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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 03/2014/L-CTN 

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

 
Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2014 

  
LỆNH 

Về việc công bố Luật 
 

CHỦ TỊCH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội; 
Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

 
NAY CÔNG BỐ 

 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế 
Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 

thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2014./. 
  

  CHỦ TỊCH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Trương Tấn Sang 
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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 46/2014/QH13 
 

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

 
 

LUẬT 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 

 
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 của Luật bảo hiểm y tế 

số 25/2008/QH12. 
Điều 1. 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế:  
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1; bổ sung khoản 7 và khoản 8 Điều 2 như sau: 
“1. Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối 

tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi 
nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.” 

“7. Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình) bao 
gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú. 

8. Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả là những dịch vụ y tế thiết 
yếu để chăm sóc sức khỏe, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế.” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 3 như sau: 
“2. Mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương 

làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 
(sau đây gọi chung là tiền lương tháng), tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức 
lương cơ sở. 

3. Mức hưởng bảo hiểm y tế theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong 
phạm vi quyền lợi và thời gian tham gia bảo hiểm y tế.” 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3; bổ sung khoản 10 Điều 6 như sau:  
“3. Ban hành quy định chuyên môn kỹ thuật, quy trình khám bệnh, chữa bệnh 

và hướng dẫn điều trị; chuyển tuyến liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm 
y tế;” 

“10. Ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả.” 
4. Bổ sung các Điều 7a, 7b và 7c vào sau Điều 7 như sau: 
“Điều 7a. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
1. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc xác định, quản lý đối tượng do 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý quy định tại các Điểm d, e, g, h, i và k 
khoản 3 và khoản 4 Điều 12 của Luật này.  
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2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm 
tham gia bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động, người lao động quy định tại 
khoản 1 Điều 12 của Luật này và đối tượng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội quản lý quy định tại các điểm d, e, g, h, i và k khoản 3 và khoản 4 Điều 12 của 
Luật này. 

Điều 7b. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
1. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc xác định, quản lý đối tượng do 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý quy định tại điểm n khoản 3 và Điểm b Khoản 4 
Điều 12 của Luật này. 

2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm 
tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý quy 
định tại điểm n khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này. 

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thành lập, 
kiện toàn hệ thống y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với trẻ em, 
học sinh, sinh viên. 

Điều 7c. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an 
1. Chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc xác định, quản lý, lập 

danh sách bảo hiểm y tế đối với đối tượng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản 
lý quy định tại điểm a khoản 1, điểm a và điểm n khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 12 
của Luật này. 

 2. Lập danh sách và cung cấp danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với 
đối tượng quy định tại điểm l khoản 3 Điều 12 của Luật này cho tổ chức bảo hiểm 
y tế. 

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm 
tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản 
lý quy định tại điểm a khoản 1, điểm a và điểm n khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 12 
của Luật này. 

4. Phối hợp với Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ký kết hợp đồng khám bệnh, 
chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổ chức bảo hiểm y tế để khám bệnh, chữa bệnh cho 
các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.” 

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2; bổ sung khoản 3 Điều 8 như sau: 
“2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngoài việc thực 

hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, có trách nhiệm chỉ đạo xây 
dựng bộ máy, nguồn lực để thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại địa 
phương và quản lý, sử dụng nguồn kinh phí theo quy định tại khoản 3 Điều 35 
của Luật này. 
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3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân 
dân cấp xã), ngoài việc thực hiện trách nhiệm quy định tại Khoản 1 Điều này, có 
trách nhiệm lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn cho các đối tượng 
quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 12 của Luật này theo hộ gia đình, trừ đối 
tượng quy định tại các điểm a, l và n khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật 
này; Ủy ban nhân dân cấp xã phải lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 
trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh.” 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau: 
“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế  
1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm: 
a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, 

hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản 
lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi 
chung là người lao động); 

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định 
của pháp luật. 

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm: 
a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; 
b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài 
ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; 

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã 
hội hàng tháng; 

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 
3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm: 
a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; 

sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang 
công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, 
chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu 
hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính 
sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an; 

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ 
ngân sách nhà nước; 

c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng 
tháng từ ngân sách nhà nước; 

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh; 
đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm; 
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e) Trẻ em dưới 6 tuổi; 
g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; 
h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, 
huyện đảo; 

i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, 
con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ; 

k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại 
Điểm i Khoản này; 

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này; 
m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật; 
n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân 

sách của Nhà nước Việt Nam. 
4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm: 
a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo; 
b) Học sinh, sinh viên. 
5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ 

gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. 
6. Chính phủ quy định các đối tượng khác ngoài các đối tượng quy định tại các 

khoản 3, 4 và 5 Điều này; quy định việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng do 
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý và đối tượng quy định tại điểm l Khoản 3 
Điều này; quy định lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế, phạm vi quyền lợi, mức hưởng 
bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý, sử dụng phần kinh 
phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giám định bảo hiểm y tế, thanh 
toán, quyết toán bảo hiểm y tế đối với các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 
Điều này.” 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau: 
“Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế  
 1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định như sau: 
a) Mức đóng hàng tháng của đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 

của Luật này tối đa bằng 6% tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động 
đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Trong thời gian người lao động nghỉ việc 
hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức 
đóng hàng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của người lao động trước khi 
nghỉ thai sản và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng; 
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b) Mức đóng hàng tháng của đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 
của Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở, trong đó người sử dụng lao động 
đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3; 

c) Mức đóng hàng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 
của Luật này tối đa bằng 6% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và do tổ 
chức bảo hiểm xã hội đóng; 

d) Mức đóng hàng tháng của đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 
Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do tổ chức bảo hiểm xã 
hội đóng; 

đ) Mức đóng hàng tháng của đối tượng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 12 
của Luật này tối đa bằng 6% tiền trợ cấp thất nghiệp và do tổ chức bảo hiểm xã 
hội đóng; 

e) Mức đóng hàng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 
của Luật này tối đa bằng 6% tiền lương tháng đối với người hưởng lương, tối đa 
bằng 6% mức lương cơ sở đối với người hưởng sinh hoạt phí và do ngân sách nhà 
nước đóng; 

g) Mức đóng hàng tháng của đối tượng quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, 
i, k, l và m khoản 3 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do 
ngân sách nhà nước đóng; 

h) Mức đóng hàng tháng của đối tượng quy định tại điểm n khoản 3 Điều 12 
của Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp 
học bổng đóng; 

i) Mức đóng hàng tháng của đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 của Luật 
này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng và được ngân sách nhà 
nước hỗ trợ một phần mức đóng; 

k) Mức đóng hàng tháng của đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này 
tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do đối tượng đóng theo hộ gia đình. 

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm 
y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối 
tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định 
tại Điều 12 của Luật này. 

Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này có 
thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng 
lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao 
động có mức tiền lương cao nhất. 

Trường hợp đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này đồng 
thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 
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của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau: do tổ chức bảo hiểm xã hội 
đóng, do ngân sách nhà nước đóng, do đối tượng và Ủy ban nhân dân cấp xã đóng. 

3. Tất cả thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định tại khoản 5 Điều 12 của 
Luật này phải tham gia bảo hiểm y tế. Mức đóng được giảm dần từ thành viên thứ 
hai trở đi, cụ thể như sau: 

a) Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở; 
b) Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng 

của người thứ nhất; 
c) Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. 
4. Chính phủ quy định cụ thể mức đóng, mức hỗ trợ quy định tại Điều này”. 
8. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 14 như sau: 
“4. Đối với các đối tượng khác thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là mức lương 

cơ sở.  
5. Mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng bảo hiểm y tế là 20 lần mức 

lương cơ sở.” 
9. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau: 
“Điều 15. Phương thức đóng bảo hiểm y tế 
1. Hàng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động 

và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một 
lúc vào quỹ bảo hiểm y tế. 

2. Đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp không trả lương theo tháng thì định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng một lần, 
người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và trích tiền đóng 
bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo 
hiểm y tế. 

3. Hàng tháng, tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại 
các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 13 của Luật này vào quỹ bảo hiểm y tế.  

4. Hàng quý, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp học bổng đóng bảo hiểm y tế theo 
quy định tại điểm h khoản 1 Điều 13 của Luật này vào quỹ bảo hiểm y tế. 

5. Hàng quý, ngân sách nhà nước chuyển số tiền đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y 
tế theo quy định tại các điểm e, g và i khoản 1 Điều 13 của Luật này vào quỹ bảo 
hiểm y tế. 

6. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, đại diện hộ gia đình, tổ chức, cá 
nhân đóng đủ số tiền thuộc trách nhiệm phải đóng vào quỹ bảo hiểm y tế.” 

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 5 Điều 16 như sau: 
“3. Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau: 
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a) Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 của Luật này tham gia 
bảo hiểm y tế lần đầu, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo 
hiểm y tế; 

b) Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm 
y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; 

c) Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia 
bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục 
từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 
30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế; 

d) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 
trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì 
thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.” 

“5. Tổ chức bảo hiểm y tế ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế sau khi có ý kiến 
thống nhất của Bộ Y tế.” 

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau: 
“Điều 17. Cấp thẻ bảo hiểm y tế 
1. Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế, bao gồm: 
a) Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đối với 

người tham gia bảo hiểm y tế lần đầu; 
b) Danh sách tham gia bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 12 

của Luật này do người sử dụng lao động lập. 
Danh sách tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng theo quy định tại các 

Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 12 của Luật này do Ủy ban nhân dân cấp xã lập theo hộ 
gia đình, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, l và n khoản 3 và điểm b khoản 4 
Điều 12 của Luật này. 

Danh sách tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng do Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý theo quy định tại các điểm n 
khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này do các cơ sở giáo dục và đào tạo, 
cơ sở dạy nghề lập. 

Danh sách tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng do Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an quản lý quy định tại các điểm a khoản 1, Điểm a và điểm n khoản 3, 
điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này và danh sách của các đối tượng quy định tại 
điểm l khoản 3 Điều 12 của Luật này do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an lập.  

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại 
khoản 1 Điều này, tổ chức bảo hiểm y tế phải chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho cơ 
quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia bảo hiểm y tế. 

3. Tổ chức bảo hiểm y tế ban hành mẫu hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này sau 
khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế.” 
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12. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 18 như sau: 
“3. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại 

thẻ, tổ chức bảo hiểm y tế phải cấp lại thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong 
thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia bảo hiểm y tế vẫn được hưởng quyền lợi 
bảo hiểm y tế. 

4. Người được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế phải nộp phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức phí cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp lỗi do tổ chức bảo hiểm y 
tế hoặc cơ quan lập danh sách thì người được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế không phải 
nộp phí.” 

13. Bổ sung điểm c khoản 1 Điều 20 như sau: 
“c) Cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế.” 
14. Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 21; sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 21 như sau: 
“b) Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng 

quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i Khoản 3 Điều 12 của Luật này trong trường 
hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật. 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành danh 
mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật 
y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.” 

15. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau: 
“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế  
1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại 

các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí 
khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau: 

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các 
điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a 
khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành 
cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí 
này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm; 

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần 
khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa 
bệnh tại tuyến xã; 

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia 
bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám 
bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến; 
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d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a 
khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này; 

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác. 
2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì 

được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất. 
3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không 

đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại 
khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này: 

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú; 
b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có 

hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 
tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước; 

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 
Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám 
bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc 
bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y 
tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa 
bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm 
y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh 
sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được 
quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện 
tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương và có 
mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

6. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội 
trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y 
tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.  

7. Chính phủ quy định cụ thể mức hưởng đối với việc khám bệnh, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế tại các địa bàn giáp ranh; các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo 
yêu cầu và các trường hợp khác không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.” 

16. Bãi bỏ khoản 10 và khoản 12 Điều 23; sửa đổi, bổ sung khoản 7 và khoản 9 
Điều 23 như sau: 

“7. Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 
6 tuổi.” 

“9. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa.” 
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17. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau: 
“Điều 24. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế  
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là cơ sở y tế theo quy định của 

Luật khám bệnh, chữa bệnh có ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức 
bảo hiểm y tế.” 

18. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 và khoản 4 Điều 25 như sau: 
“a) Đối tượng phục vụ và yêu cầu về phạm vi cung ứng dịch vụ; dự kiến số 

lượng thẻ và cơ cấu nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.” 

“4. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định mẫu hợp đồng khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.” 

19. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 30 như sau: 
 “a) Thanh toán theo định suất là thanh toán theo mức phí được xác định trước 

theo phạm vi dịch vụ cho một đầu thẻ đăng ký tại cơ sở cung ứng dịch vụ y tế 
trong một khoảng thời gian nhất định;”  

20. Sửa đổi, bổ sung khoản 2; bổ sung khoản 5 Điều 31 như sau: 
“2. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm 

y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh trong các 
trường hợp sau đây: 

a) Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế; 

b) Khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định tại Điều 28 của Luật này; 
c) Trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.”  
 “5. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện 
cùng hạng trên toàn quốc.” 

21. Sửa đổi, bổ sung Điều 32 như sau: 
“Điều 32. Tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế 
1. Việc tạm ứng kinh phí của tổ chức bảo hiểm y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện hàng quý như sau: 
a) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán 

quý trước của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức bảo hiểm y tế tạm ứng một lần 
bằng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo báo cáo quyết toán 
quý trước của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lần đầu ký hợp đồng khám bệnh, chữa 
bệnh bảo hiểm y tế có đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, được 
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tạm ứng 80% nguồn kinh phí được sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo 
thông báo đầu kỳ của tổ chức bảo hiểm y tế; trường hợp không có đăng ký khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, căn cứ số chi khám bệnh, chữa bệnh sau 
một tháng thực hiện hợp đồng, tổ chức bảo hiểm y tế dự kiến và tạm ứng 80% kinh 
phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong quý; 

c) Trường hợp kinh phí tạm ứng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo 
hiểm y tế trên địa bàn tỉnh vượt quá số kinh phí được sử dụng trong quý, tổ chức 
bảo hiểm y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo với Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam để bổ sung kinh phí.  

2. Việc thanh toán, quyết toán giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tổ chức 
bảo hiểm y tế được thực hiện như sau:  

a) Trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi tháng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo 
hiểm y tế có trách nhiệm gửi bản tổng hợp đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh bảo hiểm y tế của tháng trước cho tổ chức bảo hiểm y tế; trong thời hạn 
15 ngày đầu mỗi quý, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm 
gửi báo cáo quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của quý trước 
cho tổ chức bảo hiểm y tế; 

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán quý trước 
của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức bảo hiểm y tế có trách nhiệm thông báo 
kết quả giám định và số quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 
bao gồm chi phí khám bệnh, chữa bệnh thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức 
hưởng bảo hiểm y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

c) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thông báo số quyết toán chi phí khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tổ chức bảo hiểm y tế phải hoàn thành việc thanh 
toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

d) Việc thẩm định quyết toán năm đối với quỹ bảo hiểm y tế và thanh toán số 
kinh phí chưa sử dụng hết (nếu có) đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương phải được thực hiện trước ngày 01 tháng 10 năm sau. 

3. Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của 
người tham gia bảo hiểm y tế khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 2 
Điều 31 của Luật này, tổ chức bảo hiểm y tế phải thanh toán chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh trực tiếp cho các đối tượng này.” 

22. Sửa đổi, bổ sung khoản 1; bổ sung khoản 3 Điều 34 như sau: 
“1. Quỹ bảo hiểm y tế được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh 

bạch và có sự phân cấp quản lý trong hệ thống tổ chức bảo hiểm y tế. 
Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của Luật bảo hiểm 

xã hội chịu trách nhiệm quản lý quỹ bảo hiểm y tế và tư vấn chính sách bảo hiểm 
y tế.” 

“3. Hàng năm, Chính phủ báo cáo trước Quốc hội về quản lý và sử dụng quỹ 
bảo hiểm y tế.” 
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23. Sửa đổi, bổ sung Điều 35 như sau: 
“Điều 35. Phân bổ và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế 
1. Quỹ bảo hiểm y tế được phân bổ và sử dụng như sau: 
a) 90% số tiền đóng bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh; 
b) 10% số tiền đóng bảo hiểm y tế dành cho quỹ dự phòng, chi phí quản lý quỹ 

bảo hiểm y tế, trong đó dành tối thiểu 5% số tiền đóng bảo hiểm y tế cho quỹ dự phòng.  
2. Số tiền tạm thời nhàn rỗi của quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng để đầu tư theo 

các hình thức quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã 
hội Việt Nam quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hình thức và cơ 
cấu đầu tư của quỹ bảo hiểm y tế trên cơ sở đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

3. Trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số thu bảo hiểm y tế 
dành cho khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn số chi khám bệnh, chữa bệnh trong năm, 
sau khi được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định quyết toán thì phần kinh phí 
chưa sử dụng hết được phân bổ theo lộ trình như sau: 

a) Từ ngày Luật này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì 80% 
chuyển về quỹ dự phòng, 20% chuyển về địa phương để sử dụng theo thứ tự ưu 
tiên sau đây:  

Hỗ trợ quỹ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ mức đóng bảo 
hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của 
địa phương; mua trang thiết bị y tế phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ y tế; 
mua phương tiện vận chuyển người bệnh ở tuyến huyện. 

Trong thời hạn 1 tháng, kể từ ngày Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định quyết 
toán, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải chuyển 20% phần kinh phí chưa sử dụng hết 
về cho địa phương. 

Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định quyết 
toán, phần kinh phí chưa sử dụng hết được chuyển về quỹ dự phòng; 

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch 
toán toàn bộ vào quỹ dự phòng để điều tiết chung.  

4. Trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số thu bảo hiểm y tế 
dành cho khám bệnh, chữa bệnh nhỏ hơn số chi khám bệnh, chữa bệnh trong năm, 
sau khi thẩm định quyết toán, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm bổ sung 
toàn bộ phần kinh phí chênh lệch này từ nguồn quỹ dự phòng. 

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.” 
24. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 36 như sau: 
“2. Được đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tại đại lý bảo hiểm y tế trong 

phạm vi cả nước; được lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban 
đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này.” 
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25. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 10 Điều 41 như sau: 
“2. Tổ chức để đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này đóng bảo 

hiểm y tế theo hộ gia đình thuận lợi tại đại lý bảo hiểm y tế. Hướng dẫn hồ sơ, thủ 
tục, nơi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế và tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, 
bảo đảm nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm y tế. 
Rà soát, tổng hợp, xác nhận danh sách tham gia bảo hiểm y tế để tránh cấp trùng 
thẻ bảo hiểm y tế của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này, trừ các đối 
tượng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý.” 

“10. Lưu trữ hồ sơ, số liệu về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; xác 
định thời gian tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia 
bảo hiểm y tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm y tế, xây 
dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm y tế.” 

26. Sửa đổi, bổ sung khoản 2; bổ sung khoản 7 và khoản 8 Điều 43 như sau: 
“2. Cung cấp hồ sơ bệnh án, tài liệu liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh và 

thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế theo 
yêu cầu của tổ chức bảo hiểm y tế và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đối với hồ 
sơ đề nghị thanh toán trực tiếp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được yêu cầu của tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có 
trách nhiệm cung cấp hồ sơ bệnh án, tài liệu liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh 
của người tham gia bảo hiểm y tế.” 

“7. Lập bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của bảng kê này. 

8. Cung cấp bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm 
y tế khi có yêu cầu.” 

27. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 45 như sau: 
“3. Tham gia giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế, đôn đốc người 

sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và tham gia giải quyết 
các trường hợp trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm y tế.” 

28. Sửa đổi, bổ sung Điều 49 như sau: 
“Điều 49. Xử lý vi phạm 
1. Người có hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp 

luật có liên quan đến bảo hiểm y tế 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 bồi thường theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy định 
khác của pháp luật có liên quan đến bảo hiểm y tế thì bị xử phạt vi phạm hành 
chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
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3. Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế 
mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý 
như sau: 

a) Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất 
liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo 
yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà 
nước có trách nhiệm trích tiền từ tài Khoản tiền gửi của cơ quan, tổ chức, người sử 
dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế để nộp số tiền chưa đóng, chậm 
đóng và lãi của số tiền này vào tài Khoản của quỹ bảo hiểm y tế; 

b) Phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, 
mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ 
bảo hiểm y tế.” 

Điều 2. 
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
2. Chính phủ quy định chi tiết những 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 13 tháng 6 năm 2014./. 
 

 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
 

Nguyễn Sinh Hùng 
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 04/2014/L-CTN 

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

 
Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2014 

  
LỆNH 

Về việc công bố Luật 
 

CHỦ TỊCH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; 

Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội; 
Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 
 

NAY CÔNG BỐ 
 

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 
Việt Nam 

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 
thứ 7 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2014./. 
  

  CHỦ TỊCH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Trương Tấn Sang 

 



 
 CÔNG BÁO/Số 677 + 678/Ngày 15-7-2014 19 
 

 

 
QUỐC HỘI 

 
Luật số: 47/2014/QH13 

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

 
 

LUẬT 
NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ  

CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 
 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người 

nước ngoài tại Việt Nam. 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ 

của người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam; quyền 
và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân trong hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 
tại Việt Nam.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Luật này áp dụng đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư 

trú tại Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân 
Việt Nam và nước ngoài có liên quan.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Người nước ngoài là người mang giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài và 

người không quốc tịch nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. 
2. Giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài hoặc Liên hợp quốc cấp, gồm hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá 
trị thay hộ chiếu (sau đây gọi chung là hộ chiếu).  

3. Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của 
một nước cấp cho người không quốc tịch đang cư trú tại nước đó và được cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận. 

4. Nhập cảnh là việc người nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu 
của Việt Nam. 
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5. Quá cảnh là việc người nước ngoài đi qua hoặc lưu lại khu vực quá cảnh tại 
cửa khẩu quốc tế của Việt Nam để đi nước thứ ba. 

6. Xuất cảnh là việc người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu 
của Việt Nam. 

7. Tạm hoãn xuất cảnh là việc người có thẩm quyền của Việt Nam quyết định 
tạm dừng xuất cảnh có thời hạn đối với người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam. 

8. Buộc xuất cảnh là việc người có thẩm quyền của Việt Nam quyết định người 
nước ngoài phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam. 

9. Cư trú là việc người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam. 
10. Cửa khẩu là nơi người nước ngoài được phép nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh. 
11. Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho 

phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. 
12. Chứng nhận tạm trú là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác định 

thời hạn người nước ngoài được phép tạm trú tại Việt Nam. 
13. Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan 

có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có 
thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.  

14. Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho 
người nước ngoài được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay 
thị thực.  

15. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh là cơ quan chuyên trách thuộc Bộ Công an 
làm nhiệm vụ quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 
tại Việt Nam.  

16. Đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh là đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ 
kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh của người nước ngoài tại cửa khẩu. 

17. Cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài gồm cơ 
quan đại diện hoặc cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài được ủy quyền thực 
hiện chức năng lãnh sự. 

Điều 4. Nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú   
1. Tuân thủ quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật Việt Nam 

có liên quan hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
2. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an 

ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng trong quan hệ quốc tế. 
3. Bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho người nước ngoài; chặt chẽ, 

thống nhất trong quản lý hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 
người nước ngoài tại Việt Nam. 

4. Người nước ngoài có nhiều hộ chiếu chỉ được sử dụng một hộ chiếu để nhập 
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.   
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Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm 
1. Cản trở người nước ngoài và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực 

hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất 
cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

2. Đặt ra thủ tục, giấy tờ, các Khoản thu trái với quy định của Luật này và các 
quy định khác của pháp luật có liên quan; sách nhiễu, gây phiền hà trong việc làm 
thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

3. Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú trái phép tại Việt Nam; làm giả, sử 
dụng giấy tờ giả để nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.  

4. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 
cư trú tại Việt Nam. 

5. Lợi dụng việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam để chống 
lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm hại quyền và lợi ích hợp 
pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

6. Mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, tẩy, xóa, sửa chữa nội dung giấy tờ 
có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú để người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, 
quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.  

Điều 6. Thu hồi, hủy bỏ giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú do 
cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

Người nước ngoài có hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 5; 
khoản 3 Điều 21; điểm b khoản 2 Điều 44 của Luật này thì bị thu hồi, hủy bỏ giấy 
tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam. 

 
Chương II 

THỊ THỰC 
 

Điều 7. Giá trị sử dụng và hình thức của thị thực 
1. Thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần và không được chuyển đổi mục đích. 
2. Thị thực được cấp riêng cho từng người, trừ trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi 

được cấp chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.  
3. Thị thực được cấp vào hộ chiếu hoặc cấp rời.  
Điều 8. Ký hiệu thị thực  
1. NG1 - Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ 
tướng Chính phủ. 

2. NG2 - Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Thường trực Ban Bí thư 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, 
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Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Tổng Kiểm toán nhà nước; thành viên đoàn khách mời cùng cấp của Bộ trưởng và 
tương đương, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

3. NG3 - Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ 
quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên 
chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ. 

4. NG4 - Cấp cho người vào làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan 
lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ 
chức liên chính phủ; người vào thăm thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ 
quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại 
diện tổ chức liên chính phủ. 

5. LV1 - Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. 

6. LV2 - Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 

7. ĐT - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài 
hành nghề tại Việt Nam.   

8. DN - Cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam. 
9. NN1 - Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, 

tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. 
10. NN2 - Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương 

nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn 
khác của nước ngoài tại Việt Nam. 

11. NN3 - Cấp cho người vào làm việc với tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, 
văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ 
chức kinh tế, văn hóa và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam. 

12. DH - Cấp cho người vào thực tập, học tập. 
13. HN - Cấp cho người vào dự hội nghị, hội thảo. 
14. PV1 - Cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam. 
15. PV2 - Cấp cho phóng viên, báo chí vào hoạt động ngắn hạn tại Việt Nam. 
16. LĐ - Cấp cho người vào lao động. 
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17. DL - Cấp cho người vào du lịch. 
18. TT - Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người 

nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ 
hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam. 

19. VR - Cấp cho người vào thăm người thân hoặc với mục đích khác. 
20. SQ - Cấp cho các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 17 của Luật này. 
Điều 9. Thời hạn thị thực 
1. Thị thực ký hiệu SQ có thời hạn không quá 30 ngày. 
2. Thị thực ký hiệu HN, DL có thời hạn không quá 03 tháng. 
3. Thị thực ký hiệu VR có thời hạn không quá 06 tháng. 
4. Thị thực ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, DN, NN1, NN2, NN3, 

DH, PV1, PV2 và TT có thời hạn không quá 12 tháng.  
5. Thị thực ký hiệu LĐ có thời hạn không quá 02 năm. 
6. Thị thực ký hiệu ĐT có thời hạn không quá 05 năm. 
7. Thị thực hết hạn, được xem xét cấp thị thực mới.  
8. Thời hạn thị thực ngắn hơn thời hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại 

quốc tế ít nhất 30 ngày. 
Điều 10. Điều kiện cấp thị thực 
1. Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. 
2. Có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh, trừ trường hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này. 
3. Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều  21 của 

Luật này. 
4. Các trường hợp sau đây đề nghị cấp thị thực phải có giấy tờ chứng minh 

mục đích nhập cảnh: 
a) Người nước ngoài vào đầu tư phải có giấy tờ chứng minh việc đầu tư tại 

Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư; 
b) Người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam phải có giấy phép hành 

nghề theo quy định của Luật luật sư; 
c) Người nước ngoài vào lao động phải có giấy phép lao động theo quy định 

của Bộ luật lao động; 
d) Người nước ngoài vào học tập phải có văn bản tiếp nhận của nhà trường 

hoặc cơ sở giáo dục của Việt Nam. 
Điều 11. Các trường hợp được cấp thị thực rời 
1. Hộ chiếu đã hết trang cấp thị thực. 
2. Hộ chiếu của nước chưa có quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 
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3. Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. 
4. Vì lý do ngoại giao, quốc phòng, an ninh.   
Điều 12. Các trường hợp được miễn thị thực 
1. Theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
2. Sử dụng thẻ thường trú, thẻ tạm trú theo quy định của Luật này.  
3. Vào khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.  
4. Theo quy định tại Điều 13 của Luật này. 
5. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi 

lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và người nước ngoài là 
vợ, chồng, con của họ; người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam 
được miễn thị thực theo quy định của Chính phủ. 

Điều 13. Đơn phương miễn thị thực 
1. Quyết định đơn phương miễn thị thực cho công dân của một nước phải có 

đủ các điều kiện sau đây: 
a) Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam; 
b) Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam 

trong từng thời kỳ; 
c) Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội 

của Việt Nam. 
2. Quyết định đơn phương miễn thị thực có thời hạn không quá 05 năm và 

được xem xét gia hạn. Quyết định đơn phương miễn thị thực bị hủy bỏ nếu không 
đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Căn cứ quy định của Điều này, Chính phủ quyết định đơn phương miễn thị 
thực có thời hạn đối với từng nước.   

Điều 14. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài  
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Luật này, bao gồm: 
a) Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch 

nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ;  
b) Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ 

tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; Bộ trưởng và 
tương đương; Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

c) Các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 
cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung 
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ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

d) Tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 

đ) Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

e) Doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam; 
g) Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế 

thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam; 
h) Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài; văn phòng đại 

diện tổ chức kinh tế, văn hóa và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam; 
i) Tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam; 
k) Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước, người nước ngoài có thẻ thường 

trú hoặc thẻ tạm trú.  
2. Cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài phải phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định hoặc giấy phép hoạt động được cấp. 
Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước, người nước ngoài có thẻ thường trú 
hoặc thẻ tạm trú được mời, bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam thăm và phải 
có giấy tờ chứng minh quan hệ với người được mời, bảo lãnh.  

Điều 15. Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại cơ quan 
có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao 

1. Người nước ngoài thuộc diện quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của 
Luật này thông qua cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh gửi văn bản đề nghị cấp thị 
thực tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.  

2. Cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều 8 của Luật này thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền 
của Bộ Ngoại giao để chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở 
nước ngoài cấp thị thực, nếu thuộc diện phải có thị thực, đồng thời thông báo cho 
cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. 

3. Cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài quy định tại khoản 3 và 
khoản 4 Điều 8 của Luật này trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp thị thực tại cơ quan 
có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao. Cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao 
thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Sau 02 ngày làm 
việc, nếu cơ quan quản lý xuất nhập cảnh không có ý kiến thì cơ quan có thẩm 
quyền của Bộ Ngoại giao trả lời cho cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh và thông báo 
cho cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực, 
nếu thuộc diện phải có thị thực. 
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4. Trường hợp đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế thì cần nêu rõ cửa 
khẩu, thời gian nhập cảnh và lý do đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu. 

5. Sau khi nhận được văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại 
giao, cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam thông báo 
cho người nước ngoài để làm thủ tục nhận thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp 
thị thực của Việt Nam ở nước ngoài. 

6. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài tại cơ quan có 
thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài phải thanh toán với cơ quan 
có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao Khoản cước phí để thực hiện việc thông báo cấp 
thị thực. 

Điều 16. Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại cơ quan 
quản lý xuất nhập cảnh  

1. Người nước ngoài không thuộc diện quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 
của Luật này phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh làm thủ tục 
tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước 
ngoài trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. 

2. Trước khi làm thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, 
tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của 
pháp luật Việt Nam, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ 
chức kinh tế, văn hóa và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam 
phải gửi văn bản thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh kèm theo hồ sơ, 
bao gồm: 

a) Bản sao có chứng thực giấy phép hoặc quyết định của cơ quan có thẩm 
quyền về việc thành lập tổ chức; 

b) Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức. 
Việc thông báo chỉ thực hiện một lần, khi có sự thay đổi nội dung trong hồ sơ 

phải thông báo bổ sung.  
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp 

thị thực, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời cơ quan, tổ 
chức, cá nhân mời, bảo lãnh và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực 
của Việt Nam ở nước ngoài. 

4. Sau khi nhận được văn bản trả lời của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ 
quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam thông báo 
cho người nước ngoài để làm thủ tục nhận thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp 
thị thực của Việt Nam ở nước ngoài. 

5. Trường hợp đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế, cơ quan quản lý xuất 
nhập cảnh xem xét, giải quyết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 18 
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của Luật này; trong thời hạn 12 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với các 
trường hợp quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật này. 

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài tại cơ 
quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài phải thanh toán với 
cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khoản cước phí để thực hiện việc thông báo cấp 
thị thực. 

Điều 17. Cấp thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở 
nước ngoài 

1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chỉ đạo của cơ quan 
có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao và hộ chiếu, tờ khai đề nghị cấp thị thực có dán 
ảnh đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật này, cơ quan có 
thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực. 

2. Trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này, sau khi nhận được 
thông báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh, người nước ngoài thuộc 
diện phải có thị thực nộp hộ chiếu, tờ khai đề nghị cấp thị thực và ảnh tại cơ quan 
có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài. Trẻ em dưới 14 tuổi 
được cấp chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ không phải làm 
đơn xin cấp thị thực trong trường hợp có chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc 
người giám hộ. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan 
quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao, cơ quan 
có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện việc cấp thị thực. 

3. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước 
ngoài cấp thị thực có giá trị không quá 30 ngày cho người nước ngoài có nhu cầu 
nhập cảnh Việt Nam khảo sát thị trường, du lịch, thăm người thân, chữa bệnh 
thuộc các trường hợp sau đây: 

a) Người có quan hệ công tác với cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực Việt 
Nam ở nước ngoài và vợ, chồng, con của họ hoặc người có văn bản đề nghị của cơ 
quan có thẩm quyền Bộ Ngoại giao nước sở tại; 

b) Người có công hàm bảo lãnh của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh 
sự các nước đặt tại nước sở tại. 

4. Sau khi cấp thị thực đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, 
người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài 
phải thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và chịu trách nhiệm về việc 
cấp thị thực. 

Điều 18. Cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế  
1. Ngoài nước ngoài được cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế trong các trường 

hợp sau đây: 
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a) Xuất phát từ nước không có cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam; 
b) Trước khi đến Việt Nam phải đi qua nhiều nước; 
c) Vào Việt Nam tham quan, du lịch theo chương trình do doanh nghiệp lữ 

hành quốc tế tại Việt Nam tổ chức; 
d) Thuyền viên nước ngoài đang ở trên tàu neo đậu tại cảng biển Việt Nam có 

nhu cầu xuất cảnh qua cửa khẩu khác;   
đ) Vào để dự tang lễ thân nhân hoặc thăm người thân đang ốm nặng; 
e) Vào Việt Nam tham gia xử lý sự cố khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống 

thiên tai, dịch bệnh hoặc vì lý do đặc biệt khác theo đề nghị của cơ quan có thẩm 
quyền của Việt Nam. 

2. Người nước ngoài được cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế nộp hộ chiếu hoặc 
giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, khai tờ khai đề nghị cấp thị thực có dán ảnh tại đơn 
vị kiểm soát xuất nhập cảnh. Trẻ em dưới 14 tuổi được khai chung với tờ khai đề 
nghị cấp thị thực của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ trong trường hợp có chung 
hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ. 

3. Đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh kiểm tra, đối chiếu với thông báo của cơ 
quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện việc cấp thị thực. 

Điều 19. Cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm 
quyền của Bộ Ngoại giao 

1. Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có nhu cầu cấp thị thực mới 
phải đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục tại cơ quan 
quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh quy định tại khoản 1 Điều này trực 
tiếp gửi văn bản đề nghị cấp thị thực kèm theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi 
lại quốc tế của người nước ngoài tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan 
có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý 
xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét cấp thị thực.  

 
Chương III 

NHẬP CẢNH 
 

Điều 20. Điều kiện nhập cảnh 
Người nước ngoài được nhập cảnh khi có đủ các điều kiện sau đây: 
1. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và thị thực.  
Người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì hộ chiếu 

phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng và phải cách thời Điểm xuất cảnh Việt Nam 
lần trước ít nhất 30 ngày; 

2. Không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật này. 
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Điều 21. Các trường hợp chưa cho nhập cảnh  
1.  Không đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật này. 
2. Trẻ em dưới 14 tuổi không có cha, mẹ, người giám hộ hoặc người được ủy 

quyền đi cùng.  
3. Giả mạo giấy tờ, khai sai sự thật để được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, 

xuất cảnh, cư trú. 
4. Người bị mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm 

cho sức khỏe cộng đồng. 
5. Bị trục xuất khỏi Việt Nam chưa quá 03 năm kể từ ngày quyết định trục xuất 

có hiệu lực. 
6. Bị buộc xuất cảnh khỏi Việt Nam chưa quá 06 tháng kể từ ngày quyết định 

buộc xuất cảnh có hiệu lực. 
7. Vì lý do phòng, chống dịch bệnh. 
8. Vì lý do thiên tai. 
9. Vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 
Điều 22. Thẩm quyền quyết định chưa cho nhập cảnh 
1. Người đứng đầu đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh quyết định chưa cho nhập 

cảnh đối với trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 21 của Luật này. 
2. Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định chưa cho nhập cảnh đối với trường hợp quy 

định tại khoản 7 Điều 21 của Luật này. 
3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định chưa cho 

nhập cảnh đối với trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 21 của Luật này. 
4. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định chưa cho 

nhập cảnh đối với trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 21 của Luật này.  
5. Người có thẩm quyền ra quyết định chưa cho nhập cảnh có thẩm quyền giải 

tỏa chưa cho nhập cảnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 
 

Chương IV 
QUÁ CẢNH 

 
Điều 23. Điều kiện quá cảnh 
Người nước ngoài được quá cảnh khi có đủ các điều kiện sau đây: 
1. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.  
2. Vé phương tiện phù hợp với hành trình đi nước thứ ba. 
3. Thị thực của nước thứ ba, trừ trường hợp được miễn thị thực. 
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Điều 24. Khu vực quá cảnh 
1. Khu vực quá cảnh là khu vực thuộc cửa khẩu quốc tế, nơi người nước ngoài 

được lưu lại để đi nước thứ ba.  
2. Khu vực quá cảnh do cơ quan có thẩm quyền quản lý cửa khẩu quốc tế 

quyết định.  
Điều 25. Quá cảnh đường hàng không 
1. Người nước ngoài quá cảnh đường hàng không được miễn thị thực và phải ở 

trong khu vực quá cảnh tại sân bay quốc tế trong thời gian chờ chuyến bay.  
2. Trong thời gian quá cảnh, người nước ngoài có nhu cầu vào Việt Nam tham 

quan, du lịch theo chương trình do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam tổ 
chức thì được xét cấp thị thực phù hợp với thời gian quá cảnh. 

Điều 26. Quá cảnh đường biển 
Người nước ngoài quá cảnh đường biển được miễn thị thực và phải ở khu vực 

quá cảnh tại cửa khẩu cảng biển trong thời gian tàu, thuyền neo đậu; trường hợp có 
nhu cầu vào nội địa tham quan, du lịch theo chương trình do doanh nghiệp lữ hành 
quốc tế tại Việt Nam tổ chức thì được xét cấp thị thực phù hợp với thời gian quá 
cảnh; trường hợp có nhu cầu xuất cảnh qua cửa khẩu khác thì được xét cấp thị thực 
ký hiệu VR. 
 

Chương V 
XUẤT CẢNH 

 
Điều 27. Điều kiện xuất cảnh 
Người nước ngoài được xuất cảnh khi có đủ các điều kiện sau đây: 
1. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.  
2. Chứng nhận tạm trú hoặc thẻ tạm trú, thẻ thường trú còn giá trị. 
3. Không thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Điều 28 của 

Luật này. 
Điều 28. Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh và thời hạn tạm hoãn 

xuất cảnh 
1. Người nước ngoài có thể bị tạm hoãn xuất cảnh nếu thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: 
a) Đang là bị can, bị cáo, người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc 

đang là bị đơn, người bị kiện, người có nghĩa vụ liên quan trong vụ việc dân sự, 
kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, hôn nhân và gia đình;  

b) Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của 
Hội đồng xử lý cạnh tranh; 
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c) Chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; 
d) Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 
đ) Vì lý do quốc phòng, an ninh. 
2. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người 

đang chấp hành hình phạt tù bị dẫn giải ra nước ngoài để cung cấp chứng cứ theo 
quy định tại Điều 25 của Luật tương trợ tư pháp. 

3. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh không quá 03 năm và có thể gia hạn.   
Điều 29. Thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn 

xuất cảnh, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh 
1. Thủ trưởng cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện kiểm sát, Chánh án Tòa án, 

Thủ trưởng cơ quan thi hành án, Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường 
hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 28 của Luật này. 

2. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 
trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 của Luật này. 

3. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nước 
ngoài quy định tại điểm d khoản 1 Điều 28 của Luật này trong trường hợp sau đây: 

a) Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ 
quan Công an; 

b) Theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.     

4. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tạm hoãn xuất 
cảnh đối với các trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 của Luật này.  

5. Người có thẩm quyền ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh thì có thẩm quyền 
gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về quyết định của mình.  

Người ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh có trách nhiệm ra quyết định giải tỏa 
tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi điều kiện tạm hoãn không còn.  

6. Quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, giải tỏa tạm 
hoãn xuất cảnh được gửi ngay cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và công bố cho 
người bị tạm hoãn xuất cảnh để thực hiện. 

7. Sau khi nhận được quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất 
cảnh, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm 
tổ chức thực hiện. 

Điều 30. Buộc xuất cảnh 
1. Người nước ngoài có thể bị buộc xuất cảnh trong trường hợp sau đây: 
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a) Hết thời hạn tạm trú nhưng không xuất cảnh; 
b) Vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 
2. Thẩm quyền quyết định buộc xuất cảnh như sau: 
a) Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh quyết định buộc xuất cảnh đối với trường 

hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; 
b) Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định buộc xuất 

cảnh đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 
 

Chương VI 
CƯ TRÚ 

 
Mục 1 

TẠM TRÚ 
 

Điều 31. Chứng nhận tạm trú  
1. Đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh cấp chứng nhận tạm trú cho người nước 

ngoài nhập cảnh bằng hình thức đóng dấu vào hộ chiếu hoặc đóng dấu vào thị thực 
rời với thời hạn như sau:   

a) Thời hạn tạm trú cấp bằng thời hạn thị thực; trường hợp thị thực còn thời 
hạn không quá 15 ngày thì cấp tạm trú 15 ngày; trường hợp thị thực có ký hiệu 
ĐT, LĐ thì cấp tạm trú không quá 12 tháng và được xem xét cấp thẻ tạm trú; 

b) Đối với người được miễn thị thực theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên thì thời hạn tạm trú cấp theo quy định của điều ước quốc tế; nếu điều 
ước quốc tế không quy định thời hạn tạm trú thì cấp tạm trú 30 ngày; 

c) Đối với người được miễn thị thực vào khu kinh tế cửa khẩu thì cấp tạm trú 
15 ngày; vào đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thì cấp tạm trú 30 ngày; 

d) Đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực thì 
cấp tạm trú 15 ngày; 

đ) Đối với người nước ngoài có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú còn giá trị sử 
dụng thì không cấp tạm trú. 

2. Người nước ngoài được tạm trú tại Việt Nam trong thời hạn chứng nhận tạm 
trú được cấp.  

3. Thời hạn tạm trú có thể bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hủy bỏ hoặc rút 
ngắn trong trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam. 

Điều 32. Cơ sở lưu trú 
Cơ sở lưu trú là nơi tạm trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, bao 

gồm các cơ sở lưu trú du lịch, nhà khách, khu nhà ở cho người nước ngoài làm 
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việc, lao động, học tập, thực tập, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà riêng hoặc cơ 
sở lưu trú khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 33. Khai báo tạm trú 
1. Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản 

lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với Công an xã, 
phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú.  

2. Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú có trách 
nhiệm ghi đầy đủ nội dung mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài và 
chuyển đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu 
trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 
giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú.  

3. Cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn phải nối mạng Internet hoặc mạng máy 
tính với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương để truyền thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài. Cơ sở lưu trú 
khác có mạng Internet có thể gửi trực tiếp thông tin khai báo tạm trú của người 
nước ngoài theo hộp thư điện tử công khai của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh 
Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

4. Người nước ngoài thay đổi nơi tạm trú hoặc tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong 
thẻ thường trú thì phải khai báo tạm trú theo quy định tại khoản 1 Điều này.  

Điều 34. Tạm trú tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu, 
khu kinh tế ven biển, khu vực biên giới và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt   

1. Người nước ngoài được tạm trú ở cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp, khu chế 
xuất, khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế ven biển và thực hiện việc khai báo tạm trú 
theo quy định tại Điều 33 của Luật này.  

2. Người nước ngoài không được tạm trú tại khu vực cấm, khu vực tạm dừng 
các hoạt động trong khu vực biên giới đất liền; vùng cấm, khu vực hạn chế hoạt 
động trong khu vực biên giới biển. Trường hợp tạm trú tại cơ sở lưu trú trong khu 
vực biên giới hoặc thị trấn, thị xã, thành phố, khu du lịch, dịch vụ, đơn vị hành 
chính - kinh tế đặc biệt, khu kinh tế khác có liên quan đến khu vực biên giới thì 
khai báo tạm trú theo quy định tại Điều 33 của Luật này. Cơ quan tiếp nhận khai 
báo tạm trú của người nước ngoài có trách nhiệm thông báo cho đồn biên phòng 
nơi có cơ sở lưu trú. 

Điều 35. Gia hạn tạm trú  
1. Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có nhu cầu gia hạn tạm trú 

phải đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh làm thủ tục tại cơ quan quản 
lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh quy định tại khoản 1 Điều này trực 
tiếp gửi văn bản đề nghị gia hạn tạm trú kèm theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị 
đi lại quốc tế của người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao 
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đối với các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật này, tại 
cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 
của Luật này. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý 
xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét gia hạn 
tạm trú.  

Điều 36. Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú 
1. Người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh 

sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên Chính phủ 
tại Việt Nam và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm 
kỳ được cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3. 

2. Người nước ngoài được cấp thị thực có ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, 
DH, PV1, LĐ, TT được xét cấp thẻ tạm trú có ký hiệu tương tự ký hiệu thị thực. 

Điều 37. Thủ tục cấp thẻ tạm trú 
1. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú bao gồm: 
a) Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh; 
b) Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh; 
c) Hộ chiếu; 
d) Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp quy định tại Điều 36 của Luật này. 
2. Giải quyết cấp thẻ tạm trú như sau: 
a) Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy 

quyền của nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3 
tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao; 

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ 
tạm trú cho người nước ngoài thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 36 của 
Luật này tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đặt 
trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú; 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý 
xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét cấp thẻ 
tạm trú. 

Điều 38. Thời hạn thẻ tạm trú 
1. Thời hạn thẻ tạm trú được cấp có giá trị ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ 

chiếu ít nhất 30 ngày.  
2. Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, ĐT và DH có thời hạn không quá 

05 năm. 
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3. Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, TT có thời hạn không quá 03 năm.  
4. Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ và PV1 có thời hạn không quá 02 năm. 
5. Thẻ tạm trú hết hạn được xem xét cấp thẻ mới. 

 
Mục 2 

THƯỜNG TRÚ 
 

Điều 39. Các trường hợp được xét cho thường trú 
1. Người nước ngoài có công lao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam được nhà nước Việt Nam tặng huân chương hoặc danh hiệu 
vinh dự nhà nước. 

2. Người nước ngoài là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam. 
3. Người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang 

thường trú tại Việt Nam bảo lãnh. 
4. Người không quốc tịch đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ năm 2000 trở 

về trước. 
Điều 40. Điều kiện xét cho thường trú  
1. Người nước ngoài quy định tại Điều 39 của Luật này được xét cho thường 

trú nếu có chỗ ở hợp pháp và có thu nhập ổn định bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.  
2. Người nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này phải được Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý nhà nước 
về lĩnh vực chuyên môn của người đó đề nghị. 

3. Người nước ngoài quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật này đã tạm trú tại 
Việt Nam liên tục từ 03 năm trở lên.  

Điều 41. Thủ tục giải quyết cho thường trú  
1. Người nước ngoài đề nghị cho thường trú làm thủ tục tại cơ quan quản lý 

xuất nhập cảnh. Hồ sơ bao gồm: 
a) Đơn xin thường trú; 
b) Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công 

dân cấp;  
c) Công hàm của cơ quan đại diện của nước mà người đó là công dân đề nghị 

Việt Nam giải quyết cho người đó thường trú; 
d) Bản sao hộ chiếu có chứng thực;  
đ) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được xét cho thường trú quy định tại Điều 40 

của Luật này; 
e) Giấy bảo lãnh đối với người nước ngoài quy định tại khoản 3 Điều 39 của 

Luật này. 
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2. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Công an 
xem xét, quyết định cho thường trú; trường hợp xét thấy cần phải thẩm tra bổ sung 
thì có thể kéo dài thêm nhưng không quá 02 tháng. 

3. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kết 
quả giải quyết cho người xin thường trú và Công an tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương nơi người nước ngoài xin thường trú.  

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ 
quan quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi 
người nước ngoài xin thường trú thông báo người nước ngoài được giải quyết cho 
thường trú. 

5. Trong thời hạn 03 tháng kể từ khi nhận được thông báo giải quyết cho 
thường trú, người nước ngoài phải đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xin thường trú để nhận thẻ thường trú. 

Điều 42. Giải quyết cho thường trú đối với người không quốc tịch   
1. Người không quốc tịch quy định tại khoản 4 Điều 39 của Luật này nộp hồ 

sơ tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương nơi tạm trú. Hồ sơ bao gồm: 

a) Đơn xin thường trú; 
b) Giấy tờ chứng minh đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ trước năm 2000 và 

đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này. 
2. Thủ tục giải quyết cho người không quốc tịch thường trú thực hiện theo quy 

định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 41 của Luật này. 
Điều 43. Cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú 
1. Thẻ thường trú do Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp. Định 

kỳ 10 năm một lần, người nước ngoài thường trú phải đến Công an tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương nơi thường trú để cấp đổi thẻ. Hồ sơ bao gồm: 

a) Tờ khai đề nghị cấp đổi thẻ thường trú; 
b) Thẻ thường trú;  
c) Bản sao hộ chiếu có chứng thực, trừ trường hợp người không quốc tịch. 
2. Trường hợp thẻ thường trú bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong 

thẻ, người nước ngoài thường trú phải làm thủ tục cấp lại thẻ tại Công an tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú. Hồ sơ bao gồm: 

a) Tờ khai đề nghị cấp lại thẻ thường trú; 
b) Thẻ thường trú, trường hợp thẻ thường trú bị mất phải có đơn báo mất;  
c) Bản sao hộ chiếu có chứng thực, trừ trường hợp người không quốc tịch; 
d) Giấy tờ chứng minh nội dung thay đổi ghi trong thẻ thường trú.  
3. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Công an tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương nơi người nước ngoài thường trú cấp lại thẻ. 
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Chương VII 
QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI; 

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
MỜI, BẢO LÃNH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH, 

XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM 
 

Điều 44. Quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài  
1. Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam có 

các quyền sau đây:  
a) Được bảo hộ tính mạng, danh dự, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng 

theo pháp luật Việt Nam trong thời gian cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam;  

b) Người có thẻ tạm trú được bảo lãnh ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con vào 
Việt Nam thăm; được bảo lãnh vợ, chồng, con dưới 18 tuổi ở cùng trong thời hạn 
thẻ tạm trú nếu được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người đó đồng ý;  

c) Người có thẻ thường trú được bảo lãnh ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con vào 
Việt Nam thăm;  

d) Người đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam được đi lại trên lãnh thổ Việt Nam, 
được kết hợp du lịch, thăm người thân, chữa bệnh không phải xin phép; trường 
hợp vào khu vực cấm hoặc khu vực hạn chế đi lại, cư trú thực hiện theo quy định 
của pháp luật;  

đ) Thuyền viên trên các tàu, thuyền nhập cảnh Việt Nam được đi bờ trong 
phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tàu, thuyền neo đậu; trường 
hợp đi ra ngoài phạm vi trên hoặc xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam qua các cửa 
khẩu khác thì được xét cấp thị thực; 

e) Vợ, chồng, con cùng đi theo nhiệm kỳ của thành viên cơ quan đại diện 
ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, 
cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ được lao động nếu có giấy phép lao động, 
trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động; được học tập nếu có văn 
bản tiếp nhận của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục;  

g) Người đang học tập tại các trường hoặc cơ sở giáo dục theo điều ước quốc tế, 
thỏa thuận quốc tế được kết hợp lao động nếu có văn bản cho phép của nhà trường 
hoặc cơ sở giáo dục;  

h) Người không quốc tịch thường trú ở nước ngoài được nhập cảnh Việt Nam 
du lịch, thăm người thân; 

i) Người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh được Bộ 
Công an xem xét cấp giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. 
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2. Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam có các nghĩa 
vụ sau đây:  

a) Tuân thủ pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục, 
tập quán của Việt Nam;  

b) Hoạt động tại Việt Nam phải phù hợp với mục đích nhập cảnh; 
c) Khi đi lại phải mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy 

tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền 
yêu cầu;  

d) Người nước ngoài thường trú nếu xuất cảnh đến thường trú ở nước khác 
phải nộp lại thẻ thường trú cho đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu. 

Điều 45. Quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh 
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh có các quyền sau đây: 
a) Cơ quan, tổ chức được thành lập hợp pháp tại Việt Nam được mời, bảo lãnh 

người nước ngoài vào Việt Nam phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh 
vực hoạt động; 

b) Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước được mời, bảo lãnh ông, bà, 
cha, mẹ của vợ hoặc chồng; vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột là người nước ngoài 
vào Việt Nam thăm;     

c) Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước được bảo lãnh cha, mẹ, vợ, chồng, 
con là người nước ngoài xin thường trú hoặc xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh có các trách nhiệm sau đây: 
a) Làm thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú 

theo quy định của Luật này; 
b) Hướng dẫn, giải thích cho người nước ngoài chấp hành quy định của pháp 

luật và tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam;  
c) Thực hiện trách nhiệm bảo lãnh theo quy định của pháp luật và phối hợp với 

cơ quan chức năng của Việt Nam giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến 
người nước ngoài đã mời, bảo lãnh; 

d) Phối hợp với cơ quan chức năng về quản lý hoạt động của người nước ngoài 
theo đúng mục đích nhập cảnh trong thời gian tạm trú tại Việt Nam; phối hợp với 
cơ sở lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài; 

đ) Làm thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước về ngành, nghề, lĩnh vực quy 
định phải xin phép trước khi mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam 
để hoạt động trong các ngành, nghề, lĩnh vực đó; 

e) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh về việc người 
nước ngoài được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú còn thời hạn 
nhưng không còn nhu cầu bảo lãnh trong thời gian tạm trú tại Việt Nam và phối 
hợp với cơ quan chức năng yêu cầu người nước ngoài xuất cảnh. 
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Chương VIII 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VỀ  

NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ  
CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

 
Điều 46. Trách nhiệm của Chính phủ  
1. Thống nhất quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 

người nước ngoài tại Việt Nam. 
2. Quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, 
quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

Điều 47. Trách nhiệm của Bộ Công an 
1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan 

ngang bộ liên quan thực hiện quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 
cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

2. Chủ trì xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành 
theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 
cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, 
quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

4. Cấp giấy tờ cho phép nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 
Việt Nam. 

5. Kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu quốc tế theo quy 
định của pháp luật. 

6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật 
về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

7. Ban hành các loại mẫu giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người 
nước ngoài tại Việt Nam. 

8. Thống kê nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người 
nước ngoài tại Việt Nam. 

9. Thực hiện hợp tác quốc tế theo thẩm quyền, đề xuất cơ quan có thẩm quyền 
việc ký kết, gia nhập điều ước quốc tế về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 
của người nước ngoài tại Việt Nam. 

Điều 48. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao  
1. Phối hợp với Bộ Công an thực hiện hoạt động quản lý về nhập cảnh, xuất cảnh, 

quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 
2. Thực hiện cấp, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ thị thực; cấp, hủy bỏ thẻ tạm trú; 

gia hạn tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của Luật này.  
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3. Chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài 
thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 
của người nước ngoài tại Việt Nam. 

4. Đề xuất cơ quan có thẩm quyền việc ký kết, gia nhập điều ước quốc tế về 
nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

Điều 49. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng 
1. Phối hợp với Bộ Công an thực hiện hoạt động quản lý về nhập cảnh, xuất 

cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 
2. Kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu theo quy định của 

pháp luật; cấp, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ thị thực, cấp chứng nhận tạm trú theo quy 
định của Luật này.  

3. Kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 
của người nước ngoài tại Việt Nam tại cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý. 

Điều 50. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ 
Bộ, cơ quan ngang bộ không thuộc quy định tại Điều 48 và Điều 49 của Luật 

này, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ 
Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng thực hiện hoạt động quản lý nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

Điều 51. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 
1. Tổ chức thực hiện pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước 

ngoài ở địa phương. 
2. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thực hiện việc quản lý 

cư trú của người nước ngoài ở địa phương theo quy định của Luật này. 
3. Phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước 

ngoài ở địa phương. 
4. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật 

về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài ở địa phương. 
5. Ngoài quy định nêu tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, Ủy ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc nắm tình hình hoạt 
động của cơ sở lưu trú và quản lý việc cư trú, hoạt động của người nước ngoài ở 
địa phương. 

Điều 52. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
thành viên của Mặt trận 

1. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên truyền, giáo dục, vận 
động nhân dân thực hiện các quy định của Luật này. 

2. Giám sát việc thi hành pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 
của người nước ngoài tại Việt Nam đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
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Chương IX 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 
Điều 53. Điều Khoản chuyển tiếp 
Giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực còn thời hạn được tiếp tục sử dụng 
cho đến khi hết thời hạn ghi trong giấy tờ đó. 

Điều 54. Hiệu lực thi hành 
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
2. Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 

24/1999/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 
Điều 55. Quy 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 16 tháng 6 năm 2014./.                                           
 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
 

Nguyễn Sinh Hùng 
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 10/2014/L-CTN 

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

 
Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2014 

  
LỆNH 

Về việc công bố Luật 
 
 

CHỦ TỊCH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 
Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội; 
Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 
 

NAY CÔNG BỐ 
 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam 
Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 

thứ 7 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2014./. 
  

  CHỦ TỊCH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Trương Tấn Sang 

 



 
 CÔNG BÁO/Số 677 + 678/Ngày 15-7-2014 43 
  

QUỐC HỘI 
 

Luật số: 56/2014/QH13 
 

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

 
    

LUẬT  
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU  
CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM  

 
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 của Luật quốc tịch Việt Nam 

số 24/2008/QH12. 
Điều 1  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam: 
1. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:  
“Điều 13. Người có quốc tịch Việt Nam 
1. Người có quốc tịch Việt Nam bao gồm người đang có quốc tịch Việt Nam 

cho đến ngày Luật này có hiệu lực và người có quốc tịch Việt Nam theo quy định 
của Luật này. 

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam 
theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn 
quốc tịch Việt Nam. 

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có 
giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của Luật này thì 
đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc 
tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam. 

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.”  
2. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 26. 
Điều 2 
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày công bố. 
 
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, 

kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2014./. 
 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
 

Nguyễn Sinh Hùng 
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CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 65/2014/NĐ-CP 

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

 
Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014 

 
 

NGHỊ ĐỊNH  
Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung  

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 16 tháng 11 năm 2013; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số khoản của Điều 1 Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. 
Điều 2. Nguyên tắc khen thưởng  
1. Thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn 

được khen thưởng mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng cá nhân là người trực tiếp 
lao động, công tác, chiến đấu (công nhân, nông dân, chiến sĩ) và cá nhân có nhiều 
sáng tạo trong lao động, công tác. 

2. Khi xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ 
vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.  

3. Đối với nữ là cán bộ lãnh đạo, quản lý, thời gian giữ chức vụ để xét khen 
thưởng có quá trình cống hiến được giảm 03 năm so với quy định chung.  

Đối với khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, khi có 
nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ và tập 
thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng. 

4. Thời gian để đề nghị khen thưởng cho lần tiếp theo được tính từ khi có 
quyết định khen thưởng lần trước. 
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Điều 3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” 
1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành 

tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên 
tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.  

2. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu 
"Chiến sĩ thi đua toàn quốc" phải đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong 
toàn quốc. 

Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung 
ương có trách nhiệm giúp người đứng đầu xem xét, công nhận và đánh giá mức độ 
ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học.  

3. Sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu để làm căn cứ xét 
tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" phải đạt hiệu quả cao và có phạm vi 
ảnh hưởng trong toàn quốc. 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm 
giúp Bộ trưởng xem xét, công nhận sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ 
chiến đấu.  

4. Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được phong tặng sau năm đạt danh 
hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương lần thứ hai.  

Điều 4. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 
1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu 

chuẩn sau:  
a) Là “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;  
b) Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp 

hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả 
công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu 
được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ quan, tổ chức, đơn vị công nhận.  

2. Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa 
học do Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp cơ sở giúp người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị xem xét, công nhận. Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của 
sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng cấp cơ sở giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, 
công nhận. 

3. Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp cơ sở do Thủ trưởng cơ quan, tổ 
chức, đơn vị có thẩm quyền công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" quyết 
định thành lập. Thành phần Hội đồng gồm những thành viên có trình độ chuyên 
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môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học 
và các thành viên khác (nếu cần thiết).  

Điều 5. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” 
1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được xét tặng cho cá 

nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. 

2. Cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng 
cảm cứu người, cứu tài sản dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết 
luận của cơ sở y tế thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để xét tặng danh 
hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. 

3. Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp 
hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào 
thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 
“Chiến sĩ tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 
01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả 
học tập từ loại khá trở lên thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến 
sĩ tiên tiến”. 

4. Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao 
động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. 

5. Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách 
nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” 
(trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến 
nhận xét của cơ quan cũ).  

Trường hợp được điều động, biệt phái đến cơ quan, đơn vị khác trong một thời 
gian nhất định thì việc xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ 
tiên tiến” do cơ quan, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định (có ý kiến 
nhận xét của cơ quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái). 

6. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với 
một trong các trường hợp: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng, nghỉ từ 40 ngày làm 
việc trở lên, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. 

Điều 6. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” 
“Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng cho các tập thể sau:  
1. Các tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong tổng số tập thể đạt tiêu chuẩn Cờ 

thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.  
2. Các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

dẫn đầu các cụm, khối thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức. 
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3. Các tập thể tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua theo chuyên đề do Chủ 
tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động được đánh giá khi sơ kết, tổng kết từ 05 
năm trở lên. 

Điều 7. ''Huân chương Sao vàng'' tặng cho tập thể 
''Huân chương Sao vàng'' để tặng cho bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh 
chủng, tổng cục và tương đương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Thủ 
tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc tập thể có chức năng, nhiệm vụ đặc 
biệt, đạt các tiêu chuẩn sau:  

1. Đã được tặng thưởng "Huân chương Hồ Chí Minh", 25 năm tiếp theo liên 
tục lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng rộng và có nhân tố 
mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước học tập. 

2. Có bề dày truyền thống, có công lao đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách 
mạng của Đảng và của dân tộc; nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong 
sạch, vững mạnh. 

Điều 8. "Huân chương Hồ Chí Minh" tặng cho tập thể 
"Huân chương Hồ Chí Minh" để tặng cho bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung 

ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quân khu, quân đoàn, quân chủng, 
binh chủng, tổng cục và tương đương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do 
Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc tập thể có chức năng, nhiệm vụ 
đặc biệt, đạt các tiêu chuẩn sau:  

1. Đã được tặng thưởng "Huân chương Độc lập" hạng nhất hoặc "Huân chương 
Quân công" hạng nhất, 10 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 
phạm vi ảnh hưởng rộng và có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước 
học tập. 

2. Có bề dày truyền thống, có công lao đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách 
mạng của Đảng và của dân tộc; nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong 
sạch, vững mạnh. 

Điều 9. "Huân chương Độc lập" hạng nhất 
1. "Huân chương Độc lập" hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có 

thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, 
đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Tham gia hoạt động cách mạng liên tục trước năm 1945 và đã đảm nhiệm 
một trong các chức vụ: Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, 
Thành ủy trực thuộc Trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương đương; Trung 
tướng lực lượng vũ trang nhân dân; 
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b) Tham gia hoạt động liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống 
Mỹ và đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, 
Bộ trưởng hoặc chức vụ tương đương; Khu ủy viên, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực 
thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội ở 
Trung ương (02 nhiệm kỳ, từ 08 đến 10 năm); Thượng tướng lực lượng vũ trang 
nhân dân; 

c) Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống Mỹ hoặc trong xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ 
tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam (01 nhiệm kỳ, từ 03 đến 05 năm); Đại tướng lực lượng vũ trang 
nhân dân. 

Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng hoặc chức vụ tương đương, Bí 
thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn 
thể chính trị - xã hội ở Trung ương (03 nhiệm kỳ, từ 13 đến 15 năm); Thượng 
tướng lực lượng vũ trang nhân dân từ 10 năm trở lên. 

2. "Huân chương Độc lập" hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân không 
thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này lập được thành tích đặc biệt xuất 
sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc ở một trong các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an 
ninh, ngoại giao hoặc lĩnh vực khác được Nhà nước công nhận. 

3. "Huân chương Độc lập" hạng nhất để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 
a) Đã được tặng thưởng "Huân chương Độc lập" hạng nhì, 10 năm tiếp theo 

liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 04 lần được tặng "Cờ thi 
đua của Chính phủ" và 01 lần được tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" 
hoặc có 04 lần được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" và 02 lần được tặng Cờ thi 
đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;  

b) Nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 
4. Người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, tập thể nước ngoài có 

thành tích đặc biệt xuất sắc đối với Nhà nước Việt Nam được bộ, ban, ngành, đoàn 
thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận, đề nghị. 

Điều 10. “Huân chương Độc lập" hạng nhì 
1. “Huân chương Độc lập" hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có 

nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, đạt 
một trong các tiêu chuẩn sau:  

a) Được công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa và đã đảm nhiệm một trong các 
chức vụ: Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương 
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đương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng đoàn thể chính trị - 
xã hội ở Trung ương (01 nhiệm kỳ, từ 03 đến 05 năm); 

b) Tham gia hoạt động liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống 
Mỹ và đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: 

Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng hoặc chức vụ tương đương, Bí 
thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn 
thể chính trị - xã hội ở Trung ương (01 nhiệm kỳ, từ 03 đến 05 năm). 

Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương 
đương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng đoàn thể chính trị - 
xã hội ở Trung ương (02 nhiệm kỳ, từ 08 đến 10 năm); 

c) Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống Mỹ hoặc trong xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: 

Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng hoặc chức vụ tương đương, Bí 
thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn 
thể chính trị - xã hội ở Trung ương (02 nhiệm kỳ, từ 08 đến 10 năm); Thượng 
tướng lực lượng vũ trang nhân dân từ 05 năm trở lên. 

Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương 
đương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng đoàn thể chính trị - 
xã hội ở Trung ương (03 nhiệm kỳ, từ 13 đến 15 năm). 

2. "Huân chương Độc lập" hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân không 
thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này lập được nhiều thành tích xuất sắc 
có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc ở một trong các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an 
ninh, ngoại giao hoặc lĩnh vực khác, được cấp có thẩm quyền công nhận, đề nghị. 

3. "Huân chương Độc lập" hạng nhì để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:  
a) Đã được tặng thưởng "Huân chương Độc lập" hạng ba, 10 năm tiếp theo liên 

tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 03 lần được tặng "Cờ thi 
đua của Chính phủ" và 01 lần được tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" 
hoặc có 03 lần được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" và 02 lần tặng Cờ thi đua cấp 
bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; 

b) Nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 
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4. Người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, tập thể nước ngoài có 
nhiều thành tích xuất sắc đối với Nhà nước Việt Nam được bộ, ban, ngành, đoàn 
thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận, đề nghị. 

Điều 11. "Huân chương Độc lập" hạng ba 
1. "Huân chương Độc lập" hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, đạt một 
trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Tham gia cách mạng từ năm 1935 về trước; 
b) Tham gia cách mạng trước năm 1945, hoạt động liên tục và đã đảm nhiệm 

một trong các chức vụ: Cục trưởng, Vụ trưởng, Tỉnh ủy viên, Thành uỷ viên, 
Trưởng ban, ngành cấp tỉnh hoặc chức vụ tương đương; 

c) Được công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa và đã giữ một trong các chức vụ: 
Cục trưởng, Vụ trưởng, Tỉnh ủy viên, Thành uỷ viên, Trưởng ban, ngành cấp tỉnh 
hoặc chức vụ tương đương hoặc người tham gia hoạt động liên tục ở chiến trường 
miền Nam thời kỳ chống Mỹ, đã đảm nhiệm chức vụ Huyện ủy viên hoặc chức vụ 
tương đương trước ngày 30 tháng 4 năm 1975; 

d) Tham gia hoạt động liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống 
Mỹ và đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung 
ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương đương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng đoàn 
thể chính trị - xã hội ở Trung ương (01 nhiệm kỳ, từ 03 đến 05 năm); 

đ) Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống Mỹ hoặc trong xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: 

Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng hoặc chức vụ tương đương, Bí 
thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn 
thể chính trị - xã hội ở Trung ương (01 nhiệm kỳ, từ 03 đến 05 năm); Thượng 
tướng lực lượng vũ trang nhân dân. 

Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương 
đương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng đoàn thể chính trị - 
xã hội ở Trung ương (02 nhiệm kỳ, từ 08 đến 10 năm). 

2. “Huân chương Độc lập" hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân không 
thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này lập được thành tích xuất sắc có 
phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc ở một trong các lĩnh vực chính 
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trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, 
ngoại giao hoặc lĩnh vực khác được cấp có thẩm quyền công nhận, đề nghị. 

3. "Huân chương Độc lập" hạng ba để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 
a) Đã được tặng thưởng "Huân chương Lao động" hạng nhất, 10 năm tiếp theo 

liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 lần được tặng "Cờ 
thi đua của Chính phủ" và 01 lần được tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” 
hoặc có 02 lần được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" và 02 lần được tặng Cờ thi 
đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; 

b) Nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; 
c) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 30 năm trở lên.  
4. Người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, tập thể nước ngoài có 

thành tích xuất sắc đối với Nhà nước Việt Nam, được bộ, ban, ngành, đoàn thể 
Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận, đề nghị. 

Điều 12. "Huân chương Quân công" hạng nhất 
1. "Huân chương Quân công" hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cán bộ, sĩ quan, 

chiến sĩ công tác liên tục trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân chấp hành 
tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các 
tiêu chuẩn sau: 

a) Có thời gian phục vụ từ 35 năm trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã 
đảm nhiệm một trong các chức vụ: Bộ trưởng, Thứ trưởng, Tổng tham mưu 
trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị hoặc chức vụ tương đương; Đại tướng, 
Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân từ 05 năm trở lên; 

b) Lập được chiến công xuất sắc, quả cảm trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, 
huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân 
dân hoặc hy sinh anh dũng được Nhà nước ghi nhận và nêu gương trong toàn quốc.  

2. "Huân chương Quân công" hạng nhất để tặng cho tập thể trong Quân đội 
nhân dân, Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Đã được tặng thưởng "Huân chương Quân công" hạng nhì, 10 năm tiếp theo 
liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 04 lần được tặng "Cờ 
thi đua của Chính phủ" và 01 lần được tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" 
hoặc có 04 lần được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" và 02 lần được tặng Cờ thi 
đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;  

b) Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.  
Điều 13. "Huân chương Quân công" hạng nhì 
1. "Huân chương Quân công" hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cán bộ, sĩ 

quan, chiến sĩ công tác liên tục trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân chấp 
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hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong 
các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thời gian phục vụ từ 35 năm trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã 
đảm nhiệm một trong các chức vụ: Tư lệnh Quân khu, Tổng cục trưởng thuộc Bộ 
Công an hoặc chức vụ tương đương từ 05 năm trở lên; 

b) Lập được chiến công xuất sắc, quả cảm trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, 
huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân 
dân hoặc hy sinh anh dũng được Nhà nước ghi nhận và nêu gương trong toàn quân, 
toàn lực lượng Công an nhân dân.  

2. "Huân chương Quân công" hạng nhì để tặng cho tập thể trong Quân đội 
nhân dân, Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Đã được tặng thưởng "Huân chương Quân công" hạng ba, 10 năm tiếp theo 
liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 03 lần được tặng "Cờ 
thi đua của Chính phủ" và 01 lần được tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" 
hoặc có 03 lần được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" và 02 lần được tặng Cờ thi 
đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; 

b) Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.  
Điều 14. "Huân chương Quân công" hạng ba 
1. "Huân chương Quân công" hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cán bộ, sĩ 

quan, chiến sĩ công tác liên tục trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân chấp 
hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong 
các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thời gian phục vụ từ 35 năm trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã 
đảm nhiệm một trong các chức vụ: Tư lệnh Quân đoàn, Phó Tổng cục trưởng thuộc 
Bộ Công an hoặc chức vụ tương đương từ 05 năm trở lên; 

b) Lập được chiến công xuất sắc, quả cảm trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, 
huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân 
dân hoặc hy sinh anh dũng được Nhà nước ghi nhận và nêu gương trong toàn quân 
khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, tổng cục và tương đương. 

2. "Huân chương Quân công" hạng ba để tặng cho tập thể trong Quân đội nhân 
dân, Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Đã được tặng thưởng "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhất, 10 năm 
tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 lần được 
tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" và 01 lần được tặng “Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ” hoặc có 02 lần được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" và 02 lần được 
tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; 
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b) Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; 
c) Có quá trình xây dựng và trưởng thành từ 30 năm trở lên. 
Điều 15. "Huân chương Lao động" hạng nhất 
1. "Huân chương Lao động" hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có 

thành tích xuất sắc, có nhiều sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, gương 
mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt 
một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có phát minh, sáng chế, sáng kiến 
được ứng dụng mang lại hiệu quả cao có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn 
quốc hoặc có công trình khoa học, tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp nhà nước; 

b) Đã được tặng thưởng "Huân chương Lao động" hạng nhì, 05 năm tiếp theo 
liên tục lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong 
toàn quốc, trong thời gian đó có 04 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả 
trong cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương. 

2. "Huân chương Lao động" hạng nhất để tặng cho công nhân, nông dân, người 
lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:  

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điểm a hoặc b Khoản 1 Điều này; 
b) Có phát minh, sáng chế, sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn mang lại 

hiệu quả và được cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương công nhận. 
Công nhân có 07 phát minh, sáng chế, sáng kiến mang lại lợi ích và có đóng 

góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ 
chuyên môn, tay nghề. 

Nông dân có phát minh, sáng chế, sáng kiến hoặc có mô hình sản xuất hiệu 
quả và ổn định từ 07 năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dân xóa đói giảm nghèo 
và tạo việc làm cho người lao động. 

3. "Huân chương Lao động" hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có 
quá trình cống hiến lâu dài, liên tục trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, có thành 
tích xuất sắc trong xây dựng Tổ quốc, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Được công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa và đã đảm nhiệm một trong các 
chức vụ: Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban, ngành cấp tỉnh hoặc 
chức vụ tương đương; 

b) Tham gia trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và đã đảm 
nhiệm một trong các chức vụ:  
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Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương 
đương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng đoàn thể chính trị - 
xã hội ở Trung ương. 

Vụ trưởng, Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương từ 10 năm trở lên; 

c) Tham gia trong kháng chiến chống Mỹ hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: 

Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng hoặc chức vụ tương đương, 
Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, Trưởng 
đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương. 

Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương 
đương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng đoàn thể chính trị - xã 
hội ở Trung ương từ 05 năm trở lên. 

Vụ trưởng, Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc 
hội chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc chức vụ tương 
đương từ 15 năm trở lên.  

4. "Huân chương Lao động" hạng nhất để tặng cho tập thể gương mẫu chấp 
hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn 
kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:  

a) Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong 
toàn quốc; 

b) Đã được tặng thưởng "Huân chương Lao động" hạng nhì, 05 năm tiếp theo 
liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng "Cờ 
thi đua của Chính phủ" và 02 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn 
thể Trung ương hoặc có 04 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể 
Trung ương. 

5. Người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, tập thể người nước ngoài 
có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước, được bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương công nhận, đề nghị.  
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Điều 16. "Huân chương Lao động" hạng nhì 
1. "Huân chương Lao động" hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có 

thành tích xuất sắc, sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu chấp 
hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong 
các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có phát minh, sáng chế, sáng 
kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao trong bộ, ngành, địa phương hoặc có 
công trình khoa học, tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể 
Trung ương; 

b) Đã được tặng thưởng "Huân chương Lao động" hạng ba, 05 năm tiếp theo 
liên tục lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, 
ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong thời 
gian đó có 03 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong cấp bộ, ngành, 
tỉnh, đoàn thể Trung ương. 

2. "Huân chương Lao động" hạng nhì để tặng cho công nhân, nông dân, người 
lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điểm a hoặc b Khoản 1 Điều này; 
b) Có phát minh, sáng chế, sáng kiến đã được ứng dụng trong thực tiễn mang 

lại hiệu quả và được cấp tỉnh công nhận. 
Công nhân có 05 sáng kiến mang lại lợi ích và có đóng góp trong việc đào tạo, 

bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. 
Nông dân có phát minh, sáng chế, sáng kiến hoặc có mô hình sản xuất hiệu 

quả và ổn định từ 05 năm trở lên và đã giúp đỡ nhiều hộ nông dân xóa đói giảm 
nghèo và tạo việc làm cho người lao động. 

 3. "Huân chương Lao động" hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có 
quá trình cống hiến lâu dài, liên tục trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, có thành 
tích xuất sắc trong xây dựng Tổ quốc, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Tham gia trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và đã đảm 
nhiệm một trong các chức vụ: 

Vụ trưởng, Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Phó Trưởng 
Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương từ 6 năm đến dưới 10 năm. 
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Giám đốc Sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp 
tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, 
Phó Vụ trưởng hoặc chức vụ tương đương từ 10 năm trở lên; 

b) Tham gia trong kháng chiến chống Mỹ hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
đã đảm nhiệm một trong các chức vụ:  

Vụ trưởng, Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Phó Trưởng 
Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương hoặc chức vụ tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm.  

Giám đốc Sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp 
tỉnh, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Phó Vụ trưởng hoặc chức vụ tương 
đương từ 15 năm trở lên.  

4. "Huân chương Lao động" hạng nhì để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt 
một trong các tiêu chuẩn sau:  

a) Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, 
ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

b) Đã được tặng thưởng "Huân chương Lao động" hạng ba, 05 năm tiếp theo 
liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng "Cờ 
thi đua của Chính phủ" và 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn 
thể Trung ương hoặc có 03 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể 
Trung ương. 

5. Người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, tập thể người nước ngoài 
có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước, được bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương công nhận, đề nghị.  

Điều 17. "Huân chương Lao động" hạng ba 
1. "Huân chương Lao động" hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có 

thành tích xuất sắc, sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu chấp 
hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong 
các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có công trình khoa học, nghệ thuật, có 
sáng kiến được Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp bộ, cấp tỉnh đánh giá 
xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực; 
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b) Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, 05 năm tiếp theo 
liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được 
công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể 
Trung ương.  

2. "Huân chương Lao động" hạng ba để tặng cho công nhân, nông dân, người 
lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điểm a hoặc b Khoản 1 Điều này; 
b) Có sáng kiến đã được ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả và được 

cấp huyện công nhận. 
Công nhân có 03 sáng kiến mang lại lợi ích và có đóng góp trong việc đào tạo, 

bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. 
Nông dân có sáng kiến hoặc có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 03 

năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dân khác xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm 
cho người lao động. 

3. "Huân chương Lao động" hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá 
trình cống hiến lâu dài, liên tục trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, có thành tích 
xuất sắc trong xây dựng Tổ quốc, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Tham gia trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đã đảm nhiệm 
một trong các chức vụ: 

Vụ trưởng, Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Phó Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 05 năm.  

Giám đốc Sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 
Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Phó Vụ trưởng hoặc chức vụ tương đương 
từ 6 năm đến dưới 10 năm. 

b) Tham gia trong kháng chiến chống Mỹ hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: 

Vụ trưởng, Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Phó Trưởng 
Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương hoặc chức vụ tương đương từ 6 năm đến dưới 10 năm. 

Giám đốc Sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 
Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 
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Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Phó Vụ trưởng hoặc chức vụ tương đương từ 
10 năm đến dưới 15 năm.  

4. "Huân chương Lao động" hạng ba để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành 
tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt 
một trong các tiêu chuẩn sau:  

a) Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong lĩnh 
vực thuộc bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

b) Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó đã 
được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 05 năm tiếp theo liên tục 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 lần được tặng Cờ thi đua 
cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương hoặc có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp 
Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương và 02 Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn 
thể Trung ương. 

5. Người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, tập thể người nước ngoài 
có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước, được bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương công nhận, đề nghị. 

Điều 18. "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhất 
1. "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá 

nhân thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:  
a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có phát minh, sáng chế, công 

trình khoa học, tác phẩm đặc biệt xuất sắc cấp nhà nước về quốc phòng, an ninh 
được cơ quan có thẩm quyền công nhận; 

b) Đã được tặng "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhì, 05 năm tiếp theo 
liên tục lập được thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, 
xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, thành 
tích có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc, trong thời gian đó có 04 
sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể 
Trung ương; 

c) Có thời gian phục vụ từ 35 năm trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã 
đảm nhiệm một trong các chức vụ: Phó Tư lệnh Quân đoàn, Sư đoàn trưởng, Giám 
đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc chức vụ tương đương từ 
10 năm trở lên.  

2. "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhất để tặng cho tập thể thuộc lực 
lượng vũ trang nhân dân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của 
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Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, đạt 
một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Lập được thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, 
xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, có phạm 
vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc; 

b) Đã được tặng thưởng "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhì, 05 năm tiếp 
theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng 
"Cờ thi đua của Chính phủ" và 02 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, 
đoàn thể Trung ương hoặc có 04 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, 
đoàn thể Trung ương.  

Điều 19. "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhì 
1. "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:  
a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có phát minh, sáng chế, công 

trình khoa học, tác phẩm xuất sắc cấp nhà nước về quốc phòng, an ninh được cơ 
quan có thẩm quyền công nhận; 

b) Đã được tặng "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng ba, 05 năm tiếp theo 
liên tục lập được thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, 
xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, thành 
tích có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quân, toàn lực lượng Công an 
nhân dân, trong thời gian đó có 03 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả 
trong cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;  

c) Có thời gian phục vụ từ 35 năm trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã 
đảm nhiệm một trong các chức vụ: Phó Sư đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng, Phó 
Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc chức vụ tương 
đương từ 10 năm trở lên. 

2. "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhì để tặng cho tập thể thuộc lực 
lượng vũ trang nhân dân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, đạt 
một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Lập được thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, 
xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, có phạm 
vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quân, toàn lực lượng Công an nhân dân; 

b) Đã được tặng thưởng "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng ba, 05 năm tiếp 
theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng 
"Cờ thi đua của Chính phủ" và 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, 
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đoàn thể Trung ương hoặc có 03 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, 
đoàn thể Trung ương. 

Điều 20. "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng ba 
1. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:  
a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có phát minh, sáng chế, công 

trình khoa học, tác phẩm xuất sắc cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương về 
quốc phòng, an ninh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận; 

b) Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, 05 năm tiếp theo 
liên tục lập được thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến 
đấu, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, 
thành tích có phạm vi ảnh hưởng, nêu gương trong toàn quân khu, quân chủng, 
quân đoàn, binh chủng, tổng cục và tương đương, trong thời gian đó có 02 sáng 
kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp bộ, ngành, tỉnh, 
đoàn thể Trung ương; 

c) Có thời gian phục vụ từ 30 năm trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã 
đảm nhiệm một trong các chức vụ: Trung đoàn trưởng, Trung đoàn phó hoặc chức 
vụ tương đương từ 10 năm trở lên.  

2. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba để tặng cho tập thể thuộc lực lượng 
vũ trang nhân dân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, đạt một 
trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Lập được thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, 
xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, có 
phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quân khu, quân chủng, quân đoàn, 
binh chủng, tổng cục và tương đương; 

 b) Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó đã 
được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 05 năm tiếp theo liên tục 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 lần được tặng Cờ thi đua 
cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương hoặc có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp 
bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương và 02 Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn 
thể Trung ương.  

Điều 21. “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” đối với cá nhân có thời gian làm 
nhiệm vụ ở vùng biển, đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn  

Tiêu chuẩn xét tặng, truy tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” đối với sĩ quan, 
hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân 
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quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ 
quan, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân làm việc trong các cơ quan, đơn vị 
thuộc Công an nhân dân, làm nhiệm vụ ở vùng biển, đảo, vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn, được hưởng phụ cấp đặc thù 100% trở lên được quy định 
như sau:  

1. Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức, công nhân 
quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, công chức, viên chức, 
công nhân thuộc Công an nhân dân, thời gian công tác được nhân hệ số 2 để tính 
thời gian xét tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” các hạng.  

2. Hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Quân đội nhân dân thời gian công tác đủ 01 năm 
trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì được xét tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” 
hạng ba. 

3. Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức, công nhân 
quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Quân đội nhân dân hy sinh và được công 
nhận liệt sĩ, nếu thời gian làm nhiệm vụ chưa đủ 01 năm thì được xét truy tặng 
“Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng ba; nếu thời gian làm nhiệm vụ từ 01 năm 
trở lên thì được xét truy tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng nhì. 

Điều 22. “Huy chương Hữu nghị” 
“Huy chương Hữu nghị” để tặng cho cá nhân người nước ngoài có nhiều đóng 

góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, đạt các tiêu chuẩn sau: 
1. Có tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, 

toàn vẹn lãnh thổ, pháp luật và phong tục, tập quán Việt Nam. 
2. Có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng, củng cố và phát triển mối 

quan hệ hữu nghị và sự hợp tác tốt đẹp trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, 
ngoại giao, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, bảo vệ môi trường, văn hóa, xã hội hoặc 
lĩnh vực khác giữa Việt Nam với các nước, các khu vực, liên khu vực, các tổ chức 
nước ngoài, các tổ chức quốc tế. 

Điều 23. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” 
1. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho cá nhân gương mẫu 

chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một 
trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua 
do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoặc các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể 
Trung ương phát động khi tiến hành sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên; 

b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng 
trong bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; 
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c) Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, 05 năm 
tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến 
được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc mưu trí, dũng 
cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được 05 lần tặng giấy khen trở lên.  

2. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” tặng cho công nhân, nông dân, người 
lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất trong trong lao động, sản 
xuất có phạm vi ảnh hưởng trong địa bàn cấp huyện; 

b) Công nhân có từ 02 sáng kiến trở lên mang lại lợi ích và có đóng góp trong 
việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, 
tay nghề; 

c) Nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 02 năm trở lên, giúp 
đỡ hộ nông dân xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động. 

3. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho tập thể gương mẫu chấp 
hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn 
kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua 
do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoặc các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể 
Trung ương phát động khi tiến hành sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên; 

b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng 
trong bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

c) Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, 05 năm 
tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được 
tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. 

4. "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" để tặng cho gia đình gương mẫu 
chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có đóng 
góp lớn về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội có giá trị từ 500 triệu 
đồng trở lên. 

Điều 24. Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương 
1. Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương để tặng cho cá nhân 

gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do các bộ, 
ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương phát động hàng năm; 
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b) Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc 
bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; 

c) 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng 
kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở. 

2. Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương để tặng cho tập thể 
gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 39 Điều 1 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. 

3. Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương để tặng cho gia đình 
gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội.  

Điều 25. Giấy khen tặng cho gia đình 
1. Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để tặng cho gia đình gương mẫu chấp 
hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp về 
công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội.  

2. Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để tặng cho gia đình gương 
mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có 
đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội.  

Điều 26. Thẩm quyền xét tặng danh hiệu "Đơn vị quyết thắng", "Tập thể 
lao động xuất sắc", "Tập thể lao động tiên tiến", "Chiến sĩ thi đua cơ sở", 
"Lao động tiên tiến" 

1. Thủ trưởng cấp quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, tổng cục và 
tương đương thuộc Bộ Quốc phòng quyết định tặng danh hiệu "Đơn vị quyết thắng", 
"Tập thể lao động xuất sắc".  

2. Thẩm quyền quyết định tặng các danh hiệu “Lao động tiên tiến", “Chiến sĩ 
thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động tiên tiến” được thực hiện như sau: 

a) Đối với cán bộ, công chức, công nhân, nông dân, người lao động thuộc quản 
lý của cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xét tặng danh hiệu “Lao động 
tiên tiến” và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xét tặng danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 

b) Thủ trưởng đơn vị, tổ chức thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương có 
tư cách pháp nhân xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên 
tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho cá nhân, tập thể thuộc thẩm quyền quản lý. 
Đối với đơn vị, tổ chức không có tư cách pháp nhân do thủ trưởng cấp trên trực 
tiếp xét tặng. 
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Điều 27. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương 
1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương là cơ quan tham mưu, tư vấn 

cho Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.  
2. Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương gồm: 
a) Chủ tịch Hội đồng là Thủ tướng Chính phủ;  
b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch nước là Phó Chủ tịch thứ nhất; 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương là Phó 
Chủ tịch thường trực; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là Phó Chủ tịch; 

c) Hội đồng có từ 13 đến 15 ủy viên là đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, 
đoàn thể Trung ương. 

3. Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương quyết định thành phần 
các ủy viên và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng. 

4. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương là cơ quan thường trực, giúp việc 
cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

Điều 28. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp bộ 
1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương 

(sau đây gọi là Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp bộ) là cơ quan tham mưu cho 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương về công 
tác thi đua, khen thưởng. 

2. Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp bộ gồm:  
a) Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, ban, ngành, 

đoàn thể Trung ương;  
b) Hội đồng có từ 13 đến 15 thành viên, trong đó có từ 03 đến 04 Phó Chủ tịch. 

Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng là Phó Chủ tịch thường trực. Đối với bộ, 
ban, ngành, đoàn thể Trung ương chưa thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thì 
Trưởng Phòng (Ban) Thi đua - Khen thưởng là Ủy viên thường trực Hội đồng. 
Các Phó Chủ tịch khác và các ủy viên do Chủ tịch Hội đồng quyết định; 

c) Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công 
an do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.  

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp bộ có các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 
a) Tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung 

ương phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền;  
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b) Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham 
mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ 
trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng 
giai đoạn; 

c) Tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể Trung ương 
kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách 
pháp luật về thi đua, khen thưởng; 

d) Tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể Trung ương 
quyết định tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc 
trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.  

4. Vụ (Phòng, Ban) Thi đua - Khen thưởng của các bộ, ban, ngành, đoàn thể 
Trung ương là thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp bộ. 

Điều 29. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh 
1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(sau đây gọi là Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh) là cơ quan tham mưu 
cho cấp ủy Đảng và chính quyền về công tác thi đua, khen thưởng của địa phương.  

2. Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh gồm: 
a) Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 
b) Hội đồng có từ 13 đến 15 thành viên, trong đó có từ 03 đến 04 Phó Chủ 

tịch. Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh là 
Phó Chủ tịch thường trực. Các Phó Chủ tịch khác và các ủy viên do Chủ tịch Hội 
đồng quyết định.  

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh có các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 
a) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát động các phong trào 

thi đua theo thẩm quyền;  
b) Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham 

mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ 
trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng 
giai đoạn; 

c) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, giám sát các 
phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, 
khen thưởng; 

d) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phong tặng các danh 
hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm 
quyền khen thưởng. 
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4. Ban Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh là cơ quan thường trực của Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh. 

Điều 30. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2014. 
Bãi bỏ các Điều 4, 12, 13, 15; Khoản 2 Điều 16; Khoản 3, 4, 5 Điều 20; Khoản 2, 3 

Điều 21; Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41 và 49 của Nghị định 
số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Tấn Dũng 
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BỘ NỘI VỤ 
 

BỘ NỘI VỤ 
 
 

Số: 03/2014/TT-BNV 

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

 
Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2014 

THÔNG TƯ 
Sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng  
Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21  

tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý 
hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 
 

 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 
Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 45/2010/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính 
phủ quy định những người là công chức; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ; 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV 

ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định 
về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 
tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
45/2010/NĐ-CP. 

Điều 1. Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV 
như sau: 

"b) Đối với công chức được luân chuyển làm việc tại các hội theo quy định tại 
Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ 
quy định những người là công chức; chế độ, chính sách thực hiện theo quy định 
của pháp luật về công chức". 
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Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2014. 
Điều 3. Trách nhiệm thi hành 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các hội có trách 
nhiệm thực hiện Thông tư này./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Tiến Dĩnh 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

VĂN BẢN HỢP NHẤT 
 

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

 
 

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến 

giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án 
 

Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp 
hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, 
thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 
2011, được sửa đổi, bổ sung bởi:  

Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 
của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao 
dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương 
thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản 
của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 
22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng 
ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;  
Căn cứ Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính 

phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty 
cho thuê tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 
về giao dịch bảo đảm; 

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ 
về đăng ký giao dịch bảo đảm; 
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Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp1; 

Nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc áp dụng các quy định về đăng ký, 
cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên 
tài sản thi hành án, Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung như sau: 

 
Chương 1 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1.2 Phạm vi áp dụng 
Thông tư này hướng dẫn về đăng ký lần đầu, đăng ký thay đổi, xoá đăng ký và 

cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm, hợp đồng; thông báo việc kê biên tài sản thi 
hành án được thực hiện thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến thuộc Cục Đăng ký 
quốc gia giao dịch bảo đảm của Bộ Tư pháp.  

Điều 2. Các trường hợp đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm  
1. Các giao dịch bảo đảm được đăng ký trực tuyến theo quy định tại Thông tư 

này bao gồm: 
a) Thế chấp tài sản; 

                                           
1 Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông 
tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu 
điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm 
thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về 
đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án có 
căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008; 
Căn cứ Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt 
động của Công ty cho thuê tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 95/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty 
cho thuê tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm; 
Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm; 
Căn cứ Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm; 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.” 
2 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 

năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 
12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, 
thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 
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b) Cầm cố tài sản; 
c) Đặt cọc, ký cược, ký quỹ; 
d) Các trường hợp khác nếu pháp luật có quy định. 
2. Tài sản bảo đảm thuộc các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều này bao gồm: 
a) Ô tô, xe máy, các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khác; các phương 

tiện giao thông đường sắt; 
b) Tàu cá; các phương tiện giao thông đường thủy nội địa; 
c) Máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng 

tiêu dùng, các hàng hóa khác, kim khí quý, đá quý; 
d) Tiền Việt Nam, ngoại tệ; 
đ) Cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, chứng chỉ quỹ, 

séc và các loại giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật, trị giá được thành 
tiền và được phép giao dịch; 

e)3 Quyền tài sản phát sinh từ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền 
đối với giống cây trồng; quyền đòi nợ, các quyền tài sản khác thuộc sở hữu của 
bên bảo đảm phát sinh từ hợp đồng hoặc từ các căn cứ pháp lý khác (trừ quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở);  

e1)4 Quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng, giao dịch về bất động sản phù 
hợp với quy định tại Điều 181 Bộ luật dân sự năm 2005 và quy định tại khoản 3 
Điều 47 Nghị định 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010, cụ thể là: Quyền tài sản phát 
sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở, hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở, hợp đồng hợp 
tác kinh doanh nhà ở (bao gồm cả nhà ở xã hội) của tổ chức, cá nhân mua của 
doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo các dự án xây dựng được cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt; quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán, góp vốn, hợp 
tác kinh doanh tài sản khác gắn liền với đất; Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng 
chuyển nhượng, hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng thuê 
quyền sử dụng đất ở gắn với hạ tầng kỹ thuật được chủ đầu tư dự án giao kết hợp 

                                           
3 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 

năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 
năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 

4 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 
tháng 02 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của 
Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo 
việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao 
dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 
tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp 
đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 
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pháp theo quy định của pháp luật về nhà ở; Các khoản phải thu, quyền thụ hưởng 
bảo hiểm, các khoản phí mà chủ đầu tư thu được trong quá trình đầu tư, kinh 
doanh, phát triển dự án xây dựng nhà ở; Các khoản lợi thu được từ việc kinh 
doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất hoặc hạ tầng kỹ thuật trên đất (lợi 
tức của thửa đất hoặc của hạ tầng kỹ thuật trên đất); Quyền tài sản khác theo quy 
định của pháp luật; 

e2)5 Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng, giao dịch về tàu bay, tàu biển phù 
hợp với quy định tại Điều 181 Bộ luật dân sự năm 2005 và quy định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều 47 Nghị định 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010, cụ thể là: Quyền tài 
sản phát sinh từ hợp đồng thuê đóng tàu biển; Quyền bồi hoàn, quyền bồi thường 
thiệt hại phát sinh từ hợp đồng mua bán tàu bay, tàu biển; quyền thụ hưởng bảo 
hiểm theo hợp đồng bảo hiểm đối với tàu bay, tàu biển; lợi tức thu được từ việc 
khai thác tàu bay, tàu biển; Quyền tài sản khác theo quy định của pháp luật; 

g) Quyền tài sản đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp; 
h) Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên, chi phí san lấp, giải tỏa, giải phóng mặt 

bằng được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật; 
i) Lợi tức, quyền được nhận số tiền bảo hiểm đối với tài sản bảo đảm hoặc các 

lợi ích khác thu được từ tài sản bảo đảm nêu tại khoản 2 Điều này; 
k) Các động sản khác theo quy định tại khoản 2 Điều 174 của Bộ luật dân sự; 
l) Các tài sản gắn liền với đất không thuộc thẩm quyền đăng ký của Văn phòng 

đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh như: tài sản 
gắn liền với đất được xây dựng trên nhiều thửa đất (tài sản liên tuyến); nhà ở, công 
trình xây dựng làm bằng các vật liệu tạm thời (tranh, tre, nứa, lá, đất); các công 
trình phụ trợ như nhà để xe, nhà bếp, nhà thép tiền chế, khung nhà xưởng, nhà kho; 
giếng nước, giếng khoan; giàn khoan; bể nước; sân; tường rào; cột điện; trạm điện; 
trạm bơm; hệ thống phát, tải điện; hệ thống hoặc đường ống cấp thoát nước sinh 
hoạt, đường nội bộ và các công trình phụ trợ khác. 

Điều 3. Các trường hợp đăng ký trực tuyến hợp đồng6 

                                           
5 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 

năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 
tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp 
đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 

6 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Thông tư  số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 
năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 
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Các hợp đồng được đăng ký trực tuyến theo quy định tại Thông tư này bao gồm: 
1. Hợp đồng mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu của bên bán 

quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 
năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm (sau đây gọi là Nghị định số 
163/2006/NĐ-CP); 

2. Hợp đồng thuê tài sản có thời hạn từ một năm trở lên quy định tại khoản 2 
Điều 13 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP, bao gồm: hợp đồng có thời hạn thuê tài 
sản từ một năm trở lên, hợp đồng có thời hạn thuê tài sản dưới một năm, nhưng các 
bên giao kết hợp đồng thỏa thuận về việc gia hạn và tổng thời hạn thuê (bao gồm 
cả thời hạn gia hạn) từ một năm trở lên; 

3. Hợp đồng cho thuê tài chính quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 65/2005/ 
NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 của 
Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính; 

4. Hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ, bao gồm quyền đòi nợ phát sinh từ 
hợp đồng vay, hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng dịch vụ hoặc 
phát sinh từ các căn cứ hợp pháp khác;  

5. Các trường hợp khác nếu pháp luật có quy định. 
Điều 4. Thông báo trực tuyến việc kê biên tài sản thi hành án 
Trong trường hợp kê biên một trong các loại tài sản nêu tại khoản 2 Điều 2 của 

Thông tư này, ngoài phương thức trực tiếp, bưu điện, fax hoặc thư điện tử, Chấp 
hành viên có quyền thực hiện thông báo việc kê biên tài sản thông qua hệ thống 
đăng ký trực tuyến. 

Điều 5. Thời điểm đăng ký trực tuyến  
1. Thời điểm đăng ký trực tuyến là thời điểm nội dung về giao dịch bảo đảm, 

hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án được cập nhật vào Cơ sở dữ 
liệu về giao dịch bảo đảm. 

2.7 Trường hợp đăng ký thay đổi do sai sót về kê khai tài sản hoặc tên của bên 
bảo đảm, bên mua, bên thuê tài sản, bên thuê tài chính, bên chuyển giao quyền đòi 
nợ, người phải thi hành án (sau đây gọi là bên bảo đảm), số giấy tờ xác định tư 
cách pháp lý của bên bảo đảm thì thời điểm đăng ký được xác định theo quy định 

                                           
7 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 
tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp 
đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 
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tại điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của 
Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm. 

3. Thời điểm đăng ký trực tuyến quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này 
được xác định theo thời gian ghi nhận của hệ thống ứng dụng đăng ký trực tuyến. 

Điều 6. Cấp tài khoản đăng ký trực tuyến cho khách hàng thường xuyên 
1.8 (được bãi bỏ) 
2.9 (được bãi bỏ) 
3.10 (được bãi bỏ) 
4.11 Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ban hành Quy chế cấp, quản lý, 

sử dụng mã số khách hàng thường xuyên và tài khoản đăng ký trực tuyến.  
Điều 7. Sử dụng tài khoản đăng ký trực tuyến  
1. Khách hàng thường xuyên sử dụng tài khoản đăng ký trực tuyến do Cục 

Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp để đăng ký và tìm kiếm thông tin trực 
tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án. 

2.12 (được bãi bỏ) 

                                           
8 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Thông tư  số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 

năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 
năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 

9 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Thông tư  số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 
tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp 
đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 

10 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Thông tư  số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 
năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 

11 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Thông tư  số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 
năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 

12 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 2 của Thông tư  số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2014 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi 
hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục 
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3.13 (được bãi bỏ) 
Điều 8. Trường hợp đăng ký trực tuyến không có giá trị pháp lý14  
Việc đăng ký trực tuyến không có giá trị pháp lý trong trường hợp sau đây: 
1. Không thuộc các trường hợp đăng ký được quy định tại Điều 2, Điều 3 và 

Điều 4 của Thông tư này; 
2. Nội dung đăng ký vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội. 
Điều 9. Thanh toán lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin trực tuyến giao 

dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên 
1. Các hình thức thanh toán lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin trực tuyến 

giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên áp dụng đối với khách hàng thường 
xuyên gồm: 

a) Nộp trực tiếp tại một trong các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc 
Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm của Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Trung 
tâm Đăng ký); 

b)15 (được bãi bỏ) 
c)16 (được bãi bỏ) 

                                                                                                                                        
Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của 
Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 

13 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 
năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 

14 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 7 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 
năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 

15 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 8 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 
năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 

16 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 8 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, 
tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 
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d)17 Thanh toán ủy nhiệm thu, thanh toán ủy nhiệm chi qua Kho bạc Nhà nước 
hoặc thanh toán từ số tiền tạm ứng đã nộp vào tài khoản của Trung tâm Đăng ký. 

Việc nộp lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin theo phương thức ủy nhiệm 
thu hoặc ủy nhiệm chi được thực hiện theo thông báo thanh toán định kỳ hàng 
tháng. Khách hàng phải thanh toán đầy đủ lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin 
hàng tháng chậm nhất vào ngày 20 của tháng kế tiếp. 

2.18 Khách hàng không thường xuyên thực hiện việc thanh toán lệ phí đăng ký, 
phí cung cấp thông tin theo phương thức quy định tại điểm a, điểm b và điểm c 
khoản 1 Điều này.  

Điều 10. Trách nhiệm, nghĩa vụ của người yêu cầu đăng ký trực tuyến 
1. Người yêu cầu đăng ký phải kê khai nội dung đăng ký chính xác, đúng sự 

thật, đúng thỏa thuận của các bên về giao dịch bảo đảm, hợp đồng. 
2. Người yêu cầu đăng ký không được kê khai nội dung đăng ký vi phạm điều 

cấm của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội, không được sử dụng các giao diện của 
hệ thống đăng ký vào mục đích trái quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp người yêu cầu đăng ký kê khai các nội dung không chính xác, 
không đúng sự thật, không đúng thỏa thuận của các bên về giao dịch bảo đảm, 
hợp đồng hoặc kê khai nội dung đăng ký vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc 
trái đạo đức xã hội mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại và 
bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định 
của pháp luật.  

Điều 11. Trách nhiệm duy trì hoạt động, đảm bảo an toàn và an ninh thông 
tin của hệ thống đăng ký trực tuyến  

1. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm chủ trì, phối hợp với Cục Công 
nghệ thông tin thuộc Bộ Tư pháp thực hiện việc duy trì hoạt động, đảm bảo an toàn 
và an ninh thông tin của hệ thống đăng ký trực tuyến theo quy định của pháp luật. 

                                                                                                                                        
tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp 
đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 

17 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 8 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của 
Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 
của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc 
kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 

18 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 8 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 
năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 
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2. Trường hợp hệ thống đăng ký trực tuyến phải tạm ngừng hoạt động để bảo 
trì, bảo dưỡng, nâng cấp hoặc vì những lý do khác thì Cục Đăng ký quốc gia giao 
dịch bảo đảm phải thông báo công khai, kịp thời về lý do và thời gian dự kiến cho 
hệ thống hoạt động trở lại. 

 
Chương 2 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN GIAO DỊCH 
BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, THÔNG BÁO VIỆC KÊ BIÊN  

TÀI SẢN THI HÀNH ÁN 
 
Điều 12. Truy cập hệ thống đăng ký trực tuyến để thực hiện đăng ký giao 

dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án 
1. Trường hợp tổ chức, cá nhân là khách hàng thường xuyên thì sử dụng tài 

khoản đăng ký trực tuyến đã được cấp để truy cập hệ thống đăng ký trực tuyến. 
2. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phải là khách hàng thường xuyên thì 

việc truy cập hệ thống đăng ký trực tuyến được thực hiện như sau: 
a)19 Nếu tổ chức, cá nhân lựa chọn thanh toán theo phương thức quy định tại 

điểm a hoặc điểm b khoản 2 Điều 9 của Thông tư này thì sử dụng số biên lai nộp 
tiền để truy cập vào hệ thống đăng ký trực tuyến; 

b)20 (được bãi bỏ) 
Điều 13. Trách nhiệm kê khai nội dung yêu cầu đăng ký, thông báo việc 

kê biên trực tuyến 
Khi có yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên 

tài sản thi hành án, người yêu cầu đăng ký, chấp hành viên thực hiện việc thông báo 
về kê biên tài sản thi hành án kê khai nội dung đăng ký, thông báo việc kê biên 
theo mẫu trên giao diện của hệ thống đăng ký trực tuyến phù hợp với yêu cầu đăng 
ký, thông báo.  

                                           
19 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 9 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 

năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 
tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp 
đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 

20 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 9 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 
tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp 
đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 
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Việc kê khai nội dung yêu cầu đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp 
đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án thực hiện theo hướng dẫn tại 
Điều 14, Điều 15 của Thông tư này. 

Điều 14. Kê khai thông tin về các bên tham gia giao dịch bảo đảm, hợp 
đồng, chấp hành viên thực hiện việc thông báo và người phải thi hành án  

Người yêu cầu đăng ký, chấp hành viên thực hiện việc thông báo về kê biên tài 
sản thi hành án kê khai tên, số giấy tờ xác định tư cách pháp lý của các bên tham 
gia giao dịch bảo đảm, hợp đồng, người phải thi hành án theo hướng dẫn dưới đây: 

1. Thông tin về bên bảo đảm được kê khai như sau: 
a) Đối với cá nhân là công dân Việt Nam thì phải kê khai đầy đủ họ và tên, số 

Chứng minh nhân dân theo đúng nội dung ghi trên Chứng minh nhân dân;  
b) Đối với cá nhân là người nước ngoài thì phải kê khai đầy đủ họ và tên, số hộ 

chiếu theo đúng nội dung ghi trên Hộ chiếu; 
c) Đối với cá nhân là người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam thì phải kê 

khai đầy đủ họ và tên, số Thẻ thường trú theo đúng nội dung ghi trên Thẻ 
thường trú; 

d) Đối với tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam có đăng ký kinh 
doanh, nhà đầu tư nước ngoài thì phải kê khai tên và mã số thuế do cơ quan thuế 
cấp. Đối với tổ chức không có đăng ký kinh doanh thì kê khai tên đã đăng ký theo 
quy định của pháp luật; 

đ) Đối với tổ chức được thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài thì kê 
khai tên được đăng ký tại cơ quan nước ngoài có thẩm quyền. Trong trường hợp 
tên được đăng ký của tổ chức không viết bằng chữ Latinh thì kê khai tên giao dịch 
bằng tiếng Anh. 

2. Thông tin về bên nhận bảo đảm, bên bán, bên cho thuê tài sản, bên cho thuê 
tài chính, bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ, chấp hành viên thực hiện việc thông 
báo (sau đây gọi là bên nhận bảo đảm) được kê khai như sau: 

a) Tên của bên nhận bảo đảm;  
b) Địa chỉ của bên nhận bảo đảm. 
Điều 15. Mô tả tài sản  
1.21 Người yêu cầu đăng ký, chấp hành viên thực hiện việc thông báo về kê biên 

tài sản thi hành án mô tả tài sản theo hướng dẫn trên giao diện của đơn yêu cầu 
                                           

21 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 10 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 
năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 
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đăng ký, văn bản thông báo việc kê biên tài sản thi hành án trực tuyến hoặc gửi bản 
ghi điện tử kèm theo Đơn yêu cầu đăng ký, Văn bản thông báo việc kê biên đó.  

2.22 Trường hợp tài sản là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và tài sản 
này không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc 
tài sản hình thành trong tương lai thì người yêu cầu đăng ký, chấp hành viên thực 
hiện việc thông báo kê biên tài sản thi hành án mô tả chính xác số khung của 
phương tiện giao thông cơ giới đó theo hướng dẫn trên giao diện của Đơn yêu cầu 
đăng ký trực tuyến. 

3.23 Trường hợp mô tả tài sản của đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo xử 
lý tài sản bảo đảm thì người yêu cầu đăng ký chỉ kê khai tài sản cần xử lý đã được 
mô tả trong đơn yêu cầu đăng ký lần đầu (hoặc đơn yêu cầu đăng ký thay đổi có tài 
sản đó) và kê khai chính xác số đơn yêu cầu đăng ký đó. 

4.24 Trường hợp tài sản bảo đảm là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản 
xuất kinh doanh, hàng tồn kho, quyền tài sản thì người yêu cầu đăng ký có thể mô 
tả tài sản như sau: 

a) Tên hàng hóa, chủng loại, số lượng, địa chỉ cụ thể của kho hàng hoặc các 
thông tin khác có liên quan đến hàng hóa đó trong trường hợp tài sản bảo đảm là 
hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc hàng tồn kho; 

b) Tên cụ thể của quyền tài sản, căn cứ pháp lý phát sinh quyền, giá trị thành 
tiền của quyền tài sản (nếu có) hoặc các thông tin khác có liên quan đến quyền tài 
sản đó trong trường hợp tài sản bảo đảm là quyền tài sản. 

                                                                                                                                        
 

22 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 10 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 
năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 

23 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 
năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 

24 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 
năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 
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5.25 Khi thực hiện đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký đối với 
trường hợp bổ sung, rút bớt tài sản bảo đảm trên Hệ thống đăng ký trực tuyến thì 
người yêu cầu đăng ký xóa phần tài sản của đơn yêu cầu đăng ký trước đó tại 
trường “Mô tả tài sản” hoặc trường “Số khung” (đối với tài sản là phương tiện 
giao thông cơ giới) và chỉ mô tả nội dung thông tin về tài sản thay đổi trên giao 
diện của Đơn yêu cầu đăng ký, văn bản thông báo việc kê biên tài sản thi hành án 
trực tuyến. 

6.26 Khi thực hiện đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký đối với 
trường hợp thay đổi thông tin về bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm mà không thay 
đổi về tài sản bảo đảm trên Hệ thống đăng ký trực tuyến, người yêu cầu đăng ký 
chỉ nhập thông tin thay đổi về bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm và xóa bỏ các 
thông tin về tài sản tại trường “Mô tả tài sản” và trường “Số khung” (nếu có), đồng 
thời nhập thông tin: “Không thay đổi tài sản bảo đảm” tại trường “Mô tả tài sản” 
trên giao diện đơn yêu cầu đăng ký trực tuyến. 

Điều 16. Xác nhận kết quả đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp 
đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án 

1. Hệ thống đăng ký trực tuyến xác nhận kết quả đăng ký giao dịch bảo 
đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án cho người yêu cầu 
đăng ký, chấp hành viên có trách nhiệm thông báo việc kê biên tài sản tại màn 
hình giao dịch. 

2.27 Một (01) bản chứng nhận kết quả đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm, 
hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án (có chữ ký, con dấu) được 
một trong các Trung tâm Đăng ký gửi đến người yêu cầu đăng ký, chấp hành viên 
khi có yêu cầu theo phương thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.  
                                           

25 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 
năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 

26 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 
năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 

27 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 11 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 
năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 
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3. Trong trường hợp có yêu cầu cung cấp bản sao văn bản chứng nhận kết quả 
đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi 
hành án thì người yêu cầu đăng ký phải nộp phí cấp bản sao theo quy định của 
pháp luật, trừ trường hợp yêu cầu cấp bản sao của chấp hành viên. 

4.28 Văn bản chứng nhận hoặc bản sao văn bản chứng nhận kết quả đăng ký 
giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án do một 
trong các Trung tâm Đăng ký cấp có giá trị pháp lý như nhau.  

Điều 17. Đăng ký thay đổi, xóa đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, 
thông báo việc kê biên tài sản thi hành án 

1. Hệ thống đăng ký trực tuyến cấp mã cá nhân cho người yêu cầu đăng ký 
giao dịch bảo đảm, hợp đồng, chấp hành viên thông báo việc kê biên tài sản thi 
hành án để thực hiện việc đăng ký thay đổi, xóa đăng ký trực tuyến đối với giao 
dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên đã được đăng ký. Người được cấp 
mã cá nhân có trách nhiệm bảo mật thông tin về mã cá nhân đó. 

2. Trường hợp giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi 
hành án được đăng ký theo phương thức trực tiếp, qua đường bưu điện, qua fax 
hoặc qua thư điện tử thì người yêu cầu đăng ký, chấp hành viên có quyền yêu cầu 
Trung tâm Đăng ký (nơi đã thực hiện đăng ký) phải cung cấp mã cá nhân để thực 
hiện đăng ký thay đổi, xóa đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên. 

Điều 18. Xử lý trường hợp đăng ký trực tuyến không có giá trị pháp lý 
1. Trong trường hợp nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo 

việc kê biên tài sản thi hành án thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 8 
của Thông tư này thì người giám sát hệ thống đăng ký trực tuyến có trách nhiệm 
báo cáo Giám đốc Trung tâm Đăng ký xem xét, quyết định hủy bỏ nội dung đăng 
ký, thông báo việc kê biên. 

2.29 Việc hủy bỏ nội dung đăng ký, thông báo việc kê biên phải được thông 
báo kịp thời theo đường bưu điện đến địa chỉ của người yêu cầu đăng ký, chấp 
hành viên được lưu trong Cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm. 
                                           

28 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 11 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 
năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 

29 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 12 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 
năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 
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3.30 Trường hợp Đơn yêu cầu đăng ký lần đầu thuộc trường hợp bị hủy theo 
quy định tại Điều này, nhưng sau đó tổ chức, cá nhân tiếp tục có Đơn yêu cầu đăng 
ký thay đổi về nội dung đơn yêu cầu đăng ký lần đầu nêu trên thì Trung tâm Đăng 
ký thực hiện việc hủy đồng thời nội dung đăng ký lần đầu và đăng ký thay đổi. 

4.31 Người yêu cầu đăng ký có quyền cung cấp địa chỉ thư điện tử (email) của 
mình cho Trung tâm Đăng ký để được biết về việc kết quả đăng ký giao dịch bảo 
đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án bị hủy trước khi nhận 
được Văn bản thông báo hủy kết quả đăng ký.  

5.32 Trung tâm Đăng ký có trách nhiệm phải thông báo ngay cho người yêu cầu 
đăng ký biết về việc hủy kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo 
việc kê biên tài sản thi hành án theo địa chỉ email mà người yêu cầu đăng ký đã 
cung cấp. 

Điều 18a. Khôi phục dữ liệu trong trường hợp kết quả đăng ký giao dịch 
bảo đảm đã bị hủy không theo đúng các căn cứ do pháp luật quy định33 

1. Khi phát hiện kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm đã bị hủy không theo đúng 
các căn cứ do pháp luật quy định thì người yêu cầu đăng ký có quyền đề nghị 
Trung tâm Đăng ký khôi phục lại kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm đã bị hủy.  

                                                                                                                                        
 

30 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 
tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp 
đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 

31 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 
năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 

32 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 
tháng 02 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của 
Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo 
việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao 
dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 
tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp 
đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 

33 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 
năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 
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Văn bản đề nghị khôi phục lại kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm đã bị hủy 
được gửi đến Trung tâm Đăng ký theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax hoặc 
thư điện tử. 

2. Trong hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị khôi phục lại kết 
quả đăng ký giao dịch bảo đảm đã bị hủy, Trung tâm Đăng ký có trách nhiệm phối 
hợp với Phòng Quản lý cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm khôi phục lại dữ liệu 
đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm cho người yêu cầu 
đăng ký nếu việc hủy kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm không theo đúng các căn 
cứ do pháp luật quy định.  

Hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này mà Trung tâm đăng ký không thực 
hiện việc khôi phục dữ liệu đăng ký giao dịch bảo đảm thì người yêu cầu đăng ký 
có quyền khiếu nại về việc hủy kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm để được giải 
quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại. 

3. Trong trường hợp Trung tâm Đăng ký hủy kết quả đăng ký không theo đúng 
các căn cứ do pháp luật quy định, mà gây thiệt hại cho người yêu cầu đăng ký thì 
phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

Điều 18b. Thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông cơ giới trong 
trường hợp đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc 
kê biên tài sản thi hành án34 

Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký có yêu cầu Trung tâm Đăng ký thông 
báo về việc thế chấp phương tiện giao thông cơ giới thì thực hiện như sau: 

1. Người yêu cầu đăng ký gửi Văn bản yêu cầu thông báo thế chấp phương tiện 
giao thông cơ giới đến Trung tâm Đăng ký ở dạng dữ liệu đính kèm (định dạng 
file ảnh) theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Thông tư này trên giao diện đơn 
yêu cầu đăng ký trực tuyến.  

2. Sau khi nhận được Văn bản yêu cầu thông báo thế chấp phương tiện giao 
thông cơ giới, Trung tâm Đăng ký gửi Thông báo về việc thế chấp phương tiện 
giao thông cơ giới đến cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu 
hành tài sản theo hướng dẫn tại Điều 10 của Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-
BTP-BGTVT-BTNMT-BCA. 

                                           
34 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 14 Điều 2 của Thông tư  số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 

năm 2014  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 
biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 
sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 
tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp 
đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 
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Chương 3 
CUNG CẤP THÔNG TIN THÔNG QUA HỆ THỐNG  

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN 
 

Điều 19. Phương thức tìm hiểu thông tin thông qua hệ thống đăng ký trực 
tuyến 

Các phương thức tìm hiểu thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê 
biên thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến bao gồm: 

1. Tự tra cứu thông tin; 
2.35 Yêu cầu cung cấp thông tin có xác nhận của Trung tâm Đăng ký để làm căn 

cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của mình liên quan đến tài sản là động sản.  
Điều 20. Tiêu chí tìm kiếm thông tin thông qua hệ thống đăng ký trực 

tuyến 
1. Thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên được tìm kiếm 

theo giấy tờ xác định tư cách pháp lý của bên bảo đảm: 
a) Trường hợp bên bảo đảm là công dân Việt Nam, thì tiêu chí tìm kiếm thông 

tin là họ và tên, số Chứng minh nhân dân; 
b) Trường hợp bên bảo đảm là tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam 

có đăng ký kinh doanh hoặc nhà đầu tư nước ngoài, thì tiêu chí tìm kiếm thông tin 
là mã số thuế của tổ chức hoặc nhà đầu tư nước ngoài đó; 

c) Trường hợp bên bảo đảm là cá nhân nước ngoài, thì tiêu chí tìm kiếm là họ 
tên, số hộ chiếu; người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, thì tiêu chí tìm kiếm 
thông tin là họ tên, số Thẻ thường trú của người đó; 

d) Trường hợp bên bảo đảm là tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam 
không có đăng ký kinh doanh, thì tiêu chí tìm kiếm thông tin là tên đã được đăng 
ký theo quy định của pháp luật của tổ chức đó; 

đ) Trường hợp bên bảo đảm là tổ chức được thành lập, hoạt động theo pháp 
luật nước ngoài, thì tiêu chí tìm kiếm thông tin là tên đã được đăng ký tại cơ quan 
nước ngoài có thẩm quyền của tổ chức đó. 

2. Thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên được tìm kiếm 
theo số khung của phương tiện giao thông cơ giới. 

                                           
35 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 15 Điều 2 của Thông tư  số 08/2014/TT-BTP ngày 26 

tháng 02 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của 
Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo 
việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao 
dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP 
ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo 
đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 
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3. Thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên được tìm kiếm 
theo số đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi 
hành án.  

Điều 21. Tự tra cứu thông tin thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến 
1. Mọi tổ chức, cá nhân có quyền tự tra cứu thông tin về giao dịch bảo đảm, 

hợp đồng, tài sản kê biên được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm 
thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến. 

2. Thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên do tổ chức, cá 
nhân tự tra cứu thì không có xác nhận của Trung tâm Đăng ký và không phải nộp 
phí cung cấp thông tin. 

Điều 22. Yêu cầu cung cấp thông tin thông qua hệ thống đăng ký trực 
tuyến  

1. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch 
bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên thì Trung tâm Đăng ký có trách nhiệm gửi trực 
tiếp hoặc qua đường bưu điện văn bản cung cấp thông tin có xác nhận (chữ ký, 
con dấu) cho người yêu cầu cung cấp thông tin.  

2. Việc yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê 
biên nêu tại khoản 1 Điều này phải nộp phí cung cấp thông tin theo quy định của 
pháp luật.  

Điều 22a. Lưu trữ hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo 
việc kê biên36 

1. Hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên được 
lưu trữ bằng phương thức lưu trữ điện tử theo quy định tại Nghị định số 01/2013/ 
NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật lưu trữ.  

2. Khi yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên 
tài sản theo phương thức đăng ký trực tuyến đã được giải quyết xong thì cán bộ lưu 
trữ có trách nhiệm sao lưu toàn bộ hồ sơ vào ổ cứng dùng để lưu trữ theo thứ tự 
ngày, tháng, năm và bổ sung ký hiệu chữ TT ở đầu dãy số đơn yêu cầu đăng ký để 
thuận tiện cho việc quản lý, tra cứu.  

 

                                           
36 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 2 của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 

tháng 02 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của 
Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo 
việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao 
dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP 
ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo 
đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 
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Chương 4 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH37 

 
Điều 23. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2011.  
Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp 
1.38 (được bãi bỏ)  
2. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký thay đổi, xóa đăng ký 

giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án đã được 
đăng ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tổ chức, cá nhân đó được 
lựa chọn một trong các phương thức đăng ký là trực tiếp, qua đường bưu điện, qua 
fax, qua thư điện tử hoặc thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn 
tại Thông tư này. 
                                           

37 Điều 3 của Thông tư  số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, 
cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức 
trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch 
bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành 
án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014 quy định như sau: 

“Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 
2. Ban hành kèm theo Thông tư này biểu mẫu về Văn bản đề nghị khôi phục lại kết quả đăng ký giao dịch 

bảo đảm.  
3. Điều khoản chuyển tiếp 
a) Các Trung tâm đăng ký có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch 

bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án trong phạm vi địa giới hành chính theo quyết định 
của  Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các tổ chức, cá nhân và bảo đảm hiệu quả hoạt 
động của hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm. 

b) Trong trường hợp chưa được cấp mã số khách hàng thường xuyên và tài khoản đăng ký trực tuyến thì cá 
nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định tại Thông tư này.  

4. Trách nhiệm thi hành 
a) Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm có trách nhiệm giải đáp, hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông 

tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, 

fax, thư điện tử, trực tuyến theo quy định tại Thông tư này.  

b) Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cá nhân, tổ chức phản ánh kịp thời về Bộ Tư 

pháp để nghiên cứu, giải quyết./.” 
38 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 17 Điều 2 của Thông tư  số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2014 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi 
hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục 
Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 
năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 
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3. Đối với địa phương được lựa chọn thí điểm tổ chức, hoạt động thừa phát lại 
thì trình tự, thủ tục thông báo việc kê biên tài sản và tìm hiểu thông tin về tài sản 
kê biên của Thừa phát lại cũng được thực hiện theo các quy định tại Thông tư này.  

Điều 25. Trách nhiệm thi hành 
1. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm có trách nhiệm hướng dẫn việc 

đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê 
biên tài sản thi hành án theo quy định tại Thông tư này.  

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cá nhân, tổ 
chức phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, giải quyết./. 

 
BỘ TƯ PHÁP 

 
Số: 2908/VBHN-BTP 

 
 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 
 
 

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Đinh Trung Tụng 
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