cơ yếu Chính phủ 

quản lý. 

2. Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính 

phủ và sản phẩm mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp theo       quy định của Luật 

này. 

3. Thống nhất quản lý nghiên cứu khoa học, công nghệ mật mã; sản xuất, sử dụng, 

cung cấp sản phẩm mật mã để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước được lưu trữ, trao 

đổi trên không gian mạng. 
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Điề   0. Trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ, ngành, Ủy ban      nhân dân 

cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ an ninh mạng đối với thông tin, hệ thống 

thông tin thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với Bộ Công an thực hiện quản l  nhà nước về 

an ninh mạng của Bộ, ngành, địa phương. 

Điề    . Trách nhiệm của doanh nghiệp c ng cấp dịch vụ trên    không gian 

mạng 

1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng tại Việt Nam có trách 

nhiệm sau đây: 

a) Cảnh báo khả năng mất an ninh mạng trong việc sử dụng dịch vụ trên không 

gian mạng do mình cung cấp và hướng dẫn biện pháp phòng ngừa  

b) Xây dựng phương án, giải pháp phản ứng nhanh với sự cố an ninh mạng, xử lý 

ngay điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc, tấn công mạng, xâm nhập mạng và rủi ro an ninh 

khác; khi xảy ra sự cố an ninh mạng, ngay lập tức triển khai phương án khẩn cấp, biện pháp 

ứng phó thích hợp, đ ng thời báo cáo với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng theo 

quy định của Luật này; 

c) Áp dụng các giải pháp kỹ thuật và các biện pháp cần thiết khác nhằm bảo đảm 

an ninh cho quá trình thu thập thông tin, ngăn chặn nguy cơ lộ, lọt,   tổn hại hoặc mất dữ 

liệu  trường hợp xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố lộ, lọt, tổn hại hoặc mất dữ liệu 

thông tin người sử dụng, cần lập tức đưa ra giải pháp ứng phó, đ ng thời thông báo đến 

người sử dụng và báo cáo với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng theo quy định 

của Luật này; 

d) Phối hợp, tạo điều kiện cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng trong bảo 

vệ an ninh mạng. 

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch 

vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 

1 Điều này, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này. 

Điề  42. Trách nhiệm của cơ q an, tổ chức, cá nhân sử dụng không gian 

mạng 

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh mạng. 

2. Kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến bảo vệ an ninh mạng, nguy cơ đe dọa 

an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng cho cơ quan có thẩm quyền, lực lượng bảo vệ 

an ninh mạng. 

3. Thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền trong bảo vệ an ninh 

mạng  giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức và người có trách nhiệm tiến hành các biện 

pháp bảo vệ an ninh mạng. 

Chương VII 

ĐIỀ  KHOẢN THI HÀNH 

 

Điề   3. Hiệ  lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 
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2. Hệ thống thông tin đang vận hành, sử dụng được đưa vào Danh mục hệ thống 

thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Luật này 

có hiệu lực, chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm bảo đảm đủ điều kiện an ninh 

mạng, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng đánh giá điều kiện an ninh mạng theo 

quy định tại Điều 12 của Luật này  trường hợp cần gia hạn do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định nhưng không quá 12 tháng. 

3. Hệ thống thông tin đang vận hành, sử dụng được bổ sung vào Danh mục hệ 

thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 

được bổ sung, chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm bảo đảm đủ điều kiện an ninh 

mạng, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng đánh giá điều kiện an ninh mạng theo 

quy định tại Điều 12 của Luật này  trường hợp cần gia hạn do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định nhưng không quá 12 tháng. 

 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 

thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018. 

 

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

  Nguyễn Thị Kim Ngân 

 

 

 

9. LUẬT QUỐC PHÒNG 2018 

 

  ỐC HỘI 
Luật số: 22/2018/QH14 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

L ẬT 

  ỐC PHÒNG 
  

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Quốc phòng. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điề  1. Phạm vi điề  chỉnh 
Luật này quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình 

trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực 

lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức  

quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng. 

Điề  2. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân 

tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. 

2. Tiềm lực quốc phòng là khả năng về nhân lực, vật lực, tài chính, tinh thần ở 

trong nước và ngoài nước có thể huy động để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. 

3. Quân sự là hoạt động đặc biệt của xã hội về xây dựng lực lượng vũ trang, đấu 

tranh vũ trang, trong đó Quân đội nhân dân làm nòng cốt. 
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4. Chiến tranh nhân dân là cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện, lấy lực lượng vũ 

trang nhân dân làm nòng cốt nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh 

thổ của Tổ quốc và bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. 

5. Thế trận quốc phòng toàn dân là việc tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng, tiềm 

lực quốc phòng trên toàn bộ lãnh thổ theo kế hoạch thống nhất, phù hợp với chiến lược 

bảo vệ Tổ quốc để ngăn ngừa, đối phó thắng lợi với mọi âm mưu và hoạt động chống phá 

của thế lực thù địch, sẵn sàng chuyển đất nước từ thời bình sang thời chiến. 

6. Phòng thủ đất nước là tổng thể các hoạt động tổ chức, chuẩn bị và thực hành về 

chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, quân sự, an ninh, đối 

ngoại để bảo vệ Tổ quốc. 

7. Xâm lược là hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ 

của Tổ quốc bằng cách sử dụng lực lượng vũ trang hoặc cách thức khác trái với pháp luật 

Việt Nam và luật pháp quốc tế. 

8. Chiến tranh thông tin là một loại hình thái chiến tranh, bao g m các hoạt động, biện 

pháp để vô hiệu hóa hệ thống thông tin của đối phương và bảo vệ hệ thống thông tin của 

Việt Nam. 

9. Tình trạng chiến tranh là trạng thái xã hội đặc biệt của đất nước được tuyên bố 

từ khi Tổ quốc bị xâm lược cho đến khi hành vi xâm lược đó được chấm dứt trên thực 

tế. 

10. Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng là trạng thái xã hội của đất nước khi có 

nguy cơ trực tiếp bị xâm lược hoặc đã xảy ra hành vi xâm lược hoặc bạo loạn có vũ trang 

nhưng chưa đến mức tuyên bố tình trạng chiến tranh. 

11. Tổng động viên là biện pháp huy động mọi ngu n lực của đất nước để chống 

chiến tranh xâm lược. 

12. Động viên cục bộ là biện pháp huy động mọi ngu n lực của một hoặc một số 

địa phương trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. 

13. Thảm họa là biến động do thiên nhiên, dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy 

mô rộng hoặc do con người gây ra hoặc do hậu quả chiến tranh làm thiệt hại nghiêm trọng 

về người, tài sản, môi trường. 

Điề  3. Nguyên tắc hoạt động q ốc phòng 
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự 

quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước. 

2. Củng cố, tăng cường quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, huy 

động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng 

vũ trang nhân dân làm nòng cốt. 

3. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền 

an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. 

4. Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng. 

5. Kết hợp quốc phòng với an ninh, đối ngoại. 

Điề  4. Chính sách của Nhà nước về q ốc phòng 
1. Củng cố, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, sức mạnh quân sự để xây 

dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ hòa bình ở 

khu vực và trên thế giới. 

2. Thực hiện độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bao g m đất 

liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời  thực hiện chính sách hòa bình, tự vệ  sử dụng các 

biện pháp chính đáng, thích hợp để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi, đánh bại mọi âm 

mưu và hành vi xâm lược. 

3. Thực hiện đối ngoại quốc phòng phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập, tự 

chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển  chống chiến tranh dưới mọi hình thức  chủ 

động và tích cực hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, đối thoại quốc phòng, tạo môi trường 

quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  không tham gia lực lượng, 
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liên minh quân sự của bên này chống bên kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự 

hoặc sử dụng lãnh thổ của Việt Nam để chống lại nước khác; không đe dọa hoặc sử dụng 

vũ lực trong quan hệ quốc tế  giải quyết mọi bất đ ng, tranh chấp bằng biện pháp hòa 

bình trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, không 

can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi  phù hợp với Hiến 

pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên. 

4. Huy động ngu n lực của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước để thực 

hiện nhiệm vụ quốc phòng. 

5. Khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ vật chất, tài 

chính, tinh thần cho quốc phòng trên nguyên tắc tự nguyện, không trái với pháp luật Việt 

Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế. 

6. Phát triển khoa học và công nghệ để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực 

lượng vũ trang nhân dân, công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng nhiệm vụ xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc. 

7. Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực 

hiện nhiệm vụ quốc phòng; có chính sách đặc thù ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng chiến 

lược, trọng điểm, địa bàn xung yếu về quốc phòng. 

8. Nhà nước ghi nhận công lao và khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. 

Điề  5.   yền và nghĩa vụ của công dân về q ốc phòng 
1. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. 

2. Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc  phải thực hiện nghĩa vụ quân 

sự  có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; chấp hành biện 

pháp của Nhà nước và người có thẩm quyền trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo quy 

định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Công dân được tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; giáo dục quốc phòng và an ninh; trang bị 

kiến thức, kỹ năng về phòng thủ dân sự theo quy định của pháp luật. 

4. Công dân phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân hoặc được huy động làm 

nhiệm vụ quốc phòng thì bản thân và thân nhân được hưởng chế độ, chính sách theo quy 

định của pháp luật. 

5. Công dân bình đẳng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. 

Điề  6. Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực q ốc phòng 
1. Chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, Nhân 

dân, Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Thành lập, tham gia, tài trợ tổ chức vũ trang trái pháp luật. 

3. Điều động, sử dụng người, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trang bị, thiết bị, 

phương tiện để tiến hành hoạt động vũ trang khi chưa có lệnh hoặc quyết định của cấp 

có thẩm quyền hoặc không có trong kế hoạch huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu đã 

được phê duyệt. 

4. Chống lại hoặc cản trở cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ quốc 

phòng. 

5. Lợi dụng, lạm dụng việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng để xâm phạm lợi 

ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

6. Phân biệt đối xử về giới trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. 

Chương II 

HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN VỀ   ỐC PHÒNG 

Điề  7. Nền q ốc phòng toàn dân 
1. Nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh quốc phòng của đất nước, được xây 

dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần, nhân lực, vật lực, tài chính, mang tính chất toàn 

dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường. 
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2. Nội dung cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân bao g m: 

a) Xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc, kế hoạch phòng thủ đất nước  nghiên cứu 

phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và hệ thống 

chính trị vững mạnh  

b) Xây dựng thực lực, tiềm lực quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang nhân 

dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt bảo vệ Tổ quốc  

c) Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật  phát triển công nghiệp quốc phòng, an 

ninh, khoa học, công nghệ quân sự  huy động tiềm lực khoa học, công nghệ của Nhà 

nước và Nhân dân phục vụ quốc phòng; ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ quân sự 

phù hợp để xây dựng đất nước  

d) Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm nhu cầu dự trữ quốc gia cho quốc 

phòng; chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm động viên quốc phòng; 

đ) Xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc toàn diện, hợp 

thành phòng thủ đất nước  củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh ở các vùng 

chiến lược, trọng điểm, biển, đảo, khu vực biên giới, địa bàn xung yếu  xây dựng thế trận 

quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong phạm vi cả nước  

e) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến 

tranh không gian mạng  

g) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp phòng thủ dân sự trong 

phạm vi cả nước  

h) Đối ngoại quốc phòng;           

i) Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; kết 

hợp quốc phòng với an ninh, đối ngoại  

k) Xây dựng và bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng vũ trang nhân dân, thân 

nhân của người phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân; 

l) Tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về quốc phòng; thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh. 

Điề  8. Phòng thủ quân khu 
1. Phòng thủ quân khu là bộ phận hợp thành phòng thủ đất nước, bao g m các hoạt 

động xây dựng thực lực, tiềm lực quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng 

thủ để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn quân khu. 

2. Nhiệm vụ phòng thủ quân khu bao g m: 

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức chuẩn bị và thực hiện phòng thủ quân khu; 

b) Xây dựng cơ quan, đơn vị của quân khu vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu 

cao, Dân quân tự vệ trên địa bàn quân khu vững mạnh và rộng khắp  

c) Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị của quân khu; phối 

hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện phòng thủ dân sự và các 

biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng  

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp xây dựng khu vực phòng thủ thành thế liên 

hoàn, vững chắc toàn diện  xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng 

toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn quân khu; 

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp địa phương kết hợp kinh tế - xã hội với quốc 

phòng, quốc phòng với kinh tế - xã hội trong lập quy hoạch, kế hoạch, dự án và tham gia 

thẩm định theo thẩm quyền  kết hợp quốc phòng với an ninh, đối ngoại  tham gia xây dựng 

và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; xây dựng, quản lý các khu kinh tế - quốc 

phòng được giao; giáo dục quốc phòng và an ninh; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

quốc phòng; xây dựng và thực hiện kế hoạch động viên quốc phòng; chính sách hậu 

phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn quân khu; 

e) Phối hợp đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, địa phương và cơ quan, tổ chức liên 

quan thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia; duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, hải đảo, vùng biển và vùng trời của nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn quân khu; thực hiện đối ngoại quốc phòng; 
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g) Phối hợp địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo, hướng dẫn cơ 

quan, đơn vị của quân khu tham gia xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn 

kết toàn dân, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện  

h) Phối hợp cơ quan, đơn vị Công an nhân dân và lực lượng khác trong bảo 

vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội 

phạm  

i) Thực hiện nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng giao. 

3. Chính phủ quy định việc chỉ đạo, chỉ huy, mối quan hệ phối hợp, công tác bảo 

đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về phòng thủ quân khu. 

Điề  9. Khu vực phòng thủ 
1. Khu vực phòng thủ là bộ phận hợp thành phòng thủ quân khu, bao g m các 

hoạt động về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, quân sự, an 

ninh, đối ngoại  được tổ chức theo địa bàn cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị hành chính - 

kinh tế đặc biệt, lấy xây dựng cấp xã làm nền tảng để bảo vệ địa phương. 

2. Nhiệm vụ khu vực phòng thủ bao g m: 

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khu vực phòng thủ  

b) Xây dựng tiềm lực về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa 

học và công nghệ, quân sự, an ninh, đối ngoại  xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế 

trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; 

c) Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu 

cao, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, an ninh; 

d) Nắm chắc tình hình, thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại 

mọi âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo 

đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo môi trường thuận lợi để 

phát triển kinh tế - xã hội  chiến đấu bảo vệ địa phương, tạo thế và lực cho Bộ đội chủ lực 

hoạt động tác chiến trên địa bàn; sẵn sàng chi viện sức người, sức của cho địa phương 

khác; 

đ) Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị trên địa bàn; phối 

hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện phòng thủ dân sự và các 

biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng  

e) Chuẩn bị mọi mặt, thực hiện lệnh, quyết định, biện pháp trong giới nghiêm, thiết 

quân luật, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, động viên cục 

bộ, tổng động viên, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và phục vụ chiến đấu lâu dài của địa 

phương  sẵn sàng vũ trang toàn dân bảo vệ Tổ quốc  

g) Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với 

cách mạng  

h) Thực hiện nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao. 

3. Khu vực phòng thủ Thủ đô Hà Nội là bộ phận hợp thành phòng thủ đất nước, thực 

hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều này và xây dựng cơ quan, đơn vị Bộ đội 

chủ lực của Bộ Tư lệnh Thủ đô vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao. 

4. Chính phủ quy định việc chỉ đạo, chỉ huy, mối quan hệ phối hợp, công tác bảo 

đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về khu vực phòng thủ. 

Điề  10. Giáo dục q ốc phòng và an ninh 
1. Giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện trong phạm vi cả nước với nội 

dung, hình thức, phương pháp phù hợp cho từng đối tượng. 

2. Nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh bao g m: 

a) Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, người học trong các 

trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

b) B i dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trong cơ quan, 

tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, người quản lý doanh 
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nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, cá nhân tiêu biểu, 

người có uy tín trong cộng đ ng dân cư  

c) Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân. 

3. Giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện theo quy định của Luật Giáo 

dục quốc phòng và an ninh và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điề  11. Động viên q ốc phòng 
1. Động viên quốc phòng là tổng thể các hoạt động và biện pháp huy động mọi 

ngu n lực của đất nước hoặc một số địa phương phục vụ cho quốc phòng, bảo vệ Tổ 

quốc. 

2. Nhiệm vụ động viên quốc phòng bao g m: 

a) Động viên mọi ngu n lực của nền kinh tế quốc dân bảo đảm cho quốc phòng; 

b) Động viên bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh; 

c) Xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên; xây dựng và mở rộng lực 

lượng Dân quân tự vệ  

d) Động viên công nghiệp  

đ) Chuyển tổ chức, hoạt động của các Bộ, ngành trung ương, địa phương từ thời 

bình sang thời chiến  

e) Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Việc tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng 

theo quy định của Chính phủ. 

Điề  12. Công nghiệp q ốc phòng, an ninh 
1. Công nghiệp quốc phòng, an ninh là bộ phận của công nghiệp quốc gia, một 

phần quan trọng của thực lực, tiềm lực quốc phòng, an ninh, là ngành đặc thù, có nhiệm vụ 

nghiên cứu phát triển, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị, vật tư, thiết 

bị kỹ thuật và các sản phẩm khác phục vụ quốc phòng, an ninh bảo đảm trang bị cho lực 

lượng vũ trang nhân dân. 

2. Nhà nước có chính sách, cơ chế đặc thù, xây dựng công nghiệp quốc phòng, an 

ninh theo hướng lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia; tăng cường 

tiềm lực, tận dụng và phát triển liên kết công nghiệp quốc phòng, an ninh và công nghiệp dân 

sinh; huy động tối đa thành tựu của nền công nghiệp quốc gia phục vụ công nghiệp quốc 

phòng, an ninh; đầu tư có trọng điểm cho vũ khí, trang bị công nghệ cao; phát huy nội lực 

kết hợp với mở rộng hợp tác quốc tế. 

3. Chính phủ chỉ đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án để phát triển công 

nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân 

và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

4. Nguyên tắc, chính sách, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động, quy hoạch, kế 

hoạch, ngu n lực, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định 

của pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh và quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

Điề  13. Phòng thủ dân sự 
1. Phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ đất nước bao g m các biện pháp 

phòng, chống chiến tranh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch 

bệnh  bảo vệ Nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân. 

2. Nhiệm vụ phòng thủ dân sự bao g m: 

a) Xây dựng cơ chế hoạt động, kế hoạch phòng thủ dân sự  

b) Tuyên truyền, giáo dục, b i dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập  

c) Xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dân sự  

d) Xây dựng hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin, nghiên cứu dự báo, cảnh báo, thông 

báo, báo động  

đ) Thực hiện các biện pháp phòng thủ dân sự. 

3. Lực lượng phòng thủ dân sự bao g m: 
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a) Lực lượng nòng cốt g m Dân quân tự vệ  Công an xã, phường, thị trấn  lực 

lượng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các Bộ, 

ngành trung ương, địa phương  

b) Lực lượng rộng rãi do toàn dân tham gia. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điề  14. Đối ngoại q ốc phòng 
1. Đối ngoại quốc phòng để thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng 

và Nhà nước, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế 

giới. 

2. Nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng bao g m: 

a) Thiết lập, phát triển quan hệ quốc phòng với các quốc gia có chủ quyền và các 

tổ chức quốc tế  

b) Xây dựng, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế  thực hiện đối thoại về quốc 

phòng; xây dựng, củng cố lòng tin, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tình đoàn kết giữa Quân đội 

nhân dân Việt Nam với quân đội các nước trên thế giới  

c) Tham gia xây dựng và thực thi các cơ chế hợp tác quốc phòng song phương, đa 

phương, khu vực, liên khu vực và toàn cầu vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển  

d) Thông tin đối ngoại về quốc phòng. 

3. Nguyên tắc, nội dung, hình thức đối ngoại quốc phòng và trách nhiệm, quyền 

hạn của cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điề  15. Kết hợp q ốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với q ốc 

phòng 
1. Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng là sự 

gắn kết mọi hoạt động quốc phòng với các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội có sự thống 

nhất quản lý, điều hành của Nhà nước để góp phần củng cố, tăng cường quốc phòng, phát 

triển kinh tế - xã hội. 

2. Nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc 

phòng bao g m: 

a) Nhà nước có kế hoạch, chương trình kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã 

hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và 

chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong từng thời kỳ  

b) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của 

Bộ, ngành, vùng, địa phương, các dự án quan trọng quốc gia, khu vực biên giới, hải đảo, địa 

bàn chiến lược phải kết hợp với quốc phòng, phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc  

c) Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan lập 

kế hoạch về nhu cầu quốc phòng và khả năng kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội trong 

thời bình, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh; tổ chức, xây dựng khu 

kinh tế - quốc phòng; tổ chức, quản lý hoạt động của doanh nghiệp phục vụ quốc phòng 

và đơn vị quân đội được giao thực hiện nhiệm vụ kinh tế kết hợp với quốc phòng theo quy 

định của pháp luật, phù hợp với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  

d) Bộ, ngành, địa phương xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phải 

được Bộ Quốc phòng cho ý kiến, tham gia thẩm định theo quy định của Luật Quy hoạch, 

Luật Đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

đ) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư 

và nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ phải tuân thủ yêu cầu về kết hợp phát 

triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng theo quy định của luật có liên quan; 

e)  ột số dự án đầu tư xây dựng ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng phải có tính 

lưỡng dụng, sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhu cầu quốc phòng. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điề  16. Công tác q ốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương 
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1. Công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương là hoạt động lãnh 

đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo thẩm 

quyền. 

2. Bộ, ngành trung ương có ban chỉ huy quân sự làm việc theo chế độ kiêm nhiệm để 

tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng. 

3. Địa phương có cơ quan thường trực công tác quốc phòng là cơ quan quân sự địa 

phương cùng cấp. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Chương III 

TÌNH TRẠNG CHIẾN TRANH, TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP 

VỀ   ỐC PHÒNG, THIẾT QUÂN L ẬT, GIỚI NGHIÊM 

Điề  17. Tuyên bố, công bố, bãi bỏ tình trạng chiến tranh 
1. Khi Tổ quốc bị xâm lược, Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh. 

Khi hành vi xâm lược được chấm dứt trên thực tế, Quốc hội quyết định bãi bỏ tình 

trạng chiến tranh. 

2. Trong trường hợp Quốc hội không thể họp được, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh và báo cáo Quốc hội quyết định tại kỳ họp 

gần nhất. 

3. Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ 

tịch nước công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh. 

Điề  18. Ban bố, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về q ốc phòng 
1. Khi xảy ra tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết 

định ban bố tình trạng khẩn cấp về quốc phòng trong cả nước hoặc ở từng địa phương 

theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. 

Khi không còn tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết 

định bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước công bố 

quyết định ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng trong cả nước hoặc ở từng địa 

phương. 

Trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thể họp được, 

Chủ tịch nước công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng trong cả nước hoặc ở 

từng địa phương theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Chính phủ quy định việc thi hành quyết định ban bố, công bố, bãi bỏ tình trạng 

khẩn cấp về quốc phòng. 

Điề  19. Tổng động viên, động viên cục bộ 
1. Khi có quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh hoặc ban bố tình trạng khẩn 

cấp về quốc phòng thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định tổng động viên 

hoặc động viên cục bộ. 

2. Căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước ra lệnh 

tổng động viên hoặc động viên cục bộ. 

3. Lệnh tổng động viên được ban bố công khai trên phạm vi cả nước; thực hiện toàn 

bộ kế hoạch động viên quốc phòng; hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước chuyển sang 

bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu và đáp ứng các nhu cầu quốc phòng 

trong tình trạng chiến tranh. 

Khi thực hiện lệnh tổng động viên, Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ được 

chuyển vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu phù hợp, mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ do 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và được bổ sung vật chất hậu cần, kỹ thuật  Quân đội 

nhân dân được bổ sung quân nhân dự bị. 

4. Lệnh động viên cục bộ được ban bố công khai ở một hoặc một số địa phương và 

được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thi hành kế hoạch động viên 

quốc phòng; hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương thuộc diện động viên được chuyển 

sang bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và nhu cầu quốc phòng. 
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Khi thực hiện lệnh động viên cục bộ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra lệnh cho một 

số đơn vị Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ chuyển vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu 

phù hợp, bổ sung vật chất hậu cần, kỹ thuật  bổ sung quân nhân dự bị cho một số đơn vị 

Quân đội nhân dân, mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ ở địa phương nhận lệnh động 

viên cục bộ. 

5. Khi không còn tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quyết định bãi bỏ việc tổng động viên hoặc động viên cục bộ. 

6. Căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước ra lệnh 

bãi bỏ lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ. 

Điề  20.   yền hạn của Bộ trưởng Bộ   ốc phòng trong tình trạng chiến 

tranh, tình trạng khẩn cấp về q ốc phòng 
1. Căn cứ vào quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh hoặc quyết định ban bố 

tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng có quyền ra mệnh lệnh đặc biệt để bảo đảm cho nhiệm vụ chiến 

đấu tại khu vực có chiến sự. 

2. Người đứng đầu chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức nơi có chiến sự phải 

chấp hành mệnh lệnh đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Điề  21. Thiết quân l ật 
1. Thiết quân luật là biện pháp quản lý nhà nước đặc biệt có thời hạn do Quân đội 

thực hiện. 

2. Khi an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở một hoặc một số địa phương bị 

xâm phạm nghiêm trọng tới mức chính quyền ở đó không còn kiểm soát được tình hình 

thì Chủ tịch nước ra lệnh thiết quân luật theo đề nghị của Chính phủ. 

3. Lệnh thiết quân luật phải xác định cụ thể địa phương cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thiết quân luật, biện pháp, hiệu lực thi hành; quy định 

nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân; các quy tắc trật tự xã hội cần thiết ở 

địa phương thiết quân luật và được công bố liên tục trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

4. Căn cứ vào lệnh của Chủ tịch nước về thiết quân luật, quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ về thực hiện lệnh thiết quân luật, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, 

chỉ huy đơn vị Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ được giao thực hiện nhiệm vụ tại địa 

phương thiết quân luật thực hiện các biện pháp thi hành lệnh thiết quân luật theo quy định 

của pháp luật. 

5. Trong thời gian thiết quân luật, việc quản lý nhà nước tại địa phương thiết 

quân luật được giao cho đơn vị quân đội thực hiện. Người chỉ huy đơn vị quân đội được 

giao quản lý địa phương thiết quân luật có quyền ra lệnh áp dụng các biện pháp đặc biệt 

quy định tại khoản 6 Điều này và các biện pháp cần thiết khác để thực hiện lệnh thiết quân 

luật và chịu trách nhiệm về việc áp dụng các biện pháp đó. Người chỉ huy đơn vị quân đội 

được giao quản lý địa phương cấp tỉnh thiết quân luật được quyền trưng mua, trưng dụng tài 

sản. Việc trưng mua, trưng dụng tài sản thực hiện theo quy định của Luật Trưng mua, trưng 

dụng tài sản. 

6. Các biện pháp đặc biệt được áp dụng trong thời gian thi hành lệnh 

thiết quân luật bao g m: 

a) Cấm hoặc hạn chế người, phương tiện đi lại  đình chỉ hoặc hạn chế 

hoạt động tại các nơi công cộng  

b) Cấm biểu tình, đình công, bãi thị, bãi khóa, tụ tập đông người  

c) Bắt giữ hoặc cưỡng chế cá nhân, tổ chức có hoạt động xâm hại đến quốc phòng, an ninh 

phải rời khỏi hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc một khu vực nhất định  

d) Huy động người, phương tiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

đ) Quản lý đặc biệt đối với các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất cháy, 

chất độc, chất phóng xạ  kiểm soát chặt chẽ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phương 
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tiện thông tin, hoạt động báo chí, xuất bản, cơ sở in, sao chụp, việc thu thập, sử dụng 

thông tin. 

7.  ọi hoạt động tại địa phương thiết quân luật phải tuân thủ lệnh thiết quân luật và các 

biện pháp đặc biệt. 

8. Việc xét xử tội phạm xảy ra ở địa phương trong thời gian thi hành lệnh thiết 

quân luật theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

9. Khi tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương 

thiết quân luật đã ổn định thì Chủ tịch nước ra lệnh bãi bỏ lệnh thiết quân luật theo đề 

nghị của Chính phủ. 

10. Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của người chỉ huy đơn vị 

quân đội, cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan thi hành lệnh thiết quân luật, lệnh bãi bỏ 

lệnh thiết quân luật. 

Điề  22. Giới nghiêm 
1. Giới nghiêm là biện pháp cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và hoạt 

động vào những giờ nhất định tại những khu vực nhất định, trừ trường hợp được phép 

theo quy định của người có thẩm quyền tổ chức thực hiện lệnh giới nghiêm. 

2. Lệnh giới nghiêm được ban bố trong trường hợp tình hình an ninh chính trị, trật tự, 

an toàn xã hội tại một hoặc một số địa phương diễn biến phức tạp đe dọa gây mất ổn định 

nghiêm trọng và được công bố liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Thẩm quyền ban bố lệnh giới nghiêm được quy định như sau: 

a) Thủ tướng Chính phủ ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số địa phương cấp 

tỉnh  

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số địa 

phương cấp huyện  

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số địa 

phương cấp xã; 

d) Ủy ban nhân dân đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ban bố lệnh giới nghiêm 

tại một hoặc một số khu vực trên địa bàn. 

4. Lệnh giới nghiêm phải xác định nội dung sau đây: 

a) Khu vực giới nghiêm; 

b) Đơn vị đảm nhiệm và nhiệm vụ thi hành lệnh giới nghiêm; 

c) Thời hạn bắt đầu và kết thúc hiệu lực, nhiều nhất không được quá 24 giờ  khi hết 

liệu lực, nếu cần thiết phải tiếp tục giới nghiêm thì phải ban bố lệnh mới  

d) Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khu vực giới nghiêm; 

đ) Quy tắc trật tự xã hội cần thiết ở khu vực giới nghiêm. 

5. Các biện pháp được áp dụng trong thời gian giới nghiêm bao g m: 

a) Cấm tụ tập đông người  

b) Cấm người, phương tiện đi lại, hoạt động trong những giờ nhất định, tại những 

khu vực nhất định  

c) Đình chỉ hoặc hạn chế hoạt động tại một số nơi công cộng trong những thời 

điểm nhất định  

d) Đặt trạm canh gác và kiểm soát địa bàn, kiểm tra vật phẩm, hành lý, phương 

tiện, giấy tờ của người đi lại qua trạm canh gác và kiểm soát; 

đ) Kịp thời bắt giữ và xử lý người, phương tiện vi phạm lệnh giới nghiêm và vi 

phạm quy định khác của pháp luật. 

6. Chính phủ quy định trình tự ban bố lệnh giới nghiêm; trách nhiệm, 

quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan thi hành lệnh giới 

nghiêm. 

Chương IV 

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN 

Điề  23. Thành phần, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân 
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1. Lực lượng vũ trang nhân dân g m Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và 

Dân quân tự vệ. 

2. Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, Đảng 

và Nhà nước  có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ độc lập, 

chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 

xã hội  bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, thành quả cách mạng  

cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. 

Điề  24. Nguyên tắc hoạt động và trường hợp sử dụng lực lượng vũ trang nhân 

dân 
1. Hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân phải tuân thủ Hiến pháp, 

pháp luật, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 

đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự 

quản lý thống nhất của Chính phủ. 

2. Trường hợp sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân được quy định như sau: 

a) Trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng thực hiện theo 

lệnh của Chủ tịch nước và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

b) Trong thi hành lệnh thiết quân luật, giới nghiêm thực hiện theo quy định của 

Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

c) Trong tình trạng khẩn cấp do thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm hoặc tình hình đe 

dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội thực hiện theo quy định 

của pháp luật về tình trạng khẩn cấp và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

d) Khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến 

mức ban bố tình trạng khẩn cấp thực hiện theo quy định của pháp luật về an ninh quốc gia 

và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

đ) Khi tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới 

thực hiện theo quyết định của Hội đ ng Quốc phòng và An ninh; 

e) Khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội  đấu 

tranh phòng, chống tội phạm  tham gia phòng, chống, khắc phục sự cố, thiên tai, dịch bệnh, 

việc sử dụng lực lượng vũ trang do Chính phủ quy định. 

Điề  25. Quân đội nhân dân 
1. Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong 

thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bao g m lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động 

viên. Lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân có Bộ đội chủ lực và Bộ đội địa 

phương. 

Ngày 22 tháng 12 hằng năm là ngày truyền thống của Quân đội nhân dân, ngày 

hội quốc phòng toàn dân. 

2. Quân đội nhân dân có chức năng, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu bảo 

vệ Tổ quốc  thực hiện công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước  lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế - 

xã hội, tham gia phòng thủ dân sự, cùng toàn dân xây dựng đất nước  thực hiện nghĩa vụ 

quốc tế. 

3. Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng 

bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu  một 

số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. 

4. Tổ chức, nhiệm vụ, chế độ phục vụ và chế độ, chính sách của Quân đội nhân 

dân theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân 

chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự và quy định 

khác của pháp luật có liên quan. 

 Điề  26. Công an nhân dân 

1. Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong 

thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh 

phòng, chống tội phạm. 
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2. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, chỉ huy, bảo đảm hoạt động, chế độ phục 

vụ và chế độ, chính sách của Công an nhân dân thực hiện theo quy định của Luật Công an 

nhân dân và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Nhà nước xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng 

bước hiện đại  ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng. 

4. Công an nhân dân có trách nhiệm phối hợp với Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ 

trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Việc phối hợp giữa Công an nhân dân với Quân đội 

nhân dân, Dân quân tự vệ theo quy định của Chính phủ. 

Điề  27. Dân quân tự vệ 
1. Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công 

tác; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của 

Nhà nước ở địa phương, cơ sở  sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm 

nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh; tham gia xây 

dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, bảo vệ an ninh 

quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

2. Nhà nước xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp. 

3. Tổ chức, nhiệm vụ, chế độ phục vụ và chế độ, chính sách của Dân quân tự vệ 

theo quy định của Luật Dân quân tự vệ và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điề  28. Chỉ huy Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ 
1. Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ có hệ thống chỉ huy 

được tổ chức theo quy định của pháp luật. 

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là người chỉ huy cao nhất trong Quân đội 

nhân dân và Dân quân tự vệ. 

3. Bộ trưởng Bộ Công an là người chỉ huy cao nhất trong Công an nhân dân. 

Chương V 

BẢO ĐẢM   ỐC PHÒNG 

Điề  29. Bảo đảm ng ồn nhân lực 
1. Công dân Việt Nam là ngu n nhân lực chủ yếu của quốc phòng. 

2. Nhà nước có chính sách, kế hoạch xây dựng, đào tạo, b i dưỡng ngu n nhân 

lực  ưu tiên thu hút ngu n nhân lực chất lượng cao để bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng. 

Điề  30. Bảo đảm ng ồn lực tài chính 
1. Nhà nước bảo đảm ngân sách cho quốc phòng theo quy định của pháp luật về ngân 

sách nhà nước  ưu tiên đầu tư ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng chiến lược, trọng điểm, địa 

bàn xung yếu về quốc phòng và một số lực lượng Quân đội nhân dân tiến thẳng lên hiện đại. 

2. Tổ chức kinh tế bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo quy 

định của pháp luật. 

Điề  31. Bảo đảm tài sản phục vụ q ốc phòng 
1. Tài sản phục vụ quốc phòng là tài sản công do Nhà nước thống nhất quản lý và bảo 

đảm bao g m: 

a) Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ 

bao g m tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý về quốc 

phòng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đất đai và quy định 

khác của pháp luật có liên quan; 

b) Tài sản trưng mua, trưng dụng, huy động và tài sản khác được Nhà nước giao 

cho Bộ Quốc phòng, cơ quan, tổ chức, địa phương quản lý phục vụ quốc phòng theo quy 

định của pháp luật. 

2. Nhà nước có kế hoạch xây dựng dự trữ quốc gia để bảo đảm cho quốc phòng. Việc 

quản lý, sử dụng dự trữ quốc gia để bảo đảm cho quốc phòng thực hiện theo quy định 

của pháp luật về dự trữ quốc gia. 

Điề  32. Bảo đảm phục vụ q ốc phòng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội và đối 

ngoại 
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1. Chính phủ có kế hoạch bảo đảm phục vụ quốc phòng trong lĩnh vực kinh tế - 

xã hội và đối ngoại. 

2. Bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Quốc phòng, cơ quan, tổ chức liên quan 

xây dựng kế hoạch bảo đảm phục vụ quốc phòng và tổ chức thực hiện theo quy 

định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Nhà nước có quy hoạch, kế hoạch và xây dựng hệ thống các công trình 

quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng, an ninh; hệ thống trung 

tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; kế 

hoạch xây dựng khu kinh tế - quốc phòng trong phạm vi cả nước. 

Điề  33. Bảo đảm hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân 
Nhà nước bảo đảm nhu cầu tài chính, tài sản sử dụng vào mục đích quốc phòng, an 

ninh và các chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù của lực 

lượng vũ trang nhân dân.  

Chương VI 

NHIỆM VỤ,   YỀN HẠN CỦA CƠ QUAN, 

T  CHỨC VỀ   ỐC PHÒNG 

Điề  34. Nhiệm vụ, q yền hạn của Chính phủ 
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về quốc phòng; thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật có liên quan. 

2. Nội dung quản lý nhà nước về quốc phòng bao g m: 

a) Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các 

văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng; 

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách về quốc phòng; 

xây dựng nền quốc phòng toàn dân, kế hoạch phòng thủ đất nước, kế hoạch động viên quốc 

phòng và bảo đảm cho hoạt động quốc phòng, lực lượng vũ trang nhân dân; 

c) Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; thi hành lệnh, quyết định của 

cấp có thẩm quyền và các biện pháp cần thiết để bảo vệ Tổ quốc  

d) Tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về quốc phòng; thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh; 

đ) Đối ngoại quốc phòng; 

e) Kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, khen 

thưởng, xử lý vi phạm pháp luật về quốc phòng. 

Điề  35. Nhiệm vụ, q yền hạn của Bộ   ốc phòng 
Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về 

quốc phòng và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Tham mưu, giúp việc Hội đ ng Quốc phòng và An ninh; 

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước 

Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia; duy trì an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, hải đảo, vùng biển và vùng trời của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước 

quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương lập, xây 

dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án về quốc phòng, trình cấp có thẩm quyền 

quyết định  

4. Xây dựng, quản lý, chỉ huy Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ trong thực 

hiện nhiệm vụ quốc phòng; 

5. Chỉ đạo, hướng dẫn Bộ, ngành trung ương và địa phương thực hiện 

xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ và công tác 

quốc phòng. 

Điề  36. Nhiệm vụ, q yền hạn của Bộ, ngành trung ương 
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Bộ, ngành trung ương, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp với 

Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về quốc phòng và có nhiệm vụ, quyền hạn sau 

đây: 

1. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo quy định 

của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và cơ quan, tổ chức liên quan thực 

hiện việc kết hợp kinh tế - xã hội, an ninh, đối ngoại với quốc phòng của ngành, lĩnh vực 

được giao phụ trách phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc  

3. Phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch, đề án về quốc phòng theo nhiệm vụ được giao; 

4. Tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn 

với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ, lực lượng vũ 

trang nhân dân theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm 

quyền  

5. Chủ trì hoặc phối hợp với Bộ Quốc phòng định kỳ hoặc đột xuất thanh tra, kiểm 

tra, sơ kết, tổng kết trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; 

6. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác về quốc phòng theo quy định của pháp 

luật. 

Điề  37. Nhiệm vụ, q yền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp 
Hội đ ng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có 

nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo quy 

định của pháp luật  

2. Quyết định chủ trương, biện pháp nhằm phát huy tiềm năng của địa phương để xây 

dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân 

dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu 

vực phòng thủ vững chắc toàn diện  

3. Quyết định chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị 

động viên; quyết định chủ trương, biện pháp kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội, kinh 

tế - xã hội với quốc phòng, kết hợp quốc phòng với an ninh, đối ngoại của địa phương  

4. Căn cứ vào lệnh của Chủ tịch nước, quyết định chủ trương, biện pháp để thực 

hiện nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chuyển hoạt động của địa 

phương sang tình trạng chiến tranh; 

5. Quyết định ngân sách bảo đảm cho hoạt động quốc phòng của địa phương; 

6. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và thực hiện nghị quyết của Hội 

đ ng nhân dân về quốc phòng ở địa phương  

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác về quốc phòng theo quy định của pháp 

luật. 

Điề  38. Nhiệm vụ, q yền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp 
Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện 

quản lý nhà nước về quốc phòng tại địa phương và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ quốc phòng theo quy định của pháp luật, nghị quyết của Hội đ ng nhân dân 

cùng cấp và các nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao về quốc phòng ở địa phương  

2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc 

phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; xây dựng thực 

lực, tiềm lực quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc toàn diện  xây dựng lực 

lượng vũ trang nhân dân địa phương  thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh; tuyển 

chọn và gọi công dân nhập ngũ, tiếp nhận, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho quân 

nhân xuất ngũ  phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân có 

liên quan trong xây dựng phòng thủ quân khu theo quy định của pháp luật  



534 

 

3. Trình Hội đ ng nhân dân cùng cấp dự toán ngân sách bảo đảm cho hoạt động quốc 

phòng; chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đ ng nhân dân cùng cấp về bảo đảm 

ngân sách cho hoạt động quốc phòng ở địa phương  

4. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xây dựng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm 

chế độ, chính sách đối với Bộ đội địa phương, lực lượng dự bị động viên, Dân quân tự vệ  

5. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu 

quân sự, khu kinh tế - quốc phòng trên địa bàn; thực hiện các biện pháp phòng thủ dân sự  

chính sách hậu phương quân đội  chính sách ưu đãi người có công với cách mạng  chi 

viện nhân lực, vật lực, tài chính cho lực lượng vũ trang nhân dân hoạt động trên địa bàn 

địa phương làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, 

tình trạng chiến tranh; 

6. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác về quốc phòng theo quy định của pháp 

luật. 

Điề  39. Nhiệm vụ, q yền hạn của Mặt trận Tổ q ốc Việt Nam và các tổ chức 

thành viên của Mặt trận 
 ặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của  ặt trận, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp với Bộ Quốc phòng và cơ quan, tổ chức liên quan 

có trách nhiệm tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về quốc phòng; 

giám sát việc thực hiện pháp luật về quốc phòng của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Chương VII 

ĐIỀ  KHOẢN THI HÀNH 

Điề  40. Hiệ  lực thi hành 
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

2. Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu 

lực thi hành. 

 Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ 

họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 6 năm 2018. 

 

 
CHỦ TỊCH   ỐC HỘI 

Ng yễn Thị Kim Ngân 

 

10. NGHỊ ĐỊNH    /20 3/NĐ-CP   Y ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH 

CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, 

CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO 

LỰC GIA ĐÌNH 

 

CHÍNH PHỦ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số: 167/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013 

  

NGHỊ ĐỊNH 
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠ  HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, 

TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI  PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI  PHÒNG CHÁY 

VÀ CHỮA CHÁY  PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
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Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; 

Căn cứ Luật cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật cư trú ngày 20 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Luật thi hành án hình sự ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000; 

Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống mại dâm ngày 17 tháng 3 năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 30 

tháng 6 năm 2011 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 12 tháng 7 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa 

cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, 

Chương 1. 

NHỮNG   Y ĐỊNH CH NG 

Điề   . Phạm vi điề  chỉnh 
1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử 

phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền 

lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành 

vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội  phòng, chống tệ nạn 

xã hội  phòng cháy và chữa cháy  phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác trực tiếp liên quan đến 

lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội  phòng, chống tệ nạn xã hội  phòng cháy và chữa 

cháy  phòng, chống bạo lực gia đình không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng 

quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực quản l  nhà nước có liên quan để xử phạt. 

Điề  2. Đối tượng áp dụng 
1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam  cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội  phòng, chống tệ nạn xã hội  

phòng cháy và chữa cháy  phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi lãnh thổ, vùng 

nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu 

biển mang cờ quốc tịch Việt Nam thì bị xử phạt theo quy định của Nghị định này và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan về xử phạt vi phạm hành chính. 

2. Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội  phòng, chống tệ nạn xã hội  phòng cháy và chữa cháy  

phòng, chống bạo lực gia đình và cá nhân, tổ chức có liên quan. 

3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên có quy định khác thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó. 

Điề  3. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậ  

q ả 
1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội  phòng, chống tệ nạn xã hội  phòng cháy và chữa cháy  phòng, chống bạo lực gia 

đình, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây: 

a) Phạt cảnh cáo  

b) Phạt tiền. 

2. Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội  phòng, chống tệ nạn xã hội  phòng cháy và 
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chữa cháy  phòng, chống bạo lực gia đình còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức 

xử phạt bổ sung sau đây: 

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ 

hoạt động có thời hạn  

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm 

hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính). 

3. Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật xử 

lý vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội  phòng, chống tệ nạn xã hội  phòng cháy và chữa cháy  

phòng, chống bạo lực gia đình còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục 

hậu quả sau đây: 

a) Buộc giảm khối lượng, số lượng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo định 

mức quy định  

b) Buộc di chuyển chất nguy hiểm về cháy, nổ do vi phạm hành chính gây ra đến 

kho, địa điểm theo quy định  

c) Buộc sắp xếp lại chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định  

d) Buộc thu h i, hủy bỏ giấy tờ, tài liệu, thông tin liên quan đến vi phạm hành 

chính; 

đ) Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu  

e) Các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Chương II Nghị định này. 

4. Việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài có thể là 

hình thức xử phạt chính hoặc hình thức xử phạt bổ sung. 

Điề   .   y định về mức phạt tiền 
1.  ức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với cá 

nhân là 30.000.000 đ ng, đối với tổ chức là 60.000.000 đ ng  mức phạt tiền tối đa trong 

lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội đối với cá nhân là 

40.000.000 đ ng, đối với tổ chức là 80.000.000 đ ng  mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực 

phòng cháy và chữa cháy đối với cá nhân là 50.000.000 đ ng, đối với tổ chức là 

100.000.000 đ ng. 

2.  ức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt được áp dụng 

đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi 

phạm, mức phạt tiền gấp 02 (hai) lần mức phạt tiền đối với cá nhân. 

Chương 2. 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN 

PHÁP KHẮC PHỤC HẬ    Ả 

MỤC  . VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ 

HỘI 

Điề   . Vi phạm q y định về trật tự công cộng 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với một 

trong những hành vi sau đây: 

a) Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân 

phẩm của người khác  

b) Gây mất trật tự ở rạp hát, rạp chiếu phim, nhà văn hóa, câu lạc bộ, nơi biểu diễn 

nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, lễ hội, triển lãm, hội chợ, trụ sở 

cơ quan, tổ chức, khu dân cư, trường học, bệnh viện, nhà ga, bến tàu, bến xe, trên đường 

phố, ở khu vực cửa khẩu, cảng hoặc ở nơi công cộng khác  

c) Thả rông động vật nuôi trong thành phố, thị xã hoặc nơi công cộng. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đ ng đến 1.000.000 đ ng đối với một trong những hành vi 

sau đây: 

a) Đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau  

b) Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền  

c) Say rượu, bia gây mất trật tự công cộng  
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d) Ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào phương tiện giao 

thông, vào người, đ  vật, tài sản của người khác  

đ) Tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng  

e) Để động vật nuôi gây thiệt hại tài sản cho người khác  

g) Thả diều, bóng bay, chơi máy bay, đĩa bay có điều khiển từ xa hoặc các vật bay 

khác ở khu vực sân bay, khu vực cấm  đốt và thả “đ n trời”  

h) Sách nhiễu, gây phiền hà cho người khác khi bốc vác, chuyên chở, giữ hành l  

ở các bến tàu, bến xe, sân bay, bến cảng, ga đường sắt và nơi công cộng khác. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 3.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Tàng trữ, cất giấu trong người, đ  vật, phương tiện giao thông các loại dao, búa, 

các loại công cụ, phương tiện khác thường dùng trong lao động, sinh hoạt hàng ngày 

nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, cố   gây thương tích cho người khác  

b) Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng  

c) Thuê hoặc lôi kéo người khác đánh nhau  

d) Gây rối trật tự tại phiên tòa, nơi thi hành án hoặc có hành vi khác gây trở ngại 

cho hoạt động xét xử, thi hành án  

đ) Gây rối trật tự tại nơi tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế  

e) Xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của người khác                  

g) Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, kích động người 

khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân  

h) Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức  

i) Tập trung đông người trái pháp luật tại nơi công cộng hoặc các địa điểm, khu 

vực cấm  

k) Tổ chức, tạo điều kiện cho người khác kết hôn với người nước ngoài trái với 

thuần phong mỹ tục hoặc trái với quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng tới an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội  

l) Viết, phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo làm ảnh 

hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân  

m) Tàng trữ, vận chuyển “đ n trời”. 

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ hoặc công cụ 

hỗ trợ  

b) Sản xuất, nhập khẩu, buôn bán "đ n trời". 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại 

Điểm g Khoản 2  Điểm a, l, m Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. 

6. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm k Khoản 3 

Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điề   . Vi phạm q y định về bảo đảm sự yên tĩnh ch ng 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với một 

trong những hành vi sau đây: 

a) Gây tiếng động lớn, làm  n ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong 

khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau  

b) Không thực hiện các quy định về giữ yên tĩnh của bệnh viện, nhà điều dưỡng, 

trường học hoặc ở những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung  

c) Bán hàng ăn, uống, hàng giải khát quá giờ quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 



538 

 

2. Phạt tiền từ 300.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với hành vi: Dùng loa phóng 

thanh, chiêng, trống, còi, k n hoặc các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng mà 

không được phép của các cơ quan có thẩm quyền. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại 

Khoản 2 Điều này. 

Điề   . Vi phạm q y định về giữ gìn vệ sinh chung 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với một 

trong những hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện các quy định về quét dọn rác, khai thông cống rãnh trong và 

xung quanh nhà ở, cơ quan, doanh nghiệp, doanh trại gây mất vệ sinh chung; 

b) Đổ nước hoặc để nước chảy ra khu tập thể, lòng đường, vỉa h , nhà ga, bến xe, 

trên các phương tiện giao thông nơi công cộng hoặc ở những nơi khác làm mất vệ sinh 

chung; 

c) Tiểu tiện, đại tiện ở đường phố, trên các lối đi chung ở khu công cộng và khu 

dân cư  

d) Để gia súc, gia cầm hoặc các loại động vật nuôi phóng uế ở nơi công cộng  

đ) Lấy, vận chuyển rác, chất thải bằng phương tiện giao thông thô sơ trong thành 

phố, thị xã để rơi vãi hoặc không đảm bảo vệ sinh  

e) Nuôi gia súc, gia cầm, động vật gây mất vệ sinh chung ở khu dân cư. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đ ng đến 2.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Đổ, ném chất thải, chất bẩn hoặc các chất khác làm hoen bẩn nhà ở, cơ quan, 

trụ sở làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh của người khác  

b) Tự   đốt rác, chất thải, chất độc hoặc các chất nguy hiểm khác ở khu vực dân 

cư, nơi công cộng  

c) Đổ rác, chất thải hoặc bất cứ vật gì khác vào hố ga, hệ thống thoát nước công 

cộng, trên vỉa h , lòng đường  

d) Để rác, chất thải, xác động vật hoặc bất cứ vật gì khác mà gây ô nhiễm ra nơi 

công cộng hoặc chỗ có vòi nước, giếng nước ăn, ao, đầm, h  mà thường ngày nhân dân 

sử dụng trong sinh hoạt làm mất vệ sinh. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với 

hành vi quy định tại Điểm b, c, d, đ, e Khoản 1 và Điểm b, d Khoản 2 Điều này  

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm a, c 

Khoản 2 Điều này. 

Điề   . Vi phạm q y định về đăng ký và q ản lý cư trú 
1. Phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với một trong những hành vi 

sau đây: 

a) Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về đăng k  thường 

trú, đăng k  tạm trú hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú  

b) Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, 

khai báo tạm vắng  

c) Không chấp hành việc kiểm tra hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú hoặc 

không xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú theo yêu cầu 

của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đ ng đến 2.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Tẩy, xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ 

tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú  

b) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về cư trú  
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c) Thuê, cho thuê sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực 

hiện hành vi trái quy định của pháp luật  

d) Sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện 

hành vi trái quy định của pháp luật  

đ) Cơ sở kinh doanh lưu trú không thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan 

công an theo quy định khi có người đến lưu trú  

e) Tổ chức kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, cưỡng bức người khác vi 

phạm pháp luật về cư trú. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 4.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Khai man, giả mạo h  sơ, giấy tờ để được đăng k  thường trú, tạm trú, cấp sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú  

b) Làm giả sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giả mạo điều kiện để được đăng k  thường 

trú; 

c) Sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giả  

d) Cho người khác đăng k  cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi hoặc trong thực tế 

người đăng k  cư trú không sinh sống tại chỗ ở đó  

đ) Cá nhân, chủ hộ gia đình cho người khác nhập hộ khẩu vào cùng một chỗ ở của 

mình nhưng không bảo đảm diện tích tối thiểu trên đầu người theo quy định  

e) K  hợp đ ng lao động không xác định thời hạn với người lao động không thuộc 

doanh nghiệp của mình để nhập hộ khẩu  

g) Sử dụng hợp đ ng lao động trái với quy định của pháp luật để nhập hộ khẩu  

h) Không khai báo tạm trú cho người nước ngoài thuê nhà để ở. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại 

Điểm a Khoản 2  Điểm a, b, c Khoản 3 Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thu h i sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú đối với 

hành vi quy định tại Điểm a Khoản 2  Điểm a Khoản 3 Điều này  

b) Buộc hủy bỏ thông tin, tài liệu sai sự thật đối với hành vi quy định tại Điểm b 

Khoản 2 Điều này  

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành 

chính quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều này  

d) Buộc hủy bỏ hợp đ ng lao động trái quy định của pháp luật để nhập hộ khẩu 

quy định tại Điểm e, g Khoản 3 Điều này. 

Điề  9. Vi phạm q y định về q ản lý, sử dụng chứng minh nhân dân 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 200.000 đ ng đối với một 

trong những hành vi sau đây: 

a) Không xuất trình chứng minh nhân dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có 

thẩm quyền  

b) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi chứng 

minh nhân dân; 

c) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thu h i, tạm giữ chứng minh 

nhân dân khi có yêu cầu của người có thẩm quyền. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đ ng đến 2.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Sử dụng chứng minh nhân dân của người khác để thực hiện hành vi trái quy 

định của pháp luật  

b) Tẩy xóa, sửa chữa chứng minh nhân dân  

c) Thuê, mượn hoặc cho người khác thuê, mượn chứng minh nhân dân để thực 

hiện hành vi trái quy định của pháp luật. 
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3. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 4.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Khai man, giả mạo h  sơ, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp 

chứng minh nhân dân; 

b) Làm giả chứng minh nhân dân  

c) Sử dụng chứng minh nhân dân giả. 

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đ ng đến 6.000.000 đ ng đối với hành vi thế chấp chứng 

minh nhân dân để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại 

Điểm b Khoản 2, Khoản 3 Điều này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thu h i chứng minh nhân dân đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2 

Điều này. 

Điề   0. Vi phạm q y định về q ản lý sử dụng vũ khí, vật liệ  nổ, công cụ hỗ 

trợ, pháo và đồ chơi ng y hiểm bị cấm 
1. Phạt tiền từ 500.000 đ ng đến 1.000.000 đ ng đối với một trong những hành vi 

sau đây: 

a) Không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời, đầy đủ quy định về kiểm tra 

định kỳ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được trang bị  

b) Vi phạm chế độ bảo quản các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  

c) Cho trẻ em sử dụng các loại đ  chơi nguy hiểm bị cấm  

d) Lưu hành các loại giấy phép về quản l , sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ và pháo hoa không còn giá trị sử dụng. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đ ng đến 2.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Không kê khai và đăng k  đầy đủ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

với cơ quan có thẩm quyền  

b) Sử dụng các loại pháo mà không được phép. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 4.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Hủy hoại, cố   làm hư hỏng, cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, 

cầm cố, thế chấp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  

b) Trao đổi, mua bán, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa, mượn, cho mượn, thuê, cho 

thuê, cầm cố, thế chấp, làm hỏng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về 

quản l , sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa  

c) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất các loại giấy 

phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về quản l , sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ và pháo hoa  

d) Sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái quy định nhưng chưa 

gây hậu quả  

đ) Sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép  

e) Giao vũ khí, công cụ hỗ trợ cho người không có đủ điều kiện, tiêu chuẩn sử 

dụng  

g) Không giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 10.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a)  ua, bán các loại phế liệu, phế phẩm là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  

b) Vi phạm các quy định an toàn về vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ  

c) Cưa hoặc tháo bom, mìn, đạn, lựu đạn, thủy lôi và các loại vũ khí khác để lấy 

thuốc nổ trái phép  
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d) Sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đ  chơi 

nguy hiểm  

đ) Làm mất vũ khí, công cụ hỗ trợ. 

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 20.000.000 đ ng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy 

phép; 

b) Sản xuất, sửa chữa các loại đ  chơi đã bị cấm  

c)  ua, bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy 

phép; 

d)  ua, bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí thể thao  

đ) Vận chuyển vũ khí, các chi tiết vũ khí quân dụng, phụ kiện nổ, công cụ hỗ trợ 

mà không có giấy phép hoặc có giấy phép nhưng không thực hiện đúng quy định trong 

giấy phép hoặc không có các loại giấy tờ khác theo quy định của pháp luật  

e) Bán vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) 

cho các đơn vị chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy 

phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) 

hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 40.000.000 đ ng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Sản xuất, chế tạo, sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn trái 

phép; 

b)  ang vào hoặc mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trái phép vũ khí, súng săn, 

công cụ hỗ trợ, các loại pháo, đ  chơi nguy hiểm. 

7. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản l  vật liệu nổ công nghiệp 

thì bị xử l  theo Nghị định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có 

liên quan đến quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, 

quản l  vật liệu nổ công nghiệp. 

8. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại 

Điểm c Khoản 1  Điểm b Khoản 2  Điểm d, đ, g Khoản 3  Điểm a, c, d Khoản 4  Khoản 

5  Khoản 6 Điều này  

b) Tước quyền sử dụng giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong thời hạn từ 

03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều này  

c) Tước quyền sử dụng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về 

quản l , sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa trong thời hạn từ 09 

tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a, b, d Khoản 3  Điểm b Khoản 4 

Điều này. 

9. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thu h i, hủy bỏ giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về quản l , sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa đối với hành vi quy định tại Điểm b 

Khoản 3 Điều này. 

Điề    . Vi phạm các q y định về q ản lý ngành, nghề kinh doanh có điề  

kiện về an ninh, trật tự 
1. Phạt tiền từ 500.000 đ ng đến 1.000.000 đ ng đối với một trong những hành vi 

sau đây: 

a) Sử dụng người không có đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào làm việc trong các cơ sở 

kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự  

b) Không xuất trình giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự khi có yêu 

cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền  

c) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất giấy chứng 

nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự  
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d) Không thực hiện đầy đủ các quy định về quản l  an ninh, trật tự đối với ngành 

nghề kinh doanh có điều kiện. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Kinh doanh không đúng ngành, nghề, địa điểm ghi trong giấy chứng nhận đủ 

điều kiện về an ninh, trật tự  

b) Thay đổi người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người 

đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh mà không có văn bản thông báo với cơ quan 

có thẩm quyền  

c) Cho mượn, cho thuê, mua, bán giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 

để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật  

d) Nhận cầm cố tài sản mà theo quy định tài sản đó phải có giấy tờ sở hữu nhưng 

không có các loại giấy tờ đó  

đ) Nhận cầm cố tài sản nhưng không có hợp đ ng theo quy định  

e) Cầm cố tài sản thuộc sở hữu của người khác mà không có giấy ủy quyền hợp lệ 

của người đó cho người mang tài sản đi cầm cố  

g) Bảo quản tài sản cầm cố không đúng nơi đăng k  với Cơ quan có thẩm quyền  

h) Hoạt động kinh doanh vũ trường, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người 

nước ngoài, casino nhưng không có bảo vệ là nhân viên của công ty kinh doanh dịch vụ 

bảo vệ theo quy định  

i) Bán hoặc cho thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho những đối 

tượng không có giấy phép sử dụng loại thiết bị trên của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 15.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có 

giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự  

b) Sửa chữa, tẩy xóa giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự  

c) Không duy trì đúng và đầy đủ các điều kiện về an ninh, trật tự trong quá trình 

hoạt động kinh doanh  

d) Cho vay tiền có cầm cố tài sản, nhưng lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất 

cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay. 

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 30.000.000 đ ng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Sử dụng cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự để tổ 

chức hoạt động tệ nạn xã hội hoặc các hành vi vi phạm pháp luật  

b) Cầm cố tài sản do trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt hoặc do người khác phạm tội 

mà có. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều 

kiện về an ninh, trật tự trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định 

tại Điểm a, c Khoản 2  Điểm d Khoản 3 Điều này  

b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều 

kiện về an ninh, trật tự trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi quy định 

tại Khoản 4 Điều này. 

6. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2, Khoản 

3 và Khoản 4 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt 

trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điề   2. Vi phạm các q y định về q ản lý và sử dụng con dấ  
1. Phạt tiền từ 500.000 đ ng đến 1.000.000 đ ng đối với một trong những hành vi 

sau đây: 

a) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất hoặc hư hỏng 

giấy chứng nhận đã đăng k  mẫu dấu  
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b) Không đăng k  lại mẫu dấu với cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 3.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Khắc các loại con dấu mà không có giấy phép khắc dấu hoặc các giấy tờ khác 

theo quy định  

b) Sử dụng con dấu chưa đăng k  lưu chiểu mẫu dấu hoặc chưa có giấy chứng 

nhận đã đăng k  mẫu dấu  

c) Tự   mang con dấu ra khỏi cơ quan, đơn vị mà không được phép của cấp có 

thẩm quyền  

d) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất con dấu đang sử 

dụng  

đ) Không đổi lại con dấu khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc đổi tên 

cơ quan, tổ chức dùng dấu hoặc đổi tên cơ quan cấp trên hoặc thay đổi về trụ sở cơ quan, 

tổ chức có liên quan đến mẫu dấu  

e) Không khắc lại con dấu theo mẫu quy định  

g) Không nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đã đăng k  mẫu dấu khi quyết định 

của cấp có thẩm quyền có hiệu lực về việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, kết thúc 

nhiệm vụ, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc chấm dứt hoạt động của cơ quan, tổ chức 

hoặc tạm đình chỉ sử dụng con dấu  

h) Không thông báo mẫu dấu với các cơ quan có thẩm quyền trước khi sử dụng  

i) Không xuất trình con dấu và giấy chứng nhận đã đăng k  mẫu dấu khi có yêu 

cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Không nộp lại con dấu, giấy chứng nhận đã đăng k  mẫu dấu hoặc không nộp 

con dấu theo đúng thời hạn khi có quyết định thu h i của cơ quan có thẩm quyền  

b) Đóng dấu vào văn bản, giấy tờ chưa có chữ k  của người có thẩm quyền hoặc 

chữ k  của người không có thẩm quyền  

c)  ượn, cho mượn con dấu, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức khác để hoạt 

động  

d) Sản xuất con dấu pháp nhân không đúng thủ tục theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 10.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a)  ang con dấu vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không có 

giấy phép hoặc không có giấy chứng nhận đã đăng k  mẫu dấu  

b) Sử dụng trái phép con dấu mang từ nước ngoài vào Việt Nam  

c) Làm giả h  sơ để làm thêm con dấu của cơ quan, tổ chức  

d) Khắc dấu giả hoặc sử dụng con dấu giả. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại 

Điểm a Khoản 2  Điểm d Khoản 3  Điểm c, d Khoản 4 Điều này  

b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 03 tháng 

đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 2  Điểm d Khoản 3 Điều này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thu h i con dấu đối với hành vi quy định tại Điểm b, đ, e Khoản 2  Điểm 

c Khoản 3  Điểm c, d Khoản 4 Điều này  

b) Buộc thu h i con dấu, giấy chứng nhận đã đăng k  mẫu dấu đối với hành vi 

quy định tại Điểm g Khoản 2  Điểm a Khoản 3 Điều này  

c) Buộc hủy bỏ văn bản, giấy tờ đóng dấu sai quy định đối với hành vi quy định 

tại Điểm b Khoản 3 Điều này. 
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7. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 3 và 

Khoản 4 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục 

xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điề   3. Vi phạm các q y định về q ản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo 

vệ 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với một 

trong những hành vi sau đây: 

a) Nhân viên bảo vệ không mặc trang phục, không đeo biển hiệu hoặc sử dụng 

biển hiệu trái quy định khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ  

b) Không có giấy chứng nhận nhân viên bảo vệ do giám đốc doanh nghiệp cấp. 

2. Phạt tiền từ 200.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với một trong những hành vi 

sau đây: 

a) Không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về nơi đặt trụ sở hoặc mục tiêu 

bảo vệ, thời gian bắt đầu hoạt động của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện  

không báo cáo định kỳ hoặc không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc 

mất giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự  

b) Không xuất trình được giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh 

doanh dịch vụ bảo vệ khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền  

c) Sử dụng nhân viên dịch vụ bảo vệ chưa qua đào tạo hoặc chưa được cấp chứng 

chỉ nghiệp vụ bảo vệ  

d) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc đào tạo, sát hạch nhân viên 

dịch vụ bảo vệ. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài dịch vụ 

bảo vệ, trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều này  

b) Không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi người đứng đầu 

doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện  

c) Không thực hiện việc cấp giấy chứng nhận nhân viên bảo vệ hoặc biển hiệu cho 

nhân viên bảo vệ  

d) Tuyển dụng nhân viên dịch vụ bảo vệ không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn 

theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 10.000.000 đ ng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà không có giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, 

trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ  

b) Trang bị các trang phục, biển hiệu, cấp hiệu, mũ cho nhân viên dịch vụ bảo vệ 

trái quy định  

c) Hoạt động điều tra, thám tử tư dưới mọi hình thức  

d) Cho người khác mượn tên tổ chức, cá nhân để thành lập doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ bảo vệ  

đ) Thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ để cho người khác kinh 

doanh; 

e) Đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên dịch vụ bảo vệ mà 

không được phép, không thuộc thẩm quyền  

g) Hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ nhưng không k  hợp đ ng với cá nhân, tổ 

chức thuê dịch vụ bảo vệ  

h) Thuê dịch vụ bảo vệ nhưng yêu cầu nhân viên dịch vụ bảo vệ sử dụng vũ lực 

hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của cá 

nhân, tổ chức  

i) Thuê dịch vụ bảo vệ nhằm mục đích đe dọa, cản trở hoặc gây khó khăn cho hoạt 

động bình thường, hợp pháp của cá nhân, tổ chức. 



545 

 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tước quyền sử dụng giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh 

doanh dịch vụ bảo vệ từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm c 

Khoản 2 Điều này  

b) Tước quyền sử dụng giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh 

doanh dịch vụ bảo vệ từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a 

Khoản 3  Điểm c, g Khoản 4 Điều này  

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại 

Điểm b Khoản 4 Điều này. 

6. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 3 và 

Khoản 4 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục 

xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điề    . Vi phạm các q y định về tố tụng hình sự, thi hành án hình sự, thi 

hành các biện pháp xử lý hành chính 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với hành vi 

không thực hiện nghĩa vụ của người bị áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đ ng đến 1.000.000 đ ng đối với hành vi vi phạm quy 

định về việc chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn  đưa vào trường giáo 

dưỡng  đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc  đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đ ng đến 2.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Vi phạm các quy định về việc chấp hành biện pháp ngăn chặn: bắt, tạm giữ, tạm 

giam, bảo lãnh, cấm đi khỏi nơi cư trú, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm hoặc có 

các hành vi vi phạm các biện pháp ngăn chặn khác theo quy định của pháp luật  

b) Vi phạm nghĩa vụ của người tham gia tố tụng: không cung cấp tài liệu, vật 

chứng theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan và người tiến hành tố tụng, không thực hiện 

nghĩa vụ của người làm chứng, người phiên dịch, người bào chữa, người có quyền và lợi 

ích liên quan đến vụ án  vi phạm các quy định về việc chấp hành các quy định về bảo 

quản vật chứng, niêm phong, kê biên tài sản hoặc có các hành vi vi phạm khác theo quy 

định của pháp luật  

c) Vi phạm quy định về việc chấp hành biện pháp tạm giữ, tạm giam  vi phạm các 

quy định về thi hành hình phạt tiền, hình phạt tịch thu tài sản. 

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đến 3.000.000 đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Người được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù đi khỏi nơi cư trú mà không 

được sự đ ng   của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc không có mặt tại nơi chấp hành án, cơ 

quan thi hành án hình sự nơi cư trú sau khi hết thời hạn hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án 

phạt tù  

b) Người bị kết án phạt tù đang được tại ngoại có quyết định thi hành án mà 

không có mặt tại cơ quan thi hành án theo thời hạn quy định  

c) Người bị phạt tù cho hưởng án treo, người bị án phạt cải tạo không giam giữ mà 

không thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án theo quy định  không có mặt theo yêu 

cầu của cơ quan thi hành án hình sự, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo 

dục mà không có l  do chính đáng hoặc đi khỏi nơi cư trú mà không được sự đ ng   của 

Ủy ban nhân dân cấp xã  

d) Người bị án phạt quản chế không thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án 

theo quy định  không có mặt theo yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự, Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi quản chế mà không có l  do chính đáng  đi khỏi nơi quản chế mà không 

được sự đ ng   của người có thẩm quyền hoặc đi khỏi nơi quản chế quá thời hạn cho 

phép mà không có l  do chính đáng  

đ) Người bị án phạt cấm cư trú mà cư trú ở những nơi đã bị cấm cư trú hoặc 

không có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú  
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e) Người bị án phạt tước một số quyền công dân không thực hiện nghĩa vụ của 

người chấp hành án theo quy định  

g) Người bị án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định không thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án theo quy định. 

Điề    . Vi phạm q y định về gây thiệt hại đến tài sản của người khác 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đ ng đến 2.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Trộm cắp tài sản  

b) Công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác  

c) Dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản của người khác  

d) Sử dụng trái phép tài sản của người khác. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Hủy hoại hoặc cố   làm hư hỏng tài sản của người khác  

b) Gây mất mát, hư hỏng hoặc làm thiệt hại tài sản của Nhà nước được giao trực 

tiếp quản l   

c) Dùng thủ đoạn hoặc tạo ra hoàn cảnh để buộc người khác đưa tiền, tài sản  

d) Gian lận hoặc lừa đảo trong việc môi giới, hướng dẫn giới thiệu dịch vụ mua, 

bán nhà, đất hoặc các tài sản khác  

đ)  ua, bán, cất giữ hoặc sử dụng tài sản của người khác mà biết rõ tài sản đó do 

vi phạm pháp luật mà có  

e) Chiếm giữ trái phép tài sản của người khác. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại 

Điểm a, b, c Khoản 1  Điểm c, đ, e Khoản 2 Điều này. 

4. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và 

Khoản 2 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục 

xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điề    . Vi phạm q y định về bảo vệ các công trình công cộng, công trình an 

ninh, trật tự 
1. Phạt tiền từ 500.000 đ ng đến 1.000.000 đ ng đối với hành vi tự   xê dịch các 

loại biển báo, biển chỉ dẫn, biển hiệu của cơ quan, tổ chức. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đ ng đến 2.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Tự   xê dịch, tháo dỡ cột dây điện thoại, điện tín, cột đ n, hàng rào của các cơ 

quan nhà nước hoặc các công trình công cộng khác  

b) Tháo dỡ, phá hủy hoặc làm bất cứ việc gì khác gây hư hại đến các loại biển 

báo, biển chỉ dẫn, biển hiệu của cơ quan, tổ chức. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại 

Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và 

Khoản 2 Điều này. 

5. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2 Điều 

này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điề    . Vi phạm các q y định về x ất cảnh, nhập cảnh, q á cảnh, cư trú và 

đi lại 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với người 

nước ngoài đi lại trên lãnh thổ Việt Nam mà không mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ khác 

có giá trị thay hộ chiếu. 
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2. Phạt tiền từ 500.000 đ ng đến 2.000.000 đ ng đối với một trong những hành vi 

sau đây: 

a) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất, hư hỏng hộ 

chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực Việt Nam, thẻ tạm trú, thẻ 

thường trú  

b) Tẩy, xóa, sửa chữa hoặc làm sai lệch hình thức, nội dung ghi trong hộ chiếu 

hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực, thẻ tạm trú và thẻ thường trú  

c) Khai không đúng sự thật để được cấp hộ chiếu, giấy tờ khác có giá trị thay hộ 

chiếu, thị thực Việt Nam, thẻ tạm trú, thẻ thường trú hoặc giấy tờ có giá trị nhập cảnh, 

xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam  

d) Người nước ngoài đi vào khu vực cấm, khu vực nhà nước quy định cần có giấy 

phép mà không có giấy phép hoặc đi lại quá phạm vi, thời hạn được phép  

đ) Không xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy 

tờ có liên quan đến xuất nhập cảnh khi nhà chức trách Việt Nam yêu cầu  không chấp 

hành các yêu cầu khác của nhà chức trách Việt Nam về kiểm tra người, hành l   

e) Người nước ngoài không khai báo tạm trú theo quy định hoặc sử dụng chứng 

nhận tạm trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 15 ngày trở xuống 

mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép; 

g) Cho người nước ngoài nghỉ qua đêm nhưng không khai báo tạm trú, không 

hướng dẫn người nước ngoài khai báo tạm trú theo quy định hoặc không thực hiện đúng 

các quy định khác của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy 

định  

b) Trốn hoặc tổ chức, giúp đỡ người khác trốn vào các phương tiện nhập cảnh, 

xuất cảnh nhằm mục đích vào Việt Nam hoặc ra nước ngoài  

c) Cho người khác sử dụng hộ chiếu, giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để thực hiện 

hành vi trái quy định của pháp luật  

d) Sử dụng hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu của người khác 

để nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh  

đ) Người nước ngoài không khai báo tạm trú theo quy định hoặc sử dụng chứng 

nhận tạm trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 16 ngày trở lên mà 

không được cơ quan có thẩm quyền cho phép  

e) Người nước ngoài đã được cấp thẻ thường trú mà thay đổi địa chỉ nhưng không 

khai báo để thực hiện việc cấp đổi lại. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 10.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Chủ phương tiện, người điều khiển các loại phương tiện chuyên chở người nhập 

cảnh, xuất cảnh Việt Nam trái phép; 

b) Sử dụng hộ chiếu giả, giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu giả, thị thực giả, thẻ tạm 

trú giả, thẻ thường trú giả, dấu kiểm chứng giả để xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú. 

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đ ng đến 25.000.000 đ ng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác đi nước ngoài, ở lại 

nước ngoài, vào Việt Nam, ở lại Việt Nam hoặc qua lại biên giới quốc gia trái phép  

b) Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam 

mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam  

c) Cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bảo lãnh hoặc làm thủ tục cho người nước ngoài 

nhập cảnh Việt Nam, xin cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú, giấy tờ có giá trị 

nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định 

của pháp luật hoặc khai không đúng sự thật khi bảo lãnh, mời hoặc làm thủ tục cho người 
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nước ngoài nhập cảnh, xin cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú, giấy tờ có giá trị 

nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam  

d) Người nước ngoài nhập cảnh hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã 

đề nghị xin cấp thẻ tạm trú, thẻ thường trú. 

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 40.000.000 đ ng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Giả mạo h  sơ, giấy tờ để được cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay 

hộ chiếu, thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú  

b) Làm giả hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực, thẻ tạm 

trú, thẻ thường trú hoặc dấu kiểm chứng  

c) Trốn vào đại sứ quán, lãnh sự quán hoặc trụ sở cơ quan, tổ chức quốc tế đóng 

tại Việt Nam  

d) Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có 

thẩm quyền  

đ) Tổ chức, đưa dẫn hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam 

trái phép. 

7. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại 

Điểm b Khoản 2  Điểm c, d Khoản 3  Điểm a Khoản 4  Điểm a, b Khoản 6 Điều này. 

8. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thu h i hộ chiếu, giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực, thẻ tạm 

trú, thẻ thường trú hoặc dấu kiểm chứng đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2  

Điểm d, đ Khoản 3  Điểm b Khoản 4  Điểm a, b Khoản 6 Điều này  

b) Buộc hủy bỏ thông tin, tài liệu sai sự thật đối với hành vi quy định tại Điểm c 

Khoản 2  Điểm c Khoản 5 Điều này. 

9. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 

5 và Khoản 6 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt 

trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điề    . Vi phạm q y định về bảo vệ bí mật nhà nước 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đ ng đến 3.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) In ấn, sao chụp tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật không đúng quy định  

b) Phổ biến, nghiên cứu thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước không theo đúng 

quy định  

c) Không thực hiện đúng quy định về vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật mang bí 

mật nhà nước  

d) Tiêu hủy các tài liệu, vật mang bí mật nhà nước không đúng quy định  

đ) Vào khu vực cấm, địa điểm cấm, nơi bảo quản, lưu giữ, nơi tiến hành các hoạt 

động có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước mà không được phép  

e) Quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đ  ở khu vực cấm. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 10.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, công 

dân ở trong nước và nước ngoài không đúng theo quy định  

b)  ang tài liệu, vật mang bí mật nhà nước ra nước ngoài mà không được phép 

của cơ quan và người có thẩm quyền  

c) Quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đ  ở khu vực cấm liên quan đến quốc phòng, an 

ninh. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại 

Điểm c Khoản 2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
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a) Buộc thu h i tài liệu, thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước đối với hành vi 

quy định tại Điểm a, b, e Khoản 1  Khoản 2 Điều này  

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm d 

Khoản 1 Điều này. 

Điề   9. Vi phạm q y định của pháp l ật về q ản lý, sử dụng trang phục, cấp 

hiệ , phù hiệ , số hiệ  dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân 
1. Phạt tiền từ 500.000 đ ng đến 1.500.000 đ ng đối với hành vi tàng trữ, sử dụng 

trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 10.000.000 đ ng đối với hành vi mua, bán 

hoặc đổi trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 30.000.000 đ ng đối với hành vi sản xuất trái 

phép hoặc làm giả trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại 

Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều này. 

5. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2 và 

Khoản 3 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục 

xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điề  20. Hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của 

người thi hành công vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ 
1. Phạt tiền từ 500.000 đ ng đến 1.000.000 đ ng đối với hành vi môi giới, tiếp 

tay, chỉ dẫn cho cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát 

của người thi hành công vụ. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 3.000.000 đ ng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người 

thi hành công vụ  

b) Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi 

hành công vụ  

c) Xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh 

tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ  

b) Gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành 

công vụ  

c) Đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác cho người thi hành công vụ để trốn 

tránh việc xử l  vi phạm hành chính. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu số tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác đối với hành vi quy định tại 

Điểm c Khoản 3 Điều này. 

MỤC 2. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

Điề  2 . Vi phạm các q y định về phòng, chống và kiểm soát ma túy 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đ ng đến 1.000.000 đ ng đối với hành 

vi sử dụng trái phép chất ma túy. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đ ng đến 2.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Tàng trữ, vận chuyển hoặc chiếm đoạt chất ma túy trái phép  

b) Tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản 

xuất trái phép chất ma túy; 

c) Sản xuất, mua, bán những dụng cụ sử dụng chất ma túy trái quy định của pháp 

luật. 



550 

 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với hành vi tr ng các loại 

cây thuốc phiện, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 10.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Người chủ hoặc người có trách nhiệm quản l  nhà hàng, cơ sở cho thuê lưu trú, 

câu lạc bộ, các phương tiện giao thông và các nơi khác để cho người khác lợi dụng sử 

dụng chất ma túy trong khu vực, phương tiện mình quản l   

b)  ôi giới, giúp đỡ, tạo điều kiện hoặc bằng các hình thức khác giúp cho người 

khác sử dụng trái phép chất ma túy  

c) Chuyển chất ma túy, chất hướng thần hoặc các chất ma túy khác cho người 

không được phép cất giữ, sử dụng. 

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 40.000.000 đ ng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Cung cấp trái pháp luật địa điểm, phương tiện cho người khác sử dụng trái phép 

chất ma túy  

b) Vi phạm các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh 

các chất có chứa chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất ma túy  

c) Vi phạm các quy định về nghiên cứu, giám định, sản xuất, bảo quản chất ma 

túy, tiền chất ma túy  

d) Vi phạm các quy định về giao nhận, tàng trữ, vận chuyển chất ma túy, tiền chất 

ma túy; 

đ) Vi phạm các quy định về phân phối, mua bán, sử dụng, trao đổi chất ma túy, 

tiền chất ma túy  

e) Vi phạm các quy định về quản l , kiểm soát, lưu giữ chất ma túy, tiền chất tại 

các khu vực cửa khẩu, biên giới, trên biển. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại 

Khoản 1, 2, 3, 4 và Khoản 5 Điều này. 

7. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 

và Khoản 5 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt 

trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điề  22. Hành vi m a dâm 
1. Phạt tiền từ 500.000 đ ng đến 1.000.000 đ ng đối với hành vi mua dâm. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng trong trường hợp mua dâm 

nhiều người cùng một lúc. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 10.000.000 đ ng đối với hành vi lôi kéo hoặc 

ép buộc người khác cùng mua dâm. 

Điề  23. Hành vi bán dâm 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với hành vi 

bán dâm. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đ ng đến 500.000 đ ng trong trường hợp bán dâm cho 

nhiều người cùng một lúc. 

3. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và 

Khoản 2 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục 

xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điề  2 . Hành vi khác có liên q an đến m a dâm, bán dâm 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đ ng đến 2.000.000 đ ng đối với hành vi cung cấp địa 

điểm cho hoạt động mua dâm, bán dâm. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Dẫn dắt, dụ dỗ hoạt động mua dâm, bán dâm  

b) Che giấu, bảo kê cho các hành vi mua dâm, bán dâm. 
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3. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 10.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Lôi kéo, ép buộc hoặc cưỡng bức người khác bán dâm  

b) Dùng các thủ đoạn khống chế, đe dọa người mua dâm, bán dâm để đòi tiền, 

cưỡng đoạt tài sản. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đ ng đến 20.000.000 đ ng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Lợi dụng uy tín để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm  

b) Đe dọa dùng vũ lực để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm  

c)  ôi giới mua dâm, bán dâm nhưng không thường xuyên  

d) Góp vốn để sử dụng vào mục đích hoạt động mua dâm, bán dâm. 

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 30.000.000 đ ng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm  

b) Dùng vũ lực để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu số tiền do vi phạm hành chính mà có đối với hành vi quy định tại 

Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều này  

b) Tịch thu số tiền góp vốn để sử dụng vào mục đích hoạt động mua dâm, bán 

dâm đối với hành vi quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều này. 

Điề  2 . Hành vi lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động m a dâm, bán 

dâm 
1. Phạt tiền từ 15.000.000 đ ng đến 20.000.000 đ ng đối với người đứng đầu cơ 

sở kinh doanh dịch vụ do thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hoạt động mua dâm, bán 

dâm ở cơ sở do mình quản l . 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đ ng đến 30.000.000 đ ng đối với hành vi sử dụng việc 

mua dâm, bán dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 

tháng đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

Điề  2 . Hành vi đánh bạc trái phép 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với hành vi 

mua các số lô, số đề. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đ ng đến 2.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi đánh bạc sau đây: 

a) Đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú 

lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế hoặc các hình thức khác mà được, thua bằng 

tiền, hiện vật  

b) Đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép  

c) Cá cược bằng tiền hoặc dưới các hình thức khác trong hoạt động thi đấu thể 

thao, vui chơi giải trí, các hoạt động khác  

d) Bán bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Nhận gửi tiền, cầm đ , cho vay tại sòng bạc, nơi đánh bạc khác  

b) Che giấu việc đánh bạc trái phép. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 10.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi tổ chức đánh bạc sau đây: 

a) Rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép  

b) Dùng nhà, chỗ ở của mình hoặc phương tiện, địa điểm khác để chứa bạc  

c) Đặt máy đánh bạc, trò chơi điện tử trái phép  

d) Tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép. 
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5. Phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 20.000.000 đ ng đối với một trong những 

hành vi tổ chức đánh đề sau đây: 

a) Làm chủ lô, đề  

b) Tổ chức sản xuất, phát hành bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề  

c) Tổ chức mạng lưới bán số lô, số đề  

d) Tổ chức cá cược trong hoạt động thi đấu thể dục thể thao, vui chơi giải trí hoặc 

dưới các hoạt động khác để đánh bạc, ăn tiền. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tịch thu tiền do vi phạm 

hành chính mà có đối với hành vi quy định tại Khoản 1  Khoản 2  Điểm a Khoản 3  Điểm 

b, c, d Khoản 4 và Khoản 5 Điều này. 

7. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 

và Khoản 5 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt 

trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

MỤC 3. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

Điề  2 . Vi phạm q y định trong việc ban hành, phổ biến và tổ chức thực 

hiện q y định, nội q y về phòng cháy và chữa cháy 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với một 

trong những hành vi sau đây: 

a) Chấp hành không đầy đủ nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền  

b) Làm mất tác dụng hoặc để nội quy, tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn 

về phòng cháy và chữa cháy cũ mờ, không nhìn rõ chữ, k  hiệu chỉ dẫn  

c) Trang bị nội quy, tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy và 

chữa cháy không đúng quy cách. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với một trong những hành vi 

sau đây: 

a) Không bố trí, niêm yết tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng 

cháy và chữa cháy  

b) Không chấp hành nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền  

c) Không phổ biến nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy cho những 

người trong phạm vi quản l  của mình  

d) Ban hành các nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy không đầy đủ nội 

dung hoặc không phù hợp với tính chất nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở. 

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đ ng đến 2.000.000 đ ng đối với hành vi không bố trí, 

niêm yết nội quy về phòng cháy và chữa cháy. 

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với hành vi không có hoặc 

có quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy nhưng trái với các văn bản quy phạm 

pháp luật của Nhà nước. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 

1 Điều này. 

Điề  2 . Vi phạm q y định về kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với hành vi 

không xuất trình h  sơ, tài liệu phục vụ cho kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với một trong những hành vi 

sau đây: 

a) Thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn các yêu cầu về phòng cháy 

và chữa cháy đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản  

b) Không cử người có trách nhiệm tham gia đoàn kiểm tra an toàn phòng cháy và 

chữa cháy  
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c) Không tự tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Không tổ chức thực hiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy và chữa 

cháy của cơ quan có thẩm quyền  

b) Không thực hiện các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy đã được cơ quan có 

thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 15.000.000 đ ng đối với hành vi sau khi cơ sở 

được thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, trước khi đưa cơ sở vào 

hoạt động người đứng đầu cơ sở không có văn bản thông báo và k  cam kết cơ sở đã đáp 

ứng đủ các yêu cầu và duy trì các điều kiện về đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy trong quá trình sử dụng nhà, công trình và hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy 

định. 

5. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2, 3 và 

Khoản 4 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục 

xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điề  29. Vi phạm về hồ sơ q ản lý công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với một 

trong những hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện việc báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy  

b) Không đủ tài liệu trong h  sơ quản l , theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa 

cháy; 

c) Không cập nhật những thông tin thay đổi liên quan đến công tác phòng cháy và 

chữa cháy trong h  sơ quản l , theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với hành vi không lập h  

sơ quản l , theo dõi phòng cháy và chữa cháy. 

3. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và 

Khoản 2 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục 

xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điề  30. Vi phạm q y định về phòng cháy và chữa cháy trong q ản lý, bảo 

q ản và sử dụng chất, hàng ng y hiểm về cháy, nổ 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với hành vi 

không có sổ sách, h  sơ theo dõi, quản l  chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đ ng đến 3.000.000 đ ng đối với hành vi bảo quản, bố 

trí, sắp xếp chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ vượt quá số lượng, khối lượng hoặc sắp xếp 

không đúng khoảng cách, không theo từng nhóm chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo 

quy định. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với hành vi sử dụng thiết 

bị, phương tiện chứa, đựng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ không có giấy chứng nhận 

kiểm định hoặc không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo 

quy định. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đ ng đến 25.000.000 đ ng đối với hành vi tàng trữ trái 

phép chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. 

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng đối với hành vi sử dụng trái 

phép chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đối với hành vi quy định tại Khoản 4, 

Khoản 5 Điều này. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc bảo quản, bố trí, sắp xếp, giảm số lượng, khối lượng chất, hàng nguy 

hiểm về cháy, nổ theo quy định đối với hành vi quy định tại Khoản 2 Điều này  
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b) Buộc di chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đến kho, địa điểm theo quy 

định đối với hành vi quy định tại Khoản 3 Điều này. 

8. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2, 3, 4 và 

Khoản 5 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục 

xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điề  3 . Vi phạm q y định về phòng cháy và chữa cháy trong sản x ất, kinh 

doanh chất, hàng ng y hiểm về cháy, nổ 
1. Phạt tiền từ 200.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với một trong những hành vi 

sau đây: 

a) Không có biện pháp, phương tiện ngăn ngừa tích tụ tĩnh điện theo quy định  

b) Không có biện pháp thông gió tự nhiên hoặc không có thiết bị thông gió cưỡng 

bức theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 8.000.000 đ ng đến 15.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Không lắp đặt các thiết bị phát hiện và xử l  rò rỉ của các chất, hàng nguy hiểm 

về cháy, nổ ra môi trường xung quanh; 

b) Không có phương án hoặc thiết bị xử l  sự cố bục, vỡ bể chứa, thiết bị, đường 

ống chứa, đựng, dẫn dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ và các chất lỏng dễ cháy khác. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đ ng đến 25.000.000 đ ng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Sản xuất, kinh doanh, san, chiết, nạp chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ mà 

không có giấy phép  

b) San, chiết, nạp chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ không đúng nơi quy định 

hoặc san, chiết, nạp chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ sang các thiết bị chứa không đúng 

chủng loại, không phù hợp với chất, hàng nguy hiểm cháy nổ. 

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 40.000.000 đ ng đối với hành vi sản xuất, 

kinh doanh chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ thuộc danh mục cấm kinh doanh. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đối với hành vi quy định tại Khoản 3, 

Khoản 4 Điều này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định 

đối với hành vi quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều này. 

7. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 

Khoản 4 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục 

xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điề  32. Vi phạm q y định trong vận ch yển chất, hàng ng y hiểm về cháy, 

nổ 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với một 

trong những hành vi sau đây: 

a) Làm hư hỏng giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ  

b) Không mang theo giấy phép vận chuyển khi vận chuyển chất, hàng nguy hiểm 

về cháy, nổ  

c) Không bóc, gỡ biểu trưng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ gắn trên phương 

tiện vận chuyển khi chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đã được di chuyển khỏi phương 

tiện vận chuyển  

d) Làm mất giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ nhưng đã 

thông báo kịp thời với cơ quan có thẩm quyền. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đ ng đến 2.000.000 đ ng đối với hành vi sắp xếp chất, 

hàng nguy hiểm về cháy, nổ trên phương tiện vận chuyển không đúng theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 
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a) Không duy trì đầy đủ các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy khi sử 

dụng phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trong 

thời gian vận chuyển  

b) Vận chuyển hàng hóa khác cùng với chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trên 

cùng một phương tiện vận chuyển mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền  

c) Chở người không có nhiệm vụ trên phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy 

hiểm về cháy, nổ. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 10.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ vượt quá số lượng, khối lượng, 

chủng loại quy định trong giấy phép  

b) Không niêm yết biểu trưng vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trên 

phương tiện vận chuyển  

c) Không chấp hành các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy hoặc 

không tuân theo sự hướng dẫn của người điều hành có thẩm quyền khi bốc, dỡ, bơm, 

chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi phương tiện vận chuyển theo quy định  

d) Bốc, dỡ, bơm, chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ tại địa điểm không bảo 

đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy  

đ) Bốc, dỡ, bơm, chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đang trên đường vận 

chuyển sang phương tiện khác khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền  

e) Làm mất giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ nhưng không 

thông báo cho cơ quan có thẩm quyền. 

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 15.000.000 đ ng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ mà không có giấy phép vận 

chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ  

b) Làm giả hoặc sử dụng giấy phép giả để vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về 

cháy, nổ  

c) Chữa, tẩy xóa giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đối với hành vi quy định tại Điểm b 

Khoản 1  Điểm a, b Khoản 5 Điều này. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc sắp xếp lại chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định đối với hành 

vi quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này  

b) Buộc giảm số lượng, khối lượng, chủng loại chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ 

theo quy định đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này  

c) Buộc di chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đến kho, địa điểm theo quy 

định đối với hành vi quy định tại Điểm a, b Khoản 5 Điều này  

d) Buộc thu h i giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đối với 

hành vi quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều này. 

8. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2, 3, 4 và 

Khoản 5 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục 

xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điề  33. Vi phạm q y định về phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng ng ồn 

lửa, ng ồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với hành vi 

sử dụng diêm, bật lửa, điện thoại di động ở những nơi có quy định cấm. 

2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với hành vi 

sử dụng ngu n lửa, ngu n nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt mà không đảm bảo 

khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 



556 

 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Sử dụng ngu n lửa, các thiết bị điện tử hoặc các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh 

nhiệt khác ở những nơi có quy định cấm  

b) Hàn, cắt kim loại mà không có biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy và 

chữa cháy theo quy định. 

4. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2 và 

Khoản 3 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục 

xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điề  3 . Vi phạm q y định về phòng cháy và chữa cháy trong thiết kế, lắp 

đặt, q ản lý, sử dụng điện 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với hành vi 

không có quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng điện tại cơ sở. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với hành vi sử dụng thiết bị 

điện không theo đúng chỉ dẫn của nhà chế tạo. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Không duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống chiếu sáng sự cố  

b) Thay đổi thiết kế hoặc thay đổi kết cấu, thông số chủ yếu của hệ thống điện, 

thiết bị điện mà không được người hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận  

c) Lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện, cáp dẫn điện hoặc thiết bị đóng ngắt, bảo vệ 

hoặc thiết bị tiêu thụ điện không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy  

d) Sử dụng thiết bị điện quá tải so với thiết kế  

đ) Sử dụng thiết bị điện ở những nơi đã có quy định cấm. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 10.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Sử dụng thiết bị điện không bảo đảm yêu cầu phòng cháy, nổ theo quy định 

trong môi trường nguy hiểm cháy, nổ  

b) Không có ngu n điện dự phòng theo quy định. 

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đ ng đến 25.000.000 đ ng đối với hành vi không thiết 

kế, lắp đặt các hệ thống điện phục vụ yêu cầu phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

theo quy định. 

Điề  3 . Vi phạm q y định về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong thiết 

kế, thi công, kiểm tra, bảo trì hệ thống chống sét 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với hành vi 

không có h  sơ theo dõi hệ thống chống sét theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với hành vi không kiểm tra 

định kỳ hệ thống chống sét theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 10.000.000 đ ng đối với hành vi không khắc 

phục các sai sót, hư hỏng làm mất tác dụng của hệ thống chống sét. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 25.000.000 đ ng đối với hành vi không lắp 

đặt hệ thống chống sét cho nhà, công trình thuộc diện phải lắp đặt hệ thống chống sét theo 

quy định. 

Điề  3 . Vi phạm q y định về phòng cháy và chữa cháy trong đầ  tư, xây 

dựng 
1. Phạt tiền từ 300.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với hành vi không có biện 

pháp và phương tiện bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình thi 

công, xây dựng công trình. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đ ng đến 1.000.000 đ ng đối với hành vi không thiết kế hệ 

thống phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc diện phải có thiết kế về phòng 

cháy và chữa cháy. 
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3. Phạt tiền từ 3.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với hành vi đưa nhà, công 

trình vào sử dụng không đảm bảo một trong các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa 

cháy đối với công trình không thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy. 

4. Phạt tiền từ 8.000.000 đ ng đến 15.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Thi công, lắp đặt không đúng theo thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đã được 

cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt  

b) Không trình h  sơ để thẩm duyệt lại khi cải tạo, mở rộng, thay đổi tính chất sử 

dụng nhà, công trình trong quá trình thi công, sử dụng theo quy định. 

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đ ng đến 25.000.000 đ ng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Tổ chức thi công, xây dựng công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng 

cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy  

b) Chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt 

về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy mà chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm 

duyệt. 

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng đối với hành vi đưa nhà, 

công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa 

cháy. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khắc phục các điều kiện để đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối 

với hành vi quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều này  

b) Buộc tổ chức để cơ quan quản l  nhà nước nghiệm thu về phòng cháy và chữa 

cháy đối với hành vi quy định tại Khoản 6 Điều này. 

Điề  3 . Vi phạm q y định về khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy 

và ngăn cháy 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với một 

trong những hành vi sau đây: 

a) Bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng 

cháy và chữa cháy và ngăn cháy theo quy định  

b) Không tổ chức vệ sinh công nghiệp dẫn đến khả năng tạo thành môi trường có 

nguy hiểm về cháy, nổ. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với hành vi xây tường ngăn 

cháy, vách ngăn cháy hoặc làm cửa ngăn cháy và các giải pháp ngăn cháy khác không 

bảo đảm yêu cầu theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 10.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Làm trần, sàn, vách ngăn, mái che hoặc tập kết vật liệu dễ cháy ở những nơi 

không được phép  

b) Làm nhà, các công trình khác ở trong rừng hoặc ven rừng không đảm bảo an 

toàn về chống cháy lan theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đ ng đến 25.000.000 đ ng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Không dọn sạch chất dễ cháy nằm trong hành lang an toàn tuyến ống dẫn dầu 

mỏ, khí đốt và sản phẩm dầu mỏ  

b) Xây dựng công trình mà vi phạm khoảng cách ngăn cháy. 

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Không làm tường ngăn cháy, vách ngăn cháy, cửa ngăn cháy và các giải pháp 

ngăn cháy theo quy định  

b) Làm mất tác dụng ngăn cháy của tường ngăn cháy, vách ngăn cháy, cửa ngăn 

cháy và các giải pháp ngăn cháy. 
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6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm a 

Khoản 1, Điểm b Khoản 5 Điều này; 

b) Buộc phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đối với hành vi quy định tại 

Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 4 Điều này. 

Điề  3 . Vi phạm q y định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với hành vi 

thiết kế cửa thoát nạn không mở theo hướng thoát nạn, không lắp gương trong cầu thang 

thoát nạn. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với một trong những hành vi 

sau đây: 

a) Bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa, phương tiện giao thông và các vật dụng khác 

cản trở lối thoát nạn  

b) Tháo, gỡ hoặc làm hỏng các thiết bị chiếu sáng sự cố, biển báo, biển chỉ dẫn 

trên lối thoát nạn  

c) Không lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn thoát nạn trên lối thoát nạn. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Không có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ cứu nạn theo quy định  

b) Không có thiết bị thông gió, thoát khói theo quy định cho lối thoát nạn  

c) Không có thiết bị chiếu sáng sự cố trên lối thoát nạn hoặc có không đủ độ sáng 

theo quy định hoặc không có tác dụng  

d) Thiết kế, xây dựng cửa thoát nạn, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn không đủ 

số lượng, diện tích, chiều rộng hoặc không đúng theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 15.000.000 đ ng đối với hành vi khóa, ch n, 

chặn cửa thoát nạn. 

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đ ng đến 25.000.000 đ ng đối với hành vi làm mất tác 

dụng của lối thoát nạn. 

Điề  39. Vi phạm q y định về phương án chữa cháy của cơ sở 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với hành vi 

không quản l  phương án chữa cháy theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đ ng đến 1.000.000 đ ng đối với một trong những hành vi 

sau đây: 

a) Xây dựng phương án chữa cháy không đảm bảo yêu cầu  

b) Không phổ biến phương án chữa cháy. 

3. Phạt tiền từ 1.500.000 đ ng đến 3.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Không trình phê duyệt phương án chữa cháy  

b) Không tham gia thực tập phương án chữa cháy  

c) Không bổ sung, chỉnh l  phương án chữa cháy  

d) Không thực tập đầy đủ các tình huống chữa cháy trong phương án chữa cháy đã 

được phê duyệt. 

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Không xây dựng phương án chữa cháy  

b) Không tổ chức thực tập phương án chữa cháy. 

Điề   0. Vi phạm q y định về thông tin báo cháy 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với hành vi 

không thay thế phương tiện, thiết bị thông tin báo cháy hỏng hoặc mất tác dụng. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với một trong những hành vi 

sau đây: 

a) Không có hiệu lệnh, thiết bị thông tin báo cháy theo quy định  
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b) Báo cháy chậm, không kịp thời  báo cháy không đầy đủ. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Báo cháy giả  

b) Không báo cháy hoặc ngăn cản, gây cản trở việc thông tin báo cháy  

c) Đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin không kịp thời khắc phục những hỏng hóc 

đối với thiết bị tiếp nhận thông tin báo cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy khi đã có yêu cầu bằng văn bản. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 

này. 

5. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2 và 

Khoản 3 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục 

xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điề    . Vi phạm q y định về trang bị, bảo q ản và sử dụng phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với hành vi 

làm che khuất phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với một trong những hành vi 

sau đây: 

a) Không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

định kỳ  

b) Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không đầy đủ hoặc không đ ng 

bộ theo quy định  

c) Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho phương tiện giao thông 

cơ giới theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Trang bị, lắp đặt, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy chưa được 

kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định  

b) Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không phù hợp với tính chất 

nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở theo quy định  

c) Sử dụng phương tiện chữa cháy ở vị trí thường trực chữa cháy dùng vào mục 

đích khác  

d) Không dự trữ đủ nước chữa cháy theo quy định  

đ) Di chuyển, thay đổi vị trí lắp đặt phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo 

thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt  

e) Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho phương tiện giao thông 

cơ giới chuyên dùng để vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 10.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho nhà, công trình theo quy 

định  

b) Làm mất, hỏng hoặc làm mất tác dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đ ng đến 25.000.000 đ ng đối với hành vi không trang 

bị, lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy theo quy định. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 

4 Điều này. 

Điề   2. Vi phạm q y định về công tác chữa cháy 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với hành vi 

vào khu vực chữa cháy khi không được phép của người có thẩm quyền. 



560 

 

2. Phạt tiền từ 300.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với hành vi không kịp thời 

thực hiện việc cứu người, cứu tài sản hoặc chữa cháy. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Không chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ về lực lượng, phương tiện, ngu n nước và các 

điều kiện khác phục vụ chữa cháy theo quy định  

b) Không chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy chữa cháy  

c) Không chấp hành lệnh huy động tham gia chữa cháy của người có thẩm quyền. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 10.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Cản trở hoạt động của lực lượng và phương tiện phòng cháy và chữa cháy  

b) Không tham gia khắc phục hậu quả vụ cháy khi có yêu cầu của người có thẩm 

quyền  

c) Không bảo vệ hiện trường vụ cháy theo quy định  

d) Không bố trí đường giao thông, vị trí tiếp cận tòa nhà, công trình và các khoảng 

trống khác cho xe chữa cháy và các phương tiện chữa cháy cơ giới khác hoạt động theo 

quy định. 

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 15.000.000 đ ng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Không tổ chức việc thoát nạn, cứu người hoặc chữa cháy  

b) Lợi dụng việc chữa cháy để xâm hại đến sức khỏe, tài sản hợp pháp của công 

dân và tài sản của nhà nước. 

6. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 

và Khoản 5 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt 

trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điề   3. Vi phạm q y định về t yên tr yền, phổ biến pháp l ật, kiến thức, 

học tập, bồi dưỡng và h ấn l yện về phòng cháy và chữa cháy 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với hành vi 

làm hỏng băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, tranh ảnh tuyên truyền, cổ động về phòng 

cháy và chữa cháy. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với một trong những hành vi 

sau đây: 

a) Không tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy và 

chữa cháy theo quy định  

b) Sử dụng người làm lực lượng chữa cháy cơ sở, người điều khiển phương tiện 

giao thông cơ giới 4 chỗ ng i trở lên, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới 

vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ nhưng chưa qua lớp huấn luyện, b i dưỡng 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận đã qua lớp 

huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. 

3. Phạt tiền từ 1.500.000 đ ng đến 3.000.000 đ ng đối với hành vi không tổ chức 

huấn luyện, b i dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 

này. 

5. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2 và 

Khoản 3 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục 

xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điề    . Vi phạm q y định về thành lập, tổ chức, q ản lý lực lượng phòng 

cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy ch yên ngành 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với một 

trong những hành vi sau đây: 
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a) Không đảm bảo số lượng về con người, thời gian trong một ca trực, kíp trực về 

an toàn phòng cháy và chữa cháy  

b) Lực lượng chữa cháy cơ sở không sử dụng thành thạo phương tiện phòng cháy 

và chữa cháy được trang bị tại cơ sở. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với hành vi không tổ chức 

phân trực tại cơ sở theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 1.500.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc chuyên ngành không đảm 

bảo yêu cầu theo quy định  

b) Không quản l , không duy trì hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở 

hoặc chuyên ngành theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với hành vi không tham gia 

hoạt động phòng cháy và chữa cháy khi được người có thẩm quyền yêu cầu. 

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 10.000.000 đ ng đối với hành vi không thành 

lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hay chuyên ngành theo quy định. 

Điề    . Vi phạm q y định trong hoạt động sản x ất, kinh doanh phương 

tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy và thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đ ng đến 3.000.000 đ ng đối với hành vi của đơn vị thiết 

kế về phòng cháy và chữa cháy mà không đủ tư cách pháp nhân, năng lực chuyên môn kỹ 

thuật theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 8.000.000 đ ng đối với hành vi kinh doanh 

phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy khi chưa đủ điều kiện về cơ sở vật chất, 

chuyên môn kỹ thuật, chưa được đào tạo hoặc tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy và chữa 

cháy theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 10.000.000 đ ng đối với hành vi hoán cải xe ô 

tô chữa cháy, tàu, thuyền chữa cháy chuyên dùng khi chưa được phép của cơ quan có 

thẩm quyền. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 15.000.000 đ ng đối với hành vi của đơn vị 

thi công, lắp đặt hạng mục phòng cháy và chữa cháy mà không đủ tư cách pháp nhân, 

năng lực chuyên môn kỹ thuật theo quy định. 

Điề    . Vi phạm q y định về bảo hiểm cháy, nổ bắt b ộc 
1. Phạt tiền từ 8.000.000 đ ng đến 15.000.000 đ ng đối với hành vi kinh doanh 

bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không có biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất cho đối tượng 

tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc mà không mua theo quy 

định  

b)  ua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không đúng quy tắc, biểu phí bảo hiểm cháy, 

nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành  

c) Cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không tách riêng hợp 

đ ng phần bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong hợp đ ng bảo hiểm trọn gói theo quy định  

d) Không trích nộp phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để đóng góp kinh phí cho hoạt 

động phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 

Điề    . Vi phạm q y định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình 
1. Phạt tiền từ 300.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với hành vi vô   vi phạm quy 

định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ mà chưa gây thiệt hại hoặc gây 

thiệt hại dưới 25.000.000 đ ng. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đ ng đến 1.000.000 đ ng đối với hành vi vô   vi phạm quy 

định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ 25.000.000 

đ ng đến 50.000.000 đ ng. 



562 

 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với hành vi vô   vi phạm 

quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại trên 

50.000.000 đ ng. 

Điề    . Vi phạm trong việc để xảy ra cháy, nổ 
1. Phạt tiền từ 300.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với hành vi vi phạm quy định 

an toàn về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại dưới 2.000.000 đ ng. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đ ng đến 3.000.000 đ ng đối với hành vi vô   vi phạm quy 

định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ 2.000.000 đ ng 

đến dưới 10.000.000 đ ng. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 8.000.000 đ ng đối với hành vi vô   vi phạm 

quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ 10.000.000 

đ ng đến dưới 25.000.000 đ ng. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 10.000.000 đ ng đối với hành vi vô   để xảy ra 

cháy, nổ gây thiệt hại từ 25.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng. 

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đ ng đến 25.000.000 đ ng đối với hành vi do thiếu 

trách nhiệm để xảy ra cháy, nổ. 

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đ ng đến 50.000.000 đ ng đối với hành vi vô   để xảy 

ra cháy, nổ gây thiệt hại trên 50.000.000 đ ng. 

MỤC  . VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA 

ĐÌNH 

Điề   9. Hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đ ng đến 1.500.000 đ ng đối với hành vi đánh đập gây 

thương tích cho thành viên gia đình. 

2. Phạt tiền từ 1.500.000 đ ng đến 2.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho 

thành viên gia đình  

b) Không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn nhân cần 

được cấp cứu kịp thời hoặc không chăm sóc nạn nhân trong thời gian nạn nhân điều trị 

chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với các hành vi quy định tại 

Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

Điề   0. Hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình 
1. Phạt tiền từ 1.500.000 đ ng đến 2.000.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Đối xử t i tệ với thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, 

mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân  

b) Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người già, yếu, tàn tật, phụ nữ 

có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại 

Khoản 1 Điều này. 

Điề    . Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình 
1. Phạt tiền từ 500.000 đ ng đến 1.000.000 đ ng đối với hành vi lăng mạ, chì 

chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đ ng đến 1.500.000 đ ng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Tiết lộ hoặc phát tán tư liệu, tài liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên gia đình 

nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm  

b) Sử dụng các phương tiện thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành 

viên gia đình  
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c) Phổ biến, phát tán tờ rơi, bài viết, hình ảnh, âm thanh nhằm xúc phạm danh dự, 

nhân phẩm của nạn nhân. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại 

Khoản 1 và Khoản 2 Điều này  

b) Buộc thu h i tư liệu, tài liệu, tờ rơi, bài viết, hình ảnh, âm thanh đối với hành vi 

quy định tại Điểm a, c Khoản 2 Điều này. 

Điề   2. Hành vi cô lập, x a đ ổi hoặc gây áp lực thường x yên về tâm lý 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với một 

trong những hành vi sau đây: 

a) Cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà, ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ 

người thân, bạn b  hoặc có các mối quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh nhằm mục đích 

cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm l  đối với thành viên đó  

b) Không cho thành viên gia đình thực hiện quyền làm việc  

c) Không cho thành viên gia đình tham gia các hoạt động xã hội hợp pháp, lành 

mạnh. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với hành vi buộc thành viên 

gia đình phải chứng kiến cảnh bạo lực đối với người, con vật. 

3. Phạt tiền từ 500.000 đ ng đến 1.000.000 đ ng đối với một trong những hành vi 

sau đây: 

a) Cưỡng ép thành viên gia đình thực hiện các hành động khiêu dâm, sử dụng các 

loại thuốc kích dục  

b) Có hành vi kích động tình dục hoặc lạm dụng thân thể đối với thành viên gia 

đình mà thành viên đó không phải là vợ, ch ng. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại 

Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều này. 

Điề   3. Hành vi ngăn cản việc thực hiện q yền, nghĩa vụ trong q an hệ gia 

đình giữa ông, bà và chá ; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em 

với nha  
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với hành vi 

ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc giữa ông, bà và cháu  giữa cha, mẹ và con, trừ 

trường hợp cha mẹ bị hạn chế quyền thăm nom con theo quyết định của tòa án  giữa vợ 

và ch ng  giữa anh, chị, em với nhau. 

Điề    . Vi phạm q y định về chăm sóc, n ôi dưỡng, cấp dưỡng 
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với một trong 

những hành vi sau đây: 

1. Từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và ch ng sau khi ly hôn  từ 

chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ nuôi dưỡng giữa anh, chị, em với nhau, giữa ông bà nội, 

ông bà ngoại và cháu theo quy định của pháp luật. 

2. Từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi dưỡng cha, mẹ  nghĩa vụ cấp 

dưỡng, chăm sóc con sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật. 

Điề    . Hành vi cưỡng ép kết hôn, ly hôn, tảo hôn hoặc cản trở hôn nhân tự 

ng yện tiến bộ 
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với một trong 

những hành vi sau đây: 

1. Cưỡng ép người khác kết hôn, ly hôn, tảo hôn bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy 

hiếp tinh thần hoặc bằng thủ đoạn khác. 

2. Cản trở người khác kết hôn, ly hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ bằng 

cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác. 

Điề    . Hành vi bạo lực về kinh tế 
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1. Phạt tiền từ 300.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với hành vi không cho thành 

viên gia đình sử dụng tài sản chung vào mục đích chính đáng. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đ ng đến 1.000.000 đ ng đối với một trong những hành vi 

sau đây: 

a) Chiếm đoạt tài sản riêng của thành viên gia đình  

b) Ép buộc thành viên gia đình lao động quá sức hoặc làm công việc nặng nhọc, 

nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại hoặc làm những công việc khác trái với quy định của 

pháp luật về lao động  

c) Ép buộc thành viên gia đình đi ăn xin hoặc lang thang kiếm sống. 

Điề    . Hành vi trái pháp l ật b ộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp 

pháp của họ 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với hành vi 

buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với hành vi thường xuyên đe 

dọa bằng bạo lực để buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ. 

Điề    . Hành vi bạo lực đối với người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực 

gia đình, người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với một 

trong những hành vi sau đây: 

a) Đe dọa người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, người giúp đỡ nạn 

nhân bạo lực gia đình  

b) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia 

đình, người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đ ng đến 1.000.000 đ ng đối với một trong những hành vi 

sau đây: 

a) Hành hung người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, người giúp đỡ 

nạn nhân bạo lực gia đình  

b) Đập phá, hủy hoại tài sản của người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia 

đình, người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm b 

Khoản 2 Điều này  

b) Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại 

Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

Điề   9. Hành vi cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực 

hiện hành vi bạo lực gia đình 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với hành vi 

kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với hành vi cưỡng bức người 

khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình. 

Điề   0. Hành vi cố ý không ngăn chặn, báo tin hành vi bạo lực gia đình và 

cản trở việc ngăn chặn, báo tin, xử lý hành vi bạo lực gia đình 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với một 

trong những hành vi sau đây: 

a) Biết hành vi bạo lực gia đình, có điều kiện ngăn chặn mà không ngăn chặn dẫn 

đến hậu quả nghiêm trọng  

b) Biết hành vi bạo lực gia đình mà không báo tin cho cơ quan, tổ chức, người có 

thẩm quyền  

c) Cản trở người khác phát hiện, khai báo hành vi bạo lực gia đình. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đ ng đến 500.000 đ ng đối với hành vi cản trở việc xử lý 

hành vi bạo lực gia đình. 
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Điề    . Hành vi sử dụng, tr yền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh nhằm 

kích động hành vi bạo lực gia đình 
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đ ng đến 1.000.000 đ ng đối với hành vi 

sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động hành vi bạo lực gia 

đình. 

Điề   2. Vi phạm q y định về tiết lộ thông tin về nạn nhân bạo lực gia đình 
Phạt tiền từ 1.000.000 đ ng đến 3.000.000 đ ng đối với nhân viên y tế, nhân viên 

tư vấn trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình có một trong những hành vi sau đây: 

1. Tiết lộ thông tin cá nhân của nạn nhân bạo lực gia đình mà không được sự đ ng 

  của nạn nhân hoặc người giám hộ của nạn nhân làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân 

phẩm, uy tín của nạn nhân. 

2. Cố   tiết lộ hoặc tạo điều kiện cho người có hành vi bạo lực biết nơi tạm lánh 

của nạn nhân bạo lực gia đình. 

Điề   3. Hành vi lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để trục 

lợi 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với một 

trong những hành vi sau đây: 

a) Đòi tiền của nạn nhân hoặc người nhà nạn nhân sau khi có hành động giúp đỡ 

nạn nhân bạo lực gia đình  

b) Yêu cầu thanh toán chi phí sinh hoạt của nạn nhân ở địa chỉ tin cậy tại cộng 

đ ng  

c) Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân bạo lực gia đình để yêu cầu họ thực 

hiện hành vi trái pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đ ng đến 30.000.000 đ ng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Thành lập cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

bạo lực gia đình để hoạt động trục lợi  

b) Lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để thực hiện hành vi vi 

phạm pháp luật. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng k  hoạt động, chứng chỉ hành nghề 

trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a, b Khoản 2 

Điều này. 

Điề    . Vi phạm q y định về đăng ký hoạt động đối với cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đ ng đến 5.000.000 đ ng đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động ngoài phạm vi 

giấy chứng nhận đăng k  hoạt động. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đ ng đến 10.000.000 đ ng đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động khi chưa được 

cấp giấy chứng nhận đăng k  hoạt động hoặc không đăng k  hoạt động. 

Điề    . Vi phạm q y định về q yết định cấm tiếp xúc của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với một 

trong những hành vi sau đây: 

a) Cố tình tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình trong thời gian thi hành quyết 

định cấm tiếp xúc  

b) Sử dụng điện thoại, phương tiện thông tin khác để đe dọa, chửi bới, xúc phạm 

nạn nhân bạo lực gia đình. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại 

Điểm b Khoản 1 Điều này. 
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Chương 3. 

THẨM   YỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

Điề    . Thẩm q yền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân 
1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo  

b) Phạt tiền đến 300.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

phòng, chống bạo lực gia đình  đến 400.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội  đến 

500.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa 

cháy. 

2. Trạm trưởng, Đội trưởng, Thủy đội trưởng Cảnh sát đường thủy của người 

được quy định tại Khoản 1 Điều này có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo  

b) Phạt tiền đến 900.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

phòng, chống bạo lực gia đình  đến 1.200.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội  đến 

1.500.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa 

cháy. 

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đ n Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa 

khẩu, khu chế xuất có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực phòng, chống bạo lực gia đình  đến 2.000.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã 

hội  đến 2.500.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy 

và chữa cháy  

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này  

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c và đ Khoản 1 

Điều 28 Luật xử l  vi phạm hành chính. 

4. Trưởng Công an cấp huyện  Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao 

thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát đường thủy, 

Thủy đoàn trưởng Cảnh sát đường thủy  Trưởng phòng Công an cấp tỉnh g m: Trưởng 

phòng Cảnh sát quản l  hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, 

Trưởng phòng Cảnh sát phản ứng nhanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật 

tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản l  kinh tế và chức vụ, 

Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông 

đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát đường 

thủy, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình 

sự và hỗ trợ tư pháp, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, 

Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn trên sông, Trưởng phòng Quản l  xuất nhập cảnh, 

Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng 

An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư  Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các 

quận, huyện thuộc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy  Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ 

động từ cấp đại đội trở lên, có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo  

b) Phạt tiền đến 6.000.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực phòng, chống bạo lực gia đình  đến 8.000.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã 

hội  đến 10.000.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy 

và chữa cháy  
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c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ 

hoạt động có thời hạn  

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này  

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, đ, k Khoản 1 

Điều 28 Luật xử l  vi phạm hành chính và các Điểm a, b, c, d, e Khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có 

quyền: 

a) Phạt cảnh cáo  

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực phòng, chống bạo lực gia đình  đến 20.000.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã 

hội  đến 25.000.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy 

và chữa cháy  

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ 

hoạt động có thời hạn  

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này  

đ) Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất  

e) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, đ, i, k Khoản 

1 Điều 28 Luật xử l  vi phạm hành chính và các Điểm a, b, c, d, e Khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

6. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng 

hợp, Cục trưởng Cục An ninh thông tin, truyền thông, Cục trưởng Cục An ninh tài chính, 

tiền tệ, đầu tư, Cục trưởng Cục An ninh nông nghiệp, nông thôn, Cục trưởng Cục Cảnh 

sát quản l  hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng k , quản l  cư trú 

và dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã 

hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản l  kinh tế và chức vụ, Cục 

trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông 

đường bộ - đường sắt, Cục trưởng Cục Cảnh sát đường thủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát bảo vệ, Cục trưởng 

Cục Theo dõi thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, 

chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo  

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực phòng, chống bạo lực gia đình  đến 40.000.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã 

hội  đến 50.000.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy 

và chữa cháy  

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ 

hoạt động có thời hạn  

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính  

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, đ, i, k Khoản 

1 Điều 28 Luật xử l  vi phạm hành chính và các Điểm a, b, c, d, e Khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

7. Cục trưởng Cục Quản l  xuất nhập cảnh có thẩm quyền xử phạt theo quy định 

tại Khoản 6 Điều này và có quyền quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. 

Điề    . Thẩm q yền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các cấp 
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: 
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a) Phạt cảnh cáo  

b) Phạt tiền đến 3.000.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực phòng, chống bạo lực gia đình  đến 4.000.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã 

hội  đến 5.000.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy 

và chữa cháy  

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

mức xử phạt tiền được quy định tại Điểm b Khoản này  

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c và đ Khoản 

1 Điều 28 Luật xử l  vi phạm hành chính. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo  

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực phòng, chống bạo lực gia đình  đến 20.000.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã 

hội  đến 25.000.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy 

và chữa cháy  

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ 

hoạt động có thời hạn  

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này  

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, đ, e, h, i, k 

Khoản 1 Điều 28 Luật xử l  vi phạm hành chính và các Điểm a, b, c, d, e Khoản 3 Điều 3 

Nghị định này. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo  

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực phòng, chống bạo lực gia đình  đến 40.000.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã 

hội  đến 50.000.000 đ ng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy 

và chữa cháy; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ 

hoạt động có thời hạn  

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính  

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật xử l  

vi phạm hành chính và Khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

Điề    . Thẩm q yền xử phạt hành chính của các cơ q an khác 
Các lực lượng: Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Kiểm lâm, cơ quan 

đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng 

lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền xử 

phạt theo quy định của Luật xử l  vi phạm hành chính đối với những hành vi quy định tại 

Chương II Nghị định này theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi, lĩnh vực mình quản 

lý. 

Điề   9. Thẩm q yền xử phạt hành chính của Thanh tra,   ản lý thị trường 
Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền xử phạt theo quy 

định của Luật xử l  vi phạm hành chính đối với những hành vi quy định tại  ục 2 

Chương II  Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền xử phạt theo quy định 

của Luật xử l  vi phạm hành chính đối với những hành vi quy định tại  ục 4 Chương II  

các lực lượng Thanh tra chuyên ngành, Quản l  thị trường có thẩm quyền xử phạt theo 

quy định của Luật xử l  vi phạm hành chính đối với các hành vi quy định tại Điều 20 

Nghị định này theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi, lĩnh vực mình quản l . 

Điề   0. Ng yên tắc xác định và phân định thẩm q yền xử phạt 
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1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những người có thẩm quyền quy 

định tại các Điều 66, 67, 68, 69 Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi 

vi phạm hành chính của cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với 

tổ chức gấp 02 (hai) lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân. 

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các lực lượng thuộc Công an nhân 

dân thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật xử l  vi phạm hành chính và Điều 66 Nghị 

định này theo chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn mình quản l . 

Điề    . Thẩm q yền lập biên bản vi phạm hành chính 
1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các Điều 66, 67, 

68, 69 Nghị định này. 

2. Người có thẩm quyền đang thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh 

vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội  phòng, chống tệ nạn xã hội  phòng cháy và chữa cháy  

phòng, chống bạo lực gia đình. 

Chương 4. 

ĐIỀ  KHOẢN THI HÀNH 

Điề   2. Hiệ  lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2013. 

2. Các Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Chương 3 Nghị định số 178/2004/NĐ-

CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh 

phòng, chống mại dâm, Nghị định số 110/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2009 quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định 

số 73/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội, Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 14 

tháng 6 năm 2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và 

chữa cháy hết hiệu lực, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

Điề   3. Điề  khoản ch yển tiếp 
1. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội  phòng, chống tệ nạn xã hội  phòng cháy và chữa cháy  phòng, chống bạo lực gia đình 

xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem 

xét, giải quyết, thì áp dụng các quy định có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm. 

2. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội  phòng, chống tệ nạn xã hội  phòng cháy và chữa cháy  phòng, chống bạo lực gia đình 

xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà còn khiếu nại thì áp dụng quy định của 

những Nghị định trước đây để xử l . 

Điề    . Trách nhiệm thi hành 
1. Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm tổ chức, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra 

việc thực hiện Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

Ng yễn Tấn Dũng 
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Phần 2 

CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH TR NG ƯƠNG 

 

1. Nghị q yết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác tôn giáo 

I- TÌNH HÌNH TÔN GIÁO VÀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO 

Qua các giai đoạn cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác tôn 

giáo là vấn đề chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng. 

Trong cách mạng dân tộc dân chủ, chính sách “tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn 

kết” do Chủ tịch H  Chí Minh đề ra đã góp phần to lớn vào sự nghiệp đoàn kết toàn dân 

kháng chiến thắng lợi, giành độc lập thống nhất hoàn toàn cho đất nước. 

Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, vấn đề tôn giáo có những nội dung mới. Năm 

1990, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 24 về công tác tôn giáo, xác định “Tôn giáo là vấn đề còn 

t n tại lâu dài. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đạo 

đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới”, “các giáo hội và 

tổ chức tôn giáo nào có đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, có tôn chỉ, mục đích, 

điều lệ phù hợp với luật pháp Nhà nước, có tổ chức phù hợp và bộ máy nhân sự đảm bảo 

tốt về cả hai mặt đạo, đời thì sẽ được Nhà nước xem xét trong từng trường hợp cụ thể để 

cho phép hoạt động”. 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng, công tác vận động đ ng bào có đạo, các tín đ , 

chức sắc... hưởng ứng tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc đạt được nhiều tiến bộ. 

Đ ng bào các tôn giáo đã có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. Nhìn chung, các tổ chức tôn giáo đã xây dựng đường hướng hành đạo, 

hoạt động theo pháp luật  các tôn giáo được Nhà nước công nhận đã hành đạo gắn bó với 

dân tộc, tập hợp đông đảo tín đ  trong khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cuộc sống tốt 

đời, đẹp đạo, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước. Các ngành, các cấp đã chủ động, 

tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, phát triển 

kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh chính trị ở các vùng đ ng bào tôn giáo, đ ng thời đấu 

tranh ngăn chặn, làm thất bại những hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động 

chống phá Đảng và Nhà nước. 

Tuy nhiên, tình hình hoạt động tôn giáo còn có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn 

những nhân tố có thể gây mất ổn định.  ột số người chưa tuân thủ pháp luật, còn tổ chức 

truyền đạo trái phép; còn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín dị đoan. Việc 

khiếu kiện và tranh chấp liên quan đến đất đai và cơ sở vật chất của tôn giáo ở một số nơi 

tăng lên, có nơi gay gắt, phức tạp. ở một số nơi, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số, một số 

người đã lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tiến hành những hoạt động chống đối, kích 

động tín đ  nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị. 

Có tình hình trên đây là do: công tác tôn giáo chậm đổi mới nội dung và phương 

thức hoạt động, trong khi các thế lực thù địch ráo riết tranh thủ, giành giật, lôi kéo quần 

chúng tín đ , chức sắc tôn giáo.  ột số cấp ủy, chính quyền các cấp, một số cán bộ có 

trách nhiệm chưa nhận thức, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước về tôn giáo. Có nơi chủ quan, nóng vội, giản đơn trong giải quyết nhiều vấn đề liên 

quan đến tôn giáo; có nơi lại hữu khuynh, thụ động, buông lỏng quản lý. Các chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo chậm được thể chế hóa. 

Tổ chức, bộ máy làm công tác tôn giáo của hệ thống chính trị, nhất là bộ máy quản lý nhà 

nước về tôn giáo chưa xác định rõ được mô hình, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế 

phối hợp, thiếu sự quan tâm đầu tư bảo đảm các điều kiện hoạt động  đội ngũ cán bộ làm 

công tác tôn giáo và hệ thống chính trị cơ sở ở các vùng đông tín đ  tôn giáo, vùng đ ng 

bào các dân tộc thiểu số còn yếu, việc tập hợp quần chúng còn hạn chế. 

II- QUAN ĐIỂ , CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TÔN GIÁO 
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Hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo phải nhằm tăng cường đoàn kết đ ng bào 

các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn 

dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng 

và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 

chủ, văn minh. 

Để thực hiện phương hướng trên, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành cần 

thống nhất nhận thức về các quan điểm và chính sách sau đây: 

1. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầ  tinh thần của một bộ phận nhân dân, 

đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 

ta. Đ ng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, 

theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng 

pháp luật. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật. 

2. Đảng, Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc 
Đoàn kết đ ng bào theo các tôn giáo khác nhau; đoàn kết đ ng bào theo tôn giáo 

và đ ng bào không theo tôn giáo. Giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực của truyền 

thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh những người có công với Tổ quốc và nhân dân. Nghiêm 

cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Đ ng thời, nghiêm 

cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật 

và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm 

phạm an ninh quốc gia. 

3. Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động q ần chúng 
 ục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là điểm 

tương đ ng để gắn bó đ ng bào các tôn giáo với sự nghiệp chung.  ọi công dân không 

phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo đều có quyền và nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Công tác vận động quần chúng các tôn giáo phải động viên đ ng bào nêu cao tinh 

thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập và thống nhất của Tổ quốc  thông qua việc thực hiện 

tốt các chính sách kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo đảm lợi ích vật chất và tinh 

thần của nhân dân nói chung, trong đó có đ ng bào tôn giáo. 

4. Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị 
Công tác tôn giáo có liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, các cấp, 

các ngành, các địa bàn. Làm tốt công tác tôn giáo là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống 

chính trị do Đảng lãnh đạo. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác 

tôn giáo có trách nhiệm trực tiếp, cần được củng cố và kiện toàn. Công tác quản lý nhà 

nước đối với các tôn giáo và đấu tranh chống việc lợi dụng tôn giáo để chống đối chế độ 

chỉ thành công nếu làm tốt công tác vận động quần chúng. 

5. Vấn đề theo đạo và tr yền đạo 
 ọi tín đ  đều có quyền tự do hành đạo tại gia đình và cơ sở thờ tự hợp pháp theo 

quy định của pháp luật. 

Các tổ chức tôn giáo được Nhà nước thừa nhận được hoạt động theo pháp luật và 

được pháp luật bảo hộ, được hoạt động tôn giáo, mở trường đào tạo chức sắc, nhà tu 

hành, xuất bản kinh sách và giữ gìn, sửa chữa, xây dựng cơ sở thờ tự tôn giáo của mình 

theo đúng quy định của pháp luật. 

Việc theo đạo, truyền đạo cũng như mọi hoạt động tôn giáo khác đều phải tuân thủ 

Hiến pháp và pháp luật  không được lợi dụng tôn giáo tuyên truyền tà đạo, hoạt động mê 

tín dị đoan, không được ép buộc người dân theo đạo. Nghiêm cấm các tổ chức truyền đạo, 

người truyền đạo và các cách thức truyền đạo trái phép, vi phạm các quy định của Hiến 

pháp và pháp luật. 

III- NHIỆ  VỤ CÔNG TÁC TÔN GIÁO 

- Thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách và các chương trình phát triển 

kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân, trong đó có đ ng bào 

các tôn giáo. 
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- Tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình thường theo đúng chính sách và 

pháp luật của Nhà nước. 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo” trong 

quần chúng tín đ , chức sắc, nhà tu hành ở cơ sở. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước. 

- Phát huy tinh thần yêu nước của đ ng bào có đạo, tự giác và phối hợp đấu tranh 

làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để phá 

hoại đoàn kết dân tộc, chống đối chế độ. 

- Hướng dẫn các tôn giáo thực hiện quan hệ đối ngoại phù hợp với đường lối đối 

ngoại của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chính sách tôn giáo 

của Đảng và Nhà nước  đấu tranh làm thất bại những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, 

vu khống của các thế lực thù địch bên ngoài đối với tình hình tôn giáo và công tác tôn 

giáo ở nước ta. 

- Tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tôn giáo. 

Tăng cường nghiên cứu cơ bản, tổng kết thực tiễn, góp phần cung cấp luận cứ khoa học 

cho việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách trước mắt và lâu dài đối với 

tôn giáo. 

IV- CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tập trung nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của hệ 

thống chính trị và toàn xã hội về vấn đề tôn giáo 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, chính 

sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là trong 

chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đ  các tôn giáo. 

- Giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập và thống nhất của Tổ 

quốc, làm cho các tôn giáo gắn bó với dân tộc, với đất nước và chủ nghĩa xã hội, hăng hái 

thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Giữ gìn và phát huy truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh và nhớ ơn những 

người có công với Tổ quốc, dân tộc và nhân dân; tôn trọng tín ngưỡng truyền thống của 

đ ng bào các dân tộc và đ ng bào có đạo, thông qua đó tăng cường sự đ ng thuận giữa 

những người có tín ngưỡng, tôn giáo và những người không tín ngưỡng, tôn giáo; giữa 

những người có các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau; đ ng thời, tạo cơ sở để đấu tranh 

chống những tà đạo, những hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng tôn giáo làm hại đến lợi 

ích của Tổ quốc, dân tộc và nhân dân. 

2. Tăng cường công tác vận động q ần chúng, xây dựng lực lượng chính trị ở 

cơ sở 
- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức công tác 

vận động đ ng bào tín đ  các tôn giáo, phù hợp với đặc điểm của đ ng bào có nhu cầu 

luôn gắn bó với sinh hoạt tôn giáo và tổ chức tôn giáo. 

- Tăng cường hoạt động của  ặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân 

trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành 

và tín đ  các tôn giáo. 

3. Tăng cường q ản lý nhà nước về tôn giáo 
- Tăng cường đầu tư và thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu 

quốc gia, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật 

chất, văn hóa cho nhân dân các vùng khó khăn, đặc biệt quan tâm các vùng đông tín đ  

tôn giáo và vùng dân tộc miền núi còn nhiều khó khăn. 

- Sớm ban hành Pháp lệnh về tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thực hiện  chuẩn 

bị để tiến tới xây dựng Luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Tăng cường cảnh giác cách mạng, xây dựng phương án cụ thể, chủ động đấu tranh 

làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động chia 

rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia. 
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- Giải quyết việc tôn giáo tham gia thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động 

y tế, văn hóa, xã hội, giáo dục... của Nhà nước, theo nguyên tắc: 

Khuyến khích các tôn giáo đã được Nhà nước thừa nhận tham gia phù hợp với 

chức năng, nguyên tắc tổ chức của mỗi tôn giáo và quy định của pháp luật. 

Cá nhân tín đ , chức sắc, chức việc, nhà tu hành tham gia với tư cách công dân thì 

được khuyến khích và tạo điều kiện thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Thống nhất chủ trương xử lý vấn đề nhà, đất sử dụng vào mục đích tôn giáo hoặc 

có liên quan đến tôn giáo: 

Đối với đất đai, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Đối với việc khiếu kiện liên quan đến nhà và cơ sở tôn giáo đã chuyển giao cho 

chính quyền hoặc đoàn thể sử dụng: về nguyên tắc, xử lý theo quy định của pháp luật hiện 

hành; riêng đối với những trường hợp nhà, đất do tôn giáo đã hiến tặng có văn bản xác 

nhận thì không đặt vấn đề trả lại. 

- Đối với hội đoàn tôn giáo, thực hiện theo nguyên tắc mọi tổ chức tôn giáo phải 

được Nhà nước công nhận và hoạt động theo quy định của pháp luật. 

4. Tăng cường công tác tổ chức, cán bộ làm công tác tôn giáo 
- Củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác tôn giáo của Đảng, chính 

quyền,  ặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

mô hình tổ chức quản lý nhà nước về tôn giáo ở các cấp  xây dựng quy chế phối hợp phát 

huy sức mạnh và hiệu quả công tác. 

- Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo b i dưỡng, sử dụng và bảo 

đảm chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo.     

- Quan tâm thỏa đáng việc đào tạo b i dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo 

các cấp. Cán bộ làm công tác tôn giáo ở vùng đ ng bào dân tộc thiểu số phải được b i 

dưỡng, huấn luyện để hiểu biết phong tục tập quán, tiếng nói của dân tộc nơi mình công 

tác. 

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt Nghị quyết về công tác tôn giáo đ ng thời 

với Nghị quyết về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và Nghị quyết về công tác 

dân tộc. Tổ chức nghiên cứu sâu trong cán bộ làm công tác tôn giáo và trong những địa 

phương có đông đ ng bào theo đạo và những địa phương có vấn đề tôn giáo phát sinh. 

Xây dựng và chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch phổ biến tinh thần Nghị quyết trong chức sắc 

và tín đ  các tôn giáo. 

2. Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo việc cụ thể hóa 

nội dung Nghị quyết thành chính sách, pháp luật  xây dựng chương trình hành động 

của Quốc hội và Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, các địa phương thực hiện. Đối với 

các luật, pháp lệnh mà phạm vi điều chỉnh có liên quan đến tôn giáo cần có điều 

khoản riêng quy định những nội dung cụ thể liên quan đến vấn đề về tôn giáo. 

3. Các cấp ủy căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, xây dựng chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra để Nghị quyết sớm đi vào cuộc 

sống. 

4. Đảng đoàn  ặt trận và các đoàn thể nhân dân xây dựng chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết, tổ chức đoàn viên, hội viên thực hiện. 

5. Ban Dân vận Trung ương thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ 

báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện Nghị quyết  trong quá trình thực hiện, 

kịp thời phát hiện, đề xuất, kiến nghị để điều chỉnh, bổ sung cụ thể hóa các chủ trương, 

chính sách, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết./.  

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 
TỔNG BÍ THƯ 

Nông Đức Mạnh 
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2. Nghị q yết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác dân tộc 

  

NGHỊ   YẾT  

HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẨY 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA IX 

về công tác dân tộc 

-------------------------- 

Việt Nam là một quốc gia thống nhất g m nhiều dân tộc cùng sinh sống, kề vai sát cánh 

với nhau trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Các dân tộc thiểu số nước ta cư trú 

xen kẽ trên địa bàn rộng lớn, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, 

an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái. Đ ng bào các dân tộc nước ta có 

truyền thống đoàn kết lâu đời trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, chế ngự thiên nhiên, 

khắc phục thiên tai và xây dựng đất nước.  ỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng, góp 

phần tạo nên sự đa dạng, phong phú của nền văn hoá Việt Nam thống nhất. 

Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn 

xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan 

trọng trong cách mạng nước ta. Dựa trên những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và 

tư tưởng H  Chí Minh về vấn đề dân tộc, Đảng ta đã đề ra các chủ trương, chính sách dân 

tộc, với những nội dung cơ bản là : “Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát 

triển”. Trải qua các thời kỳ cách mạng, công tác dân tộc đã đạt được những thành tựu to 

lớn góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước. 

I- TÌNH HÌNH CÁC DÂN TỘC THIỂ  SỐ VÀ CÔNG TÁC DÂN TỘC 

TRONG THỜI GIAN QUA 

1- Những thành tự  cơ bản 

Sau hơn 15 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là từ khi có Nghị 

quyết 22-NQ/TW, ngày 27-11-1989 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách 

lớn phát triển kinh tế - xã hội miền núi, tình hình miền núi và các vùng đ ng bào dân tộc 

thiểu số có bước chuyển biến quan trọng. 

Quyền bình đẳng giữa các dân tộc cơ bản đã được Hiến pháp xác định và được thể 

hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng 

cố. Nền kinh tế nhiều thành phần ở miền núi và các vùng dân tộc từng bước hình thành và 

phát triển, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Việc triển khai 

thực hiện nhiều chính sách, chương trình, dự án đầu tư đã làm cho kết cấu hạ tầng kinh tế 

- xã hội và đời sống nhân dân ở nhiều vùng đ ng bào dân tộc được cải thiện rõ rệt. Công 

tác xóa đói, giảm nghèo đạt được những kết quả to lớn.  ặt bằng dân trí được nâng lên. 

 ục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ đã được thực hiện  hệ thống trường 

phổ thông dân tộc nội trú được hình thành từ Trung ương đến tỉnh, huyện, cụm xã. Văn 

hoá phát triển phong phú hơn  đời sống văn hóa của đ ng bào được nâng cao một bước  

văn hóa truyền thống của các dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy. Các loại bệnh 

dịch cơ bản được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi; việc khám, chữa bệnh cho người nghèo 

vùng sâu, vùng xa được quan tâm hơn. 
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Hệ thống chính trị ở các vùng dân tộc và miền núi bước đầu được tăng cường và 

củng cố. Tình hình chính trị, trật tự xã hội cơ bản ổn định  an ninh, quốc phòng được giữ 

vững. 

2- Những hạn chế, yế  kém 

Nhìn chung, kinh tế ở miền núi và các vùng dân tộc còn chậm phát triển, nhiều 

nơi còn lúng túng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập quán canh tác còn lạc hậu. Chất 

lượng sản phẩm thấp, tiêu thụ rất khó khăn. Tình trạng du canh, du cư, di cư tự do còn 

diễn biến phức tạp.  ột số hộ còn thiếu đất sản xuất. Kết cấu hạ tầng ở một số vùng cao, 

vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng còn rất thấp kém. Kinh tế lâm nghiệp chuyển 

biến chậm, chính sách đối với lâm nghiệp chưa thật sự bảo đảm cho đ ng bào sống và 

gắn bó với nghề rừng. Nhiều nơi môi trường sinh thái đang tiếp tục bị suy thoái. 

Ở nhiều vùng dân tộc và miền núi tỉ lệ đói nghèo hiện còn cao so với bình quân chung 

của cả nước  khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các vùng, giữa các dân tộc ngày càng 

tăng  chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp, việc đào tạo nghề chưa được quan tâm, 

công tác chăm sóc sức khỏe cho đ ng bào ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.  ột số tập 

quán lạc hậu, mê tín dị đoan có xu hướng phát triển.  ột số bản sắc tốt đẹp trong văn hoá của 

các dân tộc thiểu số đang bị mai một.  ức hưởng thụ văn hóa của đ ng bào còn thấp. 

Hệ thống chính trị cơ sở ở nhiều vùng dân tộc và miền núi còn yếu : trình độ của 

đội ngũ cán bộ còn thấp, công tác phát triển đảng chậm  cấp uỷ, chính quyền và các đoàn 

thể nhân dân ở nhiều nơi hoạt động chưa hiệu quả, không sát dân, không tập hợp được 

đ ng bào. 

Ở một số nơi tôn giáo phát triển không bình thường, trái pháp luật và truyền 

thống, phong tục, tập quán của nhân dân; một số nơi đ ng bào bị các thế lực thù địch và 

kẻ xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo vào các hoạt động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân 

tộc. 

Nguyên nhân là : 

- Về khách quan : 

Địa bàn các vùng dân tộc và miền núi rộng lớn, địa hình hiểm trở, chia cắt phức 

tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt. Đ ng bào dân tộc ở nhiều vùng 

sâu, vùng xa sống phân tán, đi lại khó khăn, ít cơ hội tiếp xúc với các dịch vụ, phúc lợi xã 

hội và nền kinh tế thị trường. 

Do lịch sử để lại, kinh tế - xã hội ở nhiều vùng dân tộc và miền núi còn kém phát 

triển, mang nặng tính tự cấp, tự túc, dựa nhiều vào tự nhiên; phương thức sản xuất, tập 

quán canh tác còn lạc hậu. 

Các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng khó khăn về đời sống, trình độ dân trí 

thấp của đ ng bào và những sai sót của các cấp, các ngành trong việc thực hiện chính 

sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta để kích động, chia rẽ các dân tộc nhằm phá hoại 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị. 

- Về chủ quan : 

Nhận thức của các cấp, các ngành và của nhiều cán bộ, đảng viên về vấn đề dân 

tộc, chính sách dân tộc, công tác dân tộc chưa sâu sắc, chưa toàn diện.  ột số chính sách 
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dân tộc chưa được cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của địa phương. 

 ột bộ phận cán bộ, đảng viên vùng dân tộc còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà 

nước, chưa chủ động khơi dậy và phát huy tốt các ngu n lực của địa phương. 

Việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, 

trong đó có chính sách dân tộc ở các vùng dân tộc và miền núi còn nhiều yếu kém, khuyết 

điểm. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý ở vùng dân tộc và miền núi còn 

thiếu về số lượng, yếu về năng lực tổ chức, chỉ đạo thực hiện  công tác đào tạo, b i dưỡng 

cán bộ người dân tộc thiểu số chưa được quan tâm. Bộ máy đảng và chính quyền các cấp 

ở nhiều nơi còn quan liêu, xa dân, chưa sâu sát thực tế, chưa nắm bắt được tâm tư, nguyện 

vọng của đ ng bào.  ột số nơi còn để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, vi phạm chính sách 

dân tộc, làm giảm lòng tin của đ ng bào. Trong quản lý, điều hành lại buông lỏng công 

tác kiểm tra, thanh tra, để nhiều sai phạm kéo dài. 

Hệ thống tổ chức làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương chưa hoàn 

chỉnh, thiếu đ ng bộ, chưa được các cấp uỷ quan tâm xây dựng, kiện toàn để đáp ứng tốt 

yêu cầu, nhiệm vụ của công tác dân tộc trong tình hình, nhiệm vụ mới. 

II- CÔNG TÁC DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ MỚI 

1- Một số quan điểm cơ bản 

- Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đ ng 

thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam. 

- Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau 

cùng phát triển, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kiên quyết đấu tranh 

với mọi âm mưu chia rẽ dân tộc. 

- Phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh - quốc phòng 

trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi; gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề 

xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc  quan tâm phát triển, b i dưỡng ngu n nhân lực  

chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số  giữ gìn và phát huy những giá trị, bản 

sắc văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp phát triển chung của cộng 

đ ng dân tộc Việt Nam thống nhất. 

- Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các vùng dân tộc và miền núi, trước hết, 

tập trung vào phát triển giao thông và cơ sở hạ tầng, xoá đói, giảm nghèo; khai thác có 

hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, đi đôi với bảo vệ bền vững môi trường sinh 

thái; phát huy nội lực, tinh thần tự lực, tự cường của đ ng bào các dân tộc, đ ng thời tăng 

cường sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và sự giúp đỡ của các địa phương trong cả nước. 

- Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn 

dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị. 

2- Mục tiêu cụ thể đến năm 2010 

- Phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống đ ng bào các dân 

tộc. Đến năm 2010, các vùng dân tộc và miền núi cơ bản không còn hộ đói  giảm hộ 

nghèo xuống dưới 10%; giảm dần khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các dân tộc, 

các vùng; trên 90% hộ dân có đủ điện, nước sinh hoạt  xoá tình trạng nhà tạm, nhà dột 
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nát; 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã; cơ bản không còn xã đặc biệt khó khăn  

hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư  chấm dứt tình trạng di cư tự do; giải 

quyết cơ bản vấn đề đất sản xuất cho nông dân thiếu đất  ngăn chặn tình trạng suy thoái 

môi trường sinh thái. 

- Nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khoẻ, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa 

của đ ng bào : hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở  nâng cao chất lượng và hiệu 

quả giáo dục, đào tạo  đẩy mạnh việc dạy và học chữ dân tộc. Hầu hết đ ng bào nghèo 

vùng sâu, vùng xa được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe  tiếp tục khống chế, tiến 

tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng dân tộc. Phấn đấu 90% đ ng bào được xem truyền hình; 

100% được nghe đài phát thanh; các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các 

dân tộc thiểu số được bảo t n và phát triển. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ có phẩm chất và năng lực đáp 

ứng được yêu cầu của địa phương; củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững 

mạnh  nâng cao vị trí, vai trò của  ặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân 

trong việc tham gia thực hiện tốt chính sách dân tộc. 

- Giữ vững an ninh, quốc phòng ở vùng dân tộc và miền núi; kết hợp phát triển 

kinh tế - xã hội với đảm bảo an ninh, quốc phòng ở các địa bàn xung yếu vùng sâu, biên 

giới, ngăn chặn việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đoàn kết giữa các 

dân tộc, làm mất ổn định xã hội. 

3- Những nhiệm vụ chủ yế  và cấp bách 

- Đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của đ ng bào dân 

tộc thiểu số, trọng tâm là đ ng bào ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa; trong những năm trước 

mắt tập trung trợ giúp đ ng bào nghèo, các dân tộc đặc biệt khó khăn giải quyết ngay 

những vấn đề bức xúc như : tình trạng thiếu lương thực, thiếu nước sinh hoạt, nhà ở tạm 

bợ, không đủ tư liệu sản xuất, dụng cụ sinh hoạt tối thiểu  xây dựng kết cấu hạ tầng khu 

vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở và vấn đề tranh chấp đất đai 

ở vùng đ ng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở Tây Nguyên, Tây Bắc và vùng đ ng bào dân 

tộc Khơ-me Nam Bộ. 

Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới. Làm 

tốt công tác định canh, định cư và di dân xây dựng vùng kinh tế mới  công tác quy hoạch, 

sắp xếp, phân bổ lại hợp lý dân cư, ngu n nhân lực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá và phát triển bền vững, gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phủ sóng phát thanh, truyền 

hình; tăng cường các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền hướng về cơ sở  tăng thời 

lượng và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình bằng các tiếng dân 

tộc thiểu số  làm tốt công tác nghiên cứu, sưu tầm, giữ gìn và phát huy các giá trị, truyền 

thống tốt đẹp trong văn hoá của các dân tộc. 

Thực hiện chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở và các chương trình giáo 

dục miền núi, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo, nhất là hệ thống trường 

phổ thông dân tộc nội trú các cấp  đẩy mạnh việc tổ chức các trường mẫu giáo công 
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lập  mở rộng việc dạy chữ dân tộc. Đa dạng hóa, phát triển nhanh các loại hình đào tạo, b i 

dưỡng, dạy nghề ở vùng dân tộc  đưa chương trình dạy nghề vào các trường dân tộc nội trú; 

tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu tiên, cử tuyển dành cho con em các dân tộc vào học tại 

các trường đại học và cao đẳng  mở thêm trường dự bị đại học dân tộc ở khu vực miền Trung, 

Tây Nguyên. Nghiên cứu tổ chức hệ thống trường chuyên đào tạo, b i dưỡng trí thức và cán 

bộ là người dân tộc thiểu số. 

Tăng cường cơ sở khám, chữa bệnh, cán bộ y tế cho các xã, bản, thôn, ấp  nâng 

cao hơn nữa chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho đ ng bào dân tộc thiểu số  

khuyến khích tr ng và sử dụng các loại thuốc dân gian. 

- Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở ở các vùng dân tộc 

thiểu số. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về kiện toàn, nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ cơ sở  kiên quyết khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân của một số 

cán bộ  thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, b i dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, luân 

chuyển cán bộ. Đẩy mạnh phát triển đảng viên trong đ ng bào dân tộc, khắc phục tình 

trạng cơ sở không có tổ chức đảng và đảng viên. 

- Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, phát huy 

sức mạnh tại chỗ để sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch  tăng 

cường công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra những 

“điểm nóng” về an ninh, trật tự xã hội ở vùng dân tộc và miền núi. 

Tiếp tục xây dựng, phát triển nhanh các khu kinh tế kết hợp quốc phòng ở vùng 

sâu, vùng xa, biên giới. 

Thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng và tôn giáo ở vùng dân tộc và miền núi; kiên 

quyết ngăn chặn việc lợi dụng chính sách tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng để hoạt động 

phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 

của nước ta. 

- Đổi mới nội dung, phương thức công tác dân tộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ 

trong tình hình mới. 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tích cực, chủ động 

tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. 

Thông qua các chính sách, biện pháp cụ thể, động viên đ ng bào các dân tộc phát 

huy nội lực, ý chí tự lực tự cường, tinh thần vươn lên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - 

xã hội, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. 

4- Một số giải pháp chủ yế  

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và 

toàn thể xã hội về vị trí, nhiệm vụ của công tác dân tộc trong tình hình mới. Xem việc 

quán triệt và thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên và 

quan trọng của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền,  ặt trận, đoàn thể từ Trung ương 

đến địa phương. 
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Tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước 

cho mọi cán bộ, đảng viên và cho nhân dân. Phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách 

phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi cho đ ng bào các dân tộc thiểu số. 

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và 

miền núi; rà soát, điều chỉnh, bổ sung để hoàn chỉnh những chính sách đã có và nghiên 

cứu ban hành những chính sách mới, để đáp ứng yêu cầu phát triển các vùng dân tộc và 

nhiệm vụ công tác dân tộc trong giai đoạn mới. 

Huy động nhiều ngu n lực cho đầu tư, phát triển, giúp đỡ vùng dân tộc và miền 

núi. Ưu tiên đầu tư cho xóa đói, giảm nghèo, phát triển nhanh kinh tế - xã hội, giải quyết 

những khó khăn bức xúc của đ ng bào vùng dân tộc và miền núi; trước hết tập trung cho 

các vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện nghiêm chỉnh việc công khai hóa các chính sách, 

chương trình, dự án, vốn đầu tư... để đ ng bào biết và tham gia quản lý, giám sát quá trình 

thực hiện. 

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ ở vùng dân tộc và miền núi. 

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, b i dưỡng, sử dụng cán bộ là người 

dân tộc thiểu số cho từng vùng, từng dân tộc. Trong những năm trước mắt, cần tăng 

cường lực lượng cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt đến công tác ở vùng dân tộc, nhất là 

các địa bàn xung yếu về chính trị, an ninh, quốc phòng; coi trọng việc b i dưỡng, đào tạo 

thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự làm ngu n cán bộ bổ sung cho cơ sở  

nghiên cứu sửa đổi tiêu chuẩn tuyển dụng, bổ nhiệm và các cơ chế, chính sách đãi ngộ 

cán bộ công tác ở vùng dân tộc và miền núi, nhất là những cán bộ công tác lâu năm ở 

miền núi, vùng cao. 

Kiện toàn và chăm lo xây dựng hệ thống tổ chức cơ quan làm công tác dân tộc từ 

Trung ương đến địa phương. Tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ làm 

công tác dân tộc để làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong 

việc thực hiện chính sách dân tộc.  ột số bộ, ngành cần tổ chức bộ phận và có cán bộ 

chuyên trách làm công tác dân tộc. 

- Tăng cường công tác vận động quần chúng trong việc bảo đảm thực hiện tốt 

chính sách dân tộc trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 

Nâng cao hơn nữa vai trò của  ặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân 

trong việc tham gia triển khai, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc. 

Có chính sách động viên, b i dưỡng, hướng dẫn và phát huy vai trò của những 

người có uy tín trong đ ng bào dân tộc trong việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và 

Nhà nước ở các địa bàn dân cư vùng dân tộc và miền núi. 

Đổi mới nội dung và phương pháp công tác dân vận ở vùng đ ng bào dân tộc  

quán triệt phương châm : chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, vững chắc  sử 

dụng nhiều phương thức phù hợp với đặc thù của từng dân tộc, từng địa phương. Cán bộ 

công tác ở vùng dân tộc và miền núi phải quán triệt và thực hiện thật tốt phong cách công 

tác dân vận : “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”. 

III- T  CHỨC THỰC HIỆN 
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1- Các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt Nghị quyết này cho cán bộ, đảng viên và 

nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc ở các bộ, ngành và địa phương vùng đ ng 

bào các dân tộc thiểu số phải nắm chắc, hiểu rõ nội dung nghị quyết để tuyên truyền, vận 

động và tổ chức thực hiện tốt nghị quyết. 

2- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ thể chế hóa nội dung nghị 

quyết  kết hợp với các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân 

tộc và miền núi đã và đang thực hiện, để xây dựng chương trình hành động của Chính 

phủ  đ ng thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cụ thể hoá nghị quyết bằng chương 

trình hành động, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm và công tác thường xuyên của 

các cấp. 

3- Các cấp ủy vùng dân tộc và miền núi nghiên cứu vận dụng nội dung nghị quyết 

vào tình hình cụ thể ở địa phương, kết hợp với việc triển khai các Nghị quyết Trung ương 

5 (khóa IX) : "Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, 

thị trấn"  "Về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 

2001 - 2010" để xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện nghị quyết. 

4-  ặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân cần tổ chức quán triệt nghị 

quyết, xây dựng các chương trình hành động cụ thể  làm tốt công tác giáo dục, vận động 

quần chúng thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng. 

5- Ban cán sự đảng Uỷ ban Dân tộc phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban 

cán sự đảng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc ở các nơi cần 

thiết  khẩn trương xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, b i dưỡng cán bộ dân tộc thiểu 

số ở các vùng dân tộc và miền núi; đề xuất chính sách đặc thù, thống nhất trong cả nước 

nhằm sử dụng có hiệu quả số học sinh là con em đ ng bào dân tộc thiểu số đã được đào 

tạo. 

6- Ban cán sự đảng Uỷ ban Dân tộc cùng Ban Dân vận Trung ương thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả 

thực hiện nghị quyết  trong quá trình triển khai, cần bám sát thực tế, kịp thời phát 

hiện, đề xuất, kiến nghị để điều chỉnh, bổ sung cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, 

giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết.  

 

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

ĐẢNG 
TỔNG BÍ THƯ 

Nông Đức Mạnh 
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3. Nghị q yết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, 

con người Việt Nam đáp ứng yêu cầ  phát triển bền vững đất nước 
 

NGHỊ   YẾT 

HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI 

về xây dựng và phát triển văn hóa, 

con người Việt Nam đáp ứng yêu cầ  phát triển bền vững đất nước 

-------- 

  

A- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN  

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, sự nghiệp xây dựng và 

phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã có chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan 

trọng. Tư duy lý luận về văn hóa có bước phát triển  nhận thức về văn hóa của các cấp, 

các ngành và toàn dân được nâng lên. Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong 

phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn 

hóa, đạo đức mới được hình thành. Sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng 

phong phú, đa dạng  công nghệ thông tin, nhất là thông tin đại chúng có bước phát triển 

mạnh mẽ. Nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực  

phát huy được truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đ ng... Xã hội hóa hoạt động 

văn hóa ngày càng được mở rộng, góp phần đáng kể vào việc xây dựng các thiết chế văn 

hóa. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo t n, tôn tạo  nhiều phong tục, 

tập quán của đ ng bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng  hoạt 

động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm. 

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, thể chế văn hóa từng bước được 

hoàn thiện. Đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ có bước trưởng thành; quyền tự do 

sáng tạo của văn nghệ sĩ được tôn trọng. Giao lưu và hợp tác quốc tế về văn hóa có nhiều 

khởi sắc.  

Tuy nhiên, so với những thành tựu trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại, thành tựu trong lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng  chưa đủ để tác động 

có hiệu quả xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh. Tình trạng suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội có chiều hướng gia 

tăng. Đời sống văn hóa tinh thần ở nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn điệu  khoảng cách 

hưởng thụ văn hóa giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa với đô thị và trong các tầng lớp nhân 

dân chậm được rút ngắn. Môi trường văn hóa còn t n tại tình trạng thiếu lành mạnh, 

ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục  tệ nạn xã hội, tội phạm có chiều hướng gia tăng . 

Còn ít những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có 

một số tác phẩm chạy theo thị hiếu tầm thường, chất lượng thấp, thậm chí có hại. Hoạt 

động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật chưa theo kịp thực tiễn sáng tác. Việc bảo t n, 

phát huy giá trị di sản văn hóa hiệu quả chưa cao, nguy cơ mai một chưa được ngăn chặn. 

Hệ thống thông tin đại chúng phát triển thiếu quy hoạch khoa học, gây lãng phí ngu n lực 

và quản lý không theo kịp sự phát triển.  ột số cơ quan truyền thông có biểu hiện thương 

mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục đích . Cơ chế, chính sách về kinh tế trong văn hóa, văn hóa 

trong kinh tế, về huy động, quản lý các ngu n lực cho văn hóa chưa cụ thể, rõ ràng. Hệ 

thống thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động văn hóa còn thiếu và 

yếu, có nơi xuống cấp, thiếu đ ng bộ, hiệu quả sử dụng thấp. Công tác quy hoạch, đào 

tạo, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa các cấp, nhất là ngu n nhân lực chất lượng 

cao còn nhiều hạn chế, bất cập. Tình trạng nhập khẩu, quảng bá, tiếp thu dễ dãi, thiếu 

chọn lọc sản phẩm văn hóa nước ngoài đã tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa của một 

bộ phận nhân dân, nhất là lớp trẻ.  
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Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên đây chủ yếu là do nhiều cấp ủy, chính 

quyền chưa quan tâm đầy đủ lĩnh vực này; lãnh đạo, chỉ đạo chưa thật quyết liệt. Việc cụ 

thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết của Đảng còn chậm, thiếu đ ng bộ và trong một số 

trường hợp thiếu khả thi. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa chậm được đổi mới, có 

lúc, có nơi bị xem nhẹ, thậm chí buông lỏng  kỷ luật, kỷ cương không nghiêm. Đầu tư 

cho lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng và còn dàn trải. Chưa nắm bắt kịp thời những vấn 

đề mới về văn hóa để đầu tư đúng hướng và có hiệu quả. Chưa quan tâm đúng mức công 

tác đào tạo, b i dưỡng ngu n nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nhất là đội ngũ 

cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

B- ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI  

 I-  ỤC TIÊU  

  ục tiêu chung  

Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - 

thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực 

sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo 

đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

 ục tiêu cụ thể  

- Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, tạo môi trường và 

điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm h n, 

trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật  đề cao tinh thần yêu 

nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia 

đình, cộng đ ng, xã hội và đất nước.  

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng văn hóa trong hệ 

thống chính trị, trong từng cộng đ ng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

và mỗi gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đ ng, xã hội trong việc xây dựng môi 

trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam hoàn 

thiện nhân cách.  

- Hoàn thiện thể chế, chế định pháp lý và thiết chế văn hóa bảo đảm xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế.  

- Xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, tăng 

cường quảng bá văn hóa Việt Nam.  

- Từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa 

các vùng miền và các giai tầng xã hội. Ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã 

hội.  

II- QUAN ĐIỂ   

1- Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất 

nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.  

2- Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa 

dạng của cộng đ ng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ 

và khoa học.  

3- Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để 

phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có 

nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung 

thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.  

4 - Xây dựng đ ng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò của gia đình, cộng 

đ ng. Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa; cần chú ý đầy đủ đến yếu tố văn hóa và 

con người trong phát triển kinh tế.  

5- Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước 

quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.  
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III- NHIỆ  VỤ  

1- Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện  

Chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là b i dưỡng tinh 

thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tạo chuyển biến 

mạnh mẽ về nhận thức,   thức tôn trọng pháp luật, mọi người Việt Nam đều hiểu biết sâu 

sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc.  

Hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng con người có thế 

giới quan khoa học, hướng tới chân - thiện - mỹ. Gắn xây dựng, rèn luyện đạo đức với 

thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nâng cao trí lực, b i 

dưỡng tri thức cho con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, của kinh tế tri thức và xã hội học tập. Đúc 

kết và xây dựng hệ giá trị chuẩn của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa và hội nhập quốc tế.  

Xây dựng và phát huy lối sống " ỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người"  hình 

thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, 

bảo vệ môi trường  kết hợp hài hòa tính tích cực cá nhân và tính tích cực xã hội; đề cao 

trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội. Khẳng định, tôn vinh cái đúng, 

cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng  nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn.  

Tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, đặc 

biệt là thanh niên, thiếu niên. Phát huy vai trò của văn học - nghệ thuật trong việc b i 

dưỡng tâm h n, tình cảm của con người. Bảo đảm quyền hưởng thụ và sáng tạo văn hóa 

của mỗi người dân và của cộng đ ng. Nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam, 

gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầu xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu  chống các quan điểm, hành 

vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha hóa con người. Có 

giải pháp khắc phục những mặt hạn chế của con người Việt Nam.  

2- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh  

 ỗi địa phương, cộng đ ng, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải là một môi trường văn hóa 

lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống. Gắn kết xây 

dựng môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái. Đưa nội dung giáo dục đạo đức 

con người, đạo đức công dân vào các hoạt động giáo dục của xã hội.  

Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình thực sự là nơi hình 

thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người. Phát huy giá 

trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Xây 

dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ 

mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ ch ng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu 

nhau. Xây dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn 

luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống  giáo dục truyền thống văn 

hóa cho thế hệ trẻ. Xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa; thực hiện tốt 

quy chế dân chủ ở cơ sở  xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động văn hóa, phong 

trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".  

Gắn các hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, 

với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từng bước thu hẹp khoảng 

cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, giữa các giai tầng xã hội, giữa thành thị và 

nông thôn, giữa đ ng bằng và miền núi, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng, hoàn thiện đi đôi 

với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa. Tạo điều kiện để 

nhân dân chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đ ng.  

Phát huy các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng  khuyến khích 

các hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, hướng thiện, nhân đạo, nhân văn, tiến bộ, "tốt 
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đời, đẹp đạo". Khuyến khích các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ ngu n", 

từ thiện, nhân đạo.  

3- Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế  

Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các 

đoàn thể  coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh. Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

có phẩm chất đạo đức, tận tuỵ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu 

thịt với nhân dân; có ý thức thượng tôn pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương  tự 

do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Ngăn chặn, đẩy lùi tình 

trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, công 

chức, đảng viên.  

Thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế. Con người thực sự là trung tâm 

trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Tạo lập môi trường văn hóa pháp lý, thị trường 

sản phẩm văn hóa minh bạch, tiến bộ, hiện đại để các doanh nghiệp tham gia xây dựng, 

phát triển văn hóa. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn 

trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển bền vững và bảo vệ Tổ 

quốc.  

Phát huy ý thức và tinh thần dân tộc, động viên toàn dân, trước hết là các doanh nghiệp, 

doanh nhân xây dựng và phát triển các thương hiệu Việt Nam có uy tín trên thị trường 

trong nước và quốc tế.  

4- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa  

Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo t n, phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm 

giàu văn hóa dân tộc.  

Xây dựng cơ chế để giải quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo t n, phát huy di sản v ă n hóa với 

phát triển kinh tế - xã hội. B ảo t n, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu, phục vụ 

giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế  gắn kết bảo t n, phát huy di sản văn hóa với 

phát triển du lịch. Phục h i và bảo t n một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy 

cơ mai một. Phát huy các di sản được UNESCO công nhận, góp phần quảng bá hình ảnh 

đất nước và con người Việt Nam.  

Phát triển đi đôi với giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt  khắc phục tình trạng lạm dụng 

tiếng nước ngoài. Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số, nhất là tiếng 

nói, chữ viết, trang phục, lễ hội truyền thống  các giá trị văn hóa tích cực trong tôn giáo, 

tín ngưỡng.  

Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của 

đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần 

tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ảnh chân thật, sinh động, sâu sắc đời 

sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. Đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác 

phẩm, công trình về đề tài cách mạng, kháng chiến, lịch sử dân tộc, công cuộc đổi mới đất 

nước. Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam.  

Đổi mới phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật nhằm tập hợp, tạo điều 

kiện để văn nghệ sĩ hoạt động tích cực, hiệu quả. Khuyến khích nhân dân sáng tạo, trao 

truyền và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.  

Có cơ chế khuyến khích văn nghệ sĩ, nghệ nhân phát huy tài năng, năng lực sáng tác, 

quảng bá văn học, nghệ thuật với ý thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công 

dân của mình. Trọng dụng, tôn vinh trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân trên cơ sở cống hiến 

cho đất nước. Chú trọng phát triển năng khiếu và tài năng trẻ.  

Quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí đáp ứng yêu cầu phát triển, bảo đảm thiết thực, 

hiệu quả. Chú trọng công tác quản lý các loại hình thông tin trên mạng Internet để định 

hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho nhân dân, nhất là cho thanh niên, thiếu niên. Đổi mới nội 

dung, phương thức hoạt động và cơ chế đầu tư theo hướng ưu tiên các cơ quan báo chí, 

truyền thông chủ lực. Các cơ quan truyền thông phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, 
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đối tượng phục vụ chủ yếu  nâng cao tính tư tưởng, nhân văn và khoa học, góp phần xây 

dựng nền văn hóa và con người Việt Nam.  

5- Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa  

Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm khai thác và phát huy những tiềm năng và giá trị 

đặc sắc của văn hóa Việt Nam; khuyến khích xuất khẩu sản phẩm văn hóa, góp phần 

quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.  

Có cơ chế khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiên 

tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa. Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp văn 

hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch thu hút các ngu n lực xã hội để phát triển.  

Đổi mới, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để xây dựng, phát triển thị 

trường văn hóa và công nghiệp văn hóa.  

Nâng cao ý thức thực thi các quy đ ịnh pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan 

trong toàn xã hội. Củng cố và tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý và 

cơ quan thực thi quyền tác giả từ Trung ương đến địa phương.  

6- Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại  

Chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với các nước, thực hiện đa dạng các hình thức văn 

hóa đối ngoại, đưa các quan hệ quốc tế về văn hóa đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết 

thực  tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm văn hóa dân 

tộc.  

Phát huy tài năng, tâm huyết của trí thức, văn nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài trong 

việc tham gia phát triển văn hóa của đất nước, trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh đất 

nước, văn hóa, con người Việt Nam. Chú trọng truyền bá văn hóa Việt Nam, dạy tiếng 

Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam. Xây dựng một 

số trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài và trung tâm dịch thuật, quảng bá văn hóa 

Việt Nam ra nước ngoài.  

Chủ động đón nhận cơ hội phát triển, vượt qua các thách thức để giữ gìn, hoàn thiện bản 

sắc văn hóa dân tộc  hạn chế, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái của toàn cầu 

hóa về văn hóa.  

Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển văn hóa đối ngoại  hỗ trợ quảng bá nghệ thuật 

quốc gia và xuất khẩu các sản phẩm văn hóa ra nước ngoài.  

IV- GIẢI PHÁP  

1- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa  

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định xây dựng và phát triển vǎn hóa, con người Việt 

Nam là một nhiệm vụ quan trọng trong suốt thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính 

trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam.  ỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò gương mẫu, động viên, tổ chức 

nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết.  

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng vừa bảo đảm để vǎn hóa, vǎn học - 

nghệ thuật, báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, vừa bảo đảm 

quyền tự do, dân chủ cá nhân trong sáng tạo trên cơ sở phát huy tính tự giác cao với mục 

đích đúng đắn  khắc phục tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo hoặc mất dân chủ, hạn chế tự 

do sáng tạo.  

Phải coi trọng xây dựng vǎn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy nhà nước, mà nội dung 

quan trọng là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H  Chí Minh. Vǎn hóa, 

đạo đức và lối sống lành mạnh phải được thể hiện trước hết trong mọi tổ chức đảng, nhà 

nước, đoàn thể, trong cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, trong từng đảng viên, hội 

viên. Sự gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên là yêu cầu quan trọng trong công tác lãnh 

đạo của Đảng.  

2- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa  

Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trong điều 

kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của công nghệ thông tin 
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và truyền thông. Đẩy nhanh việc thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của 

Đảng về văn hóa. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về 

văn hóa, về quyền tác giả và các quyền liên quan, phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực 

tiễn Việt Nam.  

Điều chỉnh và hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với tính đặc thù của văn hóa, nghệ 

thuật. Bổ sung chính sách kinh tế trong văn hóa, văn hóa trong kinh tế, xử lý hài hòa mối 

quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa; có chính sách văn hóa đặc thù đối 

với đ ng bào dân tộc thiểu số.  

Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự 

nghiệp văn hóa, các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa theo hướng tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Thúc đẩy cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà 

nước hoạt động trong lĩnh vực văn hóa.  

Tăng cường công tác thanh tra văn hóa, gắn với trách nhiệm cá nhân và tổ chức khi để 

xảy ra sai phạm. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức xã hội, cộng 

đ ng dân cư và công dân đối với việc tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa.  

Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, "tự diễn 

biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực văn hóa. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng một bộ 

phận báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, sản 

phẩm lệch lạc, thị hiếu tầm thường.  

3- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa  

Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa. Coi trọng quy hoạch, đào tạo, b i 

dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, cán bộ làm công tác khoa học, chuyên gia 

đầu ngành, cán bộ ở cơ sở.  

Quan tâm xây dựng các trường văn hóa, nghệ thuật, tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng 

và quy mô đào tạo. Hình thành một số cơ sở đào tạo đại học, trên đại học trọng điểm, đạt 

chuẩn khu vực và quốc tế.  

Đổi mới đào tạo, b i dưỡng cán bộ văn hóa theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế. Tiếp 

tục gửi sinh viên, cán bộ đi đào tạo chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật, thể thao ở các 

nước phát triển. Xây dựng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong các dân tộc thiểu số, có 

chính sách khuyến khích họ trở về công tác tại địa phương. Chú trọng đào tạo, b i dưỡng 

đội ngũ giáo viên giảng dạy các chuyên ngành văn hóa.  

Có chính sách phát hiện, b i dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh cán bộ trong lĩnh vực văn 

hóa, nghệ thuật  trọng dụng người có tài, có đức. Điều chỉnh chế độ tiền lương, trợ cấp 

đối với những người hoạt động trong các bộ môn nghệ thuật đặc thù.  

4- Tăng cường ngu n lực cho lĩnh vực văn hóa  

 ức đầu tư của Nhà nước cho văn hóa phải tương ứng với mức tăng trưởng kinh tế. Sử 

dụng hiệu quả, công khai, minh bạch ngu n đầu tư của Nhà nước, có trọng tâm, trọng 

điểm, ưu tiên các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đ ng bào dân tộc thiểu số và 

một số loại hình nghệ thuật truyền thống cần bảo t n, phát huy.  

Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các ngu n đầu tư, tài trợ, hiến tặng cho phát triển 

văn hóa, xây dựng con người.  

Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi về đất, tín dụng, thuế và phí đối với các cơ sở đào tạo 

và thiết chế văn hóa do khu vực tư nhân đầu tư, đặc biệt là ở vùng còn khó khăn. Khuyến 

khích hình thành các quỹ đào tạo, khuyến học, phát triển nhân tài, quảng bá văn học nghệ 

thuật, phát triển điện ảnh, hỗ trợ xuất bản...  

Xây dựng một số công trình văn hóa trọng điểm. Các địa phương, các cơ quan, công sở, 

trường học, khu công nghiệp, doanh nghiệp, khu dân cư... có thiết chế văn hóa phù hợp 

(thư viện, nhà văn hóa, công trình thể thao...).  

Tăng cường đầu tư để đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để nâng cao khả 

năng dự báo và định hướng phát triển văn hóa, xây dựng con người.  

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1- Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức việc học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết.  
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2- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hệ thống pháp luật 

về văn hóa, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện Nghị quyết và giám sát việc thực hiện.  

3- Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản 

dưới luật  chỉ đạo tổ chức tốt việc thi hành pháp luật  thường xuyên theo dõi, kiểm tra, 

đánh giá việc thực hiện và kịp thời điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với 

yêu cầu thực tế, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.  

4- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng 

đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ 

kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện Nghị quyết./. 

 

 

TM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

T NG BÍ THƯ 
(đã ký) 

Ng yễn Phú Trọng 

 

4. Nghị q yết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo 
 

  NGHỊ   YẾT 

HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI 

về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

 

  A- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 

1- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII và các chủ trương của Đảng, 

Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, lĩnh vực giáo dục và đào tạo nước ta đã đạt được những thành 

tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể là: Đã 

xây dựng được hệ thống giáo dục và đào tạo tương đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại 

học. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo được cải thiện rõ rệt và từng bước hiện đại 

hóa. Số lượng học sinh, sinh viên tăng nhanh, nhất là ở giáo dục đại học và giáo dục nghề 

nghiệp. Chất lượng giáo dục và đào tạo có tiến bộ. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản l  

giáo dục phát triển cả về số lượng và chất lượng, với cơ cấu ngày càng hợp l . Chi ngân 

sách cho giáo dục và đào tạo đạt mức 20% tổng chi ngân sách nhà nước. Xã hội hóa giáo 

dục được đẩy mạnh  hệ thống giáo dục và đào tạo ngoài công lập góp phần đáng kể vào 

phát triển giáo dục và đào tạo chung của toàn xã hội. Công tác quản lý giáo dục và đào 

tạo có bước chuyển biến nhất định. 

Cả nước đã hoàn thành mục tiêu xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học vào 

năm 2000; phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2010; đang tiến tới phổ cập giáo 

dục mầm non cho trẻ 5 tuổi  củng cố và nâng cao kết quả xoá mù chữ cho người lớn. Cơ 

hội tiếp cận giáo dục có nhiều tiến bộ, nhất là đối với đ ng bào dân tộc thiểu số và các đối 

tượng chính sách  cơ bản bảo đảm bình đẳng giới trong giáo dục và đào tạo. 

Những thành tựu và kết quả nói trên, trước hết bắt ngu n từ truyền thống hiếu học 

của dân tộc  sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước,  ặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

nhân dân, của mỗi gia đình và toàn xã hội  sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 

lý giáo dục  sự ổn định về chính trị cùng với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước. 

2- Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu, 

nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Hệ thống giáo dục và đào tạo thiếu liên 

thông giữa các trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo  còn nặng l  thuyết, 

nhẹ thực hành. Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và 
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nhu cầu của thị trường lao động  chưa chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, lối 

sống và kỹ năng làm việc. Phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả 

còn lạc hậu, thiếu thực chất. 

Quản lý giáo dục và đào tạo còn nhiều yếu kém. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 

lý giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu  một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu 

đổi mới và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp. 

Đầu tư cho giáo dục và đào tạo chưa hiệu quả. Chính sách, cơ chế tài chính cho 

giáo dục và đào tạo chưa phù hợp. Cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu và lạc hậu, nhất là ở 

vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

3- Những hạn chế, yếu kém nói trên do các nguyên nhân chủ yếu sau : 

- Việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển 

giáo dục và đào tạo, nhất là quan điểm "giáo dục là quốc sách hàng đầu" còn chậm và 

lúng túng. Việc xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch và chương trình phát 

triển giáo dục - đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội . 

-  ục tiêu giáo dục toàn diện chưa được hiểu và thực hiện đúng. Bệnh hình thức, 

hư danh, chạy theo bằng cấp... chậm được khắc phục, có mặt nghiêm trọng hơn. Tư duy 

bao cấp còn nặng, làm hạn chế khả năng huy động các ngu n lực xã hội đầu tư cho giáo 

dục, đào tạo. 

- Việc phân định giữa quản l  nhà nước với hoạt động quản trị trong các cơ sở 

giáo dục, đào tạo chưa rõ. Công tác quản l  chất lượng, thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa 

được coi trọng đúng mức. Sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và gia 

đình chưa chặt chẽ . Ngu n lực quốc gia và khả năng của phần đông gia đình đầu tư cho 

giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu. 

B- ĐỊNH HƯỚNG Đ I MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO 

I-   AN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 
1- Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước 

và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các 

chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

2- Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, 

cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ 

chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện  đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản 

lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục - đào tạo và việc tham gia 

của gia đình, cộng đ ng, xã hội và bản thân người học  đổi mới ở tất cả các bậc học, 

ngành học. Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển 

những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới  kiên quyết chấn 

chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn 

dài hạn, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp học  các giải pháp phải đ ng bộ, khả thi, 

có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp. 

3- Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, b i dưỡng 

nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển 

toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành  l  luận gắn với thực 

tiễn  giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. 

4- Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

và bảo vệ Tổ quốc  với tiến bộ khoa học và công nghệ  phù hợp quy luật khách quan. 

Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng 

và hiệu quả, đ ng thời đáp ứng yêu cầu số lượng. 

5- Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc 

học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hoá, hiện đại hoá giáo 

dục và đào tạo. 

6- Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, 

bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và đào tạo. Phát triển hài 
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hòa, hỗ trợ giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền. Ưu tiên đầu tư 

phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, 

biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Thực hiện dân chủ hóa, 

xã hội hóa giáo dục và đào tạo. 

7- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đ ng 

thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. 

II- MỤC TIÊU 

1- Mục tiêu tổng quát 
Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo  đáp 

ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân 

dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, 

khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân  yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đ ng bào  sống tốt và 

làm việc hiệu quả.  

Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt  có 

cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập  bảo đảm các 

điều kiện nâng cao chất lượng  chuẩn hóa, hiện đại hoá, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội 

nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo  giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản 

sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong 

khu vực. 

2- Mục tiêu cụ thể 
- Đối với giáo dục mầm non, giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm 

mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp 1. 

Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2015, nâng cao chất lượng 

phổ cập trong những năm tiếp theo và miễn học phí trước năm 2020. Từng bước chuẩn 

hóa hệ thống các trường mầm non. Phát triển giáo dục mầm non dưới 5 tuổi có chất lượng 

phù hợp với điều kiện của từng địa phương và cơ sở giáo dục. 

- Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành 

phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và b i dưỡng năng khiếu, định hướng nghề 

nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý 

tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực 

hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến 

khích học tập suốt đời. Hoàn thành việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông giai 

đoạn sau năm 2015. Bảo đảm cho học sinh có trình độ trung học cơ sở (hết lớp 9) có tri 

thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân lu ng mạnh sau trung học cơ sở  trung 

học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có 

chất lượng. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm từ 

sau năm 2020. 

Phấn đấu đến năm 2020, có 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục 

trung học phổ thông và tương đương. 

- Đối với giáo dục nghề nghiệp , tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng 

và trách nhiệm nghề nghiệp. Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương 

thức và trình độ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm 

đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước và quốc 

tế. 

- Đối với giáo dục đại học , tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, b i dưỡng 

nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người 

học. Hoàn thiện mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào 

tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia  trong đó, có một số trường và 

ngành đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế. Đa dạng hóa các cơ sở đào tạo phù hợp với 

nhu cầu phát triển công nghệ và các lĩnh vực, ngành nghề  yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ 

quốc và hội nhập quốc tế. 
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- Đối với giáo dục thường xuyên , bảo đảm cơ hội cho mọi người, nhất là ở vùng 

nông thôn, vùng khó khăn, các đối tượng chính sách được học tập nâng cao kiến thức, 

trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng cuộc sống  tạo điều kiện thuận lợi 

để người lao động chuyển đổi nghề  bảo đảm xóa mù chữ bền vững. Hoàn thiện mạng 

lưới cơ sở giáo dục thường xuyên và các hình thức học tập, thực hành phong phú, linh 

hoạt, coi trọng tự học và giáo dục từ xa. 

- Đối với việc dạy tiếng Việt và truyền bá văn hóa dân tộc cho người Việt Nam ở 

nước ngoài, có chương trình hỗ trợ tích cực việc giảng dạy tiếng Việt và truyền bá văn 

hóa dân tộc cho cộng đ ng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần phát huy sức mạnh 

của văn hóa Việt Nam, gắn bó với quê hương, đ ng thời xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị 

với nhân dân các nước. 

III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1 - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự q ản lý của Nhà nước đối với đổi 

mới giáo dục và đào tạo 
Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi 

mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo trong hệ thống chính trị, ngành giáo dục 

và đào tạo và toàn xã hội, tạo sự đ ng thuận cao coi giáo dục và đào tạo là quốc sách 

hàng đầu. Nâng cao nhận thức về vai trò quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo của 

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục  người học là chủ thể trung tâm của quá trình 

giáo dục  gia đình có trách nhiệm phối hợp với nhà trường và xã hội trong việc giáo dục 

nhân cách, lối sống cho con em mình.  

Đổi mới công tác thông tin và truyền thông để thống nhất về nhận thức, tạo sự 

đ ng thuận và huy động sự tham gia đánh giá, giám sát và phản biện của toàn xã hội đối 

với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục. 

Coi trọng công tác phát triển đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong các trường 

học, trước hết là trong đội ngũ giáo viên. Bảo đảm các trường học có chi bộ  các trường 

đại học có đảng bộ. Cấp ủy trong các cơ sở giáo dục - đào tạo phải thực sự đi đầu đổi 

mới, gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về việc tổ 

chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Lãnh đạo nhà trường 

phát huy dân chủ, dựa vào đội ngũ giáo viên, viên chức và học sinh, phát huy vai trò của 

các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương để xây dựng nhà trường. 

Các bộ, ngành, địa phương xây dựng quy hoạch dài hạn phát triển ngu n nhân lực, 

dự báo nhu cầu về số lượng, chất lượng nhân lực, cơ cấu ngành nghề, trình độ. Trên cơ sở 

đó, đặt hàng và phối hợp với các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức thực hiện. 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, giải quyết dứt điểm các 

hiện tượng tiêu cực kéo dài, gây bức xúc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

2- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yế  tố cơ bản của giáo dục, đào 

tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học 
Trên cơ sở mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo, cần xác định rõ và công khai 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng bậc học, môn học, chương trình, ngành và chuyên ngành 

đào tạo. Coi đó là cam kết bảo đảm chất lượng của cả hệ thống và từng cơ sở giáo dục và 

đào tạo  là căn cứ giám sát, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo. 

Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hòa 

đức, trí, thể, mỹ  dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng 

tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề  tăng thực 

hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, 

tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa, 

truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của 

chủ nghĩa  ác - Lênin và tư tưởng H  Chí  inh. Tăng cường giáo dục thể chất, kiến 

thức quốc phòng, an ninh và hướng nghiệp. Dạy ngoại ngữ và tin học theo hướng chuẩn 

hóa, thiết thực, bảo đảm năng lực sử dụng của người học. Quan tâm dạy tiếng nói và chữ 
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viết của các dân tộc thiểu số  dạy tiếng Việt và truyền bá văn hóa dân tộc cho người Việt 

Nam ở nước ngoài. 

Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu của các bậc học, các 

chương trình giáo dục, đào tạo và nhu cầu học tập suốt đời của mọi người. 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại  phát huy 

tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học  khắc 

phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách 

nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ 

năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập 

đa dạng, chú   các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.  

Tiếp tục đổi mới và chuẩn hóa nội dung giáo dục mầm non, chú trọng kết hợp 

chăm sóc, nuôi dưỡng với giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý, yêu cầu phát 

triển thể lực và hình thành nhân cách. 

Xây dựng và chuẩn hóa nội dung giáo dục phổ thông theo hướng hiện đại, tinh 

gọn, bảo đảm chất lượng, tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học 

trên  giảm số môn học bắt buộc  tăng môn học, chủ đề và hoạt động giáo dục tự chọn. 

Biên soạn sách giáo khoa, tài liệu hỗ trợ dạy và học phù hợp với từng đối tượng học, chú 

  đến học sinh dân tộc thiểu số và học sinh khuyết tật. 

Nội dung giáo dục nghề nghiệp được xây dựng theo hướng tích hợp kiến thức, kỹ 

năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp để hình thành năng lực nghề nghiệp cho người 

học.  

Đổi mới mạnh mẽ nội dung giáo dục đại học và sau đại học theo hướng hiện đại, 

phù hợp với từng ngành, nhóm ngành đào tạo và việc phân tầng của hệ thống giáo dục đại 

học. Chú trọng phát triển năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, đạo đức nghề nghiệp và 

hiểu biết xã hội, từng bước tiếp cận trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới. 

3- Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết 

q ả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan 
Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các 

tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đ ng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Phối 

hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học  

đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học  đánh giá của nhà trường với đánh 

giá của gia đình và của xã hội.  

Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng 

giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng 

năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại 

học. 

Đổi mới phương thức đánh giá và công nhận tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên 

cơ sở kiến thức, năng lực thực hành,   thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp. Có cơ chế để 

tổ chức và cá nhân sử dụng lao động tham gia vào việc đánh giá chất lượng của cơ sở đào 

tạo. 

Đổi mới phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng kết hợp sử dụng 

kết quả học tập ở phổ thông và yêu cầu của ngành đào tạo. Đánh giá kết quả đào tạo đại 

học theo hướng chú trọng năng lực phân tích, sáng tạo, tự cập nhật, đổi mới kiến thức  

đạo đức nghề nghiệp  năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ  năng lực 

thực hành, năng lực tổ chức và thích nghi với môi trường làm việc. Giao quyền tự chủ 

tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục đại học. 

Thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo ở cấp độ quốc gia, địa phương, 

từng cơ sở giáo dục, đào tạo và đánh giá theo chương trình của quốc tế để làm căn cứ đề 

xuất chính sách, giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục, đào tạo. 

H oàn thiện hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục. Định kỳ kiểm định chất 

lượng các cơ sở giáo dục, đào tạo và các chương trình đào tạo  công khai kết quả kiểm 
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định. Chú trọng kiểm tra, đánh giá, kiểm soát chất lượng giáo dục và đào tạo đối với các 

cơ sở ngoài công lập, các cơ sở có yếu tố nước ngoài. Xây dựng phương thức kiểm tra, 

đánh giá phù hợp với các loại hình giáo dục cộng đ ng. 

Đổi mới cách tuyển dụng, sử dụng lao động đã qua đào tạo theo hướng chú trọng 

năng lực, chất lượng, hiệu quả công việc thực tế, không quá nặng về bằng cấp, trước hết 

là trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Coi sự chấp nhận của thị trường lao động 

đối với người học là tiêu chí quan trọng để đánh giá uy tín, chất lượng của cơ sở giáo dục 

đại học, nghề nghiệp và là căn cứ để định hướng phát triển các cơ sở giáo dục, đào tạo và 

ngành nghề đào tạo. 

4- Hoàn thiện hệ thống giáo dục q ốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, 

học tập s ốt đời và xây dựng xã hội học tập 
Trước mắt, ổn định hệ thống giáo dục phổ thông như hiện nay. Đẩy mạnh phân 

lu ng sau trung học cơ sở  định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông. Tiếp tục 

nghiên cứu đổi mới hệ thống giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện cụ thể của đất 

nước và xu thế phát triển giáo dục của thế giới. 

Quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học gắn với 

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngu n nhân lực. Thống nhất 

tên gọi các trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra. Đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp sau trung học 

phổ thông, liên thông giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Tiếp tục sắp xếp, 

điều chỉnh mạng lưới các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu theo hướng 

gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học. Thực hiện phân tầng cơ sở giáo dục đại học theo 

định hướng nghiên cứu và ứng dụng, thực hành. Hoàn thiện mô hình đại học quốc gia, đại 

học vùng  củng cố và phát triển một số cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp 

chất lượng cao đạt trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới. 

Khuyến khích xã hội hóa để đầu tư xây dựng và phát triển các trường chất lượng 

cao ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo. Tăng tỉ lệ trường ngoài công lập đối với giáo 

dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Hướng tới có loại hình cơ sở giáo dục do cộng đ ng 

đầu tư. 

Đa dạng hóa các phương thức đào tạo. Thực hiện đào tạo theo tín chỉ. Đẩy mạnh 

đào tạo, b i dưỡng năng lực, kỹ năng nghề tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Có cơ chế để tổ 

chức, cá nhân người sử dụng lao động tham gia xây dựng, điều chỉnh, thực hiện chương 

trình đào tạo và đánh giá năng lực người học. 

5- Đổi mới căn bản công tác q ản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, 

thống nhất; tăng q yền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào 

tạo; coi trọng q ản lý chất lượng 
Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo và 

trách nhiệm quản lý theo ngành, lãnh thổ của các bộ, ngành, địa phương. Phân định công 

tác quản lý nhà nước với quản trị của cơ sở giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh phân cấp, 

nâng cao trách nhiệm, tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục, đào 

tạo. 

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nhất là về chương trình, nội dung và chất 

lượng giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo của nước ngoài tại Việt 

Nam. Phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học - công nghệ 

hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo. 

Các cơ quan quản l  giáo dục, đào tạo địa phương tham gia quyết định về quản l  

nhân sự, tài chính cùng với quản l  thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. 

Chuẩn hóa các điều kiện bảo đảm chất lượng và quản lý quá trình đào tạo  chú 

trọng quản lý chất lượng đầu ra. Xây dựng hệ thống kiểm định độc lập về chất lượng giáo 

dục, đào tạo .  

Đổi mới cơ chế tiếp nhận và xử l  thông tin trong quản l  giáo dục, đào tạo. Thực 

hiện cơ chế người học tham gia đánh giá hoạt động giáo dục, đào tạo  nhà giáo tham gia 
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đánh giá cán bộ quản l   cơ sở giáo dục, đào tạo tham gia đánh giá cơ quan quản lý nhà 

nước. 

Hoàn thiện cơ chế quản lý cơ sở giáo dục, đào tạo có yếu tố nước ngoài ở Việt 

Nam; quản lý học sinh, sinh viên Việt Nam đi học nước ngoài bằng ngu n ngân sách nhà 

nước và theo hiệp định nhà nước. 

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục, đào tạo  phát huy 

vai trò của hội đ ng trường. Thực hiện giám sát của các chủ thể trong nhà trường và xã 

hội  tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý các cấp  bảo đảm dân 

chủ, công khai, minh bạch. 

 - Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ q ản lý, đáp ứng yê  cầ  đổi mới 

giáo dục và đào tạo 
Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, b i dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản l  giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng 

và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ 

đào tạo. Tiến tới tất cả các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, giáo viên, giảng viên các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm. 

Giảng viên cao đẳng, đại học có trình độ từ thạc sĩ trở lên và phải được đào tạo, b i 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Cán bộ quản lý giáo dục các cấp phải qua đào tạo về nghiệp 

vụ quản lý. 

Phát triển hệ thống trường sư phạm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo, b i dưỡng 

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản l  giáo dục  ưu tiên đầu tư xây dựng một số trường sư 

phạm, trường sư phạm kỹ thuật trọng điểm  khắc phục tình trạng phân tán trong hệ thống 

các cơ sở đào tạo nhà giáo. Có cơ chế tuyển sinh và cử tuyển riêng để tuyển chọn được 

những người có phẩm chất, năng lực phù hợp vào ngành sư phạm . 

Đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, b i 

dưỡng và đánh giá kết quả học tập, r n luyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất 

lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp. 

Có chế độ ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Việc tuyển dụng, sử 

dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải trên cơ sở đánh giá năng 

lực, đạo đức nghề nghiệp và hiệu quả công tác. Có chế độ ưu đãi và quy định tuổi nghỉ 

hưu hợp l  đối với nhà giáo có trình độ cao  có cơ chế miễn nhiệm, bố trí công việc khác 

hoặc kiên quyết đưa ra khỏi ngành đối với những người không đủ phẩm chất, năng lực, 

không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ . Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong 

hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất 

công việc, theo vùng. 

Khuyến khích đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản l  nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. Có chính sách hỗ trợ giảng viên trẻ về chỗ ở, học tập và nghiên cứu khoa học. 

Bảo đảm bình đẳng giữa nhà giáo trường công lập và nhà giáo trường ngoài công lập về 

tôn vinh và cơ hội đào tạo, b i dưỡng chuyên môn nghiệp vụ... Tạo điều kiện để chuyên 

gia quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ 

sở giáo dục, đào tạo trong nước. 

Triển khai các giải pháp, mô hình liên thông, liên kết giữa các cơ sở đào tạo, nhất 

là các trường đại học với các tổ chức khoa học và công nghệ, đặc biệt là các viện nghiên 

cứu. 

 - Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, h y động sự tham gia đóng góp của 

toàn xã hội; nâng cao hiệ  q ả đầ  tư để phát triển giáo dục và đào tạo 
Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, ngân 

sách nhà nước chi cho giáo dục và đào tạo tối thiểu ở mức 20% tổng chi ngân sách  chú 

trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Từng bước bảo đảm đủ kinh phí hoạt 

động chuyên môn cho các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập. Hoàn thiện chính sách học 

phí. 
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Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, Nhà nước ưu tiên tập trung đầu tư xây 

dựng, phát triển các cơ sở giáo dục công lập và có cơ chế hỗ trợ để bảo đảm từng bước 

hoàn thành mục tiêu phổ cập theo luật định. Khuyến khích phát triển các loại hình trường 

ngoài công lập đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục chất lượng cao ở khu vực đô thị. 

Đối với giáo dục đại học và đào tạo nghề nghiệp, Nhà nước tập trung đầu tư xây 

dựng một số trường đại học, ngành đào tạo trọng điểm, trường đại học sư phạm. Thực 

hiện cơ chế đặt hàng trên cơ sở hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn chất 

lượng của một số loại hình dịch vụ đào tạo (không phân biệt loại hình cơ sở đào tạo), b ảo 

đảm chi trả tương ứng với chất lượng, phù hợp với ngành nghề và trình độ đào tạo .  inh 

bạch hóa các hoạt động liên danh, liên kết đào tạo, sử dụng ngu n lực công   bảo đảm sự 

hài hòa giữa các lợi ích với tích luỹ tái đầu tư. 

Đẩy mạnh xã hội hóa, trước hết đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học  

khuyến khích liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín. Có chính sách khuyến 

khích cạnh tranh lành mạnh trong giáo dục và đào tạo trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của 

người học, người sử dụng lao động và cơ sở giáo dục, đào tạo. Đối với các ngành đào tạo 

có khả năng xã hội hóa cao, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ các đối tượng chính sách, 

đ ng bào dân tộc thiểu số và khuyến khích tài năng. Tiến tới bình đẳng về quyền được 

nhận hỗ trợ của Nhà nước đối với người học ở trường công lập và trường ngoài công lập. 

Tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng chính sách, đ ng bào dân tộc 

thiểu số và cơ chế tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay để 

học. Khuyến khích hình thành các quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài, giúp học sinh, 

sinh viên ngh o học giỏi. Tôn vinh, khen thưởng xứng đáng các cá nhân, tập thể có thành 

tích xuất sắc và đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động tham gia hỗ trợ hoạt 

động đào tạo. Xây dựng cơ chế, chính sách tài chính phù hợp đối với các loại hình trường. 

Có cơ chế ưu đãi tín dụng cho các cơ sở giáo dục, đào tạo. Thực hiện định kỳ kiểm toán 

các cơ sở giáo dục - đào tạo. 

Tiếp tục thực hiện mục tiêu kiên cố h óa trường, lớp học  có chính sách hỗ trợ để 

có mặt bằng xây dựng trường. Từng bước hiện đại h óa cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là 

hạ tầng công nghệ thông tin. Bảo đảm đến năm 2020 số học sinh mỗi lớp không vượt quá 

quy định của từng cấp học. 

Phân định rõ ngân sách chi cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục 

nghề nghiệp và giáo dục đại học với ngân sách chi cho cơ sở đào tạo, b i dưỡng thuộc hệ 

thống chính trị và các lực lượng vũ trang. Giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch việc 

sử dụng kinh phí. 

 - Nâng cao chất lượng, hiệ  q ả nghiên cứ  và ứng dụng khoa học, công 

nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học q ản lý 
Quan tâm nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học quản lý, tập trung đầu tư 

nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nghiên cứu khoa học giáo 

dục quốc gia. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu và chuyên gia giáo dục. 

Triển khai chương trình nghiên cứu quốc gia về khoa học giáo dục. 

Tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học, 

chuyển giao công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học. Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và 

nghiên cứu, giữa các cơ sở đào tạo với các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Ưu tiên đầu tư 

phát triển khoa học cơ bản, khoa học mũi nhọn, phòng thí nghiệm trọng điểm, phòng thí 

nghiệm chuyên ngành, trung tâm công nghệ cao, cơ sở sản xuất thử nghiệm hiện đại trong 

một số cơ sở giáo dục đại học. Có chính sách khuyến khích học sinh, sinh viên nghiên 

cứu khoa học. 

Khuyến khích thành lập viện, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hỗ trợ đăng k  và khai thác sáng chế, phát minh 

trong các cơ sở đào tạo. Hoàn thiện cơ chế đặt hàng và giao kinh phí sự nghiệp khoa học 
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và công nghệ cho các cơ sở giáo dục đại học. Nghiên cứu sáp nhập một số tổ chức nghiên 

cứu khoa học và triển khai công nghệ với các trường đại học công lập. 

Ưu tiên ngu n lực, tập trung đầu tư và có cơ chế đặc biệt để phát triển một số 

trường đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực sớm đạt trình độ khu vực và quốc tế, đủ 

năng lực hợp tác và cạnh tranh với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu thế giới. 

9- Chủ động hội nhập và nâng cao hiệ  q ả hợp tác q ốc tế trong giáo dục, 

đào tạo 
Chủ động hội nhập quốc tế về giáo dục, đào tạo trên cơ sở giữ vững độc lập, tự 

chủ, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo t n và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp 

của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá và thành tựu khoa học, công nghệ của 

nhân loại . Hoàn thiện cơ chế hợp tác song phương và đa phương, thực hiện các cam kết 

quốc tế về giáo dục, đào tạo. 

Tăng quy mô đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước đối với giảng viên 

các ngành khoa học cơ bản và khoa học mũi nhọn, đặc thù. Khuyến khích việc học tập và 

nghiên cứu ở nước ngoài bằng các ngu n kinh phí ngoài ngân sách nhà nước.  ở rộng 

liên kết đào tạo với những cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín, chủ yếu trong giáo dục đại 

học và giáo dục nghề nghiệp  đ ng thời quản l  chặt chẽ chất lượng đào tạo. 

Có cơ chế khuyến khích các tổ chức quốc tế, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam 

ở nước ngoài tham gia hoạt động đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và 

công nghệ ở Việt Nam. Tăng cường giao lưu văn hoá và học thuật quốc tế. 

Có chính sách hỗ trợ, quản lý việc học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên 

Việt Nam đang học ở nước ngoài và tại các cơ sở giáo dục, đào tạo có yếu tố nước ngoài 

tại Việt Nam. 

C- T  CHỨC THỰC HIỆN 
1- Các cấp ủy, tổ chức đảng,  ặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tổ chức 

việc học tập, quán triệt tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động thực hiện Nghị quyết 

này. Lãnh đạo kiện toàn bộ máy tham mưu và bộ máy quản lý giáo dục và đào tạo  

thường xuyên kiểm tra việc thực hiện, đặc biệt là kiểm tra công tác chính trị, tư tưởng và 

việc xây dựng nền nếp, kỷ cương trong các trường học, phát hiện và giải quyết dứt điểm 

các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục và đào tạo. 

2- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo việc sửa đổi, bổ sung , hoàn thiện, ban hành mới 

hệ thống pháp luật về giáo dục và đào tạo, các luật, nghị quyết của Quốc hội, tạo cơ sở 

pháp l  cho việc thực hiện Nghị quyết và giám sát việc thực hiện. 

3- Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các 

văn bản dưới luật  xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Thường xuyên 

theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và kịp thời điều chỉnh kế hoạch, giải pháp 

cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. 

Thành lập Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo do Thủ tướng Chính phủ 

làm Chủ tịch Uỷ ban. 

4- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng, ban cán sự 

đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn 

đốc, sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện Nghị 

quyết./. 

   
TM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

T NG BÍ THƯ 

Ng yễn Phú Trọng 
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5. Nghị q yết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậ , 

tăng cường q ản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 
NGHỊ   YẾT 

HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI 

Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậ , tăng cường q ản lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trường 

----------------------------------------------- 
  

I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN  

Thời gian qua, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, quản 

lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được quan tâm, có bước chuyển biến và đạt được 

một số kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, việc ứng phó với biến đổi khí hậu còn bị 

động, lúng túng; thiên tai ngày càng bất thường, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản  

tài nguyên chưa được quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả và bền vững, một số loại tài 

nguyên bị khai thác quá mức dẫn tới suy thoái, cạn kiệt  ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục 

gia tăng, có nơi nghiêm trọng  việc khắc phục hậu quả về môi trường do chiến tranh để lại 

còn chậm  đa dạng sinh học suy giảm, nguy cơ mất cân bằng sinh thái đang diễn ra trên 

diện rộng, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, sức khỏe và đời sống nhân 

dân.  

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên 

nhân chủ quan là chủ yếu. Nhận thức và tầm nhìn của các cấp ủy, chính quyền, doanh 

nghiệp và cộng đ ng về công tác này chưa đầy đủ, thiếu thống nhất, còn thiên về lợi ích 

kinh tế trước mắt, chưa coi trọng phát triển bền vững.  ột số chủ trương của Đảng chưa 

được quán triệt và thể chế hóa đầy đủ, kịp thời. Hệ thống pháp luật thiếu đ ng bộ  một số 

cơ chế, chính sách chưa sát với thực tế, thiếu tính khả thi. Chất lượng công tác dự báo và 

quy hoạch còn nhiều hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu phát triển, tính tổng thể, liên ngành, 

liên vùng; chưa rõ trọng tâm, trọng điểm và ngu n lực thực hiện. Tổ chức bộ máy, quản 

lý nhà nước và việc phân công, phân cấp, phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, địa phương 

còn thiếu chặt chẽ  tổ chức thực hiện chưa thực sự chủ động, cương quyết  hiệu lực, hiệu 

quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm chưa cao. Chủ trương xã hội hóa chưa 

huy động được sự tham gia của các đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp, cộng đ ng và người 

dân.  

II- QUAN ĐIỂ ,  ỤC TIÊU  

1- Quan điểm  

- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trường là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quan 

hệ, tác động qua lại, cùng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước  là cơ sở, tiền 

đề cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, 

an ninh và an sinh xã hội. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả 

hệ thống chính trị  là trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và 

cộng đ ng dân cư, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, dưới sự lãnh đạo của Đảng và 

sự tham gia, giám sát của toàn xã hội.  

- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trường phải trên cơ sở phương thức quản lý tổng hợp và thống nhất, liên ngành, liên 

vùng. Vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm lợi ích lâu dài, trong đó lợi ích lâu 

dài là cơ bản. Vừa bảo đảm toàn diện, vừa phải có trọng tâm, trọng điểm  có bước đi phù 

hợp trong từng giai đoạn  dựa vào nội lực là chính, đ ng thời phát huy hiệu quả ngu n lực 

hỗ trợ và kinh nghiệm quốc tế.  
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- Biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, là thách thức nghiêm trọng đối với toàn 

nhân loại trong thế kỷ 21. Ứng phó với biến đổi khí hậu phải được đặt trong mối quan hệ 

toàn cầu  không chỉ là thách thức mà còn tạo cơ hội thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng 

trưởng theo hướng phát triển bền vững. Phải tiến hành đ ng thời thích ứng và giảm nhẹ, 

trong đó thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, tránh thiên tai là trọng tâm.  

- Tài nguyên là tài sản quốc gia, là ngu n lực, ngu n vốn tự nhiên đặc biệt quan 

trọng để phát triển đất nước. Tài nguyên phải được đánh giá đầy đủ các giá trị, định giá, 

hạch toán trong nền kinh tế, được quản lý, bảo vệ chặt chẽ  khai thác, sử dụng tiết kiệm, 

có hiệu quả và bền vững, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh tài 

nguyên. Chú trọng phát triển, sử dụng năng lượng tái tạo, vật liệu mới, tái chế.  

- Môi trường là vấn đề toàn cầu. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu vừa là một 

nội dung cơ bản của phát triển bền vững. Tăng cường bảo vệ môi trường phải theo 

phương châm ứng xử hài hòa với thiên nhiên, theo quy luật tự nhiên, phòng ngừa là 

chính; kết hợp kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo t n thiên nhiên và 

đa dạng sinh học  lấy bảo vệ sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu  kiên quyết loại 

bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đ ng. Đầu tư cho 

bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững.  

2-  ục tiêu  

a)  ục tiêu tổng quát  

- Đến năm 2020, về cơ bản, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh 

thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính; có bước chuyển biến cơ bản trong khai thác, sử 

dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, hiệu quả và bền vững, kiềm chế mức độ gia tăng ô 

nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học nhằm bảo đảm chất lượng môi trường 

sống, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.  

- Đến năm 2050, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu  khai thác, sử dụng hợp 

lý, tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững tài nguyên; bảo đảm chất lượng môi trường sống và 

cân bằng sinh thái, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về môi trường tương đương với mức hiện 

nay của các nước công nghiệp phát triển trong khu vực.  

b)  ục tiêu cụ thể đến năm 2020  

- Về ứng phó với biến đổi khí hậu:  

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu của các cơ 

quan chuyên môn. Hình thành cho mỗi thành viên trong xã hội ý thức chủ động phòng, 

tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Giảm dần thiệt hại về người, tài sản do 

thiên tai gây ra.  

Chủ động phòng, chống, hạn chế tác động của triều cường, ngập lụt, xâm nhập 

mặn do nước biển dâng đối với vùng ven biển, nhất là vùng đ ng bằng sông Cửu Long, 

đ ng bằng sông H ng, ven biển miền Trung, trước hết là khu vực Thành phố H  Chí 

Minh, Cần Thơ, Cà Mau và các thành phố ven biển khác.  

Giảm mức phát thải khí nhà kính trên đơn vị GDP từ 8 - 10% so với năm 2010.  

- Về quản lý tài nguyên:  

Đánh giá được tiềm năng, giá trị của các ngu n tài nguyên quan trọng trên đất 

liền. Đạt được bước tiến quan trọng trong điều tra cơ bản tài nguyên biển.  

Quy hoạch, quản lý và khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững các 

ngu n tài nguyên quốc gia. Ngăn chặn xu hướng suy giảm tài nguyên nước ngọt và tài 

nguyên rừng  nâng cao hiệu quả sử dụng nước tính trên một đơn vị GDP. Bảo đảm cân 

đối quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội  giữ và sử dụng linh hoạt 3,8 triệu ha đất 

chuyên tr ng lúa nhằm bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

Khai thác hiệu quả và bền vững sinh thái, cảnh quan, tài nguyên sinh vật. Hạn chế tối đa 

xuất khẩu khoáng sản thô.  

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng tăng tỉ lệ năng lượng tái tạo, 

năng lượng mới lên trên 5% tổng năng lượng thương mại sơ cấp  giảm tiêu hao năng 

lượng tính trên một đơn vị GDP.  
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- Về bảo vệ môi trường:  

Không để phát sinh và xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng  70% lượng nước thải ra môi trường lưu vực các sông được xử lý; tiêu huỷ, xử lý 

trên 85% chất thải nguy hại, 100% chất thải y tế  tái sử dụng hoặc tái chế trên 65% rác 

thải sinh hoạt.  

Phấn đấu 95% dân cư thành thị và 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước 

sạch, hợp vệ sinh. Kiểm soát an toàn, xử lý ô nhiễm môi trường do hậu quả chiến tranh. 

Nâng cao chất lượng môi trường không khí ở các đô thị, khu vực đông dân cư. Cải thiện 

rõ rệt môi trường làng nghề và khu vực nông thôn.  

Quản lý khai thác hợp lý, sớm chấm dứt khai thác rừng tự nhiên, nâng diện tích 

các khu bảo t n thiên nhiên lên trên 3 triệu ha; nâng độ che phủ của rừng lên trên 45%.  

III- NHIỆ  VỤ TRỌNG TÂM  

1- Nhiệm vụ chung  

- Thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo 

hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Ban hành bộ chỉ số đánh giá kết quả phát 

triển bền vững, tăng trưởng xanh đưa vào bộ tiêu chí quốc gia; thí điểm phát triển mô 

hình kinh tế xanh, công nghiệp xanh, đô thị xanh, nông thôn xanh.  

- Thực hiện phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái, tiềm năng tài nguyên 

và thích ứng với biến đổi khí hậu làm căn cứ để lập quy hoạch phát triển  quy hoạch 

không gian biển gắn với không gian phát triển trên đất liền  l ng ghép mục tiêu ứng phó 

với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong quy hoạch phát triển 

các ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 

của địa phương.  

- Thiết lập, ứng dụng các mô hình dự báo tổng thể tác động của biến đổi khí hậu 

đến phát triển kinh tế - xã hội và tài nguyên, môi trường. Áp dụng thí điểm phương thức 

quản lý tổng hợp, thống nhất về tài nguyên, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu 

cho lưu vực sông, vùng ven biển, sau đó nhân rộng ra cả nước.  

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp và thống nhất về tài nguyên, môi 

trường và biến đổi khí hậu theo chuẩn quốc tế. Có cơ chế phù hợp khai thác, chia sẻ thông 

tin, sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu.  

2- Nhiệm vụ cụ thể  

a) Về ứng phó với biến đổi khí hậu  

- Xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên 

tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Xây dựng, phát triển năng lực nghiên cứu, giám sát biến đổi khí hậu, dự báo, cảnh 

báo thiên tai đạt trình độ tương đương nhóm các nước dẫn đầu trong khu vực Đông Nam 

Á. Thường xuyên cập nhật, hoàn thiện kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cụ thể 

cho giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.  

Chuyển đổi cơ cấu, giống cây tr ng, vật nuôi, điều chỉnh mùa vụ, kỹ thuật sản 

xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường kiến thức, nâng cao năng 

lực thích ứng, bảo đảm sinh kế cho người dân những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng 

nề của biến đổi khí hậu, vùng thường xuyên bị tác động của thiên tai.  

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới thích ứng biến đổi khí hậu trong xây dựng 

đô thị, phát triển, sử dụng năng lượng, giao thông, vật liệu xây dựng, thoát nước...  

Chủ động chuẩn bị các phương án, điều kiện phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai 

phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, vùng, miền, nhất là các địa phương ven biển, vùng núi 

cao, vùng dễ bị tổn thương trước thiên tai. Có phương án chủ động xử lý tình huống xấu 

nhất ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Nâng cao năng lực tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống dịch bệnh. Chú trọng chăm 

sóc sức khỏe nhân dân trong các vùng bị tác động mạnh của biến đổi khí hậu. Phát huy 

trách nhiệm và huy động các doanh nghiệp, cộng đ ng dân cư tích cực tham gia phòng, 

tránh, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.  
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Thực hiện chương trình nâng cấp, bảo đảm an toàn các h  chứa nước, nhất là ở 

khu vực miền Trung, Tây Nguyên, trung du miền núi phía Bắc. Nâng cấp các đoạn đê 

biển, đê sông xung yếu, xây dựng cống ngăn mặn, giữ ngọt. Bảo vệ, đẩy mạnh phục h i, 

tr ng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, rừng phòng hộ đầu ngu n.  

Bảo vệ không gian thoát lũ trên các lưu vực sông, lòng sông, trước hết cho sông 

H ng, sông Cửu Long, sông Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy, sông Đ ng Nai, sông Sài Gòn 

và các sông lớn khác.  

Củng cố và xây dựng mới các công trình cấp, thoát nước của các đô thị, nhất là 

vùng ven biển.  

- Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống, hạn chế tác động của triều cường, ngập 

lụt, xâm nhập mặn do nước biển dâng.  

Xây dựng bản đ  nguy cơ ngập lụt theo các kịch bản nước biển dâng đến cấp xã. 

Rà soát, bổ sung điều chỉnh chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, phát triển 

kinh tế - xã hội vùng và địa phương phù hợp với kịch bản nước biển dâng. Chủ động di 

dời, sắp xếp lại các điểm dân cư ở những vùng thường xuyên bị tác động của lũ lụt, bão 

và những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.  

Triển khai thực hiện đề án chống ngập cho Thành phố H  Chí Minh, Cần Thơ, Cà 

Mau, các thành phố ven biển khác, nhất là ở vùng châu thổ sông Cửu Long.  

- Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; bảo vệ, phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, 

tăng cường khả năng hấp thụ khí nhà kính.  

Điều tra, kiểm kê, xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện giảm nhẹ phát thải khí 

nhà kính phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa phương.  

Thúc đẩy các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện 

nước ta trên cơ sở hỗ trợ tài chính và công nghệ của các nước và tổ chức quốc tế. Phát 

triển thị trường trao đổi tín chỉ các-bon trong nước và tham gia thị trường các-bon toàn 

cầu.  

Ưu tiên thực hiện chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực 

chống mất rừng, suy thoái rừng và tạo sinh kế cho cộng đ ng. 

Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả.  

b) Về quản lý tài nguyên  

- Đẩy mạnh điều tra, đánh giá tiềm năng, trữ lượng, giá trị kinh tế, thực trạng và 

xu hướng diễn biến của các ngu n tài nguyên quốc gia.  

Coi trọng công tác điều tra cơ bản tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên khoáng sản, 

tài nguyên nước, tài nguyên biển. Chú trọng điều tra cơ bản địa chất khoáng sản vùng 

biển sâu, phát hiện các loại khoáng sản mới.  

Từng bước xác định, đánh giá các giá trị, thiết lập tài khoản, hạch toán trong nền 

kinh tế đối với các loại tài nguyên quốc gia.  

Đánh giá, phát huy các giá trị dịch vụ hệ sinh thái, cảnh quan, tài nguyên di 

truyền.  

- Quy hoạch, quản lý và khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững các 

ngu n tài nguyên quốc gia.  

Xây dựng chiến lược bảo vệ, khai thác, sử dụng các loại tài nguyên quan trọng đối 

với phát triển đất nước. Thiết lập cơ chế quản lý, giám sát minh bạch, bảo đảm sử dụng 

hợp lý, hiệu quả và bền vững các ngu n tài nguyên quốc gia.  

Hạn chế tối đa, từng bước tiến tới chấm dứt xuất khẩu khoáng sản thô và chỉ qua 

chế biến sơ, thúc đẩy chế biến sâu. Đối với loại khoáng sản chiến lược đặc thù như than, 

dầu khí... cần có chính sách cụ thể, cân đối giữa nhập khẩu và xuất khẩu. Định hướng dự 

trữ, nhập khẩu một số loại khoáng sản quan trọng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội lâu dài của đất nước.  

Đổi mới công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  xây dựng cơ sở dữ liệu về 

đất đai. Thúc đẩy sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả  kết hợp bảo vệ diện tích, 
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độ phì nhiêu của đất canh tác nông nghiệp  từng bước khắc phục tình trạng manh mún, 

nhỏ lẻ trong sử dụng đất. Đẩy mạnh khai thác quỹ đất chưa sử dụng, mở hướng đi mới 

trong khai thác quỹ đất trung du, miền núi cho mục đích phi nông nghiệp.  

Bảo vệ, phòng, chống hoang mạc hóa, sa mạc hóa... và bảo đảm diện tích đất cho 

phát triển rừng bền vững theo quy hoạch, đặc biệt là ở vùng núi Tây Bắc, Bắc Trung Bộ 

và Tây Nguyên.  

Quy hoạch khai thác, bảo vệ ngu n nước, tăng cường quản lý ngu n nước theo 

lưu vực sông; tích nước, điều tiết ngu n nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng 

cường kiểm soát các ngu n thải gây ô nhiễm ngu n nước, kiểm soát chặt chẽ hoạt động 

khai thác và sử dụng nước bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và bền vững. Chủ động hợp tác 

với các nước và các tổ chức quốc tế trong việc bảo vệ ngu n nước xuyên quốc gia.  

Kiểm soát các hoạt động khai thác, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng đánh bắt mang 

tính hủy diệt nhằm bảo vệ ngu n lợi thủy sản, đặc biệt là vùng gần bờ.  

- Thúc đẩy phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, các nguyên 

liệu, nhiên liệu, vật liệu mới thay thế các ngu n tài nguyên truyền thống.  

Đẩy mạnh đầu tư phát triển và sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo  thúc 

đẩy chuyển đổi cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng tăng tỉ trọng sử dụng năng lượng 

mới, năng lượng tái tạo trong tổng năng lượng quốc gia. Khuyến khích các thành phần 

kinh tế tham gia đầu tư phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo.  

Đẩy mạnh hợp tác thăm dò, khai thác tài nguyên từ bên ngoài, phục vụ nhu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Phát triển sản xuất các loại nguyên liệu, nhiên liệu, 

vật liệu mới để thay thế các loại tài nguyên truyền thống.  

c) Về bảo vệ môi trường  

- Phòng ngừa và kiểm soát các ngu n gây ô nhiễm môi trường.  

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động 

môi trường, bảo đảm chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển đáp ứng các yêu 

cầu về bảo vệ môi trường từ khâu lập, phê duyệt, triển khai thực hiện. Cấm nhập khẩu 

công nghệ, triển khai các dự án đầu tư mới sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng, tiêu tốn nguyên liệu, tài nguyên, hiệu quả thấp.  

Thực hiện cơ chế quản lý về bảo vệ môi trường theo từng loại hình và mức độ tác 

động đến môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thực hiện lộ trình áp dụng 

quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường (phát thải và công nghệ) tương đương với nhóm các 

nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN. Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, đặc 

biệt là ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, tụ điểm khai thác, chế biến 

khoáng sản, các làng nghề, lưu vực sông, các đô thị lớn và khu vực nông thôn. Kiểm soát 

chất lượng không khí ở khu vực đô thị, thành phố có mật độ dân cư cao. Kiểm soát ô 

nhiễm từ sản xuất nông nghiệp (dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đốt rơm rạ…) ảnh hưởng 

đến sức khỏe và đời sống nhân dân.  

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát về môi trường đối với các 

hoạt động đầu tư, chuyển giao công nghệ nhằm ngăn chặn việc đưa công nghệ lạc hậu, 

máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu không đảm bảo yêu cầu về môi trường từ bên 

ngoài vào nước ta. Hạn chế các tác động bất lợi từ hội nhập quốc tế, toàn cầu hoá đối với 

môi trường nước ta.  

Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xử lý nước thải, nhất là nước 

thải chứa kim loại nặng, chất phóng xạ, nước thải y tế, nước thải công nghiệp, nước thải 

chế biến nông, lâm, hải sản, nước thải sinh hoạt đô thị. Tập trung xử lý chất thải rắn, quản 

lý chất thải nguy hại. Thúc đẩy tái sử dụng, tái chế và sản xuất, thu h i năng lượng từ chất 

thải.  

Phát triển ngành kinh tế môi trường trên cơ sở ngành công nghiệp môi trường, 

dịch vụ bảo vệ môi trường và tái chế chất thải. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động bảo vệ 

môi trường, thúc đẩy phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng 

tái tạo, sản xuất và tiêu dùng bền vững.  
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- Khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của người 

dân, hạn chế tác động do ô nhiễm môi trường đến sức khoẻ của nhân dân.  

Quan tâm cải thiện chất lượng môi trường sống, cung cấp nước sạch và dịch vụ vệ 

sinh môi trường cho người dân, đặc biệt là ở các đô thị, khu, cụm công nghiệp, làng nghề, 

khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.  

Đánh giá đầy đủ thiệt hại do ô nhiễm môi trường và xác định rõ trách nhiệm của 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân gây ra. Tập trung xử lý triệt để, dứt điểm các 

cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng  áp dụng chế tài mạnh, xử lý nghiêm khắc, 

buộc các cơ sở gây ô nhiễm môi trường thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, giảm 

thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải theo quy định của pháp luật.  

Chú trọng cải tạo những h , ao, kênh, mương, đoạn sông, suối bị ô nhiễm nặng, 

trước hết ở nơi đầu ngu n, trong các đô thị, khu dân cư. Tập trung ngu n lực thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường lưu vực sông 

Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy và sông Đ ng Nai.  

Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phục h i môi trường sau khai thác khoáng 

sản. Đẩy nhanh tiến độ rà phá và khắc phục hậu quả bom mìn, cải tạo các vùng đất bị 

nhiễm chất độc điôxin, hoàn trả quỹ đất sạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi 

trường đầu tư, bảo đảm an toàn cho nhân dân.  

Chú trọng cải thiện chất lượng không khí, cây xanh, không gian vui chơi, giải trí 

trong các đô thị, khu dân cư, nhất là các thành phố lớn.  

- Bảo vệ, phát triển rừng, bảo t n thiên nhiên và đa dạng sinh học.  

Bảo vệ, phục h i, tái sinh rừng tự nhiên, đẩy mạnh tr ng rừng, nhất là rừng ngập 

mặn, rừng phòng hộ ven biển, rừng đầu ngu n. Ngăn chặn có hiệu quả nạn phá rừng, 

cháy rừng. Sớm dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên.  

Tăng cường quản lý, mở rộng diện tích các khu bảo t n thiên nhiên hiện có tại 

những nơi có đủ điều kiện và đẩy nhanh việc thành lập các khu bảo t n thiên nhiên mới. 

Ưu tiên ngu n lực cho bảo vệ cảnh quan, sinh thái, di sản thiên nhiên.  

Bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật hoang dã, các giống cây tr ng, cây dược 

liệu, vật nuôi có giá trị, loài quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng. Ngăn chặn sự xâm nhập, 

phát triển của sinh vật ngoại lai xâm hại. Tăng cường quản lý rủi ro từ sinh vật biến đổi 

gen.  

IV- GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

1- Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình 

thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo 

vệ môi trường  

Đa dạng hóa hình thức, đổi mới nội dung, xác định các đối tượng ưu tiên tuyên 

truyền, giáo dục  đưa nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trường vào chương trình đào tạo các cấp học phổ thông, đại học, đào tạo cán bộ lãnh 

đạo, quản lý. Phổ biến kinh nghiệm, xây dựng năng lực, kỹ năng phòng tránh thiên tai, 

thích ứng với biến đổi khí hậu cho mọi người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.  

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo dư luận xã hội lên án và thống 

nhất nhận thức về việc phải xử lý nghiêm các hành vi sử dụng lãng phí tài nguyên, đốt 

phá rừng, gây ô nhiễm môi trường, săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã.  

Nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 

quản lý các cấp, các ngành, doanh nghiệp và mọi người dân. Xây dựng tiêu chí, chuẩn 

mực về bảo vệ môi trường trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, 

đảng viên. Hình thành các thiết chế văn hóa, đạo đức môi trường trong xã hội. Thực hiện 

đánh giá, phân hạng về môi trường đối với các ngành, địa phương.  

2- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong ứng phó 

với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường  
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Chú trọng nghiên cứu khoa học về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường. Sớm hình thành một số chuyên ngành khoa học mũi nhọn 

như năng lượng tái tạo, tái chế chất thải, vật liệu mới, thiên văn...  

Thúc đẩy đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường, tiết 

kiệm năng lượng, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, ít chất thải và các-bon thấp  nghiên cứu 

phát triển và tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến cho ứng phó với biến đổi khí hậu, 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng đến các giải pháp phi công 

trình.  

Tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám, công nghệ mới, tiên tiến trên nền 

tảng công nghệ thông tin trong dự báo, cảnh báo, điều tra, đánh giá, ứng phó với biến đổi 

khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.  

Xây dựng và thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà 

nước phục vụ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu về ứng phó 

với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.  

3- Tăng cường quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài 

nguyên, bảo vệ môi trường  

Chú trọng xây dựng và hoàn thiện pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản 

lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực có liên quan như đầu tư, thuế, xử lý vi 

phạm hành chính, dân sự... theo hướng bổ sung, kết hợp khắc phục các ch ng chéo, xung 

đột pháp luật nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ.  

Hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp, xung đột trong ứng phó với biến đổi khí 

hậu, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Sửa đổi, bổ sung các chế tài 

hành chính, kinh tế, hình sự... về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo đảm đủ 

sức răn đe. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật.  

Nghiên cứu kiện toàn tổ chức bộ máy và hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động 

và sử dụng có hiệu quả mọi ngu n lực theo hướng tổng hợp, thống nhất, tập trung đầu 

mối, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục triệt để tình trạng phân tán, ch ng chéo 

trong quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng; cơ chế, chính sách khuyến khích 

xã hội hoá; cơ chế để nhân dân giám sát có hiệu quả việc quản lý khai thác tài nguyên, 

bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.  

4- Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính, tăng cường và đa dạng hóa 

ngu n lực cho ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường  

Kết hợp tăng chi từ ngân sách với đa dạng hóa các ngu n vốn đầu tư trong và 

ngoài nước, nhất là các ngu n vốn ưu đãi cho ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường. Phát huy vai trò, trách nhiệm của bộ quản lý chuyên ngành 

trong việc huy động, quản lý, sử dụng ngu n lực.  

Hằng năm ưu tiên bố trí ngân sách phù hợp cho công tác điều tra cơ bản, xử lý ô 

nhiễm môi trường, bảo t n đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ưu tiên bố 

trí kinh phí thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và 

cải thiện môi trường sông Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy, sông Đ ng Nai. Bảo đảm sử dụng 

minh bạch, đúng mục đích và hiệu quả ngu n vốn ODA và các ngu n hỗ trợ quốc tế 

khác.  

Quán triệt và vận dụng có hiệu quả các nguyên tắc: người gây ô nhiễm phải trả chi 

phí để xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo và phục h i môi trường  người được hưởng lợi từ 

tài nguyên, môi trường phải có nghĩa vụ đóng góp để đầu tư trở lại cho quản lý tài nguyên 

và bảo vệ môi trường.  

Thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân 

tham gia hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường  hỗ trợ người dân tr ng và bảo vệ rừng, nhất là rừng đầu ngu n, rừng ngập mặn 

ven biển, người dân bị ảnh hưởng do khai thác tài nguyên thái quá.  
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Có lộ trình đến năm 2020 xoá bỏ các cơ chế, chính sách hỗ trợ giá đối với nhiên 

liệu hoá thạch  thực hiện bù giá 10 năm đầu đối với các dự án phát triển năng lượng mới, 

năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, tái chế chất thải, sản xuất điện từ chất thải.  

5- Coi trọng hợp tác, hội nhập quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường  

Chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế  coi trọng việc tham gia và thực hiện các Điều 

ước quốc tế. Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đối thoại chính sách với các 

nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và trong 

việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ.  

Đẩy mạnh hợp tác với các nước có liên quan, các tổ chức và các diễn đàn quốc tế 

để bảo vệ các ngu n nước xuyên biên giới, tiếp cận công nghệ mới và huy động ngu n 

lực cho giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.  

Thúc đẩy hợp tác Á - Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, khu vực Đông Á, trong 

ASEAN, tiểu vùng sông Mê Kông về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trường.  

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1- Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị  bổ 

sung các chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết vào kế hoạch năm của ngành, địa phương, cơ 

quan, đơn vị và hằng năm kiểm điểm đánh giá việc thực hiện.  

2- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo việc rà soát sửa đổi, bổ sung xây dựng các văn 

bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tạo 

cơ sở pháp lý thống nhất, đ ng bộ cho việc thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết trên phạm vi cả nước.  

3- Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch, các 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội  sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới luật  thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và kịp thời điều chỉnh các chương 

trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tế.  

4-  ặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân đẩy mạnh công tác vận 

động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, 

quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  

5- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 

Nghị quyết đến các cấp ủy đảng, chi bộ và đảng viên.  

Ban Kinh tế Trung ương chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị 

quyết, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị./. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

T NG BÍ THƯ 

Ng yễn Phú Trọng 
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6. Nghị q yết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế 

biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
  

NGHỊ   YẾT 
HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII 

về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

------ 
 I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt 

Nam đến năm 2020, nhận thức của toàn hệ thống chính trị, nhân dân và đ ng bào ta ở 

nước ngoài về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền 

quốc gia được nâng lên rõ rệt. Chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển được giữ vững  công 

tác tìm kiếm cứu nạn, an toàn hàng hải cơ bản được bảo đảm  công tác đối ngoại, hợp tác 

quốc tế về biển được triển khai chủ động, toàn diện. Kinh tế biển, các vùng biển, ven biển 

đang trở thành động lực phát triển đất nước  hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu 

tư  đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng biển được cải thiện. Nghiên cứu 

khoa học, điều tra cơ bản, phát triển ngu n nhân lực về biển đạt được nhiều kết quả tích 

cực. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, ứng phó 

với biến đổi khí hậu, nước biển dâng được chú trọng. Hệ thống chính sách, pháp luật, bộ 

máy quản lý nhà nước về biển, đảo từng bước được hoàn thiện và phát huy hiệu lực, hiệu 

quả. 

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém và khó 

khăn, thách thức trong phát triển bền vững kinh tế biển. Phát triển kinh tế biển chưa gắn 

kết hài hoà với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Công tác bảo vệ an ninh, an toàn, 

phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với sự cố môi trường trên biển còn nhiều bất 

cập.  ột số chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra chưa đạt được  lợi thế, tiềm năng là cửa ngõ vươn ra 

thế giới chưa được phát huy đầy đủ  việc thực hiện chủ trương phát triển một số ngành 

kinh tế biển mũi nhọn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Sự liên kết giữa các vùng biển, 

ven biển  vùng ven biển với vùng nội địa  địa phương có biển với địa phương không có 

biển và giữa các ngành, lĩnh vực còn thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả. Ô nhiễm môi trường 

biển ở nhiều nơi còn diễn ra nghiêm trọng, ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành vấn đề cấp 

bách; các hệ sinh thái biển, đa dạng sinh học biển bị suy giảm  một số tài nguyên biển bị 

khai thác quá mức  công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, biển xâm thực 

còn nhiều hạn chế, bất cập. Khoa học và công nghệ, điều tra cơ bản, phát triển ngu n 

nhân lực biển chưa trở thành nhân tố then chốt trong phát triển bền vững kinh tế biển. 

Hợp tác quốc tế về biển chưa hiệu quả. Khoảng cách giàu - nghèo của người dân ven biển 

có xu hướng ngày càng tăng. Việc giữ gìn giá trị, phát huy bản sắc văn hoá biển chưa 

được quan tâm đúng mức. 

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân 

chủ quan là chủ yếu. Nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương và người dân, doanh 

nghiệp về vai trò, vị trí của biển, phát triển bền vững kinh tế biển chưa đầy đủ  phương 

thức quản lý tổng hợp, thống nhất về biển dựa trên hệ sinh thái chưa theo kịp với yêu cầu 

phát triển và xu thế thời đại. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết của 

một số cấp uỷ, chính quyền còn thiếu thường xuyên, quyết liệt. Chính sách, pháp luật về 

biển chưa đầy đủ, thiếu đ ng bộ, một số chủ trương lớn của Đảng chưa được thể chế hoá 

kịp thời. Công tác quản lý nhà nước về biển, đảo còn nhiều bất cập. Công tác quy hoạch, 

kế hoạch, đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương liên quan đến biển còn 

thiếu tính tổng thể, liên kết. Mô hình tổ chức và công tác quản lý đối với một số tập đoàn 
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kinh tế biển còn nhiều yếu kém, chậm được khắc phục. Đầu tư cho nghiên cứu khoa học, 

điều tra cơ bản, phát triển ngu n nhân lực biển còn hạn chế  công tác đào tạo, dạy nghề, 

hỗ trợ chuyển đổi việc làm cho người dân ven biển chưa đáp ứng được yêu cầu. 

II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 

1. Bối cảnh, tình hình 
Dự báo trong thời gian tới, tình hình quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, 

đặc biệt là sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền ranh giới 

biển và sự bất đ ng giữa các nước tại Biển Đông. Ô nhiễm môi trường xuyên biên giới, 

biến đổi khí hậu, nước biển dâng đã trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu. Phát triển bền 

vững, hài hoà giữa phát triển với bảo t n biển trở thành xu thế chủ đạo. Toàn cầu hoá và 

cách mạng khoa học - công nghệ tạo ra nhiều cơ hội và thách thức. Ở trong nước, ổn định 

kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững  thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội vẫn là những khó khăn, thách thức lớn. 

2. Quan điểm 
(1) Thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của 

biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn 

quân. Biển là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh 

t n, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, 

thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm 

quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối 

ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hoà bình, ổn định cho phát 

triển. Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, 

là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân Việt Nam. 

(2) Phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo t n đa 

dạng sinh học, các hệ sinh thái biển  bảo đảm hài hoà giữa các hệ sinh thái kinh tế và tự 

nhiên, giữa bảo t n và phát triển, giữa lợi ích của địa phương có biển và địa phương 

không có biển  tăng cường liên kết, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao 

năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát huy tiềm năng, lợi thế của biển, 

tạo động lực phát triển kinh tế đất nước. 

(3) Giữ gìn giá trị, phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hoá biển đi đôi với 

xây dựng xã hội gắn kết, thân thiện với biển  bảo đảm quyền tham gia, hưởng lợi và trách 

nhiệm của người dân đối với phát triển bền vững kinh tế biển trên cơ sở công bằng, bình 

đẳng, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. 

(4) Tăng cường quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên và bảo vệ môi trường 

biển, bảo t n đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển tự nhiên; chủ động ứng phó với biến 

đổi khí hậu, nước biển dâng. Đẩy mạnh đầu tư vào bảo t n và phát triển giá trị đa dạng 

sinh học, phục h i các hệ sinh thái biển  bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái từ đất liền 

ra biển. Gắn bảo vệ môi trường biển với phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, sự cố môi 

trường, tăng cường hợp tác khu vực và toàn cầu. 

(5) Lấy khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại và ngu n nhân lực chất lượng cao 

làm nhân tố đột phá. Ưu tiên đầu tư ngân sách nhà nước cho công tác nghiên cứu, điều tra 

cơ bản, đào tạo ngu n nhân lực về biển  kết hợp huy động các ngu n lực trong và ngoài 

nước. Chủ động, nâng cao hiệu quả hội nhập, hợp tác quốc tế, ưu tiên thu hút các nhà đầu 

tư chiến lược hàng đầu thế giới có công nghệ ngu n, trình độ quản lý tiên tiến trên 

nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 

Việt Nam. 

3. Mục tiêu đến năm 2030 

a) Mục tiêu tổng quát 
Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh  đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển 

bền vững kinh tế biển  hình thành văn hoá sinh thái biển  chủ động thích ứng với biến đổi 

khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng 
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sạt lở bờ biển và biển xâm thực  phục h i và bảo t n các hệ sinh thái biển quan trọng. 

Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy 

phát triển bền vững kinh tế biển. 

b) Mục tiêu cụ thể 
- Các chỉ tiêu tổng hợp: Các chỉ tiêu về quản trị biển và đại dương, quản lý vùng 

bờ theo chuẩn mực quốc tế đạt mức thuộc nhóm nước trung bình cao trở lên trên thế giới. 

Hầu hết các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến biển, đảo được thực hiện 

theo nguyên tắc quản lý tổng hợp phù hợp với hệ sinh thái biển. 

- Về kinh tế biển: Các ngành kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 10% GDP cả 

nước  kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển ước đạt 65 - 70% GDP cả nước. Các ngành 

kinh tế biển phát triển bền vững theo các chuẩn mực quốc tế  kiểm soát khai thác tài 

nguyên biển trong khả năng phục h i của hệ sinh thái biển. 

- Về xã hội: Chỉ số phát triển con người (HDI) của các tỉnh, thành phố ven biển 

cao hơn mức trung bình của cả nước  thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành 

phố ven biển gấp từ 1,2 lần trở lên so với thu nhập bình quân của cả nước. Các đảo có 

người dân sinh sống có hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đầy đủ, đặc biệt là điện, nước ngọt, 

thông tin liên lạc, y tế, giáo dục... 

- Về khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển: Tiếp cận, tận dụng tối 

đa thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến và thuộc nhóm nước dẫn đầu trong ASEAN, 

có một số lĩnh vực khoa học và công nghệ biển đạt trình độ tiên tiến, hiện đại trên thế 

giới. Đào tạo và phát triển ngu n nhân lực biển, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học và 

công nghệ biển có năng lực, trình độ cao. 

- Về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng: 

Đánh giá được tiềm năng, giá trị các tài nguyên biển quan trọng. Tối thiểu 50% 

diện tích vùng biển Việt Nam được điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển ở tỉ lệ bản 

đ  1: 500.000 và điều tra tỉ lệ lớn ở một số vùng trọng điểm. Thiết lập bộ cơ sở dữ liệu số 

hoá về biển, đảo, bảo đảm tính tích hợp, chia sẻ và cập nhật. 

Ngăn ngừa, kiểm soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển  tiên phong trong 

khu vực về giảm thiểu chất thải nhựa đại dương. Ở các tỉnh, thành phố ven biển, 100% 

chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn môi 

trường  100% khu kinh tế, khu công nghiệp và khu đô thị ven biển được quy hoạch, xây 

dựng theo hướng bền vững, sinh thái, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước 

biển dâng, có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về 

môi trường. 

Quản lý và bảo vệ tốt các hệ sinh thái biển, ven biển và hải đảo  tăng diện tích các 

khu bảo t n biển, ven biển đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia; phục 

h i diện tích rừng ngập mặn ven biển tối thiểu bằng mức năm 2000. 

Năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, động đất, sóng thần, quan trắc, giám sát môi 

trường biển, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bao g m cả thông qua việc ứng dụng công 

nghệ vũ trụ và trí tuệ nhân tạo, đạt trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu 

vực. Có biện pháp phòng, tránh, ngăn chặn, hạn chế tác động của triều cường, xâm nhập 

mặn, xói lở bờ biển. 

4. Tầm nhìn đến năm 2045 
Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an 

ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước, góp phần xây 

dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa  tham 

gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và 

đại dương. 

III- MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG LỚN VÀ KHÂU ĐỘT PHÁ 

1. Một số chủ trương lớn 

(1) Phát triển kinh tế biển và ven biển 
a) Phát triển các ngành kinh tế biển 
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Đến năm 2030, phát triển thành công, đột phá về các ngành kinh tế biển theo thứ 

tự ưu tiên: (1) Du lịch và dịch vụ biển  (2) Kinh tế hàng hải  (3) Khai thác dầu khí và các 

tài nguyên khoáng sản biển khác; (4) Nuôi tr ng và khai thác hải sản  (5) Công nghiệp 

ven biển  (6) Năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới. Cụ thể: 

- Du lịch và dịch vụ biển: Chú trọng đầu tư hạ tầng du lịch  khuyến khích, tạo điều 

kiện để các thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch sinh thái, thám hiểm khoa học, 

du lịch cộng đ ng, các khu du lịch nghỉ dưỡng biển chất lượng cao tại các vùng ven biển  

xây dựng, phát triển, đa dạng hoá các sản phẩm, chuỗi sản phẩm, thương hiệu du lịch biển 

đẳng cấp quốc tế trên cơ sở bảo t n đa dạng sinh học, phát huy giá trị di sản thiên nhiên, 

văn hoá, lịch sử đặc sắc của các vùng, miền, kết nối với các tuyến du lịch quốc tế để Việt 

Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của thế giới. Nghiên cứu thí điểm phát triển du lịch ra 

các đảo, vùng biển xa bờ. Tăng cường năng lực tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn  đẩy mạnh các 

hoạt động thám hiểm khoa học  chú trọng công tác giáo dục, y tế biển... Hỗ trợ, tạo điều 

kiện để người dân ven biển chuyển đổi nghề từ các hoạt động có nguy cơ xâm hại, tác 

động tiêu cực đến biển sang bảo vệ, bảo t n, tạo sinh kế bền vững, việc làm mới ổn định, 

nâng cao thu nhập cho người dân. 

- Kinh tế hàng hải: Trọng tâm là khai thác có hiệu quả các cảng biển và dịch vụ 

vận tải biển. Quy hoạch, xây dựng, tổ chức khai thác đ ng bộ, có hiệu quả các cảng biển 

tổng hợp, cảng trung chuyển quốc tế, cảng chuyên dùng gắn với các dịch vụ hỗ trợ  xây 

dựng hoàn thiện hạ tầng logistics và các tuyến đường giao thông, kết nối liên thông các 

cảng biển với các vùng, miền, địa phương trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh phát triển đội 

tàu vận tải biển với cơ cấu hợp lý, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng dịch 

vụ, đáp ứng nhu cầu thị trường vận tải nội địa, tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng vận 

tải, từng bước gia tăng, chiếm lĩnh thị phần quốc tế. 

- Khai thác dầu khí và các tài nguyên, khoáng sản biển khác: Nâng cao năng lực 

của ngành Dầu khí và các ngành tài nguyên, khoáng sản biển khác; từng bước làm chủ 

công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế biển trong thời 

kỳ mới. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò, gia tăng trữ lượng dầu khí; nghiên cứu, 

thăm dò các bể trầm tích mới, các dạng hydrocarbon phi truyền thống  gắn việc tìm kiếm, 

thăm dò dầu khí với điều tra, khảo sát, đánh giá tiềm năng các tài nguyên, khoáng sản 

biển khác, khoáng sản biển sâu, đặc biệt là các khoáng sản có trữ lượng lớn, giá trị cao, có 

ý nghĩa chiến lược. Nâng cao hiệu quả khai thác các tài nguyên khoáng sản biển gắn với 

chế biến sâu; kết hợp hài hoà giữa khai thác, chế biến với bảo vệ môi trường, bảo t n đa 

dạng sinh học biển. 

- Nuôi trồng và khai thác hải sản: Chuyển từ nuôi tr ng, khai thác hải sản theo 

phương thức truyền thống sang công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Tổ chức lại hoạt 

động khai thác hải sản theo hướng giảm khai thác gần bờ, đẩy mạnh khai thác tại các 

vùng biển xa bờ và viễn dương phù hợp với từng vùng biển và khả năng phục h i của hệ 

sinh thái biển đi đôi với thực hiện đ ng bộ, có hiệu quả công tác đào tạo, chuyển đổi nghề 

cho ngư dân. Thúc đẩy các hoạt động nuôi tr ng, khai thác hải sản bền vững, tăng cường 

bảo vệ, tái sinh ngu n lợi hải sản, nghiêm cấm các hoạt động khai thác mang tính tận diệt. 

Hiện đại hoá công tác quản lý nghề cá trên biển  đẩy mạnh liên kết sản xuất theo hình 

thức tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; xây dựng một số doanh nghiệp mạnh 

tham gia khai thác hải sản xa bờ và hợp tác khai thác viễn dương. Đầu tư nâng cấp các 

cảng cá, bến cá, khu neo đậu tàu thuyền, tổ chức tốt dịch vụ hậu cần nghề cá. Đẩy mạnh 

ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong nuôi tr ng, khai thác, bảo quản, chế biến 

hải sản, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu 

của thị trường. 

- Công nghiệp ven biển: Phải dựa trên cơ sở quy hoạch, cân nhắc lợi thế về điều 

kiện tự nhiên của từng vùng, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao thân 

thiện với môi trường, công nghiệp nền tảng, công nghệ ngu n. Phát triển hợp lý các 
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ngành sửa chữa và đóng tàu, lọc hoá dầu, năng lượng, cơ khí chế tạo, công nghiệp chế 

biến, công nghiệp phụ trợ. 

- Năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới: Thúc đẩy đầu tư xây dựng, 

khai thác điện gió, điện mặt trời và các dạng năng lượng tái tạo khác. Phát triển ngành chế 

tạo thiết bị phục vụ ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, tiến tới làm chủ một số công 

nghệ, thiết kế, chế tạo và sản xuất thiết bị  ưu tiên đầu tư phát triển năng lượng tái tạo trên 

các đảo phục vụ sản xuất, sinh hoạt, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Quan tâm phát triển 

một số ngành kinh tế dựa vào khai thác tài nguyên đa dạng sinh học biển như dược liệu 

biển, nuôi tr ng và chế biến rong, tảo, cỏ biển… 

b) Phát triển đồng bộ, từng bước hình thành khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô 

thị sinh thái ven biển 

Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình khu kinh tế, khu công nghiệp sinh 

thái ven biển gắn với hình thành và phát triển các trung tâm kinh tế biển mạnh. Khu kinh 

tế ven biển phải đóng vai trò chủ đạo trong phát triển vùng và gắn kết liên vùng. Đổi mới 

tư duy trong xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống đô thị 

ven biển có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đ ng bộ, hiện đại theo mô hình, tiêu chí 

tăng trưởng xanh, đô thị thông minh. Đẩy nhanh xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng các 

khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển theo hướng tiếp cận mô hình khu kinh tế, khu công 

nghiệp sinh thái, có sức hấp dẫn các nhà đầu tư, thu hút và sử dụng hiệu quả các ngu n 

lực, nhất là ngu n nhân lực chất lượng cao; giải quyết tốt vấn đề môi trường, xã hội, nâng 

cao chất lượng cuộc sống người dân. 

(2) Phát triển các vùng biển dựa trên lợi thế về điề  kiện tự nhiên, hài hoà 

giữa bảo tồn và phát triển 
Quy hoạch không gian biển theo các vùng bảo vệ - bảo t n, vùng đệm và vùng 

phát triển kinh tế - xã hội để phát triển bền vững kinh tế biển trên cơ sở phát huy tối đa lợi 

thế so sánh về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, bản sắc văn hoá, tính đa dạng của hệ sinh 

thái, bảo đảm tính liên kết vùng, giữa địa phương có biển và không có biển. 

- Vùng biển và ven biển phía Bắc (Quảng Ninh - Ninh Bình): Tiếp tục xây dựng 

khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển  là cửa ngõ, động lực 

phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gắn với cảng quốc tế Lạch Huyện  phát triển 

Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc gia kết nối với các trung tâm du lịch quốc tế 

lớn của khu vực và thế giới. 

- Vùng biển và ven biển Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ (Thanh Hoá - 

Bình Thuận): Phát triển các cảng biển nước sâu trung chuyển quốc tế, cảng biển chuyên 

dụng gắn với các khu liên hợp công nghiệp, dầu khí, điện, năng lượng tái tạo, công 

nghiệp sạch  phát triển các trung tâm du lịch lớn  nuôi tr ng, khai thác, chế biến hải sản, 

dịch vụ hậu cần và hạ tầng nghề cá. 

- Vùng biển và ven biển Đông Nam Bộ (Bà Rịa - Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí 

Minh): Phát triển cảng biển container quốc tế, dịch vụ hậu cần cảng biển, dịch vụ bảo 

đảm an toàn hàng hải, công nghiệp khai thác, chế biến dầu khí, công nghiệp hỗ trợ và các 

dịch vụ ngành Dầu khí. 

- Vùng biển và ven biển Tây Nam Bộ (Tiền Giang - Cà Mau - Kiên Giang): Tập 

trung xây dựng phát triển Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển mạnh 

mang tầm quốc tế  phát triển công nghiệp khí, chế biến khí, điện khí, năng lượng tái tạo, 

nuôi tr ng, khai thác hải sản, dịch vụ hậu cần, hạ tầng nghề cá; kết nối với các trung tâm 

kinh tế lớn trong khu vực và thế giới. 

(3) Bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; chủ 

động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai 
 ở rộng diện tích, thành lập mới các khu vực bảo t n biển trên cơ sở quy hoạch 

không gian biển quốc gia; chú trọng bảo t n đa dạng sinh học, phục h i các hệ sinh thái, 

đặc biệt là các rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển  bảo 

đảm tính toàn vẹn và mối quan hệ tự nhiên giữa các hệ sinh thái đất liền và biển. 
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Xây dựng các tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt theo chuẩn quốc tế về môi 

trường đối với các dự án đầu tư có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao khu vực ven biển, 

bảo đảm phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm môi trường, giảm 

thiểu và xử lý hiệu quả các ngu n gây ô nhiễm. Đầu tư xây dựng, củng cố lực lượng, 

trang thiết bị giám sát, cảnh báo tự động về chất lượng môi trường, ứng phó với sự cố môi 

trường, hoá chất độc hại trên biển  quản lý rác thải biển, nhất là rác thải nhựa  cải thiện, 

nâng cao chất lượng môi trường biển. 

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại 

thiên tai, động đất, sóng thần, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng trên cơ sở 

ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, đặc biệt là áp dụng các mô hình thông minh có 

khả năng thích ứng, chống chịu với thiên tai và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. 

Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống biển xâm thực, xói lở bờ biển, ngập lụt, xâm nhập 

mặn... 

(4) Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hoá biển, xã hội gắn bó, thân 

thiện với biển 
Nâng cao đời sống, bảo đảm an ninh, an toàn cho dân cư vùng ven biển, trên đảo 

và những người lao động trên biển. Chú trọng phát triển các thiết chế văn hoá cho cộng 

đ ng dân cư biển và ven biển  phát huy bản sắc, giá trị lịch sử và văn hoá dân tộc, tri thức 

tốt đẹp trong ứng xử với biển, coi đây là nền tảng quan trọng để xây dựng văn hoá biển. 

Bảo t n không gian văn hoá, kiến trúc và di sản thiên nhiên. Nâng cao nhận thức về biển 

và đại dương, xây dựng xã hội, ý thức, lối sống, hành vi văn hoá gắn bó, thân thiện với 

biển. Phát huy tinh thần tương thân tương ái của cộng đ ng dân cư vùng biển, ven biển. 

Bảo đảm quyền tiếp cận, tham gia, hưởng lợi và trách nhiệm của người dân đối với biển 

một cách công bằng, bình đẳng. 

(5) Bảo đảm q ốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác q ốc tế 
Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ theo hướng hiện 

đại, ưu tiên hiện đại hoá một số quân chủng, binh chủng, lực lượng thực thi pháp luật trên 

biển  không ngừng củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an 

ninh nhân dân khu vực biển  bảo đảm năng lực xử lý tốt các tình huống trên biển, giữ 

vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên các 

vùng biển. Nâng cao năng lực ứng phó với các mối đe doạ an ninh truyền thống và phi 

truyền thống, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh làm thất bại mọi 

âm mưu lợi dụng các vấn đề về biển, đảo để chống phá. Kiên trì xây dựng và duy trì môi 

trường hoà bình, ổn định và trật tự pháp lý trên biển, tạo cơ sở cho việc khai thác và sử 

dụng biển an toàn, hiệu quả. Tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, 

chủ động tham gia và đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của cộng đ ng quốc tế trong 

việc bảo t n, sử dụng bền vững biển và đại dương  tranh thủ tối đa các ngu n lực, sự hỗ 

trợ quốc tế để nâng cao năng lực quản lý và khai thác biển, trong đó chú trọng các lĩnh 

vực khoa học, công nghệ, tri thức và đào tạo ngu n nhân lực. 

2. Một số khâu đột phá 
(1) Hoàn thiện thể chế phát triển bền vững kinh tế biển, ưu tiên hoàn thiện hành 

lang pháp lý, đổi mới, phát triển mô hình tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, nâng cao 

năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh quốc tế của các ngành kinh tế biển, các vùng biển, 

ven biển  hoàn thiện cơ chế quản lý tổng hợp và thống nhất về biển. Rà soát, điều chỉnh, 

bổ sung và lập mới các quy hoạch liên quan đến biển, bảo đảm tính liên kết, đ ng bộ giữa 

các ngành, địa phương. 

(2) Phát triển khoa học, công nghệ và đào tạo ngu n nhân lực biển chất lượng cao, 

thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tận dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, khoa học, 

công nghệ mới, thu hút chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu, nhân lực chất lượng cao. 

(3) Phát triển kết cấu hạ tầng đa mục tiêu, đ ng bộ, mạng lưới giao thông kết nối 

các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, các khu công nghiệp, khu đô thị, các vùng biển với 
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các cảng biển dựa trên hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, kết nối chiến lược Bắc - Nam, 

Đông - Tây giữa các vùng trong nước và với quốc tế. 

IV- CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾ  

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên tr yền, nâng 

cao nhận thức về phát triển bền vững biển, tạo đồng th ận trong toàn xã hội 
Nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính 

quyền trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các chủ 

trương, giải pháp về phát triển bền vững kinh tế biển. Nâng cao hiệu quả, đa dạng hoá các 

hình thức, nội dung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về biển, đảo, chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam trong toàn hệ 

thống chính trị, trong nhân dân, đ ng bào ta ở nước ngoài và cộng đ ng quốc tế  khẳng 

định chủ trương nhất quán của Việt Nam là duy trì môi trường hoà bình, ổn định, tôn 

trọng luật pháp quốc tế trên biển. Phát huy vai trò của  ặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ 

chức đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân giám 

sát và phản biện xã hội việc thực hiện Nghị quyết. 

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phát 

triển bền vững kinh tế biển 
Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển theo hướng phát triển 

bền vững, bảo đảm tính khả thi, đ ng bộ, thống nhất, phù hợp với chuẩn mực luật pháp và 

điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Tạo hành lang pháp lý thuận lợi để huy động các 

ngu n lực trong và ngoài nước cho đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển khoa học, công 

nghệ, ngu n nhân lực và chuyển giao tri thức về biển. Tích cực tham gia và chủ động thúc 

đẩy hình thành cơ chế toàn cầu và khu vực liên quan đến biển và đại dương. 

Kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển từ 

Trung ương đến địa phương bảo đảm hiện đại, đ ng bộ  xây dựng đội ngũ cán bộ có năng 

lực, chuyên môn cao. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, giữa Trung ương với 

địa phương về công tác biển, đảo. Kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống 

nhất việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển do Thủ tướng Chính phủ 

đứng đầu  tăng cường năng lực cho Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ là cơ quan thường trực giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quản lý nhà 

nước tổng hợp và thống nhất về biển, đảo. 

Kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao năng lực quản lý các đảo, quần đảo và vùng 

ven biển. Thực hiện bố trí dân cư trên các đảo gắn với chuyển đổi mô hình tổ chức sản 

xuất theo hướng thân thiện với biển và môi trường biển. 

Rà soát, bổ sung và xây dựng mới đ ng bộ các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 

liên quan đến biển, đảo theo hướng quản lý tổng hợp, phù hợp với hệ sinh thái biển, bảo 

đảm sự gắn kết hài hoà, đ ng bộ giữa bảo t n và phát triển các vùng đất liền, vùng ven 

bờ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Khẩn trương xây dựng Quy hoạch không 

gian biển quốc gia, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. 

3. Phát triển khoa học, công nghệ và tăng cường điề  tra cơ bản biển 
Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên 

tiến  đẩy mạnh nghiên cứu, xác lập luận cứ khoa học cho việc hoạch định, hoàn thiện 

chính sách, pháp luật về phát triển bền vững kinh tế biển. 

Ưu tiên đầu tư cho công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, công nghệ, đào 

tạo ngu n nhân lực biển  hình thành các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh 

học biển, khai thác đáy biển sâu, công nghệ vũ trụ trong giám sát biển đạt trình độ tiên 

tiến trong khu vực. Đánh giá tiềm năng và lợi thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, hệ 

sinh thái và các ngành, lĩnh vực kinh tế biển như hàng hải, khai thác, nuôi tr ng, chế biến 

thuỷ, hải sản, năng lượng tái tạo, thông tin và công nghệ số, sinh dược học biển, thiết bị 

tự vận hành ngầm… Xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chương trình trọng điểm điều tra 

cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo  mở rộng nâng cao hiệu quả hợp tác quốc 
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tế trong điều tra, nghiên cứu ở các vùng biển quốc tế. Đầu tư đội tàu nghiên cứu biển tiên 

tiến, thiết bị ngầm dưới biển có khả năng nghiên cứu ở các vùng biển sâu. 

4. Đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển ng ồn nhân lực biển 
Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, kiến thức, hiểu biết về biển, đại dương, 

kỹ năng sinh t n, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng, tránh thiên tai 

cho học sinh, sinh viên trong tất cả các bậc học, cấp học. Phát triển ngu n nhân lực biển 

chất lượng cao phù hợp với nhu cầu thị trường  có cơ chế, chính sách đặc biệt thu hút 

nhân tài, từng bước hình thành đội ngũ các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đạt 

trình độ quốc tế, có chuyên môn sâu về biển và đại dương. 

Có cơ chế hỗ trợ, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo 

ngu n nhân lực biển đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Thực hiện có hiệu quả công tác 

đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu lao động của các ngành kinh tế biển và việc chuyển đổi 

nghề của người dân. 

5. Tăng cường năng lực bảo đảm q ốc phòng, an ninh, thực thi pháp l ật 

trên biển 
Hoàn thiện tổ chức các lực lượng bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật 

trên biển. Đầu tư trang thiết bị hiện đại, chú trọng đào tạo nhân lực, nâng cao hiệu quả 

thực thi pháp luật và tăng cường khả năng hiệp đ ng, tác chiến của các lực lượng tham 

gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các quyền lợi chính đáng, hợp 

pháp của đất nước. Xây dựng lực lượng công an khu vực ven biển, đảo, các khu đô thị, 

khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển vững mạnh, làm nòng cốt bảo đảm an ninh chính 

trị, trật tự, an toàn xã hội vùng biển, đảo. Nâng cao năng lực hoạt động của các lực lượng 

trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, ứng 

phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng khu vực biển, đảo  bảo đảm an ninh, an toàn 

cho dân cư, người lao động và các hoạt động kinh tế khu vực biển  xây dựng vững chắc 

thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vùng biển, đảo. 

6. Chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác q ốc tế về 

biển 
Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hoá, đa phương 

hoá; chủ động, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế  kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ 

chủ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia trên biển, đ ng thời chủ 

động, tích cực giải quyết, xử lý các tranh chấp, bất đ ng trên Biển Đông bằng các biện 

pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật 

Biển 1982; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định và hợp tác để phát triển. Tăng cường 

quan hệ với các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các nước bạn bè truyền thống, các 

nước có tiềm lực về biển, các nước có chung lợi ích trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ 

quyền, bình đẳng, cùng có lợi và phù hợp với luật pháp quốc tế. Chủ động, tích cực tham 

gia các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là các hoạt động hợp tác biển trong khuôn khổ 

ASEAN; phối hợp với các nước thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của 

các bên trên Biển Đông (DOC), thúc đẩy ký Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). 

Thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về quản lý, sử dụng, bảo t n bền vững 

biển, đại dương  thực hiện nghiêm túc các điều ước, thoả thuận khu vực và quốc tế về 

biển, đại dương mà Việt Nam đã tham gia; nghiên cứu tham gia các điều ước quốc tế 

quan trọng về biển, trước mắt ưu tiên các lĩnh vực về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường, nghiên cứu khoa học biển  đẩy mạnh tham gia nghiên cứu khoa học, khảo sát, 

thăm dò, khai thác tài nguyên tại các vùng biển quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, tranh 

thủ sự hỗ trợ của các đối tác, các tổ chức quốc tế và khu vực để phát triển ngu n nhân lực, 

cơ sở hạ tầng vùng biển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào các ngành kinh tế 

biển, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước 

biển dâng. 

7. Huy động ng ồn lực, kh yến khích các thành phần kinh tế đầ  tư cho phát 

triển bền vững biển, xây dựng các tập đoàn kinh tế biển mạnh 
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Đẩy mạnh thu hút ngu n lực từ các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Chủ động thu hút các nhà đầu tư lớn, có công nghệ 

ngu n, trình độ quản lý tiên tiến từ các nước phát triển. Ưu tiên đầu tư ngân sách nhà 

nước cho phát triển các huyện đảo, xã đảo tiền tiêu, xa bờ  xã hội hoá đầu tư kết cấu hạ 

tầng biển, đảo, các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển. Khuyến khích phát triển các 

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tập đoàn kinh tế biển mạnh hoạt động sản 

xuất kinh doanh trên biển, đặc biệt là ở các vùng biển xa bờ, viễn dương. Tiếp tục cơ cấu 

lại doanh nghiệp nhà nước thuộc các ngành kinh tế biển, bảo đảm nâng cao năng lực quản 

trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh. 

V- T  CHỨC THỰC HIỆN 
1. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực 

thuộc Trung ương tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết  xây dựng và tổ 

chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động với các mục tiêu, tiêu chí, nhiệm vụ, 

giải pháp, ngu n lực, cơ chế kiểm tra, giám sát, cơ quan chịu trách nhiệm và lộ trình chi 

tiết để cụ thể hoá, thể chế hoá Nghị quyết trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan, tổ chức 

mình; tăng cường lãnh đạo, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo công tác xây dựng luật, pháp lệnh, ưu tiên các dự 

án luật trực tiếp phục vụ triển khai thực hiện Nghị quyết  tăng cường giám sát của Quốc 

hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đ ng Dân tộc, các uỷ ban của Quốc hội đối với 

phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. 

3. Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 

năm, cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu và định hướng chiến lược của Nghị quyết  xác 

định rõ các nhiệm vụ cấp bách, nhiệm vụ thường xuyên, có lộ trình và phân công cụ thể. 

Tăng cường năng lực, vai trò quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế điều phối liên ngành 

trong quản lý nhà nước về biển, đảo. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, bộ, ngành, địa 

phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình 

phát triển có liên quan; hoàn thiện đ ng bộ các văn bản dưới luật, cơ chế, chính sách phát 

triển bền vững kinh tế biển phù hợp với tình hình và điều kiện của mỗi vùng, miền, địa 

phương  thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện. 

4. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 

việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết  đẩy mạnh tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức trong nhân dân về vị trí, vai trò của biển và Chiến lược phát triển bền vững 

kinh tế biển Việt Nam. 

5. Đảng đoàn  ặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội lãnh 

đạo, chỉ đạo đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết. 

6. Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết và định kỳ 

sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

  

 

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
TỔNG BÍ THƯ 

 Nguyễn Phú Trọng 
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7. Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm 

vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: 25/CT-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2016 

  

CHỈ THỊ 
VỀ  ỘT SỐ NHIỆ  VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ  ÔI TRƯỜNG 

  

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường đã được Đảng và Nhà nước quan tâm 

chỉ đạo, là một trong ba trụ cột phát triển bền vững, đã tạo được sự chuyển biến và đạt 

được một số kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục gia 

tăng, xảy ra nhiều sự cố gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, 

sản xuất của nhân dân. Nguyên nhân của tình trạng trên là do nhận thức, ý thức trách 

nhiệm của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân còn hạn chế. Nhiều địa phương 

còn chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt, xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường  chưa phát 

huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm và sự tham gia của các tổ chức xã hội, cộng đ ng, người 

dân. Hệ thống pháp luật, quy chuẩn còn nhiều bất cập, thiếu khả thi; thiếu quy định, tiêu 

chí, công cụ để sàng lọc, lựa chọn dự án đầu tư, công nghệ sản xuất, xử lý môi trường, 

kiểm soát hoạt động xả thải của doanh nghiệp. Năng lực quản lý nhà nước còn hạn chế  

một bộ phận công chức còn thiếu trách nhiệm, có biểu hiện tiêu cực  trang thiết bị kỹ 

thuật, công nghệ còn yếu và thiếu. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng 

chống tội phạm và sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa chủ động, thiếu quyết liệt, 

kém hiệu quả  chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe. Đầu tư cho môi trường còn hạn hẹp, 

dàn trải, hiệu quả thấp  chưa có cơ chế, chính sách đột phá thu hút ngu n lực trong xã hội. 

Trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ môi trường hết sức nặng nề, nhiều vấn đề 

môi trường tích tụ chưa được giải quyết, áp lực lên môi trường ngày càng lớn, nguy cơ 

nước ta trở thành bãi thải công nghệ lạc hậu, các loại hình sản xuất ô nhiễm môi trường 

đang hiện hữu  biến đổi khí hậu diễn biến nhanh, phức tạp, đặt ra nhiều thách thức lớn đối 

với công tác bảo vệ môi trường. 

Để khắc phục những hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô 

nhiễm, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường, Thủ tướng Chính 

phủ chỉ thị: 

1. Bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển, là trách 

nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đ ng, doanh nghiệp và nhân dân. Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Thu hút đầu tư phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ 

môi trường  không cho phép đầu tư vào các loại hình sản xuất, sử dụng công nghệ sản 

xuất lạc hậu có nguy cơ cao gây ô nhiễm. Các địa phương khẩn trương ban hành và tổ 

chức thực hiện nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch hành động về bảo vệ môi 

trường. 

2. Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp đ ng bộ, chặt chẽ trong thực hiện nhiệm 

vụ bảo vệ môi trường từ khâu xét duyệt, thẩm định đến triển khai thực hiện và vận hành 

dự án. Chủ đầu tư, cơ quan quyết định, phê duyệt đầu tư, thẩm định công nghệ sản xuất, 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường phải chịu trách nhiệm về vấn đề môi 

trường của dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về các 

vấn đề môi trường trên địa bàn. Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thanh tra, hướng 



614 

 

dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành, 

địa phương. 

3. Tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường 

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan tổng hợp, đề 

xuất sửa đổi các quy định về bảo vệ môi trường trong các luật về môi trường, tài nguyên, 

thuế, ngân sách, đầu tư, xây dựng, khoa học và công nghệ, năng lượng... bảo đảm thống 

nhất, đ ng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, hoàn thành trong năm 2017. 

- Rà soát, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật Bảo vệ môi trường, khắc phục những bất cập hiện nay, nhất là các quy định về các 

công cụ, biện pháp quản lý nhà nước, biện pháp kỹ thuật kiểm soát, giám sát hoạt động xả 

thải của doanh nghiệp. Rà soát, điều chỉnh các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 

phù hợp với điều kiện trong nước và yêu cầu hội nhập quốc tế, kết hợp thải lượng chất ô 

nhiễm và sức chịu tải của môi trường, hoàn thành trong năm 2017. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ xây 

dựng hệ thống tiêu chí về môi trường làm cơ sở lựa chọn, sàng lọc loại hình sản xuất và 

công nghệ sản xuất trong thu hút đầu tư, xem xét, phê duyệt các dự án đầu tư, hoàn thành 

trong năm 2017. 

b) Các Bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc 

đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ môi trường theo hướng ngăn chặn các dự 

án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, loại hình sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi 

trường. 

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, quy định cụ thể tỷ lệ vốn đầu tư xử lý ô 

nhiễm môi trường đối với các loại hình dự án đầu tư. 

d) Bộ Xây dựng ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành suất đầu tư, 

giá dịch vụ trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt, hoàn thành trong năm 2017. 

đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện nghiêm túc tiêu chí 

về bảo vệ môi trường trong việc công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn 

thành trong năm 2016. 

e) Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ liên quan rà 

soát, trình Chính phủ quy định giao Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. 

g) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban 

hành các quy chuẩn kỹ thuật môi trường của địa phương, tập trung vào các lĩnh vực có 

nguy cơ gây ô nhiễm cao và các đô thị đông dân cư, khu vực có hệ sinh thái nhạy cảm cần 

được bảo vệ. 

4. Tăng cường và chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và phòng 

ngừa, kiểm soát ô nhiễm 

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

- Tập trung thanh tra, kiểm tra các đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200 

m
3
/ngày đêm trở lên trên phạm vi cả nước  rà soát đánh giá tác động môi trường, 

công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án lớn, nguy cơ cao gây ô nhiễm môi 

trường  rà soát, chấn chỉnh công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, hoàn thành trong năm 2017. 

Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính 

phủ, các Bộ, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra môi trường, bảo đảm không ch ng 

chéo, không gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. 

- Chủ trì, phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tổng 

điều tra, đánh giá, phân loại các ngu n thải trên phạm vi cả nước  xây dựng hệ thống cơ 

sở dữ liệu quốc gia về ngu n thải, hoàn thành trong năm 2018. 

- Tăng cường trách nhiệm, có cơ chế phù hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 

động của các Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông. 
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- Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo về môi trường tại các vùng kinh tế trọng 

điểm, các khu vực tập trung nhiều ngu n thải, khu vực nhạy cảm về môi trường trước 

năm 2020. 

- Ban hành bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của các địa 

phương trong năm 2016 để thực hiện từ năm 2017. 

b) Các Bộ, ngành, địa phương rà soát báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 

được phê duyệt, các công trình biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư, nhất là 

các dự án lớn có nguy cơ cao tác động xấu đến môi trường để có điều chỉnh kịp thời, hoàn 

thành trong năm 2017. 

c) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan 

chức năng đề xuất các giải pháp tăng cường hoạt động của lực lượng cảnh sát môi trường 

theo hướng tập trung vào đấu tranh, phòng chống tội phạm về môi trường  xử lý các vụ 

việc vi phạm nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật hình sự. 

d) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các Bộ liên 

quan tăng cường công tác đánh giá tác động của công nghệ nhập khẩu đến môi trường  rà 

soát các dự án nhập khẩu dây chuyền, công nghệ xử lý rác thải  đề xuất công nghệ, thực 

hiện thí điểm xử lý chất thải rắn bằng công nghệ của Việt Nam, hoàn thành trong năm 

2017. 

đ) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, điều chỉnh, 

bổ sung các quy hoạch liên quan đến xây dựng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm 

rõ những nội dung bảo vệ môi trường và từng công trình bảo vệ môi trường  rà soát, kiểm 

tra việc tuân thủ quy hoạch xây dựng chi tiết đối với các dự án đầu tư lớn, có tác động xấu 

đến môi trường  rà soát định mức, chi phí cho bảo vệ môi trường trong tổng mức đầu tư 

của dự án xây dựng  hoàn thành trong năm 2017. 

e) Bộ Công Thương rà soát và tổ chức kiểm tra việc tuân thủ thiết kế cơ sở, thiết 

kế kỹ thuật do Bộ phê duyệt hoặc chủ trì tham gia góp ý kiến trong quá trình thẩm định, 

phê duyệt đối với các dự án đầu tư lớn, có tác động xấu đến môi trường, hoàn thành trong 

năm 2017. 

g) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

- Tập trung xử lý triệt để, di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra 

khỏi khu dân cư, chuyển vào các khu công nghiệp  yêu cầu tất cả các khu công nghiệp, 

khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập 

trung; buộc đối tượng có quy mô xả lớn lắp đặt ngay các thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt 

động xả thải theo quy định của pháp luật và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và 

Môi trường địa phương. 

- Hoàn thành việc phê duyệt, rà soát phê duyệt lại theo thẩm quyền quy hoạch 

quản lý chất thải rắn trong năm 2017; tổ chức thực hiện ngay quy hoạch đã được phê 

duyệt  điều tra, đánh giá, khoanh vùng và có kế hoạch xử lý các khu vực ô nhiễm t n lưu 

trên địa bàn. 

h) Cơ quan quyết định, phê duyệt đầu tư tăng cường kiểm tra, đôn đốc chủ dự án, 

nhà đầu tư tuân thủ các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án. 

5. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước và huy động ngu n lực cho bảo vệ môi 

trường 

a) Bộ, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực 

quản lý môi trường, ưu tiên cấp huyện, xã; sử dụng ngu n sự nghiệp môi trường để bố trí 

cán bộ hợp đ ng phụ trách công tác bảo vệ môi trường cấp xã; tăng cường đầu tư hiện đại 

hóa trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cân đối, bố trí vốn đầu tư cho các dự án xử 

lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại theo quy hoạch đã được phê duyệt ngay 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và dài hạn. 
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c) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ 

tướng Chính phủ phương án bảo đảm kinh phí cho bảo vệ môi trường theo hướng: tăng 

đầu tư từ ngân sách nhà nước, cân đối kinh phí thường xuyên sự nghiệp môi trường hàng 

năm không dưới 1% tổng chi ngân sách Nhà nước và tăng dần tỷ lệ này theo tốc độ tăng 

trưởng của nền kinh tế  tính đúng, tính đủ giá dịch vụ môi trường  đề xuất phương án để 

dành 100% tiền xử phạt vi phạm hành chính về môi trường để đầu tư cho công tác bảo vệ 

môi trường. 

d) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng trình 

Thủ tướng Chính phủ Đề án về cơ chế đột phá huy động ngu n lực, thu hút đầu tư, xã hội 

hóa bảo vệ môi trường, thực hiện đúng nguyên tắc: “người được hưởng lợi từ môi trường 

có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho bảo vệ môi trường  người gây ô nhiễm, sự cố và suy 

thoái môi trường phải khắc phục, b i thường thiệt hại”. 

đ) Các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm chi đúng, chi đủ ngu n ngân sách 

nhà nước cho sự nghiệp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 

6. Các Bộ, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham 

gia bảo vệ môi trường, phân loại rác tại ngu n và thu gom rác thải  tạo điều kiện thuận lợi 

để  ặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp, phản biện, giám sát 

hoạt động bảo vệ môi trường; chủ động cung cấp thông tin, phát huy vai trò của báo chí 

trong công tác bảo vệ môi trường. 

7. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ hàng năm báo cáo 

kết quả thực hiện Chỉ thị này về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ./. 

  
THỦ TƯỚNG 

Ng yễn Xuân Phúc 

 
8. Kết luận số 02-KL/TW ngày 26/4/2016 của Ban Bí thư về tổng kết 10 năm thực 

hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về bảo vệ môi trường trong 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

 

KẾT L ẬN 

CỦA BAN BÍ THƯ 

Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị q yết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về 

bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

            
 Tại phiên họp ngày 15/4/2016, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương đọc Báo cáo 

tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về bảo vệ 

môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và   kiến của 

các cơ quan liên quan, Ban Bí thư kết luận: 

1- Đánh giá tình hình 
Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể 

đã chỉ đạo, quán triệt, thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về công tác bảo vệ môi trường đạt được những kết quả quan trọng. Ô nhiễm môi 

trường từng bước được ngăn chặn  chất lượng môi trường có bước được cải thiện  bảo t n 

đa dạng sinh học được chú ý bảo vệ. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về bảo vệ 

môi trường tiếp tục được hoàn thiện. Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường được tăng 

cường, mở rộng… 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Còn có khoảng 

cách lớn giữa nhận thức và hành động, giữa cam kết và thực hiện, chưa hình thành thói 

quen, ý thức bảo vệ môi trường trong xã hội. Xu hướng gia tăng các ngu n gây ô nhiễm, 
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suy giảm chất lượng môi trường sống, suy thoái đa dạng sinh học vẫn đang ở mức cao, 

đáng lo ngại. Ô nhiễm môi trường ở nhiều khu vực đô thị, nông thôn, làng nghề, cụm 

công nghiệp, lưu vực sông… đang ở mức cao; nhiều khu vực ô nhiễm, t n lưu hóa chất, 

thuốc bảo vệ thực vật chậm được khắc phục  nhiều cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng chưa 

được xử lý triệt để. Nhiều chỉ tiêu bảo vệ môi trường trong Chiến lược, Kế hoach phát 

triển kinh tế - xã hội và Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia chưa đạt hoặc chỉ đạt ở 

mức thấp. 

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên chủ yếu là do nhận thức và trách nhiệm 

của một số cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu địa phương, đơn vị chưa đầy đủ. 

Phát triển kinh tế - xã hội chưa thực sự gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. 

Công tác quản lý nhà nước về môi trường có nơi, có lúc còn buông lỏng  vai trò thống 

nhất quản lý nhà nước, điều phối ngu n lực bảo vệ môi trường của ngành môi trường còn 

yếu  chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường còn phân tán, ch ng 

chéo; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đơn vị liên quan trong bảo vệ môi trường 

thiếu chặt chẽ  năng lực, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý bảo vệ 

môi trường của cán bộ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là ở cấp huyện, cấp xã. Hệ 

thống pháp luật, cơ chế, chính sách còn bất cập, ch ng chéo, khó thực hiện. Ngu n lực 

đầu tư cho bảo vệ môi trường còn hạn chế  xã hội hóa bảo vệ môi trường chưa hiệu quả, 

thiếu cơ chế huy động, thu hút khối tư nhân tham gia. 

2- Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới 
Để sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, đạt được các mục tiêu về bảo vệ 

môi trường đã được xác định trong Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX, 

Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX và Nghị quyết Đại 

hội XII của Đảng, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục triển khai 

thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

- Đổi mới nội dung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi 

trường của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, doanh nghiệp và mọi 

người dân. Hết sức chú ý đến yếu tố môi trường, phát triển kinh tế xanh, bền vững trong 

thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Xây dựng tiêu chí, 

chuẩn mực về bảo vệ môi trường trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

Hình thành các thiết chế văn hóa, đạo đức, ứng xử thân thiện với môi trường trong 

toàn  xã hội. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ môi 

trường. Làm rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương 

để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài. Thực hiện giao chỉ tiêu, đánh giá, xếp 

hạng công tác bảo vệ môi trường đối với các ngành, địa phương. 

- Kiện toàn tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương theo hướng tổng hợp, thống 

nhất, tập trung đầu mối  xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, vai trò của ngành môi trường, 

khắc phục triệt để tình trạng phân tán, ch ng chéo trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường. Chú trọng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa phương, nhất là đối với cấp huyện, cấp xã. Sử 

dụng ngu n chi sự nghiệp môi trường để bố trí cán bộ hợp đ ng chịu trách nhiệm về công 

tác bảo vệ môi trường ở cấp xã. 

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng bám sát  thực tiễn, bảo đảm 

tính thống nhất, đ ng bộ, tránh ch ng chép, xung đột giữa pháp luật về môi trường với 

các lĩnh vực khác có liên quan; nghiên cứu xây dựng luật về không khí sạch, về ngu n 

nước sạch  phòng ngừa và kiểm soát các ngu n gây ô nhiễm  về quản lý chất thải  về khắc 

phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường  về bảo t n thiên nhiên và dạng sinh học… 

đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế. 

- Cơ cấu lại, sử dụng hợp lý, hiệu quả, đúng mục đích ngu n chi sự nghiệp môi trường. 

Kết hợp tăng chi từ ngân sách với đạng hóa các ngu n vốn đầu tư trong và ngoài nước 

cho bảo vệ môi trường như: Thúc đẩy hiệu quả hợp tác công – tư (PPP) trong đầu tư bảo 
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vệ môi trường  quy định mức chi cho bảo vệ môi trường theo tỉ lệ vốn đầu tư của các dự 

án; thực hiện cơ chế cho phép chủ đầu tư được trực tiếp thu để bù chi bảo vệ môi trường 

trên nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” và “người hưởng lợi từ môi trường phải 

trả chi phí”, coi đây là giải pháp mang tính đột phá để huy động ngu n lực từ xã hội, giảm 

gánh nặng từ ngu n ngân sách nhà nước. 

- Chú trọng nghiên  cứu khoa học, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về bảo vệ môi 

trường  thúc đẩy đổi mới công nghệ sản xuất và phát triển công nghệ môi trường  hạn chế 

phát triển mới và có lộ trình giảm dần các hoạt động kinh tế tiêu tốn nhiều năng lượng, tài 

nguyên và gây ô nhiễm môi trường. 

- Thực hiện tổng điều tra, đánh giá, phân loại và có biện pháp kiểm soát các ngu n thải, 

nhất là các ngu n thải lớn  tập trung giải quyết các vấn đề môi trường khu vực đô thị, khu 

dân cư nông thôn, làng nghề, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, lưu vực sông, ven 

biển… Khoanh vùng, xử lý, cải tạo các khu vực bị ô nhiễm, nhất là ô nhiễm t n lưu hóa 

chất, thuốc bảo vệ thực vật. Khôi phục rừng tự nhiên; thúc đẩy khoanh vùng bảo t n thiên 

nhiên và đa dạng sinh học. 

3- Tổ chức thực hiện 
- Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Xác định môi trường là vấn đề toàn 

cầu. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu vừa là một nội dung cơ bản của pháp triển bền 

vững. 

- Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo giám sát thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; bổ 

sung, hoàn thiện các quy định pháp luật khác có liên quan đến bảo vệ môi trường. 

- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục thể 

chế hóa và tổ chức thực hiện tốt nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về bảo vệ môi 

trường  xây dựng các chiến lược, chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc phạm 

vi mình quản lý. Kiện toàn tổ chức, bộ máy, khắc phục tình trạng ch ng chéo, phân tán 

trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện, đ ng 

bộ các văn bản, các chính sách về bảo vệ môi trường, đưa Luật Bảo vệ môi trường năm 

2014 sớm đi vào cuộc sống. 

-  ặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân làm tốt công tác tuyên truyền, vận 

động và giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. 

- Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về bảo 

vệ môi trường  Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường và Kết luận này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Kết luận này được phổ biến đến từng chi bộ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
T/M BAN BÍ THƯ 

(Đã ký) 

Đinh Thế Huynh 
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9. Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường 

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 

 

NGHỊ   YẾT 

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước 

 

 

I. TÌNH HÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
Trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhiệm vụ bảo vệ môi trường 

luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng. Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Chỉ thị số 

36-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường công tác bảo vệ môi trường 

trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, công tác bảo vệ môi trường ở 

nước ta trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống chính sách, thể 

chế từng bước được xây dựng và hoàn thiện, phục vụ ngày càng có hiệu quả cho công 

tác bảo vệ môi trường. Nhận thức về bảo vệ môi trường trong các cấp, các ngành và 

nhân dân đã được nâng lên; mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường đã 

từng bước được hạn chế  công tác bảo t n thiên nhiên và bảo vệ đa dạng sinh học đã đạt 

được những tiến bộ rõ rệt. Những kết quả đó đã tạo tiền đề tốt cho công tác bảo vệ môi 

trường trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, môi trường nước ta vẫn tiếp tục bị xuống cấp nhanh, có nơi, có lúc đã đến 

mức báo động: đất đai bị xói mòn, thoái hoá; chất lượng các ngu n nước suy giảm mạnh  

không khí ở nhiều đô thị, khu dân cư bị ô nhiễm nặng  khối lượng phát sinh và mức độ 

độc hại của chất thải ngày càng tăng  tài nguyên thiên nhiên trong nhiều trường hợp bị 

khai thác quá mức, không có quy hoạch  đa dạng sinh học bị đe dọa nghiêm trọng  điều 

kiện vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch ở nhiều nơi không bảo đảm. Việc đẩy mạnh 

phát triển công nghiệp, dịch vụ, quá trình đô thị hoá, sự gia tăng dân số trong khi mật độ 

dân số đã quá cao, tình trạng đói nghèo chưa được khắc phục tại một số vùng nông thôn, 

miền núi, các thảm họa do thiên tai và những diễn biến xấu về khí hậu toàn cầu đang tăng, 

gây áp lực lớn lên tài nguyên và môi trường, đặt công tác bảo vệ môi trường trước những 

thách thức gay gắt. 

Những yếu kém, khuyết điểm trong công tác bảo vệ môi trường do nhiều nguyên nhân 

khách quan và chủ quan nhưng chủ yếu là do chưa có nhận thức đúng đắn về tầm quan 

trọng của công tác bảo vệ môi trường, chưa biến nhận thức, trách nhiệm thành hành động 

cụ thể của từng cấp, từng ngành và từng người cho việc bảo vệ môi trường  chưa bảo đảm 

sự hài hoà giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thường chỉ chú trọng đến tăng 

trưởng kinh tế mà ít quan tâm việc bảo vệ môi trường  ngu n lực đầu tư cho bảo vệ môi 

trường của Nhà nước, của các doanh nghiệp và cộng đ ng dân cư rất hạn chế  công tác 

quản lý nhà nước về môi trường còn nhiều yếu kém, phân công, phân cấp trách nhiệm 

chưa rõ ràng; việc thi hành pháp luật chưa nghiêm. 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

IX của Đảng thông qua đã khẳng định quan điểm phát triển đất nước là "Phát triển nhanh, 

hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội 

và bảo vệ môi trường". 

Để giải quyết các vấn đề về môi trường trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá đất nước theo quan điểm nêu trên, cần phải có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận 

thức và hành động, sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đặc biệt trong tổ 

chức, triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong toàn Đảng và toàn xã hội. 

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ 

A. Quan điểm 
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1. Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại  là nhân tố bảo 

đảm sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát 

triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế 

quốc tế của nước ta. 

2. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản của phát 

triển bền vững, phải được thể hiện trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát 

triển kinh tế - xã hội của từng ngành và từng địa phương. Khắc phục tư tưởng chỉ chú 

trọng phát triển kinh tế - xã hội mà coi nhẹ bảo vệ môi trường. Đầu tư cho bảo vệ môi 

trường là đầu tư cho phát triển bền vững. 

3. Bảo vệ môi trường là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi 

người, là biểu hiện của nếp sống văn hoá, đạo đức, là tiêu chí quan trọng của xã hội văn 

minh và là sự nối tiếp truyền thống yêu thiên nhiên, sống hài hoà với tự nhiên của cha ông 

ta. 

4. Bảo vệ môi trường phải theo phương châm lấy phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đối 

với môi trường là chính kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện môi 

trường và bảo t n thiên nhiên; kết hợp giữa sự đầu tư của Nhà nước với đẩy mạnh huy 

động ngu n lực trong xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế  kết hợp giữa công nghệ hiện đại 

với các phương pháp truyền thống. 

5. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ vừa phức tạp, vừa cấp bách, có tính đa ngành và liên 

vùng rất cao, vì vậy cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ đảng, sự quản lý 

thống nhất của Nhà nước, sự tham gia tích cực của  ặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

nhân dân. 

B. Mục tiêu 
1. Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do hoạt 

động của con người và tác động của tự nhiên gây ra. Sử dụng bền vững tài nguyên thiên 

nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học. 

2. Khắc phục ô nhiễm môi trường, trước hết ở những nơi đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, 

phục h i các hệ sinh thái đã bị suy thoái, từng bước nâng cao chất lượng môi trường. 

3. Xây dựng nước ta trở thành một nước có môi trường tốt, có sự hài hoà giữa tăng trưởng 

kinh tế, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường  mọi người đều có ý 

thức bảo vệ môi trường, sống thân thiện với thiên nhiên. 

C. Nhiệm vụ 
1. Các nhiệm vụ chung 

a) Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường 

Bảo đảm yêu cầu về môi trường ngay từ khâu xây dựng và phê duyệt các quy hoạch, dự 

án đầu tư  không cho đưa vào xây dựng, vận hành, khai thác các cơ sở chưa đáp ứng đầy 

đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

Kiểm soát chặt chẽ việc gia tăng dân số cơ học, hình thành hệ thống các đô thị vệ tinh 

nhằm giảm áp lực về dân số, giao thông, môi trường lên các thành phố lớn. Tập trung bảo 

vệ môi trường các khu vực trọng điểm  chủ động phòng tránh thiên tai; hạn chế và khắc 

phục xói lở ven biển và dọc các sông phù hợp với quy luật của tự nhiên; quan tâm bảo vệ 

môi trường biển. 

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm tại ngu n  chú trọng quản lý chất thải, nhất là chất thải 

nguy hại trong sản xuất công nghiệp, dịch vụ y tế, nghiên cứu khoa học. Kiểm soát chặt 

chẽ việc sử dụng phân hoá học, thuốc bảo vệ thực vật, hoá chất bảo quản nông sản, thức 

ăn và thuốc phòng trừ dịch bệnh trong nuôi tr ng thuỷ sản. 

Chú trọng bảo vệ môi trường không khí, đặc biệt là ở các khu đô thị, khu dân cư tập trung. Tích 

cực góp phần hạn chế tác động của sự biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Khuyến khích sử dụng tiết kiệm tài nguyên, năng lượng  sản xuất và sử dụng năng lượng 

sạch, năng lượng tái tạo, các sản phẩm và bao bì sản phẩm không gây hại hoặc ít gây hại 

đến môi trường  tái chế và sử dụng các sản phẩm tái chế. Từng bước áp dụng các biện 
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pháp buộc các cơ sở sản xuất, nhập khẩu phải thu h i và xử lý sản phẩm đã qua sử dụng 

do mình sản xuất, nhập khẩu. 

b) Khắc phục các khu vực môi trường đã bị ô nhiễm, suy thoái 

Ưu tiên phục h i môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, các hệ sinh thái đã 

bị suy thoái nặng. 

Giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm ngu n nước và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

trong các khu dân cư do chất thải trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

Từng bước khắc phục các khu vực bị nhiễm độc do hậu quả chất độc hoá học của  ỹ sử 

dụng trong chiến tranh. 

c) Điều tra nắm chắc các nguồn tài nguyên thiên nhiên và có kế hoạch bảo vệ, khai thác 

hợp lý, bảo vệ đa dạng sinh học 

Chủ động tổ chức điều tra cơ bản để sớm có đánh giá toàn diện và cụ thể về các ngu n tài 

nguyên thiên nhiên và về tính đa dạng sinh học ở nước ta. 

Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng và thực 

hiện các hình thức khoán thích hợp cho cá nhân, hộ gia đình, tập thể bảo vệ và phát triển 

rừng. 

Bảo vệ các loài động vật hoang dã, các giống loài có nguy cơ bị tuyệt chủng  ngăn chặn 

sự xâm hại của các sinh vật ngoại lai, sinh vật biến đổi gien gây ảnh hưởng xấu đến con 

người và môi trường. Bảo vệ và chống thất thoát các ngu n gien bản địa quý hiếm. 

Việc khai thác và sử dụng các ngu n tài nguyên thiên nhiên phải bảo đảm tính hiệu quả, 

bền vững và phải gắn với bảo vệ môi trường trước mắt và lâu dài. 

d) Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ và tôn tạo cảnh quan môi trường 

Hình thành cho được ý thức giữ gìn vệ sinh chung, xoá bỏ các phong tục, tập quán lạc 

hậu, các thói quen, nếp sống không văn minh, không hợp vệ sinh, các hủ tục trong mai 

táng. 

Xây dựng công sở, xí nghiệp, gia đình, làng bản, khu phố sạch, đẹp đáp ứng các yêu cầu 

về vệ sinh môi trường. 

Đa dạng hoá các dịch vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường cho nhân dân. 

Quan tâm bảo vệ, giữ gìn và tôn tạo cảnh quan môi trường. Thực hiện các biện pháp 

nghiêm ngặt để bảo vệ môi trường các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nghỉ 

dưỡng và du lịch sinh thái. 

đ) Đáp ứng yêu cầu về môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế 

Xây dựng và hoàn thiện chính sách và tiêu chuẩn môi trường phù hợp với quá trình hội 

nhập kinh tế quốc tế. Ngăn chặn việc lợi dụng rào cản môi trường trong xuất khẩu hàng 

hoá làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất, kinh doanh. Hình thành các cơ chế công nhận, 

chứng nhận phù hợp với điều kiện trong nước và tiêu chuẩn quốc tế về môi trường. 

Tăng cường năng lực kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi 

chuyển chất thải, công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường vào nước ta. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 
a) Đối với vùng đô thị và vùng ven đô thị 

- Chấm dứt nạn đổ rác và xả nước thải chưa qua xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường vào các 

sông, kênh, rạch, ao, h   xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường các lưu vực sông, trước hết 

là đối với sông Nhuệ, sông Đáy, sông Sài Gòn, sông Đ ng Nai, sông Cầu, sông Hương, 

sông Hàn. 

- Thu gom và xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp bằng các phương 

pháp thích hợp, trong đó ưu tiên cho việc tái sử dụng, tái chế chất thải, hạn chế tối đa khối 

lượng rác chôn lấp, nhất là với các đô thị thiếu mặt bằng làm bãi chôn lấp. 

- Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng  kiên quyết đình chỉ hoạt 

động hoặc buộc di dời đối với những cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng trong khu dân cư 

nhưng không có giải pháp khắc phục hiệu quả. 
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- Hạn chế hợp lý mức độ gia tăng các phương tiện giao thông cá nhân, quy định và thực 

hiện các biện pháp giảm khí độc, khói, bụi thải từ các phương tiện giao thông và trong thi 

công xây dựng công trình. 

- Khắc phục tình trạng mất vệ sinh nơi công cộng bằng cách bảo đảm các điều kiện về nơi 

vệ sinh, phương tiện đựng rác ở những nơi đông người qua lại và xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm. 

- Tăng lượng cây xanh dọc các tuyến phố và các công viên, hình thành các thảm cây xanh 

trong đô thị và vành đai xanh xung quanh đô thị. 

- Trong công tác quy hoạch, xây dựng các khu đô thị mới hoặc chỉnh trang đô thị với quy 

mô lớn, cần chú ý bố trí diện tích đất hợp lý cho các nhu cầu về cảnh quan môi trường và 

xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đ ng bộ cho công tác bảo vệ môi trường. 

b) Đối với vùng nông thôn 

- Hạn chế sử dụng hoá chất trong canh tác nông nghiệp và nuôi tr ng thuỷ sản  thu gom 

và xử lý hợp vệ sinh đối với các loại bao bì chứa đựng hoá chất sau khi sử dụng. 

- Bảo vệ nghiêm ngặt rừng tự nhiên, đặc biệt là đối với các khu rừng nguyên sinh, rừng 

đầu ngu n, rừng ngập mặn  hạn chế đến mức thấp nhất việc mở đường giao thông và các 

hoạt động gây tổn hại đến tài nguyên rừng  đẩy mạnh tr ng rừng, phủ xanh đất trống, đ i 

trọc và khôi phục rừng ngập mặn  phát triển kỹ thuật canh tác trên đất dốc có lợi cho bảo 

vệ độ màu mỡ của đất, ngăn chặn tình trạng thoái hoá đất và sa mạc hoá đất đai. 

- Nghiêm cấm triệt để việc săn bắt chim, thú trong danh mục cần bảo vệ  ngăn chặn 

nạn sử dụng các phương tiện đánh bắt có tính huỷ diệt ngu n lợi thuỷ, hải sản  quy 

hoạch phát triển các khu bảo t n biển và bảo t n đất ngập nước. 

- Phát triển các hình thức cung cấp nước sạch nhằm giải quyết cơ bản nước sinh hoạt cho 

nhân dân ở tất cả các vùng nông thôn trong cả nước  bảo vệ chất lượng các ngu n nước, 

đặc biệt chú ý khắc phục tình trạng khai thác, sử dụng bừa bãi, gây cạn kiệt, ô nhiễm 

ngu n nước ngầm. 

- Khắc phục cơ bản nạn ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, các cơ sở công nghiệp, tiểu, 

thủ công nghiệp đi đôi với hình thành các cụm công nghiệp bảo đảm các điều kiện về xử 

lý môi trường  chủ động có kế hoạch thu gom và xử lý khối lượng rác thải đang ngày 

càng tăng lên. 

- Hình thành nếp sống hợp vệ sinh gắn với việc khôi phục phong trào xây dựng "ba công 

trình vệ sinh" của từng hộ gia đình phù hợp với tình hình thực tế  chú ý khắc phục tình 

trạng mất vệ sinh nghiêm trọng đang diễn ra tại nhiều vùng ven biển. 

- Trong quá trình đô thị hoá nông thôn, quy hoạch xây dựng các cụm, điểm dân cư nông 

thôn phải hết sức coi trọng ngay từ đầu yêu cầu bảo vệ môi trường. 

III. CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên tr yền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm 

bảo vệ môi trường 
Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, chủ trương, pháp luật và 

các thông tin về môi trường và phát triển bền vững cho mọi người, đặc biệt là trong thanh 

niên, thiếu niên; đưa nội dung giáo dục môi trường vào chương trình, sách giáo khoa của 

hệ thống giáo dục quốc dân, tăng dần thời lượng và tiến tới hình thành môn học chính 

khoá đối với các cấp học phổ thông. 

Tạo thành dư luận xã hội lên án nghiêm khắc đối với các hành vi gây mất vệ sinh và ô 

nhiễm môi trường đi đôi với việc áp dụng các chế tài, xử phạt nghiêm, đúng mức mọi vi 

phạm. 

Xây dựng tiêu chí, chuẩn mực về môi trường để đánh giá mức độ bảo vệ môi trường của 

từng xí nghiệp, cơ quan, gia đình, làng bản, khu phố, tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên và hội viên. 

Khôi phục và phát huy truyền thống yêu thiên nhiên, nếp sống gần gũi, gắn bó với môi 

trường. 

2. Tăng cường công tác q ản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 
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Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường, trước mắt sửa 

đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường. 

Tiếp tục kiện toàn và tăng cường năng lực tổ chức bộ máy, bảo đảm thực hiện hiệu quả 

công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ Trung ương đến cơ sở. Xác định rõ 

trách nhiệm và phân công, phân cấp hợp lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường giữa các ngành, 

các cấp. Xây dựng và phát triển các cơ chế giải quyết vấn đề môi trường liên ngành, liên 

vùng. Chú trọng xây dựng năng lực ứng phó sự cố môi trường. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; quy định và áp dụng các chế tài cần 

thiết để xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Sớm xây dựng, ban 

hành quy định giải quyết b i thường thiệt hại về môi trường. 

3. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường 
Xác định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường của Nhà nước, cá nhân, tổ chức và cộng đ ng, 

đặc biệt đề cao trách nhiệm của các cơ sở sản xuất và dịch vụ. 

Tạo cơ sở pháp lý và cơ chế, chính sách khuyến khích cá nhân, tổ chức và cộng đ ng 

tham gia công tác bảo vệ môi trường. Hình thành các loại hình tổ chức đánh giá, tư vấn, 

giám định, công nhận, chứng nhận về bảo vệ môi trường  khuyến khích mọi thành phần 

kinh tế tham gia các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và các dịch vụ 

khác về bảo vệ môi trường. 

Chú trọng xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước, cam kết về bảo vệ môi trường và 

các mô hình tự quản về môi trường của cộng đ ng dân cư. 

Phát triển các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường. Đề cao trách nhiệm, 

tăng cường sự tham gia có hiệu quả của  ặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức xã hội, các phương tiện truyền thông trong hoạt động bảo vệ môi trường. 

Phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường để khen 

thưởng, phổ biến, nhân rộng  duy trì và phát triển giải thưởng môi trường hàng năm. Đưa 

nội dung bảo vệ môi trường vào cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hoá và vào tiêu chuẩn xét khen thưởng. 

4. Áp dụng các biện pháp kinh tế trong bảo vệ môi trường 
Thực hiện nguyên tắc gây thiệt hại đối với môi trường phải khắc phục, b i thường. Từng 

bước thực hiện việc thu phí, ký quỹ bảo vệ môi trường, buộc b i thường thiệt hại về môi 

trường. 

Áp dụng các chính sách, cơ chế hỗ trợ về vốn, khuyến khích về thuế, trợ giá đối với hoạt 

động bảo vệ môi trường. 

Khuyến khích áp dụng các cơ chế chuyển nhượng, trao đổi quyền phát thải và trách 

nhiệm xử lý chất thải phù hợp với cơ chế thị trường. 

5. Tạo sự ch yển biến cơ bản trong đầ  tư bảo vệ môi trường 
Đa dạng hoá các ngu n đầu tư cho môi trường. Riêng ngân sách nhà nước cần có mục chi 

riêng cho hoạt động sự nghiệp môi trường và tăng chi để bảo đảm đến năm 2006 đạt mức 

chi không dưới 1% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần tỷ lệ này theo tốc độ tăng 

trưởng của nền kinh tế. 

Phát triển các tổ chức tài chính, ngân hàng, tín dụng về môi trường nhằm nâng cao hiệu 

quả sử dụng các ngu n vốn đầu tư bảo vệ môi trường. 

Khuyến khích các tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước đầu tư bảo vệ môi 

trường, huy động và sử dụng có hiệu quả các ngu n vốn cho bảo vệ môi trường  tăng tỷ lệ 

đầu tư cho bảo vệ môi trường trong ngu n vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 

6. Đẩy mạnh nghiên cứ  khoa học, ứng dụng công nghệ và đào tạo ng ồn nhân lực 

về môi trường 
Nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học phục vụ công tác hoạch định chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường trong phát triển bền vững. 

Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo, cảnh báo về tài nguyên và môi 

trường. 
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Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các giải pháp công nghệ trong xử lý ô nhiễm, khắc 

phục suy thoái và sự cố môi trường  sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng  ứng dụng 

và phát triển công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. Hình thành và phát triển ngành 

công nghiệp môi trường. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trường. 

Xây dựng đ ng bộ và nâng cao năng lực các cơ quan nghiên cứu phát triển về môi 

trường. Hiện đại hoá trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá về bảo 

vệ môi trường. 

Tăng cường đào tạo ngu n nhân lực về môi trường.  ở rộng và nâng cao chất lượng đào 

tạo ngu n nhân lực đáp ứng nhu cầu công tác bảo vệ môi trường tại các trường đại học, 

cao đẳng, viện nghiên cứu. 

7. Mở rộng và nâng cao hiệ  q ả hợp tác q ốc tế về môi trường 
Tham gia tích cực vào các hoạt động quốc tế và khu vực về môi trường  thực hiện đầy đủ 

các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, các cam kết quốc tế, chương trình, dự án 

song phương và đa phương về bảo vệ môi trường phù hợp với lợi ích quốc gia. 

Hợp tác chặt chẽ với các nước láng giềng và các nước trong khu vực để giải quyết các 

vấn đề môi trường liên quốc gia. 

Nâng cao vị thế của nước ta trên các diễn đàn khu vực và toàn cầu về môi trường. 

Tranh thủ tối đa ngu n hỗ trợ tài chính, kỹ thuật từ các nước, các tổ chức quốc tế và cá 

nhân cho công tác bảo vệ môi trường. 

IV. T  CHỨC THỰC HIỆN 
- Ban cán sự đảng Chính phủ đề ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ 

Chính trị, đưa mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội hàng năm, l ng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào các chương trình, dự án phát 

triển kinh tế - xã hội quốc gia. 

- Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường và các luật 

có liên quan đến bảo vệ môi trường, tăng cường giám sát việc thực hiện. 

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ và các cấp uỷ đảng địa phương tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị 

quyết và trực tiếp chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường ở địa phương mình. 

- Ban cán sự đảng các bộ, ngành có trách nhiệm đưa công tác bảo vệ môi trường vào chương 

trình hoạt động của ngành; hàng năm tổ chức kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của bộ, ngành 

trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

- Đảng đoàn  ặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm tổ 

chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết, đưa công tác bảo vệ môi trường vào nội dung 

hoạt động của  ặt trận và các đoàn thể. 

- Ban cán sự đảng các tổng công ty, các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, các khu 

công nghiệp phải nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ bảo vệ môi trường, xây dựng 

kế hoạch cụ thể để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường. 

- Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng 

và thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bảo vệ môi trường với các hình thức phong phú, 

hấp dẫn. 

- Ban Khoa giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Ban cán sự đảng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị 

quyết này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

  

 

 

 

 

 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ 
TỔNG BÍ THƯ 

(đã k ) 

Nông Đức Mạnh 
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10. Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021  

 NGHỊ   YẾT 

VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ CHỐNG 

ÙN TẮC GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 20 9 – 2021 
--------------- 

CHÍNH PHỦ 

  

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính 

phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, 

  

  YẾT NGHỊ: 
  

Về việc thực hiện tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc 

giao thông giai đoạn 2019 - 2021. 

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 7 

năm 2008 của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội 

và Thành phố H  Chí  inh (sau đây gọi là Nghị quyết số 16) và 7 năm thực hiện Nghị 

quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện 

các giải pháp cấp bách trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (sau đây gọi là 

Nghị quyết số 88), công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã đạt được những kết quả 

quan trọng, tai nạn giao thông liên tục giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị 

thương, cụ thể năm 2011 số người chết do tai nạn giao thông là 11.349 người thì năm 

2014 đã giảm xuống dưới 9.000 người và năm 2018 giảm còn là 8.279 người  ùn tắc giao 

thông trên các trục giao thông chính cũng như tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố H  Chí 

 inh đã từng bước được kiềm chế trong điều kiện nhu cầu giao thông, số lượng phương 

tiện gia tăng nhanh, vượt xa tốc độ phát triển kết cấu hạ tầng và năng lực vận tải công 

cộng. 

Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16 và Nghị quyết số 88 cho thấy, bên cạnh các 

kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt t n tại, hạn chế trong công tác bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông  tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng số người 

thương vong do tai nạn giao thông gây ra còn ở mức cao  ùn tắc giao thông trên các trục 

giao thông chính, đầu mối giao thông trọng điểm, các đô thị loại 1, đặc biệt là trên địa bàn 

Thủ đô Hà Nội, Thành phố H  Chí  inh ngày càng trở nên phức tạp, có xu hướng lan 

rộng cả không gian và thời gian  ô nhiễm môi trường từ hoạt động của phương tiện giao 

thông ngày càng nghiêm trọng, gây ra những thiệt hại không nhỏ kinh tế, ảnh hưởng xấu 

đến sức khoẻ và đời sống của nhân dân, tác động không tốt đến môi trường du lịch và bạn 

b  quốc tế. 

Để tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông, phấn đấu giảm số thương vong do tai nạn 

giao thông mỗi năm từ 5% đến 10%  khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các 

trục giao thông chính, các đô thị lớn và trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thành phố H  Chí 

 inh và các đô thị lớn, không để xảy ra các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, 

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định 

pháp luật, đẩy mạnh triển khai các đề án, dự án về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 

chống ùn tắc giao thông, đ ng thời quán triệt, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau: 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm trật tự an toàn- giao 

thông, chống ùn tắc giao thông  l ng ghép mục tiêu an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao 

thông trong các đề án chiến lược, quy hoạch cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố, các dự án 

đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông, vận tải lớn. 

https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/luat-to-chuc-chinh-phu-2015-96361-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-dinh-138-2016-nd-cp-chinh-phu-109029-d1.html#noidung
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/nghi-quyet-16-2008-nq-cp-chinh-phu-37086-d1.html#tomtat
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/nghi-quyet-16-2008-nq-cp-chinh-phu-37086-d1.html#tomtat
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/nghi-quyet-16-2008-nq-cp-chinh-phu-37086-d1.html#tomtat
https://luatvietnam.vn/giao-thong/nghi-quyet-88-nq-cp-chinh-phu-64133-d1.html#noidung
https://luatvietnam.vn/giao-thong/nghi-quyet-88-nq-cp-chinh-phu-64133-d1.html#noidung
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2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông, trật tự đô thị  kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân 

thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân. 

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản l  nhà nước về giao thông vận tải, xây 

dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao 

thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử l  vi phạm về trật 

tự an toàn giao thông. 

4. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp 

hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai 

thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu  nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành 

lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. 

5. Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và 

giảm giá để thu hút hành khách, hàng hóa sử dụng vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, 

hàng hải, hàng không  đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng 

trong đô thị, vùng tỉnh và liên tỉnh. 

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4 đối với công tác quản l , điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn 

người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử l  vi phạm 

pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 

7. Thực hiện đ ng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, 

kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ 

giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị. 

8. Quản l  chặt chẽ hoạt động xây dựng bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc 

điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, 

bệnh viện... trong các đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải 

công cộng. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ 
1. Bộ Giao thông vận tải 

a) Xây dựng và trình sửa đổi Luật giao thông đường bộ năm 2008, nghiên cứu đề 

xuất sửa đổi Luật giao thông đường thủy nội địa và các quy định pháp luật có liên quan 

đến trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông  ban hành quy định bắt buộc chủ 

đầu tư khi lập dự án đầu tư công trình xây dựng lớn phải thiết kế phương án kết nối giao 

thông vào đường quốc lộ, đường chính trong đô thị, tính toán nhu cầu giao thông phát 

sinh của công trình, đảm bảo an toàn giao thông và không gây ùn tắc giao thông  khẩn 

trương xây dựng và trình cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch toàn ngành và các quy 

hoạch chuyên ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải  cập nhật và tiếp tục triển khai 

Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030. 

b) Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư hạ tầng giao thông đã được phê 

duyệt  khẩn trương đưa tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vào vận hành thương 

mại và chuyển giao để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản l , vận hành. 

c) Tăng cường công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hệ thống kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ  nghiên cứu báo cáo Chính phủ về việc tăng tỷ trọng vốn 

cho công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông. 

d) Trao đổi, chia sẻ thông tin với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương nhằm 

tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động đảm bảo an toàn giao thông và chống ùn 

tắc giao thông  ban hành quy định bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân ứng dụng khoa học 

công nghệ trong hoạt động vận tải và tổ chức giao thông. 

đ) Lập và triển khai thực hiện các đề án, dự án bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

cho tất cả các lĩnh vực, tập trung vào nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng, an 

toàn kỹ thuật phương tiện và người điều khiển phương tiện  xử l  dứt điểm các điểm đến, 

điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên quốc lộ vào năm 2020  đưa ra lộ trình cụ thể để 

https://luatvietnam.vn/giao-thong/luat-23-2004-qh11-quoc-hoi-16292-d1.html#noidung
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xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt vào năm 2025, giảm tối thiểu 30% lối đi tự mở vào 

năm 2021  khẩn trương sửa chữa, bảo đảm an toàn đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng 

hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất. 

e) Lập Đề án đầu tư các công trình hạ tầng kết nối và khu hậu cần của các cảng 

biển, cảng hàng không quốc tế, cảng thủy nội địa trọng điểm nhằm tái cơ cấu thị phần các 

lĩnh vực vận tải và thúc đẩy phát triển logistics. 

g) Hoàn thiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản l , điều hành giao 

thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ, trình Thủ tướng Chính phủ trong Qu  

IV năm 2019. 

h) Ban hành và phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để ban hành hệ thống 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu giao thông vận tải, hệ thống 

điều khiển giao thông và giao thông thông minh  xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản l , 

điều hành quốc gia cho tất cả các lĩnh vực giao thông vận tải, đảm bảo khả năng kết nối 

và chia sẻ cho lực lượng Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương, hoàn thành trong năm 2020. 

i) Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban 

hành các quy định, chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải công cộng, hạn 

chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao 

thông và ô nhiễm môi trường  l ng ghép vào các quy định pháp luật, chiến lược, quy 

hoạch của ngành giao thông vận tải  phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và 

Thành phố H  Chí  inh thực hiện các Đề án đã được phê duyệt của hai thành phố về hạn 

chế sử dụng phương tiện cá nhân nhằm bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc giao 

thông và ô nhiễm môi trường. 

k) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất cải tiến Giấy phép điều 

khiển phương tiện giao thông được tích hợp các thông tin cần thiết cho công tác quản l  

đối với người điều khiển phương tiện giao thông, đ ng thời đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ 

liệu dùng chung trong công tác cấp Giấy phép lái xe, phục vụ công tác quản l  lái xe và 

xử l  vi phạm trật tự an toàn giao thông. 

2. Bộ Công an 

a) Hoàn thiện, trình ban hành quy định về thống kê và chia sẻ dữ liệu về tai nạn 

giao thông  rà soát, hệ thống hóa và sửa đổi, bổ sung để trình cấp thẩm quyền ban hành 

hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông cho phù hợp với tình hình mới  xây dựng Quy chế phối hợp giữa Bộ 

Công an và Bộ Giao thông vận tải để trao đổi các thông tin phục vụ quản l  nhà nước và 

kiểm tra, xử l  vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 

b) Lập đề án đầu tư lắp đặt camera để giám sát, chỉ huy điều hành giao thông và 

xử l  vi phạm giao thông trên địa bàn cả nước  xây dựng và vận hành Trung tâm chỉ huy 

điều khiển giao thông đảm bảo kết nối và xử l  dữ liệu camera từ các cơ quan, tổ chức 

khác để phục vụ công tác bảo đảm an toàn giao thông gắn với an ninh trật tự  trước mắt 

đến năm 2020 triển khai thí điểm tại Hà Nội và Thành phố H  Chí  inh và tiến tới triển 

khai trên toàn quốc từ năm 2022. 

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tai nạn giao thông và vi phạm trật tự an 

toàn giao thông  áp dụng thống nhất việc định danh các khoản thu phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông  kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về xử l  

vi phạm hành chính và chia sẻ thông tin với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp 

và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hoàn thành trong năm 

2020. 

d) Tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động  đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cũng như phương án sử dụng thiết bị ghi 

hình của các tổ chức được giao quản l , khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông để 

phát hiện và xử l  các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông, trong đó 

ưu tiên xử l  hành vi điều khiển phương tiện vi phạm n ng độ c n, vi phạm quy định tốc 
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độ, sử dụng điện thoại di động, không thắt dây an toàn khi ng i trên ô tô, không đội mũ 

bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, vi phạm quy định về an toàn, kỹ thuật và tải trọng của xe 

ô tô chở khách từ 09 chỗ trở lên và xe ô tô tải có trọng tải từ 10 tấn trở lên. 

đ) Tăng cường năng lực, thường xuyên diễn tập chỉ huy và phối hợp lực lượng 

giữa Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng khác trong công tác cứu hộ, cứu 

nạn đối với các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường bộ và 

đường thủy nội địa, đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc. 

e) Bổ sung quy định liên quan đến đăng k  xe để bảo đảm nâng cao hơn nữa hiệu 

quả xử phạt vi phạm giao thông  màu biển kiểm soát xe ô tô phân biệt khác nhau giữa xe 

thuộc cơ quan nhà nước, xe cá nhân, xe kinh doanh, xe không kinh doanh, xe của lực 

lượng vũ trang. 

3. Bộ Y tế 

a) Xây dựng và triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng chống tác 

hại của rượu, bia ngay sau khi Quốc hội thông qua  sửa đổi, bổ sung và ban hành quy 

định bắt buộc về kiểm tra n ng độ c n, các chất kích thích thần kinh trong máu đối với tất 

cả người bị tai nạn giao thông vào cấp cứu, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, cung cấp 

thông tin cho ngành Công an và các cơ quan tư pháp. 

b) Lập đề án tăng cường năng lực hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông cho hệ 

thống cấp cứu 115 và Bệnh viện đa khoa cấp huyện trên toàn quốc, đảm bảo khả năng 

tiếp cận nạn nhân trong thời gian dưới 30 phút sau khi nhận thông tin yêu cầu cấp cứu, 

bắt đầu đưa vào triển khai từ năm 2020, hoàn thành vào năm 2025. 

c) Lập đề án nâng cao năng lực sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho cán bộ y tế cấp 

xã, thôn, bản, bắt đầu đưa vào triển khai từ năm 2020  xây dựng tài liệu hướng dẫn sơ cấp 

cứu tại hiện trường tai nạn cho người tham gia giao thông  ban hành hướng dẫn trang bị 

dụng bộ cụ cứu thương trên các phương tiện giao thông. 

d) Thực hiện thống kê số liệu nạn nhân thương tích do tai nạn giao thông vào cấp 

cứu tại các cơ sở y tế và số liệu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông từ hệ thống y tế 

cấp xã, định kỳ cung cấp cho Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao 

thông các cấp, sử dụng ngu n kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ ngân sách 

nhà nước theo quy định. 

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

a) Hoàn thiện chương trình, tài liệu giảng dạy và đưa nội dung giáo dục pháp luật 

về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông vào trong chương trình 

chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục 

từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông trung học, tăng thêm thời lượng thực 

hành, trải nghiệm thực tế, đảm bảo thời lượng tối thiểu 5 tiết/học kỳ đối với học sinh lớp 

đầu cấp và 3 tiết/1 học kỳ đối với học sinh các lớp khác  đưa kiến thức giáo dục văn 

hóa giao thông vào chương trình giáo dục mầm non. 

b) Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, 

văn hóa giao thông và kỹ năng tham gia giao thông và an toàn giao thông, qua các hoạt 

động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên  xây dựng tài liệu hướng dẫn và vận động cha 

mẹ học sinh tham gia hướng dẫn thực hành quy tắc an toàn giao thông đối với học sinh từ 

giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông. 

5. Bộ Xây dựng 

a) Rà soát, l ng ghép nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc 

giao thông trong quá trình sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, 

tiêu chuẩn về quy hoạch, thực hiện quy hoạch và quản l  hoạt động xây dựng, 

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường chấn chỉnh công 

tác quy hoạch, quản l  phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. 

c) Phối hợp với các địa phương kiểm soát chặt chẽ công tác lập, phê duyệt, điều 

chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, bảo đảm khả năng đáp ứng, kết nối giao 

thông đô thị  đảm bảo quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị, các công trình xây dựng, 
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không gian vỉa h , lối đi bộ  thiết kế, thi công và bảo hành, bảo trì kết cấu hạ tầng giao 

thông đô thị đáp ứng các yêu cầu về an toàn giao thông. 

d) Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt quy hoạch hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030. 

đ) Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chủ trương sử dụng 

quỹ đất sau khi di dời theo Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2015 của 

Thủ tướng Chính phủ về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời 

cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong nội thành các thành phố. 

6. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng 

cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông  hàng tháng 

đưa nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông vào các cuộc họp giao ban báo chí 

ở trung ương và địa phương  tổ chức Hội thi thông tin lưu động tuyên truyền về an toàn 

giao thông  lập Đề án tuyên truyền an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2019 - 2021  Đề án tuyên truyền vận động 

nhân dân phòng chống tác hại của rượu, bia, thực hiện “Đã uống rượu bia, không lái xe”. 

7. Bộ Quốc phòng 

a) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao 

thông để mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong quân đội 

gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao 

thông. 

b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản l  nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông, tập trung vào công tác quản l , sử dụng phương tiện vận tải quân sự  chất 

lượng đào tạo, sát hạch lái xe  kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe - máy 

quân sự, phương tiện vận tải đường thủy. 

c) Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các 

quy định của pháp luật, Điều lệnh, Điều lệ của quân đội đối với người điều khiển phương 

tiện quân sự khi tham gia giao thông  phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của địa 

phương xử l  nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông gây hậu quả 

nghiêm trọng. 

đ) Tăng cường huấn luyện, diễn tập cứu hộ, cứu nạn các tình huống tai nạn, mất 

an toàn trên biển, trên các tuyến đường thủy nội địa cho lực lượng hải quân và công binh 

trong toàn quân. 

8. Bộ Tài chính 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, hoàn 

thiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (bao g m điều kiện 

bảo hiểm xe cơ giới, quản l , sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới) phù hợp với quy định 

pháp luật hiện hành, nhu cầu thực tiễn nhằm hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông khắc phục 

hậu quả, giúp cho nạn nhân và chủ xe, người điều khiển xe nhanh chóng ổn định cuộc 

sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông và các mục tiêu an sinh - xã hội của Đảng và Nhà nước. 

b) Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật về huy động, quản l  

và sử dụng kinh phí trong và ngoài ngân sách cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông, chống ùn tắc giao thông. 

c) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành, địa phương quy định 

pháp luật về cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, phương tiện 

vận tải hành khách công cộng và các bãi đỗ xe cá nhân gắn với các tuyến vận tải công 

cộng, trên các trục giao thông có nhu cầu vận tải lớn và trong khu vực đô thị. 

9. Bộ Tư pháp 

a) Đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung Luật xử l  vi phạm hành chính theo hướng 

tăng mạnh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, 
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đường thủy nội địa  rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông, phát hiện những quy định không phù hợp với quy định của 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị cơ quan ban hành văn bản sửa đổi, 

điều chỉnh cho phù hợp quy định pháp luật, 

b) Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính khẩn trương ban hành hướng dẫn thủ 

tục cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao 

thông khi phương tiện được sử dụng trong hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông 

được các phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ ghi nhận và phát hiện  đề xuất quy định đơn 

giản hóa thủ tục xử l  phương tiện bị tạm giữ quá thời hạn mà chủ phương tiện không đến 

thực hiện quyết định xử phạt 

c) Phối hợp với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao tham khảo các kinh nghiệm quản l  xã hội tiên tiến, làm cơ sở hoàn thiện các quy 

định pháp luật về xử l  vi phạm hành chính, phạt nguội, xử l  qua hệ thống tư pháp đối 

với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. 

10. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xây dựng văn hóa giao thông an toàn 

thông qua các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật dân tộc. 

b) Kiểm tra, giám sát chặt chẽ để loại bỏ những thông tin kích động hành vi vi 

phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trước khi cho lưu hành các tác 

phẩm văn hóa, nghệ thuật  giám sát chặt chẽ việc gắn quảng cáo rượu, bia với cảnh báo 

tác hại, nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu, bia. 

11. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, 

kiểm soát ngăn chặn việc sản xuất và lưu thông các sản phẩm, phụ tùng, linh kiện của 

phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy... giả, không đạt tiêu 

chuẩn chất lượng trên thị trường. 

12. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

a) Chủ trì nghiên cứu, bổ sung các mục tiêu về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 

chống ùn tắc giao thông và giảm ô nhiễm môi trường từ hoạt động giao thông vận tải và 

dự báo nhu cầu giao thông trong kỳ quy hoạch vào các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn thực hiện Luật quy hoạch, trong các nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc 

gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch 

ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành có liên 

quan đến giao thông vận tải và khung tiêu chí đánh giá thực hiện quy hoạch. 

b) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xây dựng và công bố tiêu chí và ưu tiên 

phân bổ ngu n đầu tư trung, dài hạn, các ngu n dự phòng và hỗ trợ khẩn cấp từ ngân sách 

nhà nước, vốn vay ưu đãi cho các dự án đầu tư phát triển giao thông vận tải thực hiện 

mục tiêu giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. 

13. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia 

a) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phối hợp về tuyên truyền, giáo 

dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi 

trường với Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, 

Báo Nhân dân,  ặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể thành viên  ặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức trong và ngoài nước nhằm vận 

động toàn dân xây dựng văn hóa tham gia giao thông an toàn và thân thiện môi trường. 

b) Phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương huy động các ngu n lực trong và ngoài ngân sách tổ chức các hoạt 

động thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân, thân nhân của nạn nhân gặp tai nạn giao thông theo đúng 

quy định pháp luật. 

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Đề án đường dây 

nóng về tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông  cơ chế và trách nhiệm phối 

hợp của các cơ quan có liên quan, bao g m thông tin về các vụ va chạm, tai nạn giao 

thông. 
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14. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

a) Xây dựng Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao 

thông trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2021 và kế hoạch triển khai, dự toán ngân sách thực 

hiện hàng năm trình Hội đ ng nhân dân thông qua để thực hiện phù hợp điều kiện thực tế 

của địa phương  sử dụng ngu n kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn 

giao thông cho nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông. 

b) Xác định mục tiêu về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao 

thông và giảm ô nhiễm môi trường từ hoạt động giao thông vận tải. Giám sát, tổng hợp 

tình hình vi phạm quy định trong quản l  quy hoạch và xây dựng có liên quan đến trật tự 

an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh, thành phố. 

c) Chỉ đạo các sở, ngành và địa phương trên địa bàn trao đổi, chia sẻ thông tin 

nhằm tăng cường công tác phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và 

tổ chức giao thông  đ ng thời, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong quản l  hoạt 

động vận tải và tổ chức giao thông trên địa bàn, kết nối, tích hợp với hệ thống điều hành 

chung của bộ, ngành ở trung ương để triển khai đ ng bộ kể từ năm 2022. 

d) Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về an toàn giao 

thông, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường  phát huy vai trò của các tổ chức 

chính trị xã hội, các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, các công cụ truyền thông hiện 

đại để tạo chuyển biến trong hành vi của người tham gia giao thông. 

đ) Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử l  nghiêm các 

vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông  kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào 

tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe  quản l  an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với 

phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa  an toàn trong hoạt động vận tải 

đường bộ  đường thủy nội địa  tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao 

thông và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo 

hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. 

e) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp vận động các đoàn thể chính trị - xã hội trên 

địa bàn tham gia cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông tại điểm giao cắt đường bộ với 

đường sắt không có rào chắn  sử dụng quỹ bảo trì đường bộ và huy động nhân dân tham 

gia làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính, lối đi 

tự mở qua đường sắt  gắn trách nhiệm và xử l  kỷ luật đối với người đứng đầu cấp huyện, 

xã nếu để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt hoặc đấu nối công trình vào đường bộ trái 

phép. 

g) Không xem xét các hình thức thi đua, khen thưởng nhà nước đối với tập thể Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Trưởng Ban An toàn 

giao thông tỉnh, huyện nếu trong năm để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng 

trên địa bàn mà nguyên nhân đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhưng 

chưa khắc phục (điểm đến về tai nạn giao thông, đường dân sinh, lối đi tự mở, đường 

ngang đường sắt...). 

15. Ủy ban nhân các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành 

phố H  Chí  inh 

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan khẩn trương hoàn thiện, cụ thể 

hóa đ  án Quy hoạch giao thông vận tải đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  xây dựng phương án quy hoạch không gian ngầm, mặt 

đất và không gian trên cao, trình Chính phủ phê duyệt  tổ chức lập, phê duyệt các đ  án 

quy hoạch sử dụng các quỹ đất sau khi di dời các cơ quan trung ương, trường học, bệnh 

viện... khỏi khu vực nội thành, gắn với bố trí quỹ đất và hạ tầng phục vụ các cơ sở mới 

trước khi phải di dời ra khỏi khu vực nội thành. 

b) Chỉ phê duyệt đầu tư các khu chung cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại khi 

phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu và quy định về bãi đỗ xe, hạ tầng giao thông và 

kết nối giao thông với các trục đường chính trong đô thị. 
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c) Ưu tiên ngân sách và huy động các ngu n xã hội quá để đẩy nhanh tiến độ triển 

khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn 

tắc giao thông và ô nhiễm môi trường đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

d) Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông 

đô thị, đặc biệt là các trục hướng tâm, khép kín các đường vành đai, các dự án đường sắt 

đô thị tại Hà Nội, Thành phố H  Chí  inh, bến, bãi đỗ xe, cảng thủy nội địa  các công 

trình hạ tầng giao thông kết nối cảng hàng không, cảng biển trọng điểm trên địa bàn  tăng 

cường công tác kiểm tra duy tu, duy trì, đảm bảo cầu, đường êm thuận phục giao thông 

thông suốt, an toàn, 

đ) Khẩn trương xây dựng trung tâm quản l  điều hành giao thông đô thị gắn với 

cơ sở dữ liệu kết nối toàn bộ hệ thống giám sát hành trình xe ô tô, camera giao thông, đ n 

tín hiệu giao thông trong đô thị trên các tuyến đường để quản l  điều hành giao thông, xử 

l  vi phạm  cung cấp thông tin trực tuyến và hướng dẫn tham gia giao thông  kết hợp bảo 

vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. 

e) Thường xuyên rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông tại các nút giao thông, các 

tuyến đường theo thẩm quyền  cấm, hạn chế hoạt động phương tiện cơ giới cá nhân để ưu 

tiên hoạt động của phương tiện cứu hộ và phương tiện giao thông công cộng khi cần thiết  

điều chỉnh, đ ng bộ bề rộng lòng đường, vỉa h  nhằm tối ưu hóa khả năng thông qua, 

tránh ùn tắc  tăng cường bảo đảm trật tự giao thông đô thị, quản l  sử dụng vỉa h  đảm 

bảo quyền ưu tiên dành cho người đi bộ  sắp xếp hợp l  các hoạt động sử dụng tạm thời 

vỉa h , lòng đường để ưu tiên làm điểm trông giữ xe, hoặc kinh doanh, buôn bán... đảm 

bảo trật tự, an toàn giao thông và hạn chế làm ảnh hưởng đến đời sống của bộ phận người 

dân ngh o sống phụ thuộc kinh doanh, buôn bán nhỏ  rà soát, tổ chức hợp l  các khu vực 

gầm cầu, gầm đường trên cao để sử dụng tạm thời làm bãi đỗ xe. 

g) Nâng cao năng lực phản ứng với sự cố giao thông, khả năng ứng phó với biến 

đổi khí hậu (mưa lớn, ngập lụt, triều cường và các hiện tượng biến đổi khí hậu khác) của 

hệ thống kết cấu hạ tầng nói chung và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng  

nghiên cứu các phương án tổ chức giao thông ứng phó tình trạng úng ngập cục bộ, đặc 

biệt là đối với địa bàn Thành phố H  Chí  inh, Cần Thơ. 

h) Tiếp tục xã hội hóa phát triển vận tải hành khách công cộng và dịch vụ hỗ trợ 

vận tải  mở các tuyến bu t kế cận từ trung tâm đô thị kết nối với địa phương xung quanh  

lựa chọn xe bu t có sức chứa phù hợp với hạ tầng và nhu cầu đi lại  tổ chức xe bu t kết 

nối với các nhà ga đường sắt quốc gia, bến xe khách, ga đường sắt đô thị  sắp xếp hợp l  

lu ng tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh vào các bến xe khách  tiếp tục bố trí kinh 

phí để trợ giá cho hành khách và hỗ trợ phát triển xe bu t thân thiện với môi trường theo 

quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố H  Chí  inh phối 

hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch, bố trí ngu n kinh phí để 

hỗ trợ phát triển phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe bu t sử dụng năng 

lượng điện và nhiên liệu khác thân thiện với môi trường. 

i) Khuyến khích các bến xe xã hội hóa đầu tư (bến xe hiện hữu và các bến xe mới) 

nâng cấp xây dựng thành bến xe cao tầng, gắn với tổ hợp thương mại, đ ng thời tổ chức 

các loại hình vận tải hành khách khác như: Xe bu t, taxi, xe du lịch, xe bốn bánh có gắn 

động cơ (chạy điện hoặc xăng sinh học) để kết nối với điểm đầu, cuối xe bu t khối lượng 

lớn, ga đường sắt đô thị, ga đường sắt chờ khách, cảng hàng không. 

III. T  CHỨC THỰC HIỆN, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 
1. Tổ chức thực hiện 

a) Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 

2008 của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và 

Thành phố H  Chí  inh và Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2011 

của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

b) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát lại việc thực hiện các kế hoạch, đề 
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án bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã và đang thực hiện trong thời gian qua, xây dựng 

kế hoạch hành động cụ thể của bộ, ngành, địa phương mình để triển khai thực hiện Nghị 

quyết này, ban hành trong qu  I năm 2019. 

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động tổ chức 

thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong việc triển khai các giải pháp về 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và Nghị quyết này. 

d) Đề nghị các cấp ủy đảng, Ủy ban Trung ương  ặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản H  Chí 

 inh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tích cực vận động nhân 

dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để kiềm chế và giảm 

thiểu tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. 

đ) Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với các bộ, ngành có liên quan 

cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã giao trong Nghị quyết này vào nội dung, kế hoạch 

"Năm An toàn giao thông"  kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông theo chỉ đạo của Chính phủ, báo cáo kết quả 

thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ. 

2. Chế độ báo cáo 

a) Hằng qu  các Bộ, ngành, Ủy ban nhân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương 

đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết này tại hội nghị giao 

ban trực tuyến toàn quốc về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

b) Định kỳ tháng 12 hàng năm các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương gửi Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia báo cáo kết quả việc 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao nêu tại Nghị quyết để tổng hợp, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ./. 

  

 TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

Ng yễn X ân Phúc 

 

 

11. Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường 

bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông 

KẾT L ẬN 

CỦA BAN BÍ THƯ 
VỀ TIẾP TỤC ĐẨY  ẠNH THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHỈ THỊ SỐ 18-CT/TW 

CỦA BAN BÍ THƯ KHÓA XI VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI 

VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢ  TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, 

ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ KHẮC PHỤC ÙN TẮC GIAO THÔNG 

 

Vừa qua, Ban Bí thư đã xem xét Báo cáo của Đảng ủy Công an Trung ương về 

việc sơ kết thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, 

đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 18) và   

kiến của các cơ quan liên quan. Ban Bí thư đã kết luận như sau: 

1. Thực hiện Chỉ thị số 18 đã đạt kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đã phát huy được 

sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân, tăng cường công 

tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. Ý thức tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm 
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trật tự, an toàn giao thông của người tham gia giao thông có chuyển biến tích cực. Số vụ, 

số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đã được kiềm chế. Ùn tắc giao 

thông dần được cải thiện. 

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 18 ở một số nơi hiệu quả thấp, chưa đạt yêu 

cầu đề ra. Thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra vẫn rất nghiêm 

trọng. Ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, các tuyến quốc lộ trọng điểm vẫn là nguy cơ 

thường trực. Công tác quản l  nhà nước về giao thông vận tải và trật tự, an toàn giao 

thông còn có mặt bất cập, thiếu chặt chẽ. Các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục và mạnh mẽ  một số hạn chế, yếu kém 

trong quản l  nhà nước chậm được khắc phục.  ột số văn bản pháp luật liên quan còn 

ch ng chéo, chưa theo kịp với yêu cầu phát triển. Phát triển hạ tầng giao thông chưa đạt 

yêu cầu đề ra.  ột số công trình giao thông chất lượng kém. Quản l  vận tải chưa chặt 

chẽ, các loại hình vận tải thiếu sự kết nối đ ng bộ. Công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy 

phép điều khiển phương tiện và quản l  người điều khiển phương tiện giao thông còn 

nhiều hạn chế, bất cập, bị buông lỏng. Công tác đăng k , quản l  phương tiện thiếu chặt 

chẽ (chưa quản l  được trên thực tế số phương tiện đang hoạt động  chưa gắn với trách 

nhiệm của chủ sở hữu phương tiện). Công tác quản l  kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường của phương tiện chưa đạt hiệu quả. Công tác xử l  vi phạm trật tự, an toàn 

giao thông còn chưa nghiêm. 

Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do:  ột số cấp ủy, chính quyền các 

cấp chưa thực sự quan tâm sâu sát, thiếu kiểm tra, đôn đốc trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 

số 18. Việc tổ chức thực hiện ở nhiều nơi còn mang tính hình thức. Quy định của pháp 

luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông chưa đầy đủ, thiếu chặt chẽ, còn chưa phù hợp 

với tình hình giao thông hiện nay. Tổ chức giao thông chưa hợp l . Phát triển hạ tầng giao 

thông chưa đáp ứng yêu cầu vận tải.  ột số cán bộ làm công tác quản l  nhà nước về giao 

thông vận tải và trật tự, an toàn giao thông chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa hoàn 

thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thậm chí sai phạm, tiêu cực. 

2. Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18, khắc phục được 

những hạn chế, bất cập, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền,  ặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp quán triệt và thực hiện các nội dung sau: 

2.1. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Chỉ thị số 

18  quyết liệt đạt cho được mục tiêu, yêu cầu giảm tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc 

giao thông, lập lại trật tự, an toàn giao thông. Tạo sự chuyển biến rõ rệt ngay trong dịp 

Tết Kỷ Hợi 2019. 

2.2. Cần xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một nội dung của 

công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Việc phân công quản l  nhà 

nước về trật tự, an toàn giao thông thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-

NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: "Một cơ quan 

thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách 

nhiệm chính", khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay. 

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự, an toàn 

giao thông, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Tăng cường quản l  nhà nước về giao thông vận tải, tập trung vào các lĩnh vực: 

Quy hoạch phát triển, xây dựng hạ tầng giao thông, khắc phục tình trạng mất cân đối giữa 

các loại hình vận tải. Siết chặt công tác quản l  vận tải, gắn chặt chẽ trách nhiệm của chủ 

doanh nghiệp vận tải với người điều khiển phương tiện được chủ doanh nghiệp thuê. 

Chấn chỉnh công tác kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện và bảo vệ môi trường. Quản 

l  có nền nếp hành lang an toàn giao thông, vỉa h , đường phố. Có kế hoạch xử l  những 

"điểm đen" tai nạn giao thông, những nút thắt ùn tắc giao thông. Thực hiện các giải pháp 

phát triển giao thông công cộng, từng bước hạn chế phương tiện cá nhân. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản l  nhà nước về trật tự, an toàn giao 

thông. Xử l  nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, 
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đặc biệt là hành vi lái xe vi phạm n ng độ c n, sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích 

khác  trách nhiệm của chủ phương tiện vận tải, thiếu trách nhiệm quản l  để lái xe gây ra 

hậu quả nghiêm trọng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

trật tự, an toàn giao thông đi đôi với cưỡng chế bắt buộc việc chấp hành pháp luật về trật 

tự, an toàn giao thông. Đổi mới, quản l  tốt công tác đăng k  phương tiện giao thông theo 

hướng gắn chặt chẽ trách nhiệm chủ sở hữu phương tiện giao thông với trách nhiệm quản 

l , sử dụng xe. Chấn chỉnh công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và có biện 

pháp quản l  chặt chẽ người điều khiển phương tiện giao thông  điều tra làm rõ và kiên 

quyết xử l  nghiêm khắc các đối tượng gây tai nạn giao thông. 

- Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản l  nhà nước về giao 

thông vận tải và quản l  nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, nêu cao tinh thần trách 

nhiệm cao, gương mẫu khi thi hành công vụ. Trong điều kiện hạ tầng giao thông chưa đáp 

ứng yêu cầu do phương tiện giao thông tăng nhanh, tình hình trật tự, an toàn giao thông 

ngày càng phức tạp, phải bố trí đủ lực lượng đảm đương được nhiệm vụ bảo đảm trật tự, 

an toàn giao thông. Kiên quyết xử l  những sai phạm, tiêu cực trong hoạt động quản l  

giao thông vận tải và quản l  trật tự, an toàn giao thông. Gắn trách nhiệm trực tiếp của cơ 

quan và thủ trưởng cơ quan quản l  nhà nước với lĩnh vực được giao quản l  nếu để xảy 

ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. 

- Ưu tiên đầu tư ứng dụng khoa học - kỹ thuật công nghệ, hiện đại hóa công tác 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là hệ thống giám sát, phát hiện vi phạm trật tự, 

an toàn giao thông  đẩy mạnh nghiên cứu, tiến tới thực hiện xử l  vi phạm giao thông qua 

hệ thống tài khoản ngân hàng. 

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản l  nhà nước về trật tự, 

an toàn giao thông, đặc biệt là giữa ngành Công an với ngành Giao thông vận tải với Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu, 

thông tin dùng chung phục vụ công tác quản l  nhà nước về giao thông vận tải và trật tự, 

an toàn giao thông. 

2.3. Cấp ủy, chính quyền,  ặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã 

hội các cấp, trước hết là người đứng đầu phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ, tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với 

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... an toàn. Tăng cường 

các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đề 

cao trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông, thực hiện tốt nếp sống văn hóa giao 

thông, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Cán bộ, đảng viên 

phải gương mẫu chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và vận 

động người thân, gia đình cùng thực hiện. 

2.4. Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn có 

liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18 và Kết luận này. Xác định 

công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông là một nhiệm 

vụ trọng tâm, thường xuyên  phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân 

tham gia. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. 

2.5. Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện có hiệu quả vai trò thường trực giúp 

Ban Bí thư kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18 và Kết luận 

này. 

Kết luận này được phổ biến đến chi bộ để tổ chức thực hiện. 

T/M BAN BÍ THƯ  

Trần   ốc Vượng 
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 2. Chỉ thị   -CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục 

ùn tắc giao thông 

 

CHỈ THỊ 
VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢ  

TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY 

NỘI ĐỊA VÀ KHẮC PHỤC ÙN TẮC GIAO THÔNG 

 

Sau 9 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 24-02-2003 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông, các cấp ủy, chính quyền,  ặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ 

chức chính trị - xã hội các cấp đã có nhiều chủ trương, giải pháp, kế hoạch tổ chức triển 

khai thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực. Tình hình trật tự, an toàn giao 

thông có chuyển biến, tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm về số vụ, số người chết và 

số người bị thương. 

Tuy nhiên, tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông còn diễn ra phức tạp  tai 

nạn giao thông vẫn ở mức cao và nghiêm trọng, nhất là số người chết, tiềm ẩn nhiều nguy 

cơ gia tăng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tai nạn giao thông và ùn tắc 

giao thông đường bộ vẫn đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội, ảnh hưởng đến sự phát 

triển bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội và hình ảnh của đất nước Việt Nam với bạn b  

quốc tế. 

Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do   thức tự giác chấp 

hành kỷ luật về trật tự, an toàn giao thông của người tham gia giao thông còn yếu kém. 

Kết cấu hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế, bất cập.  ột số cấp ủy đảng, chính quyền, 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức chưa quan tâm đúng mức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, 

huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị  thực hiện các nhiệm vụ và giải 

pháp về kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Hiệu lực, hiệu quả 

quản l  nhà nước về trật tự, an toàn giao thông còn hạn chế  việc phân công, phân nhiệm 

giữa các cơ quan chức năng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông chưa hợp l , thiếu sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong công tác này  lực lượng làm nhiệm vụ 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vừa thiếu, vừa yếu về năng lực. 

Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trong tình hình 

mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền,  ặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 

trị - xã hội thực hiện tốt các nội dung sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊ  CẦ  
1- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền 

các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về công tác này  

thực hiện toàn diện, đ ng bộ, liên tục các chủ trương, giải pháp nhằm tạo chuyển biến 

mạnh mẽ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông  phấn đấu hằng năm kiềm chế, làm 

giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và giảm 

ùn tắc giao thông đường bộ. 

2- Huy động mọi ngu n lực xã hội và hợp tác quốc tế để bảo đảm các điều kiện 

phát triển về kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông công cộng. 

3- Xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 

sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 
1- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước của chính quyền đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục 

ùn tắc giao thông. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao 

thông phải được xác định là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy đảng  phát 
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huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân. Nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả công tác quản l  nhà nước về trật tự, an toàn giao thông của các ngành chức 

năng và chính quyền các cấp  tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc 

thực hiện. 

2- Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông với nhiều 

hình thức và nội dung phù hợp để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu, nhận thức rõ hiểm 

họa tai nạn giao thông  mỗi người khi tham gia giao thông thấy rõ trách nhiệm và tự giác 

chấp hành pháp luật về giao thông, thực hiện nếp sống “văn hóa giao thông”. Chú   biểu 

dương gương người tốt, việc tốt, đi đôi với phê phán, lên án các hành vi cố   vi phạm, coi 

thường kỷ cương, pháp luật trật tự, an toàn giao thông. 

Đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào sinh 

hoạt định kỳ của chi bộ đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội  gắn việc xây dựng “văn 

hóa giao thông” vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa ở khu dân cư”. Xác định rõ việc hấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là 

một tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, hội viên  là một tiêu chuẩn đánh giá đạo đức cuối năm 

của học sinh, sinh viên. 

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy pháp luật về giao thông 

trong trường học. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thể, tổ 

chức chính trị - xã hội trong việc giáo dục, nhắc nhở học sinh, sinh viên tự giác chấp hành 

các quy định về trật tự, an toàn giao thông. 

3- Tập trung các nguồn lực xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao 

thông, nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn 

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đ ng bộ nhằm đưa 

nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Tập 

trung các ngu n lực để đầu tư thực hiện các chiến lược phát triển giao thông vận tải, giao 

thông đô thị. Rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch giao thông và tổ chức thực hiện nghiêm túc 

quy hoạch đã được phê duyệt. Nâng cao chất lượng đẩy nhanh tiến độ, xây dựng các công 

trình hạ tầng giao thông tập trung, các tuyến giao thông huyết mạch, đường vành đai, các 

trục giao thông hướng tâm  ưu tiên phát triển hệ thống giao thông đường bộ, cầu vượt ở 

các nút giao thông trọng điểm  tổ chức kết nối các phương thức vận tải giữa đường bộ, 

đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển, đường hàng không để đảm bảo lưu thông 

thông suốt trong mọi tình hình. 

- Có cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng có hiệu quả các ngu n vốn trong nước, 

quốc tế đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. 

4- Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông 

- Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật về trật tự, 

an toàn giao thông phù hợp với tình hình mới. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông  quy định rõ trách nhiệm quản l  nhà 

nước của các cấp chính quyền và cá nhân về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khắc 

phục ùn tắc giao thông  nghiêm cấm cán bộ, công chức can thiệp vào việc xử phạt  xử l  

nghiêm đối với cán bộ, nhân viên vi phạm trật tự, an toàn giao thông. 

- Xây dựng Chiến lược phát triển phương tiện giao thông phù hợp với phát triển 

kết cấu hạ tầng giao thông. Nâng cao chất lượng đăng k , đăng kiểm phương tiện giao 

thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, bảo đảm phương tiện tham gia giao thông 

phải đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật. Ứng dụng khoa học, công nghệ trong 

quản l  phương tiện giao thông thống nhất từ khâu nhập khẩu, sản xuất trong nước, đăng 

k , đăng kiểm đến quá trình hoạt động của phương tiện. Quy định niên hạn sử dụng đối 

với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ. Tăng cường quản l  hoạt động vận 

tải, đảm bảo hợp l , khoa học và phù hợp với từng vùng, miền  chú trọng hoạt động vận 

tải hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô, tàu hỏa và phương tiện thủy. 



638 

 

- Đổi mới tổ chức giao thông đường bộ bảo đảm hợp l , phù hợp với điều kiện kết 

cấu hạ tầng giao thông và an toàn thuận lợi cho hoạt động giao thông vận tải. Thường 

xuyên rà soát, phát hiện và xử l  các bất hợp l  trong tổ chức giao thông và khắc phục 

ngày các “điểm đen” trên các tuyến giao thông đường bộ. 

- Nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp và đơn vị chức năng về quản l  

hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, quản l  vỉa h , 

đường phố và an toàn giao thông cầu, đường, hầm. Thực hiện nghiêm túc các quy định về 

hành lang an toàn giao thông  xử l  nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các hành vi 

xâm hại công trình giao thông, cản trở giao thông, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc 

khắc phục các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm 

trọng. 

- Coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo, các trung tâm 

sát hạch trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy 

phép lái xe  quản l  chặt chẽ đối với những người được cấp giấy phép lái xe. Khắc phục 

những hạn chế, yếu kém và xử l  nghiêm các hành vi tiêu cực, sách nhiễu trong đào tạo, 

sát hạch, cấp giấy phép lái xe. 

- Hiện đại hóa công tác giám sát, phát hiện và xử l  vi phạm trật tự, an toàn giao 

thông đường bộ  trước mắt, tập trung xây dựng hệ thống giám sát, xử l  vi phạm trật tự, 

an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, trong nội đô Thành phố Hà Nội, 

Thành phố H  Chí  inh và các đô thị lớn. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự, an 

toàn giao thông. 

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử l  vi phạm của người điều khiển phương tiện 

giao thông tại bến xe, bến tàu. Kiên quyết đình chỉ hoạt động kinh doanh vận tải đối với 

tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải và 

bảo đảm an toàn giao thông. 

Điều tra, xử l  nghiêm các vụ tai nạn giao thông, nhất là các hành vi trực tiếp gây 

ra tai nạn giao thông. Có biện pháp kiên quyết chấm dứt tình trạng đua xe trái phép, 

phóng nhanh vượt ẩu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

- Kiện toàn cơ quan quản l  nhà nước về trật tự, an toàn giao thông từ Trung ương 

đến địa phương, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 

Xây dựng Chiến lược phát triển, đào tạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh 

tra giao thông có đủ năng lực, phẩm chất, nắm vững pháp luật, có trình độ nghiệp vụ, 

khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ, có tinh thần trách nhiệm, trong sạch, vững mạnh, đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. 

Có chính sách ưu tiên về biên chế, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, nghiệp vụ 

và chế độ, chính sách phù hợp cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm và xử l  nghiêm các hành vi 

tiêu cực của lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. 

5- Triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao 

thông tại các đô thị lớn, trọng điểm là Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 

- Thực hiện nghiêm các quy hoạch đô thị và quy hoạch giao thông. Có lộ trình tích 

cực, thực hiện có trọng điểm việc di dời trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước, các 

trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, bệnh viện lớn, khu sản xuất công nghiệp ra ngoài khu 

vực trung tâm thành phố  địa điểm các cơ quan, đơn vị đã di dời chỉ sử dụng vào mục 

đích phúc lợi công cộng. 

- Tập trung ngu n lực triển khai Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng 

bằng xe bu t giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020 và kết nối với Đề án phát triển vận tải 

hành khách bằng đường sắt trên cao, tàu điện ngầm, xe bu t nhanh. Nâng cao chất lượng 

dịch vụ vận tải hành khách, trên cơ sở đó vận động người dân sử dụng phương tiện công 

cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân. 
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Xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc quản l  đường, h  

phố. Xử l  nghiêm các vi phạm chiếm dụng trái phép h  phố, đậu đỗ xe trái quy định và 

những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc giao thông  đi đôi với việc sắp xếp nơi 

trông giữ xe, xây dựng các bãi đỗ xe, điểm đỗ xe ngầm hoặc nhiều tầng. 

- Tổ chức giao thông khoa học, hợp l , khai thác có hiệu quả kết cấu hạ tầng giao 

thông hiện có  coi trọng tổ chức giao thông trên các tuyến vành đai, các tuyến chính ra 

vào thành phố, các trục giao thông hướng tâm  phân lu ng một chiều, tách làn xe ô tô với 

mô tô, xe máy  xây dựng bổ sung các cầu vượt ở các nút giao thông. Huy động các lực 

lượng tham gia hướng dẫn, điều hòa giao thông trong giờ cao điểm. 

- Có giải pháp điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh ở những thành phố lớn 

đảm bảo khoa học, hợp l , hạn chế lưu lượng phương tiện để phân giãn phương tiện, 

người tham gia giao thông trong giờ cao điểm, nhưng không gây xáo trộn, ảnh hưởng lớn 

đến sản xuất, công tác, học tập, sinh hoạt, đi lại của người dân. 

- Xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm nâng cao văn hóa giao thông cho 

người dân để giảm ùn tắc. 

III- T  CHỨC THỰC HIỆN 
1- Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức quán 

triệt và thực hiện Chỉ thị này  xây dựng Chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và 

thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Hằng năm báo cáo Ban Bí thư kết quả 

thực hiện  5 năm tổ chức sơ kết  10 năm tổng kết, đánh giá toàn diện việc triển khai thực 

hiện. 

2- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu xây 

dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đề án liên quan đến công tác bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông  chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao. Đánh giá kết quả công tác đào tạo, 

sát hạch, cấp giấy phép lái xe được chuyển giao từ Bộ Công an sang Bộ Giao thông vận 

tải (từ năm 1995 đến năm 2012), để có sự phân công, điều chỉnh hợp l , phù hợp với tình 

hình thực tiễn. 

3-  ặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng chương 

trình hành động cụ thể thực hiện Chỉ thị, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 

khu dân cư” và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường 

học… an toàn về an ninh, trật tự, an toàn giao thông. 

4- Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Giao 

thông vận tải và ban cán sự đảng các cơ quan liên quan giúp Ban Bí thư kiểm tra, đôn 

đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. 

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ. 

T/M BAN BÍ THƯ  

Lê Hồng Anh 
  
13. Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 
trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

 

NGHỊ   YẾT 
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia 

c ộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

----- 

 I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đ ng thời cũng đặt ra 

nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân  đã và đang tác động ngày càng 

mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước. Thời gian qua, 
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Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát 

triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực 

tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành chỉ thị về nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư và phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành 

và địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện một số chính sách nhằm thúc đẩy phát 

triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông. Cơ sở hạ tầng viễn 

thông được xây dựng khá đ ng bộ. Kinh tế số được hình thành, phát triển nhanh, ngày 

càng trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế  công nghệ số được áp dụng trong các 

ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ  xuất hiện ngày càng nhiều hình thức kinh 

doanh, dịch vụ mới, xuyên quốc gia, dựa trên nền tảng công nghệ số và Internet đang tạo 

nhiều cơ hội việc làm, thu nhập, tiện ích, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

Việc xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số được triển khai quyết liệt, bước 

đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Tuy vậy, mức độ chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của 

nước ta còn thấp. Thể chế, chính sách còn nhiều hạn chế và bất cập. Cơ cấu và chất lượng 

ngu n nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo 

chưa thực sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội  hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia 

mới được hình thành, chưa đ ng bộ và hiệu quả. Quá trình chuyển đổi số quốc gia còn 

chậm, thiếu chủ động do hạ tầng phục vụ quá trình chuyển đổi số còn nhiều hạn chế  

nhiều doanh nghiệp còn bị động, năng lực tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện 

đại còn thấp. Kinh tế số có quy mô còn nhỏ. Việc đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an 

ninh mạng còn nhiều thách thức. 

Những hạn chế nêu trên có những nguyên nhân chủ quan và khách quan  trong đó, 

nguyên nhân chủ quan là chính. Nhận thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

trong hệ thống chính trị và toàn xã hội còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa thống nhất. Khả 

năng phân tích, dự báo chiến lược về xu thế phát triển khoa học, công nghệ tác động đến 

đời sống kinh tế - xã hội của đất nước còn hạn chế. Tư duy trong xây dựng và tổ chức 

thực hiện thể chế phù hợp với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư chậm 

được đổi mới, sức ỳ còn lớn. Quản l  nhà nước còn nhiều bất cập, chưa theo kịp diễn biến 

thực tế. Sự phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, giữa Trung ương với các địa phương chưa 

chặt chẽ  nhiều khó khăn, vướng mắc chậm được tháo gỡ. 

II- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU 

1. Quan điểm chỉ đạo 
- Chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu 

tất yếu khách quan  là nhiệm vụ có   nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách 

vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc 

tế sâu rộng  đ ng thời nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải 

pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát 

triển kinh tế - xã hội. 

- Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại cả cơ hội và thách thức. Phải 

nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, 

sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản l  xã hội thông qua nghiên cứu, 

chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến của cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư cho các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhất là một số ngành, 

lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần 

bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới. Chủ động 

phòng ngừa, ứng phó để hạn chế các tác động tiêu cực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an 

toàn, công bằng xã hội và tính bền vững của quá trình phát triển đất nước. 

- Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư yêu cầu phải đổi mới tư duy về quản l  

kinh tế, quản l  xã hội, xây dựng, hoàn thiện thể chế cho phù hợp. Cần có cách tiếp cận 
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mở, sáng tạo, cho thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, tạo mọi thuận lợi 

cho đổi mới sáng tạo. Tránh mọi biểu hiện bàng quan, thiếu tự tin, thụ động, nhưng không 

chủ quan, nóng vội, duy   chí. 

- Phát huy tối đa các ngu n lực, bảo đảm đủ ngu n lực cho việc chủ động tham 

gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xác định ngu n lực bên trong là quyết định, 

chiến lược, cơ bản lâu dài  ngu n lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, bảo đảm sự lãnh 

đạo của Đảng, quản l  của Nhà nước, phát huy sức mạnh của toàn xã hội. 

2. Mục tiêu 
Mục tiêu tổng quát: Tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại 

nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước  phát triển 

mạnh mẽ kinh tế số  phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và nhân lực chất lượng cao  nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người 

dân  bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng 

tạo toàn cầu (GII) thuộc 3 nước dẫn đầu ASEAN. Xây dựng được hạ tầng số đạt trình độ 

tiên tiến của khu vực ASEAN  Internet băng thông rộng phủ 100% các xã. Kinh tế số 

chiếm khoảng 20% GDP  năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm. Cơ bản hoàn 

thành chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhà nước,  ặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội. Thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng chính phủ điện tử 

theo đánh giá của Liên hợp quốc. Có ít nhất 3 đô thị thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng 

điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung. 

Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Duy trì xếp hạng về chỉ số Đổi mới sáng 

tạo toàn cầu (GII) thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới.  ạng di động 5G phủ sóng toàn 

quốc  mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp. Kinh tế số 

chiếm trên 30% GDP  năng suất lao động tăng bình quân khoảng 7,5%/năm. Hoàn thành 

xây dựng Chính phủ số. Hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh 

tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung  từng bước kết nối với mạng lưới đô thị 

thông minh trong khu vực và thế giới. 

3. Tầm nhìn đến năm 2045: Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản 

xuất và dịch vụ thông minh, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu 

khu vực Châu Á  có năng suất lao động cao, có đủ năng lực làm chủ và áp dụng công 

nghệ hiện đại trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh. 

III- MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CHỦ ĐỘNG THAM GIA 

C ỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ 

1. Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của 

Đảng, q ản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ q ốc, các tổ 

chức chính trị - xã hội 
- Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền về sự cấp thiết phải chủ 

động tham gia tích cực và có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, coi đó là 

một nhiệm vụ trọng tâm. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ tham gia cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi 

trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành. 

- Xác định nội dung cốt lõi của chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư của nước ta là thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, trọng tâm là 

phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính 

quyền số. 

- Nhà nước ưu tiên chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới trong các 

ngành, lĩnh vực  có trách nhiệm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công nghệ, tạo môi trường 

thuận lợi và hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm để người dân và doanh nghiệp là các chủ thể 

quyết định tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
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- Phát huy sự tham gia có hiệu quả của  ặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - 

xã hội, các đối tượng chịu tác động của chính sách vào quá trình hoạch định và giám sát 

thực thi các chính sách có liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xây 

dựng cơ chế hợp tác giữa Nhà nước và các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong 

xây dựng và thực thi các chính sách. 

2. Hoàn thiện thể chế tạo th ận lợi cho chủ động tham gia c ộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư và quá trình ch yển đổi số q ốc gia 
- Hoàn thiện pháp luật, trước hết là pháp luật về doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng 

tạo, sở hữu trí tuệ, thương mại, đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 

chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên 

nền tảng công nghệ số, Internet và không gian mạng  đ ng thời ngăn chặn kịp thời các tác 

động tiêu cực cả về kinh tế và xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã hội trên không gian mạng. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới được ưu 

đãi đầu tư để thúc đẩy tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Có cơ chế cho 

doanh nghiệp nhà nước thực hiện đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ, đầu tư mạo 

hiểm, đầu tư vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

- Xây dựng cơ chế quản l  phù hợp với môi trường kinh doanh số, tạo thuận lợi 

cho đổi mới sáng tạo. Sớm ban hành khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các 

công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới hình thành từ cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư. Quy định rõ phạm vi không gian và thời gian thử nghiệm. Nghiên 

cứu, xây dựng các khu thử nghiệm dành cho doanh nghiệp công nghệ theo mô hình tiên 

tiến của thế giới. Thực hiện định danh, công nhận, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy 

chuẩn đối với các sản phẩm, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. 

- Chủ động tham gia vào các khuôn khổ pháp l  khu vực và toàn cầu để phát triển 

kinh tế số. Hoàn thiện pháp luật, chính sách về dữ liệu, quản trị dữ liệu, tạo thuận lợi cho 

việc tạo dựng, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong 

nước, tiến tới kết nối với khu vực ASEAN và quốc tế. Xây dựng hành lang pháp l  cho 

định danh số và xác thực điện tử quốc gia  thiết lập khung danh tính số quốc gia. 

- Hoàn thiện các chính sách tài chính nhằm khuyến khích, huy động mọi ngu n 

lực xã hội đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công 

nghệ, đổi mới sáng tạo. Sửa đổi các quy định về đầu tư theo hướng tạo thuận lợi cho các 

hoạt động thu hút vốn, mua cổ phần, mua bán sáp nhập doanh nghiệp công nghệ  các nhà 

đầu tư nước ngoài góp vốn vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 

- Hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ, bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp l  các 

tài sản trí tuệ do Việt Nam tạo ra  khuyến khích thương mại hoá và chuyển giao quyền sở 

hữu trí tuệ, đặc biệt là đối với các sáng chế tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật 

trong nước và bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia. Khuyến khích các công ty đa quốc gia 

đặt các cơ sở nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. 

- Hoàn thiện pháp luật, chính sách về tài chính - tiền tệ, thanh toán điện tử, quản l  

thuế và các dịch vụ xuyên biên giới phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số. Hoàn 

thiện chính sách đặt hàng sản xuất và mua sắm công đối với các sản phẩm công nghệ số 

do Việt Nam sản xuất. 

- Ban hành các chính sách hạn chế các tác động tiêu cực của cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư. Tạo lập hành lang pháp l  cho việc triển khai các mô hình lao 

động, việc làm mới trên nền tảng công nghệ số và hoàn thiện chính sách an sinh xã hội 

phù hợp với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xử l  kịp thời các thách thức đặt ra 

đối với phát triển xã hội. Thúc đẩy việc tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

- Xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về phát triển các doanh nghiệp công 

nghệ, ưu tiên phát triển các doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công nghệ cao thực 

hiện thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam. 
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- Xây dựng, hoàn thiện khung pháp l  về phát triển đô thị thông minh bền vững  

hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia  hệ thống hạ tầng dữ liệu, hệ thống chỉ tiêu 

đánh giá hiệu quả hoạt động của đô thị thông minh. Xác định rõ lộ trình thí điểm và lựa 

chọn các đô thị thí điểm đô thị thông minh  cho phép thực hiện thí điểm một số cơ chế 

đặc thù trong quá trình triển khai thí điểm phát triển đô thị thông minh bảo đảm tính hiệu 

quả và phù hợp với điều kiện thực tế. 

3. Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yế  
- Triển khai băng thông rộng chất lượng cao trên phạm vi toàn quốc. Khuyến 

khích doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các 

hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia. 

- Xây dựng và phát triển đ ng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia. Hình thành hệ thống 

trung tâm dữ liệu quốc gia, các trung tâm dữ liệu vùng và địa phương kết nối đ ng bộ và 

thống nhất. Hình thành các hệ thống dữ liệu tin cậy, ổn định của Nhà nước và doanh 

nghiệp. Đầu tư trang bị các hệ thống thiết bị thu thập, lưu trữ, xử l , bảo vệ dữ liệu công. 

- Quy hoạch xây dựng hạ tầng thanh toán số quốc gia theo hướng đ ng bộ, thống 

nhất, dùng chung, tận dụng và khai thác có hiệu quả hạ tầng mạng lưới viễn thông để triển 

khai các dịch vụ thanh toán cho người dân với chi phí thấp. Hoàn thiện cơ chế, chính sách 

thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán không dùng tiền mặt. Khuyến khích các doanh nghiệp Việt 

Nam xây dựng các hệ thống thanh toán số. Quản l  và kiểm soát chặt chẽ các hình thức 

thanh toán trực tuyến qua biên giới. 

- Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Xây dựng và 

triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về 

Chiến lược an ninh mạng quốc gia. 

- Nâng cấp hạ tầng các ngành, lĩnh vực quan trọng, thiết yếu đ ng bộ, hiện đại đáp 

ứng yêu cầu áp dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trước hết là 

hạ tầng năng lượng và giao thông. Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia. 

4. Chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo q ốc gia 
- Cơ cấu lại toàn diện hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ công 

lập. Xây dựng và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, tập trung vào các 

công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nâng cao hiệu quả đầu tư 

công cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ trên cơ sở áp dụng mô hình quản trị 

mới theo thông lệ tốt của thế giới. 

- Áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt, có tính đột phá đối với các trung tâm 

đổi mới sáng tạo. Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh 

nghiệp làm trung tâm, trường đại học và viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu mạnh. 

Khuyến khích các trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài thành 

lập các trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. 

- Ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia làm nền tảng cho việc ứng 

dụng và phát triển các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

trong sản xuất và đời sống. Tạo lập đ ng bộ và kịp thời khung pháp l  và hệ thống các 

chính sách để triển khai và phát triển các công nghệ mới. Xây dựng và triển khai các 

chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, thực hiện 

chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

- Hoàn thiện mô hình và cơ chế, chính sách để tạo sự phát triển đột phá đối với 

các khu công nghệ cao. Trên cơ sở các khu công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội), Đà Nẵng và 

Thành phố H  Chí  inh, phát triển các khu đô thị sáng tạo đạt đẳng cấp quốc tế. Thúc 

đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đẩy nhanh thành lập các trung tâm khởi 

nghiệp sáng tạo quốc gia, trước mắt tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố H  Chí  inh. 

5. Chính sách phát triển ng ồn nhân lực 
- Rà soát tổng thể, thực hiện đổi mới nội dung và chương trình giáo dục, đào tạo 

theo hướng phát triển năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi 

trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển  đưa vào chương trình giáo dục phổ thông 
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nội dung kỹ năng số và ngoại ngữ tối thiểu. Đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng 

công nghệ số  lấy đánh giá của doanh nghiệp làm thước đo cho chất lượng đào tạo của 

các trường đại học trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Khuyến khích các mô hình giáo 

dục, đào tạo mới dựa trên các nền tảng số. 

- Có cơ chế khuyến khích và ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 

công nghệ tham gia trực tiếp vào quá trình giáo dục và đào tạo, tạo ra sản phẩm phục vụ 

cho nền kinh tế số. Xây dựng một số trung tâm giáo dục, đào tạo xuất sắc về công nghệ 

theo hình thức hợp tác công - tư. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, thu 

hút, sử dụng nhân tài, ngu n nhân lực chất lượng cao.      

- Phát triển mạnh đào tạo nghề và hỗ trợ đào tạo kỹ năng cho chuyển đổi công 

việc. Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người lao động khi tham gia đào tạo lại, đào tạo 

nâng cao chuyên môn và kỹ năng để chuyển đổi công việc. 

- Hình thành mạng học tập mở của người Việt Nam. Thực hiện theo lộ trình phổ 

cập kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh mạng đạt trình độ cơ bản cho người 

dân. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, xây dựng văn hoá số trong 

cộng đ ng. 

6. Chính sách phát triển các ngành và công nghệ ư  tiên 
- Tập trung phát triển các ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao như: Công nghiệp 

công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông  an toàn, an ninh mạng  công nghiệp chế tạo 

thông minh; tài chính - ngân hàng  thương mại điện tử  nông nghiệp số  du lịch số  công 

nghiệp văn hoá số  y tế  giáo dục và đào tạo. 

- Ưu tiên ngu n lực cho triển khai một số chương trình nghiên cứu trọng điểm 

quốc gia về các công nghệ ưu tiên, trọng tâm là: Công nghệ thông tin và truyền thông, cơ 

điện tử, công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, 

điện tử y sinh. 

- Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ các ngành và công nghệ ưu tiên chủ yếu 

thông qua đổi mới, hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi  hỗ trợ 

đầu tư cơ sở hạ tầng  phát triển ngu n nhân lực  phát triển khoa học và công nghệ  đặt 

hàng mua sắm công. 

7. Chính sách hội nhập q ốc tế 
-  ở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác về khoa học, công nghệ với các đối tác, đặc 

biệt là các nước đối tác chiến lược có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, đang đi đầu 

trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chủ động tham gia mạng lưới đổi mới 

sáng tạo toàn cầu. 

- Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các ngu n lực từ nước ngoài và các đối 

tác quốc tế cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, 

chuyển giao công nghệ. 

- Hoàn thiện luật pháp, chính sách về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng nâng 

cao tiêu chuẩn công nghệ, khuyến khích hình thức liên doanh và tăng cường liên kết, 

chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp đầu tư trực 

tiếp nước ngoài  quản l  chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp dựa trên nền tảng cung 

cấp dịch vụ xuyên quốc gia để bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng trong nước. 

Hoàn thiện các quy định pháp luật về đầu tư mạo hiểm có vốn nước ngoài. 

8. Chính sách thúc đẩy ch yển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, 

Mặt trận Tổ q ốc, các tổ chức chính trị - xã hội 
- Tiên phong thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan đảng, Quốc hội, 

Chính phủ,  ặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm thống nhất, kết nối 

liên thông và đ ng bộ. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu số của Chính phủ và các cấp chính quyền, tạo điều kiện 

để mọi công dân có thể cập nhật thông tin cần thiết về hoạt động của bộ máy nhà nước. 

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thu thập, quản l  dữ liệu và giao dịch trên nền tảng 

Internet ở các cơ quan nhà nước. 
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- Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư  chuẩn hoá và tăng cường năng lực đội ngũ cán 

bộ quản l  nhà nước các cấp. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa 

các cơ quan quản l  nhà nước trong thực hiện chuyển đổi số. Hoàn thiện các quy trình, 

thủ tục hành chính phù hợp với hoạt động của chính quyền số, cắt giảm tối đa giao dịch 

trực tiếp. 

IV- T  CHỨC THỰC HIỆN 
1. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực 

thuộc Trung ương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên  xây dựng 

chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp 

luật để tạo thuận lợi cho tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần 

của Nghị quyết  ban hành một số cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để khuyến khích phát 

triển các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới của nền kinh tế số. 

3. Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo xây dựng và triển khai Chiến lược quốc 

gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư  ban hành, triển khai Đề án chuyển đổi số quốc 

gia và các đề án, chương trình, kế hoạch tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư  chỉ 

đạo xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách thử nghiệm có kiểm 

soát đối với các sản phẩm, mô hình, kinh doanh mới. Ưu tiên bố trí đủ ngu n lực thực 

hiện các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết. 

4.  ặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương 

trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

5. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và 

các cơ quan liên quan hướng dẫn việc quán triệt thực hiện Nghị quyết. 

6. Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường 

xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết  định kỳ sơ 

kết, tổng kết việc thực hiện, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.  

T/M BỘ CHÍNH TRỊ 
TỔNG BÍ THƯ 

Ng yễn Phú Trọng 
  

14. Nghị q yết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng 

xây dựng chính sách phát triển công nghiệp q ốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 

                                

I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện 

nhiều chủ trương, chính sách góp phần quan trọng tạo nên những thành tựu phát triển 

công nghiệp đất nước. Công nghiệp là ngành kinh tế quan trọng, những năm gần đây có 

đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước, trở thành ngành xuất khẩu chủ đạo với tốc độ 

tăng trưởng ở mức cao. Cơ cấu các ngành công nghiệp có sự chuyển biến tích cực, một số 

ngành công nghiệp như: điện, điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông, chế tạo thiết bị 

năng lượng, dệt may, da giày, xây dựng… đã có những bước phát triển mạnh mẽ, góp 

phần tích cực trong giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng năng suất và 

nâng cao đời sống của nhân dân. 

Tuy nhiên, nền công nghiệp nước ta thời gian qua phát triển chưa đáp ứng được 

yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ yếu phát triển theo mục tiêu ngắn 

hạn, thiếu tính bền vững  nội lực của nền công nghiệp còn yếu, phụ thuộc nhiều vào các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trình độ công nghệ còn lạc hậu, chậm được đổi 

mới  chất lượng sản phẩm, năng suất lao động ngành công nghiệp còn thấp  phát triển 
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công nghiệp chưa gắn kết chặt chẽ với các ngành kinh tế khác; còn quá chú trọng vào lao 

động giá rẻ, chưa tận dụng tốt được lợi thế trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng... 

Hiệu quả hoạt động của đa số doanh nghiệp công nghiệp nhà nước thấp, nhiều dự 

án công nghiệp quy mô lớn thua lỗ  hầu hết các doanh nghiệp công nghiệp tư nhân trong 

nước là doanh nghiệp vừa và nhỏ  việc cơ cấu lại các ngành công nghiệp thực hiện còn 

chậm  năng lực cạnh tranh, khả năng tham gia vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu còn rất 

hạn chế, sản xuất công nghiệp chủ yếu là gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng thấp  chưa có 

ngành công nghiệp mũi nhọn đóng vai trò dẫn dắt  nhiều ngành công nghiệp ưu tiên phát 

triển không đạt mục tiêu đề ra; công nghiệp hỗ trợ kém phát triển, tỉ lệ nội địa hóa của các 

ngành công nghiệp ở mức thấp  tình trạng ô nhiễm môi trường từ phát triển công nghiệp 

ngày càng trầm trọng... 

Những hạn chế, yếu kém nêu trên do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ 

quan là chủ yếu. Nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đ ng về 

chính sách công nghiệp quốc gia có nơi, có lúc còn chưa đầy đủ, bị ảnh hưởng bởi lợi ích 

cục bộ, lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ, chưa tạo được nhận thức chung và quyết tâm hành 

động thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. 

Sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của nhiều cấp ủy còn thụ động, thiếu quyết 

liệt  tư duy và cách tiếp cận trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách công nghiệp 

quốc gia còn bị ảnh hưởng bởi cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp. Quản lý của Nhà 

nước đối với một số lĩnh vực công nghiệp còn ch ng chéo, có lúc bị buông lỏng, chưa 

quản lý và giám sát tốt về năng suất, chất lượng và hiệu quả đầu tư trong công nghiệp. 

Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp còn thiếu 

tổng thể, đ ng bộ  chưa có nghị quyết chuyên đề về chính sách phát triển công nghiệp 

quốc gia qua các thời kỳ. Chính sách phát triển công nghiệp có nhiều nội dung chưa sát 

với thực tế, không phù hợp  chưa gắn kết chặt chẽ với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và lợi thế quốc gia; chưa xác định đúng vai 

trò của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp  thiếu 

chính sách đủ mạnh để tăng cường năng lực doanh nghiệp công nghiệp tư nhân; chưa tạo 

lập được môi trường kinh doanh thực sự thuận lợi, minh bạch, ổn định, cạnh tranh lành 

mạnh, bình đẳng  việc lựa chọn phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp 

mũi nhọn còn dàn trải  chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ thiếu đ ng bộ, tính khả 

thi thấp. 

Chính sách huy động, phân bổ và sử dụng các ngu n lực cho phát triển công 

nghiệp thiếu hiệu quả, chưa có bước đột phá. Chính sách phát triển ngu n nhân lực ngành 

công nghiệp thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa đáp ứng được yêu cầu. Chính sách khoa 

học và công nghệ chưa trở thành động lực quan trọng nhất cho phát triển nhanh và bền 

vững ngành công nghiệp. Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chậm 

được đổi mới... 

II- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU 

A- Quan điểm chỉ đạo 
- Nhận thức đầy đủ, tôn trọng, vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của 

kinh tế thị trường, phù hợp với các điều kiện phát triển của đất nước, phát huy sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kiên quyết chống mọi biểu hiện duy ý chí, quan liêu, 

bao cấp trong quá trình xây dựng, thực thi chính sách công nghiệp quốc gia; bám sát, kế 

thừa có chọn lọc thành tựu phát triển công nghiệp và kinh nghiệm công nghiệp hóa của 

thế giới. 

- Chính sách công nghiệp quốc gia là một bộ phận hữu cơ của chiến lược, chính 

sách phát triển đất nước, gắn liền với chính sách phát triển các ngành kinh tế khác, đặc 

biệt là chính sách thương mại quốc gia, tài chính-tiền tệ, khoa học, công nghệ, đào tạo, 

bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa quy 

hoạch phát triển các ngành công nghiệp với chiến lược tổng thể phát triển công nghiệp, 

giữa chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp với chiến lược, quy hoạch 
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phát triển các ngành kinh tế khác để hình thành các vùng công nghiệp, cụm liên kết ngành 

công nghiệp, khu công nghiệp, các mạng sản xuất, chuỗi giá trị công nghiệp, trong đó 

cụm liên kết ngành công nghiệp là trọng tâm. 

- Kết hợp hài hòa giữa phát triển công nghiệp theo cả chiều rộng và chiều sâu, chú 

trọng phát triển theo chiều sâu, tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, 

sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp. Tận dụng tối đa lợi thế của nước đang trong 

thời kỳ cơ cấu dân số vàng, khai thác triệt để thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ 4, lợi thế thương mại để phát triển nhanh, chuyên sâu một số ngành công nghiệp 

nền tảng, chiến lược, có lợi thế cạnh tranh. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, 

công nghiệp điện tử là con đường chủ đạo  phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo là 

trung tâm; phát triển công nghiệp chế tạo thông minh là bước đột phá; chú trọng phát 

triển công nghiệp xanh. 

- Khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo giữ vị trí then chốt, là khâu đột phá 

trong chính sách công nghiệp quốc gia; tận dụng hiệu quả lợi thế của nước đi sau trong 

công nghiệp hóa, đặc biệt là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để có cách tiếp cận, 

đi tắt, đón đầu một cách hợp lý trong phát triển các ngành công nghiệp. Việc lựa chọn các 

ngành công nghiệp ưu tiên phải khách quan, dựa trên các nguyên tắc, hệ thống tiêu chí rõ 

ràng, phù hợp với từng giai đoạn công nghiệp hóa của đất nước, phát huy tốt nhất lợi thế 

quốc gia. 

- Nhà nước giữ vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế cho phát triển 

công nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh công nghiệp thuận lợi, ổn định, minh 

bạch, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh  thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và 

phân bổ có hiệu quả các ngu n lực, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất trong 

công nghiệp. 

- Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, thực sự trở 

thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia; tăng cường tiềm lực, tận dụng và phát triển 

liên kết công nghiệp quốc phòng, an ninh và công nghiệp dân sinh. 

B- Mục tiêu 

1- Mục tiêu tổng quát 
- Đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ 

bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại  thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu 

vực ASEAN về công nghiệp, trong đó một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc 

tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

- Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển hiện 

đại. 

2- Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 
- Tỷ trọng công nghiệp trong GDP đạt trên 40%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, 

chế tạo trong GDP đạt khoảng 30%, trong đó công nghiệp chế tạo đạt trên 20%. 

- Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, 

chế tạo đạt tối thiểu 45%. 

- Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 8,5%/năm, 

trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình quân trên 10%/năm. 

- Tốc độ tăng năng suất lao động công nghiệp đạt bình quân 7,5%/năm. 

- Chỉ số hiệu suất cạnh tranh công nghiệp (CIP) nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu 

ASEAN. 

- Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt trên 70%. 

- Xây dựng được một số cụm liên kết ngành công nghiệp, doanh nghiệp công 

nghiệp trong nước có quy mô lớn, đa quốc gia, có năng lực cạnh tranh quốc tế. 

III- ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHIỆP   ỐC GIA 

1- Chính sách phân bố không gian và ch yển dịch cơ cấ  ngành công nghiệp 



648 

 

- Thực hiện điều chỉnh phân bố không gian công nghiệp phù hợp với yêu cầu cơ 

cấu lại các ngành công nghiệp và phát triển các ngành kinh tế trên từng vùng, từng địa 

phương theo hướng tập trung, không dàn đều theo địa giới hành chính, bảo đảm yêu cầu 

bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh. Có chính sách thúc đẩy việc dịch chuyển các 

ngành công nghiệp chủ yếu dựa vào tài nguyên và lao động, tác động xấu đến môi trường 

sang các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Chống mọi biểu 

hiện duy ý chí, lợi ích cục bộ trong phân bố không gian công nghiệp. 

- Xây dựng các tiêu chí, điều kiện, cơ chế cụ thể để xác định và phát triển các cụm 

liên kết ngành công nghiệp, bảo đảm tập trung, trọng tâm, trọng điểm, trước hết ưu tiên 

lựa chọn phát triển tại các vùng, địa phương đã bước đầu hình thành các cụm liên kết 

ngành công nghiệp hoặc có lợi thế về giao thông, địa kinh tế, tài nguyên, lao động, 

logistics, có khả năng trở thành động lực tăng trưởng. Triển khai cơ chế, chính sách xây 

dựng thí điểm về cụm liên kết ngành công nghiệp đối với một số sản phẩm trong các 

ngành công nghiệp ưu tiên theo lợi thế cạnh tranh, chuyên môn hóa và chuỗi giá trị. 

Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về phát triển cụm liên kết ngành công nghiệp 

tập trung vào tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, xây dựng kết cấu hạ tầng, 

khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển các cụm liên kết ngành công 

nghiệp. Xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá hoạt động của cụm liên kết ngành 

công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. 

- Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nội ngành công 

nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và mức độ thông minh. Đẩy nhanh tích hợp 

công nghệ thông tin và tự động hóa trong sản xuất công nghiệp nhằm tạo ra các quy trình 

sản xuất thông minh, mô hình nhà máy thông minh, phát triển sản xuất các sản phẩm, 

thiết bị thông minh. Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn công nghệ, kỹ thuật sản xuất 

thông minh. 

2- Chính sách phát triển các ngành công nghiệp ư  tiên 
- Lựa chọn một số ngành công nghiệp để ưu tiên phát triển theo hướng phải đáp 

ứng các nguyên tắc: Dựa trên kết quả phân tích khách quan lợi thế của đất nước  là ngành 

có khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu  có ý nghĩa nền 

tảng, có tác động lan tỏa cao đến các ngành kinh tế khác; sử dụng các công nghệ sạch, 

thân thiện môi trường  có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao; một số ngành công nghiệp 

sử dụng nhiều lao động mà Việt Nam vẫn đang có lợi thế. Việc xác định các ngành công 

nghiệp ưu tiên phải có tính động và linh hoạt cần thiết, định kỳ phải đánh giá hiệu quả 

hoạt động theo các tiêu chí để có điều chỉnh phù hợp. 

- Giai đoạn đến năm 2030, tập trung ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp 

như: Công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử ở trình độ tiên tiến của thế 

giới, đáp ứng được yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm tạo ra nền 

tảng công nghệ số cho các ngành công nghiệp khác; công nghiệp năng lượng sạch, năng 

lượng tái tạo, năng lượng thông minh; công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp 

đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Ưu tiên phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, kết hợp 

với công nghiệp dân sinh theo hướng lưỡng dụng. Tiếp tục phát triển công nghiệp dệt 

may, da giày nhưng ưu tiên tập trung vào các khâu tạo giá trị gia tăng cao gắn với các quy 

trình sản xuất thông minh, tự động hóa. Ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực cơ khí 

như: ôtô, máy nông nghiệp, thiết bị công trình, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị 

y tế… 

- Giai đoạn 2030-2045, tập trung ưu tiên phát triển các thế hệ mới của ngành công 

nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông; phổ cập công nghệ kỹ thuật số, tự động hóa, 

thiết bị cao cấp, vật liệu mới, công nghệ sinh học. 

- Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các ngành công nghiệp ưu tiên phải 

theo cơ chế thị trường, tuân thủ các điều khoản cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia 

ký kết; có thời hạn cụ thể (trung bình là 5 năm nhưng không quá 10 năm). Đầu tư của 

Nhà nước vào các ngành công nghiệp ưu tiên chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ, khuyến khích 
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khu vực tư nhân tham gia. Tránh dàn trải trong lựa chọn các ngành công nghiệp ưu tiên, 

bảo đảm đủ các ngu n lực cần thiết. 

3- Chính sách tạo lập môi trường đầ  tư, kinh doanh th ận lợi cho phát triển 

công nghiệp 
- Thực thi các chính sách bảo đảm ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô để tạo điều 

kiện thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp. Hoàn thiện các chính sách tài chính, tiền tệ, 

thuế để hỗ trợ và thúc đẩy phát triển công nghiệp. Đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại thị 

trường tài chính, bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Phát 

triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động quan trọng vốn trung và dài hạn 

cho phát triển công nghiệp. Có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp đủ điều 

kiện phát hành cổ phiếu và trái phiếu, niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nước và 

quốc tế. 

Điều hành chính sách tỷ giá linh hoạt, hướng đến thúc đẩy và hỗ trợ xuất khẩu các 

sản phẩm công nghiệp ưu tiên của đất nước. Có cơ chế đặc thù và đẩy mạnh tín dụng hỗ 

trợ, khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp có giá trị gia tăng cao, các ngành 

công nghiệp ưu tiên, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ. Hoàn thiện các 

chính sách tín dụng cho vay theo mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong sản xuất công nghiệp, 

cho vay trên cơ sở hiệu quả của các dự án đầu tư. Xây dựng cơ chế hoạt động hiệu quả 

đối với các quỹ đầu tư mạo hiểm. 

Thực hiện chính sách miễn, giảm thuế ở mức hợp lý và có thời hạn phù hợp đối 

với các ngành công nghiệp ưu tiên, các ngành công nghiệp thông minh. Đẩy nhanh kết 

nối liên thông giữa quản lý thuế và hải quan, giữa các cơ quan có liên quan theo cơ chế 

một cửa quốc gia và kết nối một cửa ASEAN. Hoàn thiện các quy định về chống chuyển 

giá, chống trốn thuế phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Nâng cao khả năng tiếp cận tài chính, tín dụng (kể cả vốn vay từ nước ngoài) đối 

với các doanh nghiệp công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, 

doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Xoá bỏ triệt để các rào cản, bất bình đẳng trong tiếp cận 

tài chính, tín dụng của các doanh nghiệp công nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. 

- Tổ chức lại thị trường các sản phẩm công nghiệp. Đẩy nhanh việc thực hiện cơ 

chế giá thị trường theo lộ trình đối với các hàng hóa thiết yếu (như xăng dầu, than, điện, 

nước,...). Xây dựng và thực thi hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành công 

nghiệp phù hợp để bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng trong nước. Hướng dẫn và có các 

biện pháp hỗ trợ phù hợp để các doanh nghiệp công nghiệp tham gia có hiệu quả các hiệp 

định thương mại tự do đã ký kết. Tích cực tháo gỡ các rào cản, chống các hành vi độc 

quyền, cạnh tranh không lành mạnh. Phát triển các loại hình và phương thức kinh doanh 

thương mại hiện đại  xây dựng và thực thi chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đối 

với các sản phẩm công nghiệp. 

Đa dạng hóa thị trường nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị phục vụ phát triển công 

nghiệp, tránh phụ thuộc vào một số thị trường. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng 

hàng công nghiệp nhập khẩu và sử dụng các hàng rào kỹ thuật để bảo vệ hợp lý thị trường 

trong nước phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế. 

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Đẩy 

mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm quyền 

sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp, bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành 

mạnh. 

- Xây dựng chính sách đột phá tạo lập môi trường khởi nghiệp trong lĩnh vực công 

nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Triển khai đ ng bộ và quyết liệt các đề án, 

chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. 

4- Chính sách phát triển doanh nghiệp công nghiệp 
- Đẩy nhanh việc sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực công 

nghiệp thông qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 

03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Nhà nước chỉ nắm giữ cổ phần chi 
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phối đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực công nghiệp có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh. Có chính sách khuyến 

khích, hỗ trợ và thúc đẩy hình thành các tập đoàn kinh tế lớn, đa sở hữu trong lĩnh vực 

công nghiệp, có khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới. 

- Phát triển các doanh nghiệp công nghiệp tư nhân trong nước thực sự trở thành 

một động lực quan trọng cho phát triển công nghiệp đất nước trên cơ sở triển khai thực 

hiện quyết liệt Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương khoá XII. Chú trọng xây dựng và triển khai các chính sách nâng cao năng lực công 

nghệ, quản trị cho các doanh nghiệp công nghiệp trong nước. Có chính sách khuyến khích 

và hỗ trợ hình thành các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn trong 

lĩnh vực công nghiệp. 

- Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, các doanh 

nghiệp hỗ trợ thuộc mọi thành phần kinh tế. Hình thành và phát triển hệ thống các doanh 

nghiệp dịch vụ tư vấn phát triển công nghiệp. Xây dựng tiêu chí ưu tiên trong lựa chọn 

phát triển công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào các khâu còn yếu của chuỗi giá trị sản phẩm 

hoặc công đoạn quyết định đến chất lượng, giá trị sản phẩm của ngành. Hỗ trợ phát triển 

các nhà cung ứng trong các ngành công nghiệp ưu tiên, coi đây là cốt lõi của chính sách 

phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

- Đổi mới chính sách và đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào 

công nghiệp, nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Chuyển mạnh chính sách thu 

hút FDI trong lĩnh vực công nghiệp từ số lượng sang chất lượng và có trọng tâm, trọng 

điểm. Định hướng lựa chọn và khuyến khích dự án FDI vào các ngành công nghiệp đến 

năm 2030 theo hướng: Ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ "cao, mới, sạch, tiết kiệm", 

sử dụng nhiều nguyên liệu, linh phụ kiện sản xuất trong nước, có tỷ lệ chi cho nghiên cứu 

và phát triển khoa học-công nghệ trong nước cao, có cam kết chuyển giao công nghệ, đào 

tạo nhân lực tại chỗ  ưu tiên hình thức liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp 

trong nước  ưu tiên các công ty đa quốc gia có thương hiệu quốc tế và có năng lực cạnh 

tranh cao, các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. 

Quy định chặt chẽ về chế độ báo cáo thông tin của các doanh nghiệp FDI với các 

cơ quan quản lý nhà nước, tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh kinh tế. Xây dựng và 

công khai danh mục các dự án đầu tư công nghiệp quốc gia và triển khai các hoạt động 

xúc tiến đầu tư để thu hút FDI có chất lượng cao. Nghiên cứu, xây dựng các mô hình mới 

thu hút FDI trong lĩnh vực công nghiệp. 

5- Chính sách phát triển ng ồn nhân lực công nghiệp 
- Nghiên cứu, thực hiện cơ chế, chính sách phát triển nhân lực công nghiệp, đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là yêu cầu của cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4. 

- Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nhằm tạo ra ngu n 

nhân lực công nghiệp có khả năng làm chủ và tiếp nhận các công nghệ sản xuất mới. Quy 

hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thuộc lĩnh vực công 

nghệ, kỹ thuật. Tập trung phát triển một số cơ sở đào tạo bậc đại học và dạy nghề về công 

nghệ, kỹ thuật đạt trình độ quốc tế. Đẩy mạnh xã hội hoá đào tạo kỹ thuật, công nghệ. 

Triển khai mô hình đào tạo về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), ngoại 

ngữ, tin học ngay từ chương trình giáo dục phổ thông. Khuyến khích khu vực tư nhân và 

các doanh nghiệp tham gia đào tạo nhân lực công nghiệp chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ 

giữa nghiên cứu, đào tạo với hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao 

động công nghiệp. 

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển đ ng bộ, liên thông thị trường lao 

động công nghiệp cả về quy mô, chất lượng lao động và cơ cấu ngành nghề. Có cơ chế, 

chính sách để định hướng dịch chuyển lao động, nhất là lao động nông nghiệp sang lao 

động công nghiệp, phân bổ hợp lý lao động theo vùng. 
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- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách bảo đảm phúc lợi xã hội cho người 

lao động trong lĩnh vực công nghiệp, bao g m cả chính sách về tiền lương, bảo hiểm, bảo 

hộ lao động. Đổi mới chính sách tiền lương, tiền công theo nguyên tắc thị trường, phù 

hợp giữa tăng tiền lương và tăng năng suất lao động. Hoàn thiện chính sách về nhà ở và 

các công trình phúc lợi công cộng cho cán bộ có trình độ kỹ thuật cao và công nhân tại 

các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao. Có chính sách 

thu hút và sử dụng nhân tài có trình độ kỹ thuật chuyên môn cao, có năng lực đổi mới 

sáng tạo, nhất là đội ngũ chuyên gia là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài. 

- Tăng cường xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân công nghiệp 

Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chú 

trọng đào tạo, b i dưỡng và phát triển đội ngũ doanh nhân có trình độ chuyên môn cao, 

kỹ năng quản lý, quản trị hiện đại, có đạo đức kinh doanh và tinh thần trách nhiệm đối với 

quốc gia, dân tộc. 

- Chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân Việt Nam có tác phong công nghiệp, ý 

thức tổ chức kỷ luật, tay nghề cao, có năng lực tiếp thu và sáng tạo công nghệ mới, lao 

động đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; gắn bó mật thiết với nhân dân, đất nước. 

6- Chính sách khoa học và công nghệ cho phát triển công nghiệp 
- Phát triển mạnh mẽ tạo sự bứt phá về hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin-

truyền thông, nhất là hạ tầng kết nối số (4G, 5G) bảo đảm an toàn, đ ng bộ đáp ứng yêu 

cầu Internet kết nối con người và kết nối vạn vật. Xây dựng Chiến lược chuyển đổi số 

quốc gia. Khuyến khích đầu tư, phát triển xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn  đẩy mạnh 

phát triển khoa học phân tích, quản lý và xử lý dữ liệu lớn nhằm tạo ra các sản phẩm, tri 

thức mới. Tạo mọi điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng, thuận lợi, bình 

đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển nội dung số. Xây dựng và thực hiện Chiến lược 

tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Việt Nam. 

- Ưu tiên ngu n lực, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình đổi mới công 

nghệ quốc gia đến năm 2020, Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công 

nghệ cao, Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020. Đẩy nhanh việc thực hiện Đề án ứng dụng 

khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Đổi mới, phát triển mạnh mẽ và đ ng bộ thị trường khoa học-công nghệ. Tăng 

cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, nhất là sở hữu trí tuệ trong thời đại số. Có 

chính sách đủ mạnh để hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, các viện nghiên cứu, 

trường đại học, các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, 

ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất kinh doanh; xác định doanh nghiệp là 

lực lượng quan trọng và là trung tâm trong phát triển và ứng dụng khoa học-công nghệ  

tập trung nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp. 

Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong nghiên cứu phát triển, ứng dụng 

khoa học, công nghệ, mua bán, chuyển giao các sản phẩm khoa học, công nghệ. Đẩy 

mạnh thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học, công nghệ. Hình thành cơ sở 

dữ liệu quốc gia về công nghệ, chuyên gia công nghệ. Phát triển các dịch vụ tư vấn, thẩm 

định, môi giới, định giá sản phẩm khoa học và công nghệ. Ban hành cơ chế, chính sách 

thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ giữa công nghiệp quốc phòng, an ninh và công 

nghiệp dân sinh. 

Có cơ chế, chính sách phù hợp để định hướng và kiểm soát chặt chẽ công nghệ đối 

với các ngành công nghiệp trên nguyên tắc kết hợp giữa tranh thủ công nghệ tiên tiến, lợi 

thế của nước đi sau, đi tắt đón đầu với cách tiếp cận tiệm tiến nhằm tận dụng tối đa lợi thế 

của thời kỳ cơ cấu "dân số vàng" và khai thác có hiệu quả năng lực sản xuất hiện có; quản 

lý chặt chẽ việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ công nghiệp, bảo đảm chất lượng 

và hiệu quả cao. 
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- Đổi mới căn bản, đ ng bộ cơ chế quản lý tài chính đối với các tổ chức và hoạt 

động khoa học-công nghệ  phương thức sử dụng ngân sách nhà nước cho khoa học-công 

nghệ. Đẩy mạnh cơ chế hợp tác công-tư trong việc triển khai các dự án đổi mới công 

nghệ, nghiên cứu và phát triển  mở rộng hình thức nhà nước đặt hàng nhiệm vụ khoa học-

công nghệ và mua kết quả nghiên cứu. Rà soát, sửa đổi các quy định nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho các doanh nghiệp hình thành quỹ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa 

học-công nghệ đủ lớn để đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ. Áp dụng chính sách thuế, 

hỗ trợ tài chính, tiếp cận các ngu n lực phù hợp nhằm khuyến khích nghiên cứu, đổi mới, 

hiện đại hóa công nghệ. 

- Hỗ trợ xây dựng và phát triển các doanh nghiệp khoa học-công nghệ trong công 

nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp ưu tiên. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến 

khích phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học-công nghệ 

trong các lĩnh vực, ngành công nghiệp chủ lực, ưu tiên. 

7- Chính sách khai thác tài nguyên, khoáng sản và chính sách bảo vệ môi 

trường, thích ứng với biến đổi khí hậ  trong quá trình phát triển công nghiệp 
- Đẩy mạnh điều tra cơ bản địa chất, tìm kiếm, thăm dò, đánh giá trữ lượng tài 

nguyên trên đất liền và thềm lục địa của đất nước. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản. Chỉ cho phép áp dụng 

các công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản hiện đại, tiết kiệm, bảo vệ môi trường, 

mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội bền vững. Điều chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai, 

tạo điều kiện cho doanh nghiệp công nghiệp tiếp cận thuận lợi theo cơ chế thị trường, phù 

hợp với quy hoạch. 

- Thực hiện l ng ghép các yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống 

thiên tai, bảo vệ môi trường trong tất cả các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương 

trình, dự án phát triển công nghiệp. Ban hành chính sách khuyến khích các dự án đầu tư 

sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và bảo vệ môi trường. Rà soát, sửa đổi các quy 

chuẩn kỹ thuật về môi trường của các ngành công nghiệp  quy định rõ trách nhiệm bảo vệ 

môi trường của các cơ sở sản xuất công nghiệp và có chế tài xử lý nghiêm vi phạm. Xây 

dựng chính sách khuyến khích phát triển mạnh ngành công nghiệp môi trường  đẩy mạnh 

xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường. 

8- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà 

nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và triển khai thực hiện chính 

sách phát triển công nghiệp quốc gia 

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng và chính quyền về vai 

trò và nội dung của chính sách công nghiệp quốc gia trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hoá đất nước. Xác định việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách công 

nghiệp quốc gia là một trong những nội dung lãnh đạo quan trọng của các cấp uỷ đảng, 

chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển công 

nghiệp phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của 

từng ngành và từng cấp. 

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp. 

Thực hiện cơ cấu lại hệ thống quản lý công nghiệp từ Trung ương đến địa phương, bảo 

đảm tập trung, thông suốt, hiệu quả, có phân công, phân cấp rõ ràng. Phân định rõ chức 

năng quản lý nhà nước và quản lý sản xuất kinh doanh trong công nghiệp phù hợp với đặc 

trưng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thiết lập cơ chế phối hợp chặt 

chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương trong hoạch định và thực thi chính sách; khắc phục 

kịp thời tình trạng không thống nhất, thực thi kém hiệu quả các quy định pháp luật. 

-  ở rộng sự tham gia thiết thực, có hiệu quả của  ặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp, các đối tượng chịu tác động của chính sách 

vào quá trình hoạch định và giám sát thực thi chính sách công nghiệp quốc gia. Kiên 

quyết chống lợi ích nhóm, quan hệ thân hữu, tham nhũng, lãng phí trong xây dựng và 

thực thi chính sách phát triển công nghiệp quốc gia. 
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IV- T  CHỨC THỰC HIỆN 
1- Các ban đảng Trung ương, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các tỉnh ủy, thành 

ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị  xây 

dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết với lộ trình và phân công 

cụ thể  bổ sung các chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết vào kế hoạch năm của ngành, địa 

phương, cơ quan, đơn vị  định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện. 

2- Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, 

ưu tiên các dự án luật trực tiếp phục vụ triển khai thực hiện Nghị quyết  tăng cường giám 

sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đ ng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc 

hội về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách công nghiệp quốc gia. 

3- Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì rà soát, nghiên cứu bổ sung hoặc xây dựng 

mới Chiến lược phát triển công nghiệp  Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công 

nghiệp phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết. 

4-  ặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội xây dựng chương 

trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

5- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ 

chức hướng dẫn, tuyên truyền sâu rộng về nội dung Nghị quyết và kết quả thực hiện. 

6- Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, 

các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương thường xuyên theo dõi, 

giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết  định kỳ sơ kết, tổng kết, 

báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ 
TỔNG BÍ THƯ 

Ng yễn Phú Trọng 
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