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VĂN BҦN QUY PHҤM PHÁP LUҰT 
 

CHÍNH PHӪ 
 

CHÍNH PHӪ 
 

 
Sӕ: 22/2018/NĈ-CP 

CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHƬA VIӊT NAM 
Ĉӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc 

 
Hà N͡i, ngày 23 tháng 02 năm 2018 

 
NGHӎ ĈӎNH 

Quy ÿӏnh chi tiӃt mӝt sӕ ÿiӅu và biӋn pháp thi hành 
Luұt sӣ hӳu trí tuӋ năm 2005 và Luұt sӱa ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu 
cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ năm 2009 vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan 

 
Căn cͱ Lu̵t t͝ chͱc Chính phͯ ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cͱ Lu̵t sͧ hͷu trí tu͏ ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Lu̵t s͵a ÿ͝i, b͝ 
sung m͡t s͙ ÿi͉u cͯa Lu̵t sͧ hͷu trí tu͏ ngày 19 tháng 6 năm 2009; 

Theo ÿ͉ ngh͓ cͯa B͡ tr˱ͧng B͡ Văn hóa, Th͋ thao và Du l͓ch; 

Chính phͯ ban hành Ngh͓ ÿ͓nh quy ÿ͓nh chi ti͇t m͡t s͙ ÿi͉u và bi͏n pháp thi 
hành Lu̵t sͧ hͷu trí tu͏ năm 2005 và Lu̵t s͵a ÿ͝i, b͝ sung m͡t s͙ ÿi͉u cͯa Lu̵t 
sͧ hͷu trí tu͏ năm 2009 v͉ quy͉n tác gi̫, quy͉n liên quan.  

 

Chѭѫng I 

NHӲNG QUY ĈӎNH CHUNG 

 

ĈiӅu 1. Phҥm vi ÿiӅu chӍnh 

Nghӏ ÿӏnh này quy ÿӏnh chi tiӃt mӝt sӕ ÿiӅu và biӋn pháp thi hành Luұt sӣ 
hӳu trí tuӋ năm 2005 và Luұt sӱa ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ 
năm 2009 (sau ÿây gӑi chung là Luұt sӣ hӳu trí tuӋ) vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan. 

ĈiӅu 2. Ĉӕi tѭӧng áp dөng 

Nghӏ ÿӏnh này áp dөng ÿӕi vӟi: 

1. Tác giҧ, chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ, ngѭӡi biӇu diӉn, chӫ sӣ hӳu quyӅn liên 
quan theo quy ÿӏnh cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ. 
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2. Tә chӭc, cá nhân khác có hoҥt ÿӝng liên quan ÿӃn quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan. 

3. Cѫ quan có thҭm quyӅn quҧn lý nhà nѭӟc vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan. 

ĈiӅu 3. Giҧi thích tӯ ngӳ 

Trong Nghӏ ÿӏnh này, các tӯ ngӳ dѭӟi ÿây ÿѭӧc hiӇu nhѭ sau: 

1. Tác phҭm di cҧo là tác phҭm ÿѭӧc công bӕ lҫn ÿҫu sau khi tác giҧ chӃt. 

2. Tác phҭm khuyӃt danh là tác phҭm không hoһc chѭa có tên tác giҧ (tên khai 
sinh hoһc bút danh) trên tác phҭm khi công bӕ. 

3. Ĉӏnh hình là sӵ biӇu hiӋn bҵng chӳ viӃt, các ký tӵ khác, ÿѭӡng nét, hình 
khӕi, bӕ cөc, màu sҳc, âm thanh, hình ҧnh hoһc sӵ tái hiӋn âm thanh, hình ҧnh 
dѭӟi dҥng vұt chҩt nhҩt ÿӏnh ÿӇ tӯ ÿó có thӇ nhұn biӃt, sao chép hoһc truyӅn ÿҥt. 

4. Bҧn gӕc tác phҭm là bҧn ÿѭӧc tӗn tҥi dѭӟi dҥng vұt chҩt mà trên ÿó viӋc 
sáng tҥo tác phҭm ÿѭӧc ÿӏnh hình lҫn ÿҫu tiên. 

5. Bҧn sao cӫa tác phҭm là bҧn sao chép trӵc tiӃp hoһc gián tiӃp mӝt phҫn hoһc 
toàn bӝ tác phҭm bҵng bҩt kǤ phѭѫng tiӋn hay hình thӭc nào.  

6. Bҧn ghi âm, ghi hình là bҧn ÿӏnh hình các âm thanh, hình ҧnh cӫa cuӝc biӇu 
diӉn hoһc các âm thanh, hình ҧnh khác hoһc viӋc ÿӏnh hình sӵ tái hiӋn lҥi các âm 
thanh, hình ҧnh không phҧi dѭӟi hình thӭc ÿӏnh hình gҳn vӟi tác phҭm ÿiӋn ҧnh 
hoһc tác phҭm ÿѭӧc tҥo ra theo phѭѫng pháp tѭѫng tӵ. 

7. Bҧn sao cӫa bҧn ghi âm, ghi hình là bҧn sao chép trӵc tiӃp hoһc gián tiӃp 
mӝt phҫn hoһc toàn bӝ bҧn ghi âm, ghi hình bҵng bҩt kǤ phѭѫng tiӋn hay hình 
thӭc nào. 

8. Công bӕ cuӝc biӇu diӉn ÿã ÿӏnh hình hoһc bҧn ghi âm, ghi hình là viӋc phát 
hành các bҧn sao cӫa cuӝc biӇu diӉn ÿã ÿѭӧc ÿӏnh hình hoһc bҧn ghi âm, ghi hình 
tӟi công chúng vӟi sӵ ÿӗng ý cӫa chӫ sӣ hӳu quyӅn liên quan. 

9. Tái phát sóng là viӋc truyӅn dүn phát sóng lҥi hoһc tiӃp sóng chѭѫng trình 
cӫa mӝt tә chӭc phát sóng.  

10. Tín hiӋu vӋ tinh mang chѭѫng trình ÿã ÿѭӧc mã hóa là tín hiӋu vӋ tinh 
mang chѭѫng trình ÿѭӧc truyӅn ÿi mà mӝt trong hai ÿһc tính âm thanh, hình ҧnh 
hoһc cҧ hai ÿһc tính này ÿã ÿѭӧc biӃn ÿәi, thay ÿәi nhҵm mөc ÿích ngăn cҧn 
nhӳng ngѭӡi không có thiӃt bӏ giҧi mã tín hiӋu vӋ tinh hӧp pháp thu trái phép 
chѭѫng trình truyӅn trong tín hiӋu ÿó. 
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11. Tác phҭm cӫa tә chӭc, cá nhân nѭӟc ngoài ÿѭӧc công bӕ lҫn ÿҫu tiên tҥi 
ViӋt Nam là tác phҭm chѭa ÿѭӧc công bӕ ӣ bҩt kǤ nѭӟc nào trѭӟc khi công bӕ tҥi 
ViӋt Nam. 

12. Công bӕ ÿӗng thӡi là viӋc công bӕ tác phҭm cӫa tә chӭc, cá nhân nѭӟc 
ngoài tҥi ViӋt Nam trong thӡi hҥn 30 ngày, kӇ tӯ ngày tác phҭm ÿó ÿѭӧc công bӕ 
lҫn ÿҫu tiên ӣ bҩt kǤ nѭӟc nào. 

13. Nhuұn bút là khoҧn tiӅn do bên sӱ dөng tác phҭm trҧ cho tác giҧ hoһc chӫ 
sӣ hӳu quyӅn tác giҧ trong trѭӡng hӧp chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ không ÿӗng thӡi 
là tác giҧ. 

14. Thù lao là khoҧn tiӅn do bên sӱ dөng tác phҭm trҧ cho chӫ sӣ hӳu quyӅn 
tác giҧ; bên sӱ dөng cuӝc biӇu diӉn trҧ cho ngѭӡi biӇu diӉn hoһc chӫ sӣ hӳu cuӝc 
biӇu diӉn. 

15. QuyӅn lӧi vұt chҩt là khoҧn tiӅn do bên sӱ dөng bҧn ghi âm, ghi hình trҧ 
cho nhà sҧn xuҩt bҧn ghi âm, ghi hình, bên sӱ dөng chѭѫng trình phát sóng trҧ cho 
tә chӭc phát sóng. 

16. QuyӅn lӧi vұt chҩt khác là các lӧi ích mà tác giҧ, chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ, 
chӫ sӣ hӳu quyӅn liên quan ÿѭӧc hѭӣng ngoài tiӅn nhuұn bút, thù lao, quyӅn lӧi 
vұt chҩt nhѭ viӋc nhұn giҧi thѭӣng, nhұn sách biӃu khi xuҩt bҧn, nhұn vé mӡi xem 
chѭѫng trình biӇu diӉn, trình chiӃu tác phҭm ÿiӋn ҧnh, trѭng bày, triӇn lãm tác phҭm. 

ĈiӅu 4. Chính sách cӫa Nhà nѭӟc vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan 

1. Hӛ trӧ tài chính ÿӇ mua bҧn quyӅn cho các cѫ quan, tә chӭc Nhà nѭӟc có 
nhiӋm vө phә biӃn tác phҭm, cuӝc biӇu diӉn, bҧn ghi âm, ghi hình, chѭѫng trình 
phát sóng có giá trӏ tѭ tѭӣng, khoa hӑc, giáo dөc và nghӋ thuұt phөc vө lӧi ích 
công cӝng, góp phҫn phát triӇn kinh tӃ - xã hӝi. 

2. Ѭu tiên ÿҫu tѭ cho ÿào tҥo, bӗi dѭӥng công chӭc, viên chӭc làm công tác quҧn 
lý và thӵc thi bҧo hӝ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan tӯ trung ѭѫng ÿӃn ÿӏa phѭѫng.  

3. Ѭu tiên ÿҫu tѭ, ӭng dөng khoa hӑc và công nghӋ trong viӋc bҧo hӝ quyӅn 
tác giҧ, quyӅn liên quan.  

4. Ĉҭy mҥnh truyӅn thông nâng cao nhұn thӭc, ý thӭc chҩp hành pháp luұt vӅ 
quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan. Tăng cѭӡng giáo dөc kiӃn thӭc vӅ quyӅn tác giҧ, 
quyӅn liên quan trong nhà trѭӡng và các cѫ sӣ giáo dөc khác phù hӧp vӟi tӯng cҩp 
hӑc, trình ÿӝ ÿào tҥo. 
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5. Huy ÿӝng các nguӗn lӵc cӫa xã hӝi ÿҫu tѭ nâng cao năng lӵc hӋ thӕng bҧo 
hӝ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan, ÿáp ӭng yêu cҫu phát triӇn kinh tӃ - xã hӝi và 
hӝi nhұp quӕc tӃ. 

ĈiӅu 5. Trách nhiӋm và nӝi dung quҧn lý nhà nѭӟc vӅ quyӅn tác giҧ, 
quyӅn liên quan 

1. Chính phӫ thӕng nhҩt quҧn lý nhà nѭӟc vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan. 

2. Bӝ Văn hóa, ThӇ thao và Du lӏch chӏu trách nhiӋm trѭӟc Chính phӫ thӵc 
hiӋn quҧn lý nhà nѭӟc vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan, có nhiӋm vө và quyӅn 
hҥn sau: 

a) Xây dӵng, ban hành, chӍ ÿҥo và tә chӭc thӵc hiӋn pháp luұt, cѫ chӃ, chính 
sách bҧo hӝ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan; 

b) Thӵc hiӋn các biӋn pháp bҧo vӋ quyӅn và lӧi ích hӧp pháp cӫa Nhà nѭӟc, tә 
chӭc, cá nhân trong lƭnh vӵc bҧo hӝ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan; 

c) Quҧn lý, khai thác quyӅn tác giҧ ÿӕi vӟi tác phҭm, quyӅn liên quan ÿӕi vӟi 
cuӝc biӇu diӉn, bҧn ghi âm, ghi hình, chѭѫng trình phát sóng thuӝc vӅ sӣ hӳu nhà 
nѭӟc; nhұn chuyӇn giao quyӅn tác giҧ cӫa các tә chӭc, cá nhân cho nhà nѭӟc theo 
quy ÿӏnh cӫa pháp luұt; 

d) Hѭӟng dүn viӋc cung cҩp, hӧp tác, ÿһt hàng, sӱ dөng và ÿҧm bҧo quyӅn tác 
giҧ ÿӕi vӟi tác phҭm, quyӅn liên quan ÿӕi vӟi cuӝc biӇu diӉn, bҧn ghi âm, ghi hình, 
chѭѫng trình phát sóng; 

ÿ) Tә chӭc viӋc ÿào tҥo, bӗi dѭӥng cán bӝ vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan; 

e) Quҧn lý hoҥt ÿӝng cӫa các tә chӭc ÿҥi diӋn tұp thӇ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên 
quan, tә chӭc tѭ vҩn, dӏch vө quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan; 

g) Cҩp, cҩp lҥi, ÿәi, hӫy bӓ hiӋu lӵc Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, 
Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn liên quan; 

h) Lұp và quҧn lý Sә ÿăng ký quӕc gia vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan; 

i) Xuҩt bҧn và phát hành Công báo vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan; 

k) Tә chӭc, chӍ ÿҥo hoҥt ÿӝng giáo dөc, tuyên truyӅn, phә biӃn kiӃn thӭc, pháp 
luұt, cѫ chӃ, chính sách và hoҥt ÿӝng thông tin, thӕng kê vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn 
liên quan; 

l) Quҧn lý hoҥt ÿӝng giám ÿӏnh vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan; 
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m) Thanh tra, kiӇm tra, xӱ lý vi phҥm pháp luұt vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên 
quan; giҧi quyӃt khiӃu nҥi, tӕ cáo vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan; 

n) Thӵc hiӋn hӧp tác quӕc tӃ vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan. 

3. Các bӝ, cѫ quan ngang bӝ, cѫ quan thuӝc Chính phӫ trong phҥm vi nhiӋm 
vө, quyӅn hҥn cӫa mình có trách nhiӋm phӕi hӧp vӟi Bӝ Văn hóa, ThӇ thao và Du 
lӏch trong viӋc quҧn lý nhà nѭӟc vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan. 

4. Ӫy ban nhân dân tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc Trung ѭѫng (sau ÿây gӑi tҳt là 
Ӫy ban nhân dân cҩp tӍnh) thӵc hiӋn quҧn lý nhà nѭӟc vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên 
quan tҥi ÿӏa phѭѫng, có nhiӋm vө và quyӅn hҥn sau: 

a) Tә chӭc các hoҥt ÿӝng bҧo hӝ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan tҥi ÿӏa 
phѭѫng; thӵc hiӋn các biӋn pháp bҧo vӋ quyӅn, lӧi ích hӧp pháp cӫa nhà nѭӟc, tә 
chӭc, cá nhân vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan;  

b) Thanh tra, kiӇm tra, xӱ lý theo thҭm quyӅn các khiӃu nҥi, tӕ cáo, vi phҥm 
các quy ÿӏnh pháp luұt vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan tҥi ÿӏa phѭѫng; 

c) Thӵc hiӋn các nhiӋm vө khác theo quy ÿӏnh cӫa pháp luұt. 
 

Chѭѫng II 
QUYӄN TÁC GIҦ 

 
ĈiӅu 6. Tác giҧ, ÿӗng tác giҧ 

1. Tác giҧ là ngѭӡi trӵc tiӃp sáng tҥo ra mӝt phҫn hoһc toàn bӝ tác phҭm văn 
hӑc, nghӋ thuұt và khoa hӑc.  

2. Ĉӗng tác giҧ là nhӳng tác giҧ cùng trӵc tiӃp sáng tҥo ra mӝt phҫn hoһc toàn 
bӝ tác phҭm văn hӑc, nghӋ thuұt và khoa hӑc. 

3. Ngѭӡi hӛ trӧ, góp ý kiӃn hoһc cung cҩp tѭ liӋu cho ngѭӡi khác sáng tҥo ra 
tác phҭm không ÿѭӧc công nhұn là tác giҧ hoһc ÿӗng tác giҧ. 

ĈiӅu 7. Tác phҭm thӇ hiӋn dѭӟi dҥng ký tӵ khác 

Tác phҭm thӇ hiӋn dѭӟi dҥng ký tӵ khác quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm a khoҧn 1 ĈiӅu 14 
cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ là tác phҭm thӇ hiӋn bҵng chӳ nәi cho ngѭӡi khiӃm thӏ, ký 
hiӋu tӕc ký và các ký hiӋu tѭѫng tӵ thay cho chӳ viӃt mà các ÿӕi tѭӧng tiӃp cұn có 
thӇ sao chép ÿѭӧc bҵng nhiӅu hình thӭc khác nhau. 
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ĈiӅu 8. QuyӅn tác giҧ ÿӕi vӟi bài giҧng, bài phát biӇu và bài nói khác 
1. Bài giҧng, bài phát biӇu và bài nói khác quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm b khoҧn 1 ĈiӅu 14 

cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ là tác phҭm thӇ hiӋn bҵng ngôn ngӳ nói và phҧi ÿѭӧc ÿӏnh 
hình dѭӟi mӝt hình thӭc vұt chҩt nhҩt ÿӏnh. 

2. Trong trѭӡng hӧp tác giҧ tӵ thӵc hiӋn viӋc ÿӏnh hình bài giҧng, bài phát 
biӇu, bài nói khác dѭӟi hình thӭc bҧn ghi âm, ghi hình, thì tác giҧ ÿѭӧc hѭӣng 
quyӅn tác giҧ ÿӕi vӟi bài giҧng, bài phát biӇu, bài nói khác, ÿӗng thӡi là chӫ sӣ hӳu 
quyӅn ÿӕi vӟi bҧn ghi âm, ghi hình theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 2 ĈiӅu 44 cӫa Luұt sӣ 
hӳu trí tuӋ. 

ĈiӅu 9. Tác phҭm báo chí 
Tác phҭm báo chí quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm c khoҧn 1 ĈiӅu 14 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ 

là tác phҭm có nӝi dung ÿӝc lұp và cҩu tҥo hoàn chӍnh, bao gӗm các thӇ loҥi: 
Phóng sӵ, ghi nhanh, tѭӡng thuұt, phӓng vҩn, phҧn ánh, ÿiӅu tra, bình luұn, xã 
luұn, chuyên luұn, ký báo chí và các thӇ loҥi báo chí khác nhҵm ÿăng, phát trên 
báo in, báo nói, báo hình, báo ÿiӋn tӱ hoһc các phѭѫng tiӋn khác. 

ĈiӅu 10. Tác phҭm âm nhҥc 
Tác phҭm âm nhҥc quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm d khoҧn 1 ĈiӅu 14 cӫa Luұt sӣ hӳu trí 

tuӋ là tác phҭm ÿѭӧc thӇ hiӋn dѭӟi dҥng nhҥc nӕt trong bҧn nhҥc hoһc các ký tӵ 
âm nhҥc khác hoһc ÿѭӧc ÿӏnh hình trên bҧn ghi âm, ghi hình có hoһc không có lӡi, 
không phө thuӝc vào viӋc trình diӉn hay không trình diӉn.  

ĈiӅu 11. QuyӅn tác giҧ ÿӕi vӟi tác phҭm sân khҩu 

1. Tác phҭm sân khҩu quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm ÿ khoҧn 1 ĈiӅu 14 cӫa Luұt sӣ hӳu trí 
tuӋ là tác phҭm thuӝc loҥi hình nghӋ thuұt biӇu diӉn, bao gӗm: Chèo, tuӗng, cҧi 
lѭѫng, múa rӕi, kӏch nói, kӏch dân ca, kӏch hình thӇ, nhҥc kӏch, xiӃc, tҩu hài, tҥp kӻ 
và các loҥi hình nghӋ thuұt biӇu diӉn khác. 

2. Tác phҭm sân khҩu ÿѭӧc sáng tҥo bӣi các tác giҧ quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 ĈiӅu 21 
cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ.  

3. Tác giҧ ÿѭӧc hѭӣng các quyӅn nhân thân quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 19 và các quyӅn 
tài sҧn quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 20 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ. 

4. Tác giҧ không ÿӗng thӡi là chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ ÿѭӧc hѭӣng các quyӅn 
nhân thân quy ÿӏnh tҥi các khoҧn 1, 2 và khoҧn 4 ĈiӅu 19 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ; 
chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ ÿѭӧc hѭӣng các quyӅn quy ÿӏnh tҥi khoҧn 3 ĈiӅu 19 và 
ĈiӅu 20 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ. 
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5. Tác giҧ và tә chӭc, cá nhân ÿҫu tѭ tài chính và cѫ sӣ vұt chҩt - kӻ thuұt ÿӇ 
sáng tҥo tác phҭm có thӇ thӓa thuұn vӅ viӋc sӱa chӳa tác phҭm.  

ĈiӅu 12. QuyӅn tác giҧ ÿӕi vӟi tác phҭm ÿiӋn ҧnh 

1. Tác phҭm ÿiӋn ҧnh và tác phҭm ÿѭӧc tҥo ra theo phѭѫng pháp tѭѫng tӵ quy 
ÿӏnh tҥi ÿiӇm e khoҧn 1 ĈiӅu 14 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ là tác phҭm ÿѭӧc thӇ hiӋn 
bҵng hình ҧnh ÿӝng kӃt hӧp hoһc không kӃt hӧp vӟi âm thanh và các phѭѫng tiӋn 
khác theo nguyên tҳc cӫa ngôn ngӳ ÿiӋn ҧnh. Hình ҧnh tƭnh ÿѭӧc lҩy ra tӯ mӝt tác 
phҭm ÿiӋn ҧnh là mӝt phҫn cӫa tác phҭm ÿiӋn ҧnh ÿó. 

2. Tác phҭm ÿiӋn ҧnh ÿѭӧc sáng tҥo bӣi các tác giҧ quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 ĈiӅu 21 
cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ.  

3. Tác giҧ ÿѭӧc hѭӣng các quyӅn nhân thân quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 19 cӫa Luұt sӣ 
hӳu trí tuӋ và các quyӅn tài sҧn quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 20 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ. 

4. Tác giҧ không ÿӗng thӡi là chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ ÿѭӧc hѭӣng các quyӅn 
nhân thân quy ÿӏnh tҥi các khoҧn 1, 2 và khoҧn 4 ĈiӅu 19 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ; 
chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ ÿѭӧc hѭӣng các quyӅn quy ÿӏnh tҥi khoҧn 3 ĈiӅu 19 và 
ĈiӅu 20 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ. 

5. Tác giҧ và tә chӭc, cá nhân ÿҫu tѭ tài chính và cѫ sӣ vұt chҩt - kӻ thuұt ÿӇ 
sáng tҥo tác phҭm có thӇ thӓa thuұn vӅ viӋc sӱa chӳa tác phҭm.  

ĈiӅu 13. Tác phҭm tҥo hình, mӻ thuұt ӭng dөng 

1. Tác phҭm tҥo hình quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm g khoҧn 1 ĈiӅu 14 cӫa Luұt sӣ hӳu trí 
tuӋ là tác phҭm ÿѭӧc thӇ hiӋn bӣi ÿѭӡng nét, màu sҳc, hình khӕi, bӕ cөc nhѭ: Hӝi 
hӑa, ÿӗ hӑa, ÿiêu khҳc, nghӋ thuұt sҳp ÿһt và các hình thӭc thӇ hiӋn tѭѫng tӵ, tӗn 
tҥi dѭӟi dҥng ÿӝc bҧn. Riêng ÿӕi vӟi loҥi hình ÿӗ hӑa, có thӇ ÿѭӧc thӇ hiӋn tӟi 
phiên bҧn thӭ 50, ÿѭӧc ÿánh sӕ thӭ tӵ có chӳ ký cӫa tác giҧ. 

2. Tác phҭm mӻ thuұt ӭng dөng quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm g khoҧn 1 ĈiӅu 14 cӫa Luұt 
sӣ hӳu trí tuӋ là tác phҭm ÿѭӧc thӇ hiӋn bӣi ÿѭӡng nét, màu sҳc, hình khӕi, bӕ cөc 
vӟi tính năng hӳu ích, có thӇ gҳn liӅn vӟi mӝt ÿӗ vұt hӳu ích, ÿѭӧc sҧn xuҩt thӫ 
công hoһc công nghiӋp nhѭ: ThiӃt kӃ ÿӗ hӑa (hình thӭc thӇ hiӋn cӫa biӇu trѭng, hӋ 
thӕng nhұn diӋn và bao bì sҧn phҭm), thiӃt kӃ thӡi trang, tҥo dáng sҧn phҭm, thiӃt 
kӃ nӝi thҩt, trang trí. 

ĈiӅu 14. Tác phҭm nhiӃp ҧnh 

Tác phҭm nhiӃp ҧnh quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm h khoҧn 1 ĈiӅu 14 cӫa Luұt sӣ hӳu trí 
tuӋ là tác phҭm thӇ hiӋn hình ҧnh thӃ giӟi khách quan trên vұt liӋu bҳt sáng hoһc 
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trên phѭѫng tiӋn mà hình ҧnh ÿѭӧc tҥo ra, hay có thӇ ÿѭӧc tҥo ra bҵng các phѭѫng 
pháp hóa hӑc, ÿiӋn tӱ hoһc phѭѫng pháp kӻ thuұt khác. Tác phҭm nhiӃp ҧnh có thӇ 
có chú thích hoһc không có chú thích. 

ĈiӅu 15. QuyӅn tác giҧ ÿӕi vӟi tác phҭm kiӃn trúc 

1. Tác phҭm kiӃn trúc quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm i khoҧn 1 ĈiӅu 14 cӫa Luұt sӣ hӳu trí 
tuӋ là tác phҭm thuӝc loҥi hình kiӃn trúc, bao gӗm:  

a) Bҧn vӁ thiӃt kӃ kiӃn trúc vӅ công trình hoһc tә hӧp các công trình, nӝi thҩt, 
phong cҧnh; 

b) Công trình kiӃn trúc. 

2. Tác giҧ ÿѭӧc hѭӣng các quyӅn nhân thân quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 19 cӫa Luұt sӣ 
hӳu trí tuӋ và các quyӅn tài sҧn quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 20 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ. 

3. Tác giҧ không ÿӗng thӡi là chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ ÿѭӧc hѭӣng các quyӅn 
nhân thân quy ÿӏnh tҥi các khoҧn 1, 2 và khoҧn 4 ĈiӅu 19 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ; 
chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ ÿѭӧc hѭӣng các quyӅn quy ÿӏnh tҥi khoҧn 3 ĈiӅu 19 và 
ĈiӅu 20 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ. 

4. Tác giҧ và tә chӭc, cá nhân ÿҫu tѭ tài chính và cѫ sӣ vұt chҩt - kӻ thuұt ÿӇ 
sáng tҥo tác phҭm có thӇ thӓa thuұn vӅ viӋc sӱa chӳa tác phҭm. 

ĈiӅu 16. Bҧn hӑa ÿӗ, sѫ ÿӗ, bҧn ÿӗ, bҧn vӁ 

Bҧn hӑa ÿӗ, sѫ ÿӗ, bҧn ÿӗ, bҧn vӁ quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm k khoҧn 1 ĈiӅu 14 cӫa 
Luұt sӣ hӳu trí tuӋ bao gӗm hӑa ÿӗ, sѫ ÿӗ, bҧn ÿӗ, bҧn vӁ liên quan ÿӃn ÿӏa hình, 
các loҥi công trình khoa hӑc và kiӃn trúc. 

ĈiӅu 17. QuyӅn tác giҧ ÿӕi vӟi chѭѫng trình máy tính 

1. Tác giҧ ÿѭӧc hѭӣng các quyӅn nhân thân quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 19 cӫa Luұt sӣ 
hӳu trí tuӋ và các quyӅn tài sҧn quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 20 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ. 

2. Tác giҧ không ÿӗng thӡi là chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ ÿѭӧc hѭӣng các quyӅn 
nhân thân quy ÿӏnh tҥi các khoҧn 1, 2 và khoҧn 4 ĈiӅu 19 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ; 
chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ ÿѭӧc hѭӣng các quyӅn quy ÿӏnh tҥi khoҧn 3 ĈiӅu 19 và 
ĈiӅu 20 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ. 

3. Tác giҧ và tә chӭc, cá nhân ÿҫu tѭ tài chính và cѫ sӣ vұt chҩt - kӻ thuұt ÿӇ 
sáng tҥo chѭѫng trình máy tính có thӇ thӓa thuұn vӅ viӋc sӱa chӳa, nâng cҩp 
chѭѫng trình máy tính. 



 
 CÔNG BÁO/Sӕ 423 + 424/Ngày 06-3-2018 11 
 

4. Tә chӭc, cá nhân có quyӅn sӱ dөng hӧp pháp bҧn sao chѭѫng trình máy tính 
có thӇ làm mӝt bҧn sao dӵ phòng, ÿӇ thay thӃ khi bҧn sao ÿó bӏ mҩt, bӏ hѭ hӓng 
hoһc không thӇ sӱ dөng ÿѭӧc.  

ĈiӅu 18. Tác phҭm văn hӑc, nghӋ thuұt dân gian 

1. Tác phҭm văn hӑc, nghӋ thuұt dân gian quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm a khoҧn 1 ĈiӅu 23 
cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ là các loҥi hình nghӋ thuұt ngôn tӯ. 

2. Tác phҭm văn hӑc, nghӋ thuұt dân gian quy ÿӏnh tҥi các ÿiӇm b và c khoҧn 1 
ĈiӅu 23 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ là các loҥi hình nghӋ thuұt biӇu diӉn nhѭ chèo, 
tuӗng, cҧi lѭѫng, múa rӕi, ÿiӋu hát, làn ÿiӋu âm nhҥc; ÿiӋu múa, vӣ diӉn, trò chѫi 
dân gian, hӝi làng, các hình thӭc nghi lӉ dân gian. 

3. Tác phҭm văn hӑc, nghӋ thuұt dân gian quy ÿӏnh tҥi các ÿiӇm a, b và c 
khoҧn 1 ĈiӅu 23 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ ÿѭӧc bҧo hӝ không phө thuӝc vào viӋc 
ÿӏnh hình. 

4. Sӱ dөng tác phҭm văn hӑc, nghӋ thuұt dân gian quy ÿӏnh tҥi khoҧn 2 ĈiӅu 23 
cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ là viӋc sѭu tҫm, nghiên cӭu, biӇu diӉn, giӟi thiӋu giá trӏ 
ÿích thӵc cӫa tác phҭm văn hӑc, nghӋ thuұt dân gian. 

5. Dүn chiӃu xuҩt xӭ loҥi hình tác phҭm văn hӑc, nghӋ thuұt dân gian quy ÿӏnh 
tҥi khoҧn 2 ĈiӅu 23 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ là viӋc chӍ ra nguӗn gӕc, ÿӏa danh cӫa 
cӝng ÿӗng cѭ dân nѫi tác phҭm văn hӑc, nghӋ thuұt dân gian ÿѭӧc hình thành. 

ĈiӅu 19. Ĉӕi tѭӧng không thuӝc phҥm vi bҧo hӝ quyӅn tác giҧ 

1. Tin tӭc thӡi sӵ thuҫn túy ÿѭa tin quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 ĈiӅu 15 cӫa Luұt sӣ 
hӳu trí tuӋ là các thông tin báo chí ngҳn hàng ngày, chӍ mang tính chҩt ÿѭa tin 
không có tính sáng tҥo. 

2. Văn bҧn hành chính quy ÿӏnh tҥi khoҧn 2 ĈiӅu 15 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ 
bao gӗm văn bҧn cӫa cѫ quan nhà nѭӟc, tә chӭc chính trӏ, tә chӭc chính trӏ - xã hӝi, 
tә chӭc chính trӏ xã hӝi - nghӅ nghiӋp, tә chӭc xã hӝi, tә chӭc xã hӝi - nghӅ nghiӋp 
và ÿѫn vӏ lӵc lѭӧng vǊ trang nhân dân. 

ĈiӅu 20. QuyӅn nhân thân 

1. QuyӅn ÿһt tên cho tác phҭm quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 ĈiӅu 19 cӫa Luұt sӣ hӳu 
trí tuӋ. QuyӅn này không áp dөng ÿӕi vӟi tác phҭm dӏch tӯ ngôn ngӳ này sang 
ngôn ngӳ khác. 
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2. QuyӅn công bӕ tác phҭm hoһc cho phép ngѭӡi khác công bӕ tác phҭm quy 
ÿӏnh tҥi khoҧn 3 ĈiӅu 19 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ là viӋc phát hành tác phҭm ÿӃn 
công chúng vӟi sӕ lѭӧng bҧn sao hӧp lý ÿӇ ÿáp ӭng nhu cҫu cӫa công chúng tùy 
theo bҧn chҩt cӫa tác phҭm, do tác giҧ hoһc chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ thӵc hiӋn 
hoһc do cá nhân, tә chӭc khác thӵc hiӋn vӟi sӵ ÿӗng ý cӫa tác giҧ hoһc chӫ sӣ hӳu 
quyӅn tác giҧ. Công bӕ tác phҭm không bao gӗm viӋc trình diӉn mӝt tác phҭm sân 
khҩu, ÿiӋn ҧnh, âm nhҥc; ÿӑc trѭӟc công chúng mӝt tác phҭm văn hӑc; phát sóng 
tác phҭm văn hӑc, nghӋ thuұt; trѭng bày tác phҭm tҥo hình; xây dӵng công trình tӯ 
tác phҭm kiӃn trúc. 

3. QuyӅn bҧo vӋ sӵ toàn vҽn cӫa tác phҭm, không cho ngѭӡi khác sӱa chӳa, 
cҳt xén tác phҭm quy ÿӏnh tҥi khoҧn 4 ĈiӅu 19 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ là viӋc 
không cho ngѭӡi khác sӱa chӳa, cҳt xén tác phҭm hoһc sӱa chӳa, nâng cҩp chѭѫng 
trình máy tính trӯ trѭӡng hӧp có thoҧ thuұn cӫa tác giҧ. 

ĈiӅu 21. QuyӅn tài sҧn 

1. QuyӅn biӇu diӉn tác phҭm trѭӟc công chúng quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm b khoҧn 1 
ĈiӅu 20 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ là quyӅn cӫa chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ ÿӝc quyӅn 
thӵc hiӋn hoһc cho phép ngѭӡi khác thӵc hiӋn biӇu diӉn tác phҭm mӝt cách trӵc 
tiӃp hoһc thông qua các bҧn ghi âm, ghi hình hoһc bҩt kǤ phѭѫng tiӋn kӻ thuұt 
nào mà công chúng có thӇ tiӃp cұn ÿѭӧc. BiӇu diӉn tác phҭm trѭӟc công chúng 
bao gӗm viӋc biӇu diӉn tác phҭm tҥi bҩt cӭ nѫi nào mà công chúng có thӇ tiӃp 
cұn ÿѭӧc. 

2. QuyӅn sao chép tác phҭm quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm c khoҧn 1 ĈiӅu 20 cӫa Luұt sӣ 
hӳu trí tuӋ là quyӅn cӫa chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ ÿӝc quyӅn thӵc hiӋn hoһc cho 
phép ngѭӡi khác thӵc hiӋn viӋc tҥo ra bҧn sao tác phҭm bҵng bҩt kǤ phѭѫng tiӋn 
hay hình thӭc nào, bao gӗm cҧ viӋc tҥo ra bҧn sao dѭӟi hình thӭc ÿiӋn tӱ. 

3. QuyӅn phân phӕi bҧn gӕc hoһc bҧn sao tác phҭm quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm d khoҧn 1 
ĈiӅu 20 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ là quyӅn cӫa chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ ÿӝc quyӅn 
thӵc hiӋn hoһc cho phép ngѭӡi khác thӵc hiӋn bҵng bҩt kǤ hình thӭc, phѭѫng tiӋn 
kӻ thuұt nào mà công chúng có thӇ tiӃp cұn ÿѭӧc ÿӇ bán, cho thuê hoһc các hình 
thӭc chuyӇn nhѭӧng khác bҧn gӕc hoһc bҧn sao tác phҭm. 

4. QuyӅn truyӅn ÿҥt tác phҭm ÿӃn công chúng bҵng phѭѫng tiӋn hӳu tuyӃn, vô 
tuyӃn, mҥng thông tin ÿiӋn tӱ hoһc bҩt kǤ phѭѫng tiӋn kӻ thuұt nào khác quy ÿӏnh 
tҥi ÿiӇm ÿ khoҧn 1 ĈiӅu 20 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ là quyӅn cӫa chӫ sӣ hӳu quyӅn 
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tác giҧ ÿӝc quyӅn thӵc hiӋn hoһc cho phép ngѭӡi khác thӵc hiӋn viӋc ÿѭa tác phҭm 
hoһc bҧn sao tác phҭm ÿӃn công chúng mà công chúng có thӇ tiӃp cұn ÿѭӧc tҥi ÿӏa 
ÿiӇm và thӡi gian do chính hӑ lӵa chӑn. 

5. QuyӅn cho thuê bҧn gӕc hoһc bҧn sao tác phҭm ÿiӋn ҧnh, chѭѫng trình máy 
tính quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm e khoҧn 1 ĈiӅu 20 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ là quyӅn cӫa chӫ 
sӣ hӳu quyӅn tác giҧ ÿӝc quyӅn thӵc hiӋn hoһc cho phép ngѭӡi khác thӵc hiӋn viӋc 
cho thuê ÿӇ khai thác, sӱ dөng có thӡi hҥn. 

6. QuyӅn cho thuê ÿӕi vӟi chѭѫng trình máy tính không áp dөng trong trѭӡng 
hӧp bҧn thân chѭѫng trình ÿó không phҧi là ÿӕi tѭӧng chӫ yӃu ÿӇ cho thuê nhѭ 
chѭѫng trình máy tính gҳn vӟi viӋc vұn hành bình thѭӡng các loҥi phѭѫng tiӋn 
giao thông hoһc các máy móc, thiӃt bӏ kӻ thuұt khác. 

ĈiӅu 22. Sao chép tác phҭm 

1. Tӵ sao chép mӝt bҧn quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm a khoҧn 1 ĈiӅu 25 cӫa Luұt sӣ hӳu 
trí tuӋ áp dөng ÿӕi vӟi các trѭӡng hӧp nghiên cӭu khoa hӑc, giҧng dҥy cӫa cá nhân 
không nhҵm mөc ÿích thѭѫng mҥi. 

2. Sao chép tác phҭm ÿӇ lѭu trӳ trong thѭ viӋn vӟi mөc ÿích nghiên cӭu quy 
ÿӏnh tҥi ÿiӇm ÿ khoҧn 1 ĈiӅu 25 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ là viӋc sao chép không quá 
mӝt bҧn. Thѭ viӋn không ÿѭӧc sao chép và phân phӕi bҧn sao tác phҭm tӟi công 
chúng, kӇ cҧ bҧn sao kӻ thuұt sӕ. 

ĈiӅu 23. Trích dүn hӧp lý tác phҭm  

Trích dүn hӧp lý tác phҭm mà không làm sai ý tác giҧ ÿӇ bình luұn hoһc minh 
hӑa trong tác phҭm cӫa mình quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm b khoҧn 1 ĈiӅu 25 cӫa Luұt sӣ hӳu 
trí tuӋ phҧi ÿáp ӭng ÿӫ các ÿiӅu kiӋn sau: 

1. Phҫn trích dүn chӍ nhҵm mөc ÿích giӟi thiӋu, bình luұn hoһc làm sáng tӓ vҩn 
ÿӅ ÿѭӧc ÿӅ cұp trong tác phҭm cӫa mình. 

2. Phҫn trích dүn tӯ tác phҭm ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ trích dүn không gây phѭѫng hҥi 
ÿӃn quyӅn tác giҧ ÿӕi vӟi tác phҭm ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ trích dүn; phù hӧp vӟi tính 
chҩt, ÿһc ÿiӇm cӫa loҥi hình tác phҭm ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ trích dүn. 

ĈiӅu 24. Thӡi hҥn bҧo hӝ quyӅn tác giҧ ÿӕi vӟi tác phҭm di cҧo 

Thӡi hҥn bҧo hӝ quyӅn nhân thân quy ÿӏnh tҥi khoҧn 3 ĈiӅu 19 và quyӅn tài 
sҧn quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 20 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ ÿӕi vӟi tác phҭm di cҧo là năm 
mѭѫi năm, kӇ tӯ khi tác phҭm ÿѭӧc công bӕ lҫn ÿҫu tiên. 
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ĈiӅu 25. Chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ 

Chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 36 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ bao gӗm: 

1. Tә chӭc, cá nhân ViӋt Nam. 

2. Tә chӭc, cá nhân nѭӟc ngoài có tác phҭm ÿѭӧc sáng tҥo và thӇ hiӋn dѭӟi 
hình thӭc vұt chҩt nhҩt ÿӏnh tҥi ViӋt Nam. 

3. Tә chӭc, cá nhân nѭӟc ngoài có tác phҭm ÿѭӧc công bӕ lҫn ÿҫu tiên tҥi 
ViӋt Nam. 

4. Tә chӭc, cá nhân nѭӟc ngoài có tác phҭm ÿѭӧc bҧo hӝ tҥi ViӋt Nam theo 
ĈiӅu ѭӟc quӕc tӃ mà nѭӟc Cӝng hòa xã hӝi chӫ nghƭa ViӋt Nam là thành viên. 

ĈiӅu 26. ChuyӇn nhѭӧng quyӅn ÿӕi vӟi tác phҭm khuyӃt danh 

ViӋc hѭӣng quyӅn ÿӕi vӟi tác phҭm khuyӃt danh quy ÿӏnh tҥi khoҧn 2 ĈiӅu 41 
và ÿiӇm a khoҧn 1 ĈiӅu 42 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ ÿѭӧc thӵc hiӋn nhѭ sau: 

1. Tә chӭc, cá nhân ÿang quҧn lý tác phҭm khuyӃt danh ÿѭӧc chuyӇn nhѭӧng 
quyӅn ÿӕi vӟi tác phҭm khuyӃt danh cho tә chӭc, cá nhân khác và ÿѭӧc hѭӣng thù 
lao tӯ viӋc chuyӇn nhѭӧng quyӅn ÿó. 

2. Tә chӭc, cá nhân nhұn chuyӇn nhѭӧng quyӅn theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 
ĈiӅu này ÿѭӧc hѭӣng quyӅn cӫa chӫ sӣ hӳu ÿӃn khi danh tính cӫa tác giҧ ÿѭӧc 
xác ÿӏnh.  

ĈiӅu 27. Sӱ dөng tác phҭm thuӝc vӅ Nhà nѭӟc 

1. Tә chӭc sӱ dөng ngân sách nhà nѭӟc ÿһt hàng, giao nhiӋm vө hoһc giao kӃt 
hӧp ÿӗng vӟi tác giҧ sáng tҥo tác phҭm là ÿҥi diӋn Nhà nѭӟc - chӫ sӣ hӳu quyӅn 
tác giҧ ÿӕi vӟi tác phҭm ÿó. 

2. Tә chӭc, cá nhân sӱ dөng tác phҭm thuӝc sӣ hӳu nhà nѭӟc quy ÿӏnh tҥi 
khoҧn 1 ĈiӅu này phҧi ÿѭӧc phép cӫa chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ và tôn trӑng quyӅn 
nhân thân theo quy ÿӏnh tҥi các khoҧn 1, 2 và 4 ĈiӅu 19 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ. 

3. Tә chӭc, cá nhân sӱ dөng tác phҭm thuӝc sӣ hӳu nhà nѭӟc quy ÿӏnh tҥi 
ÿiӇm b và ÿiӇm c khoҧn 1 ĈiӅu 42 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ phҧi tôn trӑng quyӅn 
nhân thân theo quy ÿӏnh tҥi các khoҧn 1, 2 và 4 ĈiӅu 19 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ. 

4. Các cѫ quan nhà nѭӟc, tә chӭc, cá nhân khi phát hiӋn các hành vi xâm phҥm 
quyӅn tác giҧ quy ÿӏnh tҥi khoҧn 2 và khoҧn 3 ĈiӅu này có quyӅn yêu cҫu cѫ quan 
nhà nѭӟc có thҭm quyӅn xӱ lý theo quy ÿӏnh cӫa pháp luұt.  
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ĈiӅu 28. Sӱ dөng tác phҭm thuӝc vӅ công chúng 
1. Tә chӭc, cá nhân sӱ dөng tác phҭm thuӝc vӅ công chúng quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 43 

cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ phҧi tôn trӑng quyӅn nhân thân quy ÿӏnh tҥi các khoҧn 1, 2 
và 4 ĈiӅu 19 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ.  

2. Các cѫ quan nhà nѭӟc, tә chӭc, cá nhân có quyӅn và nghƭa vө liên quan khi 
phát hiӋn các hành vi xâm phҥm quyӅn nhân thân theo quy ÿӏnh tҥi các khoҧn 1, 2 
và 4 ĈiӅu 19 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ ÿӕi vӟi các tác phҭm ÿã kӃt thúc thӡi hҥn bҧo 
hӝ thì có quyӅn yêu cҫu ngѭӡi có hành vi xâm phҥm chҩm dӭt hành vi xâm phҥm, 
xin lӛi, cҧi chính công khai; có quyӅn khiӃu nҥi, tӕ cáo, yêu cҫu cѫ quan nhà nѭӟc 
có thҭm quyӅn xӱ lý theo quy ÿӏnh cӫa pháp luұt.  

3. Các tә chӭc chính trӏ, tә chӭc chính trӏ - xã hӝi, tә chӭc chính trӏ xã hӝi - 
nghӅ nghiӋp, tә chӭc xã hӝi, tә chӭc xã hӝi - nghӅ nghiӋp, các tә chӭc ÿҥi diӋn tұp 
thӇ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan có quyӅn yêu cҫu cѫ quan nhà nѭӟc có thҭm 
quyӅn bҧo vӋ các quyӅn nhân thân ÿӕi vӟi nhӳng tác phҭm cӫa Hӝi viên ÿã kӃt 
thúc thӡi hҥn bҧo hӝ. 

 
Chѭѫng III 

QUYӄN LIÊN QUAN 
 
ĈiӅu 29. QuyӅn cӫa ngѭӡi biӇu diӉn 
1. QuyӅn sao chép trӵc tiӃp cuӝc biӇu diӉn ÿã ÿѭӧc ÿӏnh hình trên bҧn ghi âm, 

ghi hình theo quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm b khoҧn 3 ĈiӅu 29 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ là quyӅn 
cӫa chӫ sӣ hӳu cuӝc biӇu diӉn ÿӝc quyӅn thӵc hiӋn hoһc cho phép ngѭӡi khác thӵc 
hiӋn viӋc tҥo ra các bҧn sao khác tӯ bҧn ghi âm, ghi hình ÿó. 

2. QuyӅn sao chép gián tiӃp cuӝc biӇu diӉn ÿã ÿѭӧc ÿӏnh hình trên bҧn ghi âm, 
ghi hình theo quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm b khoҧn 3 ĈiӅu 29 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ là quyӅn 
cӫa chӫ sӣ hӳu cuӝc biӇu diӉn ÿӝc quyӅn thӵc hiӋn hoһc cho phép ngѭӡi khác thӵc 
hiӋn viӋc tҥo ra các bҧn sao khác không tӯ bҧn ghi âm, ghi hình ÿó nhѭ viӋc sao 
chép tӯ chѭѫng trình phát sóng, mҥng thông tin ÿiӋn tӱ, viӉn thông và các hình 
thӭc tѭѫng tӵ khác. 

3. QuyӅn truyӅn theo cách khác ÿӃn công chúng cuӝc biӇu diӉn chѭa ÿѭӧc 
ÿӏnh hình theo quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm c khoҧn 3 ĈiӅu 29 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ là 
quyӅn cӫa chӫ sӣ hӳu cuӝc biӇu diӉn ÿӝc quyӅn thӵc hiӋn hoһc cho phép ngѭӡi 
khác thӵc hiӋn viӋc phә biӃn cuӝc biӇu diӉn chѭa ÿѭӧc ÿӏnh hình ÿӃn công chúng 
bҵng bҩt kǤ phѭѫng tiӋn kӻ thuұt nào ngoài phát sóng. 
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ĈiӅu 30. Trích dүn hӧp lý cuӝc biӇu diӉn, bҧn ghi âm, ghi hình, chѭѫng 
trình phát sóng 

1. Trích dүn hӧp lý nhҵm mөc ÿích cung cҩp thông tin theo quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm c 
khoҧn 1 ĈiӅu 32 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ là viӋc sӱ dөng các trích ÿoҥn nhҵm mөc 
ÿích thuҫn túy ÿѭa tin. 

2. ViӋc trích dүn hӧp lý quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 ĈiӅu này phҧi ÿáp ӭng ÿӫ các 
ÿiӅu kiӋn sau: 

a) Phҫn trích dүn chӍ nhҵm mөc ÿích giӟi thiӋu, bình luұn hoһc làm sáng tӓ vҩn 
ÿӅ trong viӋc cung cҩp thông tin; 

b) Phҫn trích dүn tӯ cuӝc biӇu diӉn, bҧn ghi âm, ghi hình, chѭѫng trình phát 
sóng không gây phѭѫng hҥi ÿӃn quyӅn cӫa ngѭӡi biӇu diӉn, quyӅn cӫa nhà sҧn 
xuҩt bҧn ghi âm, ghi hình, quyӅn cӫa tә chӭc phát sóng ÿӕi vӟi cuӝc biӇu diӉn, bҧn 
ghi âm, ghi hình, chѭѫng trình phát sóng ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ trích dүn; phù hӧp vӟi 
tính chҩt, ÿһc ÿiӇm cӫa cuӝc biӇu diӉn, bҧn ghi âm, ghi hình, chѭѫng trình phát 
sóng ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ trích dүn. 

ĈiӅu 31. Bҧn sao tҥm thӡi 

Bҧn sao tҥm thӡi quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm d khoҧn 1 ĈiӅu 32 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ 
là bҧn ÿӏnh hình có thӡi hҥn, do tә chӭc phát sóng thӵc hiӋn bҵng các phѭѫng tiӋn 
thiӃt bӏ cӫa mình, nhҵm phөc vө cho buәi phát sóng ngay sau ÿó cӫa chính tә chӭc 
phát sóng. Trong trѭӡng hӧp ÿһc biӋt thì bҧn sao ÿó ÿѭӧc lѭu trӳ tҥi trung tâm lѭu 
trӳ chính thӭc. 

ĈiӅu 32. Sӱ dөng bҧn ghi âm, ghi hình 

1. Sӱ dөng trӵc tiӃp bҧn ghi âm, ghi hình ÿã ÿѭӧc công bӕ nhҵm mөc ÿích 
thѭѫng mҥi ÿӇ thӵc hiӋn chѭѫng trình phát sóng có tài trӧ, quҧng cáo hoһc thu tiӅn 
dѭӟi bҩt kǤ hình thӭc nào theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 ĈiӅu 33 cӫa Luұt sӣ hӳu trí 
tuӋ là viӋc tә chӭc phát sóng dùng chính bҧn ghi âm, ghi hình ÿó ÿӇ phát sóng 
bҵng phѭѫng tiӋn vô tuyӃn hoһc hӳu tuyӃn, bao gӗm cҧ viӋc truyӅn qua vӋ tinh, 
môi trѭӡng kӻ thuұt sӕ. 

2. Sӱ dөng gián tiӃp bҧn ghi âm, ghi hình ÿã ÿѭӧc công bӕ nhҵm mөc ÿích 
thѭѫng mҥi ÿӇ thӵc hiӋn chѭѫng trình phát sóng có tài trӧ, quҧng cáo hoһc thu tiӅn 
dѭӟi bҩt kǤ hình thӭc nào theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 ĈiӅu 33 cӫa Luұt sӣ hӳu trí 
tuӋ là viӋc tiӃp sóng, phát lҥi chѭѫng trình ÿã phát sóng; chuyӇn chѭѫng trình trong 
môi trѭӡng kӻ thuұt sӕ lên sóng. 
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3. Sӱ dөng bҧn ghi âm, ghi hình ÿã ÿѭӧc công bӕ trong hoҥt ÿӝng kinh doanh, 
thѭѫng mҥi theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 2 ĈiӅu 33 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ là viӋc tә 
chӭc, cá nhân sӱ dөng trӵc tiӃp hoһc gián tiӃp bҧn ghi âm, ghi hình ÿã ÿѭӧc công 
bӕ ÿӇ sӱ dөng tҥi nhà hàng, khách sҥn, cӱa hàng, siêu thӏ; cѫ sӣ kinh doanh dӏch 
vө karaoke, dӏch vө bѭu chính, viӉn thông, môi trѭӡng kӻ thuұt sӕ; trong các hoҥt 
ÿӝng du lӏch, hàng không, giao thông công cӝng. 

4. ViӋc hѭӣng tiӅn thù lao cӫa ngѭӡi biӇu diӉn trong trѭӡng hӧp bҧn ghi âm, 
ghi hình ÿѭӧc sӱ dөng theo quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 33 cӫa Luұt Sӣ hӳu trí tuӋ tùy thuӝc 
vào thӓa thuұn cӫa ngѭӡi biӇu diӉn vӟi nhà sҧn xuҩt bҧn ghi âm, ghi hình khi thӵc 
hiӋn chѭѫng trình ghi âm, ghi hình. 

ĈiӅu 33. Sӱ dөng chѭѫng trình phát sóng 

1. Chӫ sӣ hӳu chѭѫng trình phát sóng theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 3 ĈiӅu 44 cӫa 
Luұt sӣ hӳu trí tuӋ là tә chӭc phát sóng ÿҫu tѭ tài chính và cѫ sӣ vұt chҩt - kӻ thuұt 
cӫa mình ÿӇ phát sóng, trӯ trѭӡng hӧp có thӓa thuұn khác. 

2. Khi sӱ dөng các tác phҭm, bҧn ghi âm, ghi hình ÿӇ sҧn xuҩt chѭѫng trình 
phát sóng, tә chӭc phát sóng phҧi thӵc hiӋn nghƭa vө vӟi chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ, 
chӫ sӣ hӳu quyӅn liên quan theo quy ÿӏnh pháp luұt. 

3. Tә chӭc, cá nhân sӱ dөng chѭѫng trình phát sóng cӫa tә chӭc phát sóng 
khác theo quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm a và ÿiӇm b khoҧn 1 ĈiӅu 31 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ 
ÿӇ tái phát sóng hoһc truyӅn trên mҥng viӉn thông, thông tin ÿiӋn tӱ hoһc bҩt kǤ 
phѭѫng tiӋn kӻ thuұt nào thӵc hiӋn theo thӓa thuұn và các quy ÿӏnh pháp luұt liên 
quan. ViӋc sӱa ÿәi, cҳt xén, bә sung chѭѫng trình phát sóng cӫa tә chӭc phát sóng 
khác ÿӇ tái phát sóng hoһc truyӅn trên mҥng viӉn thông, thông tin ÿiӋn tӱ hoһc bҩt 
kǤ phѭѫng tiӋn kӻ thuұt nào khác phҧi có sӵ thӓa thuұn vӟi chӫ sӣ hӳu chѭѫng 
trình phát sóng. 

 
Chѭѫng IV 

ĈĂNG KÝ QUYӄN TÁC GIҦ, QUYӄN LIÊN QUAN 
 

ĈiӅu 34. Thӫ tөc ÿăng ký quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan 

1. Tác giҧ, chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ, chӫ sӣ hӳu quyӅn liên quan trӵc tiӃp hoһc 
ӫy quyӅn cho tә chӭc, cá nhân khác nӝp 01 bӝ hӗ sѫ ÿăng ký quyӅn tác giҧ, quyӅn 
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liên quan tҥi Bӝ Văn hóa, ThӇ thao và Du lӏch (Cөc Bҧn quyӅn tác giҧ hoһc Văn 
phòng ÿҥi diӋn cӫa Cөc Bҧn quyӅn tác giҧ tҥi thành phӕ Hӗ Chí Minh, thành phӕ 
Ĉà Nҹng). Hӗ sѫ có thӇ gӱi qua ÿѭӡng bѭu ÿiӋn. 

2. Tә chӭc, cá nhân nѭӟc ngoài có tác phҭm, chѭѫng trình biӇu diӉn, bҧn ghi 
âm, ghi hình, chѭѫng trình phát sóng ÿѭӧc bҧo hӝ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan 
theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 2 ĈiӅu 13 và ĈiӅu 17 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ trӵc tiӃp hoһc 
ӫy quyӅn cho tә chӭc tѭ vҩn, dӏch vө quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan nӝp 01 bӝ hӗ 
sѫ ÿăng ký quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan tҥi Bӝ Văn hóa, ThӇ thao và Du lӏch 
(Cөc Bҧn quyӅn tác giҧ hoһc Văn phòng ÿҥi diӋn cӫa Cөc Bҧn quyӅn tác giҧ tҥi 
thành phӕ Hӗ Chí Minh, thành phӕ Ĉà Nҹng). 

ĈiӅu 35. Cҩp, cҩp lҥi, ÿәi, hӫy bӓ hiӋu lӵc Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký 
quyӅn tác giҧ, Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn liên quan 

1. Bӝ Văn hóa, ThӇ thao và Du lӏch (Cөc Bҧn quyӅn tác giҧ) có thҭm quyӅn 
cҩp, cҩp lҥi, ÿәi, hӫy bӓ hiӋu lӵc Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, Giҩy 
chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn liên quan theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 và 2 ĈiӅu 51 cӫa 
Luұt sӣ hӳu trí tuӋ. 

2. Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn 
liên quan ÿѭӧc cҩp theo quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 49 và ĈiӅu 50 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ. 

3. Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn 
liên quan ÿѭӧc cҩp lҥi trong trѭӡng hӧp Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, 
Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn liên quan bӏ mҩt hoһc rách nát.  

4. Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn 
liên quan ÿѭӧc cҩp ÿәi trong trѭӡng hӧp thay ÿәi chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ, chӫ sӣ 
hӳu quyӅn liên quan hoһc thay ÿәi thông tin vӅ tác giҧ, chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ, 
chӫ sӣ hӳu quyӅn liên quan, tác phҭm, cuӝc biӇu diӉn, bҧn ghi âm, ghi hình, 
chѭѫng trình phát sóng.  

5. Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn 
liên quan bӏ hӫy bӓ hiӋu lӵc trong các trѭӡng hӧp quy ÿӏnh tҥi khoҧn 2 và khoҧn 3 
ĈiӅu 55 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ. 

6. Bӝ Văn hóa, ThӇ thao và Du lӏch quy ÿӏnh các mүu Tӡ khai ÿăng ký quyӅn 
tác giҧ, Tӡ khai ÿăng ký quyӅn liên quan, Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, 
Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn liên quan theo quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm a khoҧn 2 ĈiӅu 50 
và khoҧn 4 ĈiӅu 51 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ. 
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ĈiӅu 36. Hӗ sѫ cҩp, cҩp lҥi, ÿәi Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, 
Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn liên quan 

1. Hӗ sѫ cҩp Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, Giҩy chӭng nhұn ÿăng 
ký quyӅn liên quan quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 50 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ. 

2. Tác giҧ, chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ, chӫ sӣ hӳu quyӅn liên quan có nhu cҫu 
cҩp lҥi Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn 
liên quan nӝp Tӡ khai ÿăng ký quyӅn tác giҧ hoһc Tӡ khai ÿăng ký quyӅn liên 
quan (theo mүu), 02 bҧn sao tác phҭm hoһc 02 bҧn sao cuӝc biӇu diӉn, bҧn ghi âm, 
ghi hình, chѭѫng trình phát sóng. 

3. Tác giҧ, chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ, chӫ sӣ hӳu quyӅn liên quan có nhu cҫu 
cҩp ÿәi Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn 
liên quan nӝp Tӡ khai ÿăng ký quyӅn tác giҧ hoһc Tӡ khai ÿăng ký quyӅn liên 
quan (theo mүu); 02 bҧn sao tác phҭm hoһc 02 bҧn sao cuӝc biӇu diӉn, bҧn ghi âm, 
ghi hình, chѭѫng trình phát sóng; tài liӋu chӭng minh sӵ thay ÿәi và nӝp lҥi Giҩy 
chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ hoһc Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn liên quan 
ÿã cҩp. 

ĈiӅu 37. Thӡi hҥn cҩp, cҩp lҥi, ÿәi Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác 
giҧ, Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn liên quan  

1. Thӡi hҥn cҩp Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, Giҩy chӭng nhұn 
ÿăng ký quyӅn liên quan quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 52 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ. 

2. Trong thӡi hҥn bҧy ngày làm viӋc, kӇ tӯ ngày nhұn hӗ sѫ hӧp lӋ, Bӝ Văn 
hóa, ThӇ thao và Du lӏch (Cөc Bҧn quyӅn tác giҧ) có trách nhiӋm cҩp lҥi Giҩy 
chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn liên quan. 

3. Trong thӡi hҥn mѭӡi hai ngày làm viӋc, kӇ tӯ ngày nhұn hӗ sѫ hӧp lӋ, Bӝ 
Văn hóa, ThӇ thao và Du lӏch (Cөc Bҧn quyӅn tác giҧ) có trách nhiӋm cҩp ÿәi Giҩy 
chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn liên quan. 

4. Trѭӡng hӧp tӯ chӕi cҩp lҥi, ÿәi Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, 
Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn liên quan, Bӝ Văn hóa, ThӇ thao và Du lӏch (Cөc 
Bҧn quyӅn tác giҧ) phҧi thông báo bҵng văn bҧn cho ngѭӡi nӝp ÿѫn. 

ĈiӅu 38. Bҧn sao tác phҭm ÿăng ký quyӅn tác giҧ, bҧn sao bҧn ÿӏnh hình 
ÿӕi tѭӧng ÿăng ký quyӅn liên quan  

1. Bӝ Văn hóa, ThӇ thao và Du lӏch (Cөc Bҧn quyӅn tác giҧ) có trách nhiӋm 
lѭu giӳ 01 bҧn sao tác phҭm ÿăng ký quyӅn tác giҧ hoһc 01 bҧn sao bҧn ÿӏnh hình 
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ÿӕi tѭӧng ÿăng ký quyӅn liên quan; 01 bҧn sao tác phҭm ÿăng ký quyӅn tác giҧ 
hoһc 01 bҧn sao bҧn ÿӏnh hình ÿӕi tѭӧng ÿăng ký quyӅn liên quan ÿѭӧc ÿóng dҩu 
ghi sӕ Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn 
liên quan gӱi trҧ lҥi cho tә chӭc, cá nhân ÿѭӧc cҩp quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm b khoҧn 2 
ĈiӅu 50 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ.  

2. Bҧn sao tác phҭm ÿăng ký quyӅn tác giҧ theo quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm b khoҧn 2 
ĈiӅu 50 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ ÿѭӧc thay thӃ bҵng ҧnh chөp không gian ba chiӅu 
ÿӕi vӟi nhӳng tác phҭm có ÿһc thù riêng nhѭ tranh, tѭӧng, tѭӧng ÿài, phù ÿiêu, 
tranh hoành tráng gҳn vӟi công trình kiӃn trúc; tác phҭm có kích thѭӟc quá lӟn, 
cӗng kӅnh.  

ĈiӅu 39. Hӫy bӓ hiӋu lӵc Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, Giҩy 
chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn liên quan 

1. Bӝ Văn hóa, ThӇ thao và Du lӏch (Cөc Bҧn quyӅn tác giҧ) có thҭm quyӅn 
hӫy bӓ hiӋu lӵc Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký 
quyӅn liên quan trong các trѭӡng hӧp quy ÿӏnh tҥi khoҧn 2 và khoҧn 3 ĈiӅu 55 cӫa 
Luұt sӣ hӳu trí tuӋ. 

2. Trong thӡi hҥn mѭӡi lăm ngày làm viӋc, kӇ tӯ khi nhұn ÿѭӧc mӝt trong các 
giҩy tӡ dѭӟi ÿây, Bӝ Văn hóa, ThӇ thao và Du lӏch (Cөc Bҧn quyӅn tác giҧ) ra 
quyӃt ÿӏnh hӫy bӓ hiӋu lӵc Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, Giҩy chӭng 
nhұn ÿăng ký quyӅn liên quan: 

a) Bҧn án, QuyӃt ÿӏnh có hiӋu lӵc cӫa Tòa án hoһc QuyӃt ÿӏnh cӫa cѫ quan có 
thҭm quyӅn xӱ lý hành vi xâm phҥm quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 200 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ 
vӅ viӋc hӫy bӓ hiӋu lӵc Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, Giҩy chӭng nhұn 
ÿăng ký quyӅn liên quan; 

b) Văn bҧn cӫa tә chӭc, cá nhân ÿã ÿѭӧc cҩp Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn 
tác giҧ, Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn liên quan gӱi Bӝ Văn hóa, ThӇ thao và 
Du lӏch (Cөc Bҧn quyӅn tác giҧ) ÿӅ nghӏ hӫy bӓ hiӋu lӵc Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký 
quyӅn tác giҧ, Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn liên quan ÿã ÿѭӧc cҩp.  

ĈiӅu 40. Phí ÿăng ký quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan 

Tә chӭc, cá nhân có nghƭa vө nӝp phí khi tiӃn hành thӫ tөc ÿăng ký quyӅn tác 
giҧ, quyӅn liên quan theo quy ÿӏnh cӫa pháp luұt. 
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ĈiӅu 41. HiӋu lӵc Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, Giҩy chӭng 
nhұn ÿăng ký quyӅn liên quan 

Các loҥi Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký quyӅn tác giҧ, Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký 
quyӅn liên quan do Hãng Bҧo hӝ quyӅn tác giҧ ViӋt Nam, Cѫ quan Bҧo hӝ quyӅn 
tác giҧ ViӋt Nam, Cөc Bҧn quyӅn tác giҧ Văn hӑc - NghӋ thuұt, Cөc Bҧn quyӅn tác 
giҧ cҩp vүn tiӃp tөc ÿѭӧc duy trì hiӋu lӵc. 

 
Chѭѫng V 

TӘ CHӬC ĈҤI DIӊN TҰP THӆ, TӘ CHӬC TѬ VҨN, DӎCH VӨ  
QUYӄN TÁC GIҦ, QUYӄN LIÊN QUAN 

 
ĈiӅu 42. Tә chӭc ÿҥi diӋn tұp thӇ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan 

Tә chӭc ÿҥi diӋn tұp thӇ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan theo quy ÿӏnh tҥi 
khoҧn 1 ĈiӅu 56 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ thӵc hiӋn ÿúng phҥm vi, chӭc năng hoҥt 
ÿӝng và hӧp ÿӗng ӫy quyӅn giӳa chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ, chӫ sӣ hӳu quyӅn liên 
quan và tә chӭc ÿҥi diӋn tұp thӇ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan vӅ viӋc quҧn lý mӝt 
quyӅn hoһc mӝt nhóm quyӅn cө thӇ.  

ĈiӅu 43. BiӇu mӭc tiӅn nhuұn bút, thù lao, quyӅn lӧi vұt chҩt  
1. Tә chӭc ÿҥi diӋn tұp thӇ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan xây dӵng BiӇu mӭc 

tiӅn nhuұn bút, thù lao, quyӅn lӧi vұt chҩt quy ÿӏnh tҥi khoҧn 3 ĈiӅu 20, khoҧn 4 
ĈiӅu 29 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ và quyӅn lӧi vұt chҩt quy ÿӏnh tҥi khoҧn 2 ĈiӅu 30, 
khoҧn 2 ĈiӅu 31 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ. 

2. Tә chӭc, cá nhân khai thác, sӱ dөng tác phҭm, bҧn ghi âm, ghi hình, chѭѫng 
trình phát sóng theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 ĈiӅu 26, khoҧn 1 và khoҧn 2 ĈiӅu 33 cӫa 
Luұt sӣ hӳu trí tuӋ có nghƭa vө liên lҥc trӵc tiӃp vӟi chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ, chӫ 
sӣ hӳu quyӅn liên quan hoһc tә chӭc ÿҥi diӋn tұp thӇ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên 
quan vӅ viӋc khai thác, sӱ dөng.Trѭӡng hӧp không liên lҥc trӵc tiӃp ÿѭӧc vӟi chӫ 
sӣ hӳu quyӅn tác giҧ, chӫ sӣ hӳu quyӅn liên quan thì tә chӭc, cá nhân khai thác, sӱ 
dөng tác phҭm, bҧn ghi âm, ghi hình, chѭѫng trình phát sóng phҧi thông báo trên 
phѭѫng tiӋn thông tin ÿҥi chúng. 

3. Tә chӭc, cá nhân khai thác, sӱ dөng tác phҭm, cuӝc biӇu diӉn, bҧn ghi âm, 
ghi hình, chѭѫng trình phát sóng và tә chӭc ÿҥi diӋn tұp thӇ quyӅn tác giҧ, quyӅn 
liên quan có trách nhiӋm thӓa thuұn vӅ mӭc tiӅn nhuұn bút, thù lao, quyӅn lӧi vұt 
chҩt và phѭѫng thӭc thanh toán. 
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4. Nhuұn bút, thù lao, quyӅn lӧi vұt chҩt ÿѭӧc xác ÿӏnh theo các nguyên tҳc sau: 

a) ViӋc trҧ tiӅn nhuұn bút, thù lao, quyӅn lӧi vұt chҩt phҧi bҧo ÿҧm lӧi ích cӫa 
ngѭӡi sáng tҥo, tә chӭc, cá nhân khai thác, sӱ dөng và công chúng hѭӣng thө, phù 
hӧp vӟi ÿiӅu kiӋn kinh tӃ - xã hӝi cӫa ÿҩt nѭӟc; 

b) Mӭc tiӅn nhuұn bút, thù lao, quyӅn lӧi vұt chҩt ÿѭӧc xác ÿӏnh căn cӭ vào 
thӇ loҥi, hình thӭc, chҩt lѭӧng, sӕ lѭӧng hoһc tҫn suҩt khai thác, sӱ dөng; 

c) Các ÿӗng chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ, ÿӗng chӫ sӣ hӳu quyӅn liên quan thӓa 
thuұn vӅ tӹ lӋ phân chia tiӅn nhuұn bút, thù lao theo mӭc ÿӝ sáng tҥo, phù hӧp vӟi 
hình thӭc khai thác, sӱ dөng; 

d) Mӭc tiӅn nhuұn bút, thù lao, quyӅn lӧi vұt chҩt ÿѭӧc xác ÿӏnh trong hӧp 
ÿӗng bҵng văn bҧn theo quy ÿӏnh pháp luұt. 

ĈiӅu 44. Thu, phân chia tiӅn nhuұn bút, thù lao, quyӅn lӧi vұt chҩt  

1. ViӋc thu, phân chia tiӅn nhuұn bút, thù lao, quyӅn lӧi vұt chҩt thӵc hiӋn theo 
quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu lӋ hoҥt ÿӝng cӫa tә chӭc ÿҥi diӋn tұp thӇ quyӅn tác giҧ, quyӅn 
liên quan và văn bҧn ӫy quyӅn cӫa chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ, chӫ sӣ hӳu quyӅn 
liên quan có thӓa thuұn vӅ mӭc hoһc tӹ lӋ phҫn trăm, phѭѫng thӭc và thӡi gian 
phân chia tiӅn nhuұn bút, thù lao, quyӅn lӧi vұt chҩt. 

2. ViӋc thu, phân chia tiӅn nhuұn bút, thù lao, quyӅn lӧi vұt chҩt cӫa các tә 
chӭc ÿҥi diӋn tұp thӇ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan thӵc hiӋn theo nguyên tҳc 
công khai, minh bҥch ÿӕi vӟi tác phҭm, cuӝc biӇu diӉn, bҧn ghi âm, ghi hình, 
chѭѫng trình phát sóng ÿѭӧc khai thác, sӱ dөng theo quy ÿӏnh cӫa pháp luұt. 

3. Trong trѭӡng hӧp tác phҭm, bҧn ghi âm, ghi hình, chѭѫng trình phát sóng có 
liên quan ÿӃn quyӅn và lӧi ích cӫa nhiӅu tә chӭc ÿҥi diӋn tұp thӇ ÿѭӧc ӫy quyӅn 
ÿҥi diӋn cho mӝt quyӅn, nhóm quyӅn cө thӇ, các tә chӭc có thӇ thӓa thuұn ÿӇ mӝt 
tә chӭc thay mһt ÿàm phán cҩp phép sӱ dөng, thu và phân chia tiӅn theo ĈiӅu lӋ và 
văn bҧn ӫy quyӅn. 

4. ViӋc thu, phân chia tiӅn nhuұn bút, thù lao, quyӅn lӧi vұt chҩt tӯ các tә chӭc 
tѭѫng ӭng cӫa nѭӟc ngoài hoһc tә chӭc quӕc tӃ thӵc hiӋn theo quy ÿӏnh vӅ quҧn lý 
ngoҥi hӕi. 

ĈiӅu 45. Khai thác, sӱ dөng bҧn ghi âm, ghi hình  

1. Tә chӭc, cá nhân sӱ dөng trӵc tiӃp hoһc gián tiӃp bҧn ghi âm, ghi hình theo 
quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 và khoҧn 2 ĈiӅu 33 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ phҧi trҧ tiӅn nhuұn 
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bút, thù lao, quyӅn lӧi vұt chҩt cho chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ, chӫ sӣ hӳu quyӅn 
liên quan. 

2. Các tә chӭc ÿҥi diӋn tұp thӇ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan có thӇ thӓa thuұn, 
thӕng nhҩt, ӫy quyӅn ÿàm phán, thu tiӅn nhuұn bút, thù lao, quyӅn lӧi vұt chҩt theo 
quy ÿӏnh cӫa pháp luұt. Tӹ lӋ phân chia tiӅn nhuұn bút, thù lao, quyӅn lӧi vұt chҩt 
thu ÿѭӧc do các tә chӭc này tӵ thӓa thuұn. 

3. Tә chӭc ÿҥi diӋn tұp thӇquyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan ӫy quyӅn có trách 
nhiӋm xây dӵng danh mөc hӝi viên, tác phҭm, bҧn ghi âm, ghi hình, chѭѫng trình 
phát sóng cӫa hӝi viên và chӏu trách nhiӋm khi ký hӧp ÿӗng ӫy quyӅn cho tә chӭc 
ÿҥi diӋn tұp thӇ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan nhұn ӫy quyӅn ÿҥi diӋn ÿàm phán 
thӓa thuұn, thu tiӅn nhuұn bút, thù lao, quyӅn lӧi vұt chҩt.  

4. Tә chӭc ÿҥi diӋn tұp thӇ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan nhұn ӫy quyӅn chӍ 
có trách nhiӋm ÿàm phán thӓa thuұn thu tiӅn nhuұn bút, thù lao, quyӅn lӧi vұt chҩt 
theo danh mөc hӝi viên, tác phҭm, cuӝc biӇu diӉn, bҧn ghi âm, ghi hình, chѭѫng 
trình phát sóng ÿѭӧc quy ÿӏnh tҥi hӧp ÿӗng ӫy quyӅn.  

ĈiӅu 46. Thông tin quҧn lý quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan 

Tә chӭc ÿҥi diӋn tұp thӇ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan thông tin công khai 
trên trang thông tin ÿiӋn tӱ cӫa tә chӭc mình vӅ các nӝi dung:  

1. Tên tác giҧ, chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ, chӫ sӣ hӳu quyӅn liên quan. 

2. Ĉӕi vӟi cá nhân: Ngày, tháng, năm sinh; năm chӃt (nӃu có). 

Ĉӕi vӟi tә chӭc: Ngày, tháng, năm thành lұp; năm giҧi thӇ (nӃu có). 

3. Tên tác phҭm, tên ÿӕi tѭӧng quyӅn liên quan (cuӝc biӇu diӉn; bҧn ghi âm, 
ghi hình; chѭѫng trình phát sóng). 

4. Nӝi dung tác phҭm; nӝi dung cuӝc biӇu diӉn; nӝi dung bҧn ghi âm, ghi hình; 
nӝi dung chѭѫng trình phát sóng. 

5. Phҥm vi ӫy quyӅn; hiӋu lӵc hӧp ÿӗng ӫy quyӅn. 

6. Hoҥt ÿӝng cҩp phép, thu và phân chia tiӅn nhuұn bút, thù lao, quyӅn lӧi vұt chҩt. 

7. Hoҥt ÿӝng cӫa các tә chӭc ÿҥi diӋn tұp thӇ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan. 

8. Các thông tin liên quan khác. 

ĈiӅu 47. Thӵc hiӋn chӃ ÿӝ báo cáo 
1. Tә chӭc ÿҥi diӋn tұp thӇ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan thӵc hiӋn chӃ ÿӝ báo 

cáo vӟi Bӝ Văn hóa, ThӇ thao và Du lӏch, Bӝ Nӝi vө, Bӝ Tài chính và cѫ quan chӫ 
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quҧn vӅ viӋc sӱa ÿәi, bә sung ĈiӅu lӋ, quy chӃ hoҥt ÿӝng; cѫ chӃ quҧn lý tài chính; 
thay ÿәi nhân sӵ lãnh ÿҥo; tham gia các tә chӭc quӕc tӃ; các hoҥt ÿӝng ÿӕi ngoҥi 
khác; biӇu giá, phѭѫng thӭc thanh toán nhuұn bút, thù lao, quyӅn lӧi vұt chҩt; 
chѭѫng trình kӃ hoҥch dài hҥn và hàng năm; tình hình hoҥt ÿӝng, ký hӧp ÿӗng ӫy 
quyӅn, hӧp ÿӗng cҩp phép sӱ dөng; hoҥt ÿӝng thu, mӭc thu, phѭѫng thӭc phân 
phӕi, cách thӭc thӵc hiӋn viӋc phân chia tiӅn nhuұn bút, thù lao, quyӅn lӧi vұt chҩt; 
các hoҥt ÿӝng liên quan khác. 

Trѭӡng hӧp sӱa ÿәi, bә sung ĈiӅu lӋ phҧi báo cáo cҩp có thҭm quyӅn phê 
duyӋt trѭӟc khi thӵc hiӋn.  

2. Tә chӭc ÿҥi diӋn tұp thӇ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan xây dӵng trang 
thông tin ÿiӋn tӱ, kӃt nӕi vӟi cѫ quan quҧn lý nhà nѭӟc vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn 
liên quan và các tә chӭc ÿҥi diӋn tұp thӇ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan. 

3. Tә chӭc ÿҥi diӋn tұp thӇ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan có hӋ thӕng cѫ sӣ dӳ 
liӋu quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan cӫa tә chӭc mình, kӃt nӕi vӟi hӋ thӕng cѫ sӣ dӳ 
liӋu quӕc gia vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan.  

ĈiӅu 48. Tә chӭc tѭ vҩn, dӏch vө quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan 
Tә chӭc tѭ vҩn, dӏch vө quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 

ĈiӅu 57 cӫa Luұt sӣ hӳu trí tuӋ bao gӗm: 
1. Doanh nghiӋp ÿѭӧc thành lұp và hoҥt ÿӝng theo pháp luұt vӅ doanh nghiӋp. 
2. Hӧp tác xã và liên hiӋp hӧp tác xã ÿѭӧc thành lұp và hoҥt ÿӝng theo pháp 

luұt vӅ hӧp tác xã. 
3. Ĉѫn vӏ sӵ nghiӋp. 
4. Các tә chӭc hành nghӅ luұt sѭ ÿѭӧc thành lұp và hoҥt ÿӝng theo pháp luұt 

vӅ luұt sѭ, trӯ chi nhánh cӫa tә chӭc hành nghӅ luұt sѭ nѭӟc ngoài, công ty luұt 
trách nhiӋm hӳu hҥn mӝt trăm phҫn trăm vӕn nѭӟc ngoài, công ty luұt trách nhiӋm 
hӳu hҥn dѭӟi hình thӭc liên doanh giӳa tә chӭc hành nghӅ luұt sѭ ViӋt Nam và tә 
chӭc hành nghӅ luұt sѭ nѭӟc ngoài. 

 
Chѭѫng VI 

ĈIӄU KHOҦN THI HÀNH 
 

ĈiӅu 49. Bҧo vӋ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan 
1. Chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ, chӫ sӣ hӳu quyӅn liên quan trӵc tiӃp hoһc có thӇ 

ӫy quyӅn cho tә chӭc ÿҥi diӋn tұp thӇ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan hoһc tә chӭc, 
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cá nhân khác ÿӇ thӵc hiӋn và bҧo vӋ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan cӫa mình. Bên 
ÿѭӧc ӫy quyӅn có trách nhiӋm thông tin công khai ÿӇ các tә chӭc, cá nhân khai 
thác, sӱ dөng tác phҭm, cuӝc biӇu diӉn, bҧn ghi âm, ghi hình, chѭѫng trình phát 
sóng liên hӋ thӓa thuұn vӅ viӋc khai thác, sӱ dөng. 

2. Tә chӭc, cá nhân khai thác, sӱ dөng tác phҭm, cuӝc biӇu diӉn, bҧn ghi âm, 
ghi hình, chѭѫng trình phát sóng có nghƭa vө liên hӋ vӟi chӫ sӣ hӳu quyӅn tác giҧ, 
chӫ sӣ hӳu quyӅn liên quan hoһc bên ÿѭӧc ӫy quyӅn ÿӇ thӓa thuұn vӅ viӋc khai 
thác, sӱ dөng theo quy ÿӏnh cӫa pháp luұt vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan. 

3. Tranh chҩp vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan ÿѭӧc giҧi quyӃt theo quy ÿӏnh 
cӫa pháp luұt vӅ tӕ tөng dân sӵ hoһc trӑng tài. 

ĈiӅu 50. HiӋu lӵc thi hành 

1. Nghӏ ÿӏnh này có hiӋu lӵc thi hành kӇ tӯ ngày 10 tháng 4 năm 2018. 

2. Các văn bҧn sau ÿây hӃt hiӋu lӵc thi hành kӇ tӯ ngày Nghӏ ÿӏnh này có hiӋu 
lӵc thi hành: 

a) Nghӏ ÿӏnh sӕ 100/2006/NĈ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 cӫa Chính phӫ 
quy ÿӏnh chi tiӃt và hѭӟng dүn thi hành mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Bӝ luұt dân sӵ, Luұt sӣ 
hӳu trí tuӋ vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn liên quan;  

b) Nghӏ ÿӏnh sӕ 85/2011/NĈ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 sӱa ÿәi, bә sung 
mӝt sӕ ÿiӅu Nghӏ ÿӏnh sӕ 100/2006/NĈ-CP quy ÿӏnh chi tiӃt và hѭӟng dүn thi 
hành mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Bӝ luұt dân sӵ, Luұt sӣ hӳu trí tuӋ vӅ quyӅn tác giҧ, quyӅn 
liên quan. 

ĈiӅu 51. Trách nhiӋm thi hành 

1. Bӝ trѭӣng Bӝ Văn hóa, ThӇ thao và Du lӏch có trách nhiӋm hѭӟng dүn thi 
hành và tә chӭc thӵc hiӋn Nghӏ ÿӏnh này. 

2. Các Bӝ trѭӣng, Thӫ trѭӣng cѫ quan ngang Bӝ, Thӫ trѭӣng cѫ quan thuӝc 
Chính phӫ, Chӫ tӏch Ӫy ban nhân dân cҩp tӍnh, cѫ quan, tә chӭc, cá nhân có quyӅn 
và nghƭa vө liên quan chӏu trách nhiӋm thi hành Nghӏ ÿӏnh này./. 

 
 TM. CHÍNH PHӪ  

THӪ TѬӞNG 
 

NguyӉn Xuân Phúc 
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CHÍNH PHӪ 
 
 

Sӕ: 23/2018/NĈ-CP 

CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHƬA VIӊT NAM 
Ĉӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc 

 
Hà N͡i, ngày 23 tháng 02 năm 2018 

 
NGHӎ ĈӎNH 

Quy ÿӏnh vӅ bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc 
 

Căn cͱ Lu̵t t͝ chͱc Chính phͯ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cͱ Lu̵t kinh doanh b̫o hi͋m ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Lu̵t s͵a ÿ͝i, b͝ 
sung m͡t s͙ ÿi͉u cͯa Lu̵t kinh doanh b̫o hi͋m ngày 24 tháng 11 năm 2010; 

Căn cͱ Lu̵t phòng cháy và chͷa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Lu̵t s͵a ÿ͝i, 
b͝ sung m͡t s͙ ÿi͉u cͯa Lu̵t phòng cháy và chͷa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; 

Theo ÿ͉ ngh͓ cͯa B͡ tr˱ͧng B͡ Tài chính; 

Chính phͯ ban hành Ngh͓ ÿ͓nh quy ÿ͓nh v͉ b̫o hi͋m cháy, n͝ b̷t bu͡c. 
 

Chѭѫng I 
QUY ĈӎNH CHUNG 

 
ĈiӅu 1. Phҥm vi ÿiӅu chӍnh 

Nghӏ ÿӏnh này quy ÿӏnh vӅ bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc:  

1. ĈiӅu kiӋn, mӭc phí bҧo hiӇm; sӕ tiӅn bҧo hiӇm tӕi thiӇu.  

2. Mӭc thu, chӃ ÿӝ quҧn lý, sӱ dөng nguӗn thu tӯ bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc 
cho hoҥt ÿӝng phòng cháy, chӳa cháy. 

3. Trách nhiӋm cӫa các bӝ, cѫ quan có liên quan và doanh nghiӋp bҧo hiӇm 
trong viӋc thӵc hiӋn bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc.  

ĈiӅu 2. Ĉӕi tѭӧng áp dөng 

Nghӏ ÿӏnh này áp dөng ÿӕi vӟi:  

1. Cѫ quan, tә chӭc và cá nhân có cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә quy ÿӏnh tҥi 
Phө lөc II ban hành kèm theo Nghӏ ÿӏnh sӕ 79/2014/NĈ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 
cӫa Chính phӫ quy ÿӏnh chi tiӃt thi hành mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Luұt phòng cháy và chӳa 
cháy và Luұt sӱa ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Luұt phòng cháy và chӳa cháy và 
văn bҧn sӱa ÿәi, bә sung, thay thӃ (nӃu có). 
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2. Doanh nghiӋp bҧo hiӇm phi nhân thӑ; chi nhánh doanh nghiӋp bҧo hiӇm phi 
nhân thӑ nѭӟc ngoài tҥi ViӋt Nam (sau ÿây gӑi là “doanh nghiӋp bҧo hiӇm”). 

3. Cѫ quan, tә chӭc, cá nhân khác có liên quan ÿӃn bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc. 

ĈiӅu 3. Nguyên tҳc tham gia bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc 
1. Cѫ quan, tә chӭc và cá nhân quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 ĈiӅu 2 Nghӏ ÿӏnh này (sau 

ÿây gӑi là “bên mua bҧo hiӇm”) phҧi mua bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc tҥi các doanh 
nghiӋp bҧo hiӇm kinh doanh nghiӋp vө bҧo hiӇm cháy, nә theo quy ÿӏnh pháp luұt. 

2. Bên mua bҧo hiӇm và doanh nghiӋp bҧo hiӇm triӇn khai bҧo hiӇm cháy, nә 
bҳt buӝc theo ÿiӅu kiӋn, mӭc phí bҧo hiӇm, sӕ tiӅn bҧo hiӇm tӕi thiӇu quy ÿӏnh tҥi 
Nghӏ ÿӏnh này. 

Ngoài viӋc tham gia bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc theo ÿiӅu kiӋn, mӭc phí bҧo 
hiӇm, sӕ tiӅn bҧo hiӇm tӕi thiӇu quy ÿӏnh tҥi Nghӏ ÿӏnh này, bên mua bҧo hiӇm và 
doanh nghiӋp bҧo hiӇm có thӇ thӓa thuұn tҥi hӧp ÿӗng bҧo hiӇm vӅ mӣ rӝng ÿiӅu 
kiӋn bҧo hiӇm, sӕ tiӅn bҧo hiӇm tăng thêm và mӭc phí bҧo hiӇm bә sung tѭѫng 
ӭng. Trong trѭӡng hӧp này, doanh nghiӋp bҧo hiӇm có trách nhiӋm tách riêng phҫn 
bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc trong hӧp ÿӗng bҧo hiӇm. 

3. Doanh nghiӋp bҧo hiӇm có quyӅn tӯ chӕi bán bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc 
trong các trѭӡng hӧp sau:  

a) Cѫ sӣ chѭa ÿѭӧc nghiӋm thu vӅ phòng cháy và chӳa cháy theo quy ÿӏnh 
pháp luұt; 

b) Cѫ sӣ không có biên bҧn kiӇm tra an toàn vӅ phòng cháy và chӳa cháy cӫa 
cѫ quan Cҧnh sát phòng cháy và chӳa cháy hoһc biên bҧn kiӇm tra ÿã quá 01 năm 
tính tӯ thӡi ÿiӇm lұp ÿӃn thӡi ÿiӇm mua bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc; 

c) Cѫ sӣ ÿang bӏ tҥm ÿình chӍ hoһc ÿình chӍ hoҥt ÿӝng do vi phҥm quy ÿӏnh vӅ 
phòng cháy và chӳa cháy. 

4. Bên mua bҧo hiӇm ÿѭӧc tính chi phí mua bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc vào 
giá thành sҧn phҭm, dӏch vө (ÿӕi vӟi cѫ sӣ sҧn xuҩt kinh doanh) hoһc vào chi 
thѭӡng xuyên (ÿӕi vӟi cѫ quan hành chính nhà nѭӟc, ÿѫn vӏ sӵ nghiӋp công lұp, tә 
chӭc chính trӏ xã hӝi và các tә chӭc khác).  

5. KhuyӃn khích các cѫ quan, tә chӭc và cá nhân không thuӝc ÿӕi tѭӧng phҧi 
mua bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc theo quy ÿӏnh tҥi Nghӏ ÿӏnh này mua bҧo hiӇm 
cháy, nә trên cѫ sӣ thӓa thuұn vӟi doanh nghiӋp bҧo hiӇm và phù hӧp vӟi quy ÿӏnh 
pháp luұt.  
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Chѭѫng II 
QUY ĈӎNH CӨ THӆ 

 
Mөc 1 

ĈIӄU KIӊN, MӬC PHÍ BҦO HIӆM; SӔ TIӄN BҦO HIӆM TӔI THIӆU 
 

ĈiӅu 4. Ĉӕi tѭӧng bҧo hiӇm 

1. Ĉӕi tѭӧng bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc là toàn bӝ tài sҧn cӫa cѫ sӣ có nguy 
hiӇm vӅ cháy, nә, bao gӗm:  

a) Nhà, công trình và các tài sҧn gҳn liӅn vӟi nhà, công trình; máy móc, thiӃt bӏ; 

b) Các loҥi hàng hóa, vұt tѭ (bao gӗm cҧ nguyên vұt liӋu, bán thành phҭm, 
thành phҭm). 

2. Ĉӕi tѭӧng bҧo hiӇm và ÿӏa ÿiӇm cӫa ÿӕi tѭӧng bҧo hiӇm phҧi ÿѭӧc ghi rõ 
trong hӧp ÿӗng bҧo hiӇm, Giҩy chӭng nhұn bҧo hiӇm. 

ĈiӅu 5. Sӕ tiӅn bҧo hiӇm tӕi thiӇu 

1. Sӕ tiӅn bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc tӕi thiӇu là giá trӏ tính thành tiӅn theo giá 
thӏ trѭӡng cӫa các tài sҧn quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 ĈiӅu 4 Nghӏ ÿӏnh này tҥi thӡi ÿiӇm 
giao kӃt hӧp ÿӗng bҧo hiӇm.  

2. Trѭӡng hӧp không xác ÿӏnh ÿѭӧc giá thӏ trѭӡng cӫa tài sҧn thì sӕ tiӅn bҧo 
hiӇm cháy, nә bҳt buӝc do các bên thӓa thuұn nhѭ sau: 

a) Ĉӕi vӟi các tài sҧn quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm a khoҧn 1 ĈiӅu 4 Nghӏ ÿӏnh này: Sӕ 
tiӅn bҧo hiӇm là giá trӏ tính thành tiӅn cӫa tài sҧn theo giá trӏ còn lҥi hoһc giá trӏ 
thay thӃ cӫa tài sҧn tҥi thӡi ÿiӇm giao kӃt hӧp ÿӗng bҧo hiӇm; 

b) Ĉӕi vӟi các tài sҧn quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm b khoҧn 1 ĈiӅu 4 Nghӏ ÿӏnh này: Sӕ 
tiӅn bҧo hiӇm là giá trӏ tính thành tiӅn cӫa tài sҧn căn cӭ theo hóa ÿѫn, chӭng tӯ 
hӧp lӋ hoһc các tài liӋu có liên quan.  

ĈiӅu 6. Phҥm vi bҧo hiӇm và loҥi trӯ trách nhiӋm bҧo hiӇm 

1. Phҥm vi bҧo hiӇm 

Doanh nghiӋp bҧo hiӇm thӵc hiӋn trách nhiӋm bӗi thѭӡng bҧo hiӇm cho các 
thiӋt hҥi xҧy ra ÿӕi vӟi ÿӕi tѭӧng bҧo hiӇm quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 ĈiӅu 4 Nghӏ ÿӏnh 
này phát sinh tӯ rӫi ro cháy, nә, trӯ các trѭӡng hӧp quy ÿӏnh tҥi khoҧn 2 ĈiӅu này. 
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2. Các trѭӡng hӧp loҥi trӯ trách nhiӋm bҧo hiӇm 

a) Ĉӕi vӟi cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә nêu tҥi khoҧn 1 ĈiӅu 2 Nghӏ ÿӏnh 
này (trӯ cѫ sӣ hҥt nhân), doanh nghiӋp bҧo hiӇm không có trách nhiӋm bӗi thѭӡng 
bҧo hiӇm trong các trѭӡng hӧp sau: 

- Ĉӝng ÿҩt, núi lӱa phun hoһc nhӳng biӃn ÿӝng khác cӫa thiên nhiên. 

- ThiӋt hҥi do nhӳng biӃn cӕ vӅ chính trӏ, an ninh và trұt tӵ an toàn xã hӝi gây ra. 

- Tài sҧn bӏ ÿӕt cháy, làm nә theo quyӃt ÿӏnh cӫa cѫ quan nhà nѭӟc có thҭm quyӅn.  

- Tài sҧn tӵ lên men hoһc tӵ tӓa nhiӋt; tài sҧn chӏu tác ÿӝng cӫa mӝt quá trình 
xӱ lý có dùng nhiӋt. 

- Sét ÿánh trӵc tiӃp vào tài sҧn ÿѭӧc bҧo hiӇm nhѭng không gây cháy, nә. 

- Nguyên liӋu vǊ khí hҥt nhân gây cháy, nә. 

- Máy móc, thiӃt bӏ ÿiӋn hay các bӝ phұn cӫa thiӃt bӏ ÿiӋn bӏ thiӋt hҥi do chӏu 
tác ÿӝng trӵc tiӃp cӫa viӋc chҥy quá tҧi, quá áp lӵc, ÿoҧn mҥch, tӵ ÿӕt nóng, hӗ 
quang ÿiӋn, rò ÿiӋn do bҩt kǤ nguyên nhân nào, kӇ cҧ do sét ÿánh.  

- ThiӋt hҥi do hành ÿӝng cӕ ý gây cháy, nә cӫa ngѭӡi ÿѭӧc bҧo hiӇm; do cӕ ý 
vi phҥm các quy ÿӏnh vӅ phòng cháy, chӳa cháy và là nguyên nhân trӵc tiӃp gây ra 
cháy, nә. 

- ThiӋt hҥi ÿӕi vӟi dӳ liӋu, phҫn mӅm và các chѭѫng trình máy tính. 

- ThiӋt hҥi do ÿӕt rӯng, bөi cây, ÿӗng cӓ, hoһc ÿӕt cháy vӟi mөc ÿích làm sҥch 
ÿӗng ruӝng, ÿҩt ÿai.  

b) Ĉӕi vӟi cѫ sӣ hҥt nhân: Doanh nghiӋp bҧo hiӇm và bên mua bҧo hiӇm thӓa 
thuұn vӅ các trѭӡng hӧp loҥi trӯ trách nhiӋm bҧo hiӇm trên cѫ sӣ ÿѭӧc doanh 
nghiӋp nhұn tái bҧo hiӇm chҩp thuұn. 

ĈiӅu 7. Mӭc phí bҧo hiӇm và mӭc khҩu trӯ bҧo hiӇm 

1. Mӭc phí bҧo hiӇm  

Mӭc phí bҧo hiӇm quy ÿӏnh tҥi Mөc I Phө lөc II ban hành kèm theo Nghӏ ÿӏnh 
này ÿѭӧc áp dөng ÿӕi vӟi các cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә nêu tҥi khoҧn 1 ĈiӅu 2 
Nghӏ ÿӏnh này, cө thӇ nhѭ sau: 

a) Ĉӕi vӟi cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә (trӯ cѫ sӣ hҥt nhân) có tәng sӕ tiӅn 
bҧo hiӇm cӫa các tài sҧn tҥi mӝt ÿӏa ÿiӇm dѭӟi 1.000 tӹ ÿӗng: Mӭc phí bҧo hiӇm 
quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 Mөc I Phө lөc II ban hành kèm theo Nghӏ ÿӏnh này. 
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Trên cѫ sӣ mӭc phí bҧo hiӇm quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm này, doanh nghiӋp bҧo hiӇm 
và bên mua bҧo hiӇm có thӇ thӓa thuұn tăng mӭc phí bҧo hiӇm áp dөng ÿӕi vӟi 
tӯng cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә căn cӭ vào mӭc ÿӝ rӫi ro cӫa tӯng cѫ sӣ và 
theo quy ÿӏnh pháp luұt. 

b) Ĉӕi vӟi cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә có tәng sӕ tiӅn bҧo hiӇm cӫa các tài 
sҧn tҥi mӝt ÿӏa ÿiӇm tӯ 1.000 tӹ ÿӗng trӣ lên và cѫ sӣ hҥt nhân: Doanh nghiӋp bҧo 
hiӇm và bên mua bҧo hiӇm thӓa thuұn mӭc phí bҧo hiӇm theo quy ÿӏnh pháp luұt 
và trên cѫ sӣ ÿѭӧc doanh nghiӋp nhұn tái bҧo hiӇm chҩp thuұn. 

2. Mӭc khҩu trӯ bҧo hiӇm 

Mӭc khҩu trӯ bҧo hiӇm là sӕ tiӅn mà bên mua bҧo hiӇm phҧi tӵ chӏu trong mӛi 
sӵ kiӋn bҧo hiӇm, ÿѭӧc quy ÿӏnh tҥi Mөc II Phө lөc II ban hành kèm theo Nghӏ 
ÿӏnh này, cө thӇ nhѭ sau: 

a) Ĉӕi vӟi cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә (trӯ cѫ sӣ hҥt nhân) có tәng sӕ tiӅn 
bҧo hiӇm cӫa các tài sҧn tҥi mӝt ÿӏa ÿiӇm dѭӟi 1.000 tӹ ÿӗng: Mӭc khҩu trӯ bҧo 
hiӇm quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 Mөc II Phө lөc II ban hành kèm theo Nghӏ ÿӏnh này. 

Doanh nghiӋp bҧo hiӇm và bên mua bҧo hiӇm thӓa thuұn tҥi hӧp ÿӗng bҧo 
hiӇm mӭc khҩu trӯ bҧo hiӇm áp dөng ÿӕi vӟi tӯng cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә 
căn cӭ vào mӭc ÿӝ rӫi ro và lӏch sӱ xҧy ra tәn thҩt cӫa tӯng cѫ sӣ; 

b) Ĉӕi vӟi cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә có tәng sӕ tiӅn bҧo hiӇm cӫa các tài 
sҧn tҥi mӝt ÿӏa ÿiӇm tӯ 1.000 tӹ ÿӗng trӣ lên và cѫ sӣ hҥt nhân: Doanh nghiӋp bҧo 
hiӇm và bên mua bҧo hiӇm thӓa thuұn mӭc khҩu trӯ bҧo hiӇm trên cѫ sӣ ÿѭӧc 
doanh nghiӋp nhұn tái bҧo hiӇm chҩp thuұn. 

ĈiӅu 8. Bӗi thѭӡng bҧo hiӇm 

1. Nguyên tҳc bӗi thѭӡng bҧo hiӇm 

Doanh nghiӋp bҧo hiӇm thӵc hiӋn xem xét, giҧi quyӃt bӗi thѭӡng bҧo hiӇm 
theo quy ÿӏnh pháp luұt vӅ kinh doanh bҧo hiӇm và theo nguyên tҳc sau: 

a) Sӕ tiӅn bӗi thѭӡng bҧo hiӇm ÿӕi vӟi tài sҧn bӏ thiӋt hҥi không vѭӧt quá sӕ 
tiӅn bҧo hiӇm cӫa tài sҧn ÿó (ÿã ÿѭӧc thӓa thuұn và ghi trong hӧp ÿӗng bҧo hiӇm, 
Giҩy chӭng nhұn bҧo hiӇm), trӯ ÿi mӭc khҩu trӯ bҧo hiӇm quy ÿӏnh tҥi khoҧn 2 
ĈiӅu 7 Nghӏ ÿӏnh này; 

b) Giҧm trӯ tӕi ÿa 10% sӕ tiӅn bӗi thѭӡng bҧo hiӇm trong trѭӡng hӧp cѫ sӣ có 
nguy hiӇm vӅ cháy, nә không thӵc hiӋn ÿҫy ÿӫ, ÿúng thӡi hҥn các kiӃn nghӏ tҥi 
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Biên bҧn kiӇm tra an toàn vӅ phòng cháy, chӳa cháy cӫa cѫ quan Cҧnh sát phòng 
cháy và chӳa cháy, dүn ÿӃn tăng thiӋt hҥi khi xҧy ra cháy, nә; 

c) Không có trách nhiӋm bӗi thѭӡng bҧo hiӇm ÿӕi vӟi nhӳng khoҧn tiӅn phát 
sinh, tăng thêm do hành vi gian lұn bҧo hiӇm theo quy ÿӏnh tҥi Bӝ luұt hình sӵ. 

2. Hӗ sѫ bӗi thѭӡng bҧo hiӇm  

Hӗ sѫ bӗi thѭӡng bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc bao gӗm các tài liӋu sau: 

a) Văn bҧn yêu cҫu bӗi thѭӡng cӫa bên mua bҧo hiӇm; 

b) Tài liӋu liên quan ÿӃn ÿӕi tѭӧng bҧo hiӇm, bao gӗm: Hӧp ÿӗng bҧo hiӇm, 
Giҩy chӭng nhұn bҧo hiӇm; 

c) Biên bҧn kiӇm tra an toàn vӅ phòng cháy và chӳa cháy cӫa cѫ quan Cҧnh sát 
phòng cháy và chӳa cháy tҥi thӡi ÿiӇm gҫn nhҩt thӡi ÿiӇm xҧy ra sӵ kiӋn bҧo hiӇm 
(bҧn sao); 

d) Biên bҧn giám ÿӏnh cӫa doanh nghiӋp bҧo hiӇm hoһc ngѭӡi ÿѭӧc doanh 
nghiӋp bҧo hiӇm ӫy quyӅn; 

ÿ) Văn bҧn kӃt luұn hoһc thông báo vӅ nguyên nhân vө cháy, nә cӫa cѫ quan 
có thҭm quyӅn (bҧn sao) hoһc các bҵng chӭng chӭng minh nguyên nhân vө cháy, nә;  

e) Bҧn kê khai thiӋt hҥi và các giҩy tӡ chӭng minh thiӋt hҥi. 

Bên mua bҧo hiӇm có trách nhiӋm thu thұp và gӱi doanh nghiӋp bҧo hiӇm các 
tài liӋu quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm a, ÿiӇm b, ÿiӇm c, ÿiӇm ÿ và ÿiӇm e khoҧn 2 ĈiӅu này. 
Doanh nghiӋp bҧo hiӇm thu thұp tài liӋu quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm d khoҧn 2 ĈiӅu này. 

 
Mөc 2 

 MӬC THU, CHӂ ĈӜ QUҦN LÝ, SӰ DӨNG NGUӖN THU  
TӮ BҦO HIӆM CHÁY, NӘ BҲT BUӜC CHO HOҤT ĈӜNG  

PHÒNG CHÁY VÀ CHӲA CHÁY 
 

ĈiӅu 9. Mӭc thu, nӝp tӯ bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc cho hoҥt ÿӝng phòng 
cháy và chӳa cháy 

1. Mӭc thu tӯ doanh nghiӋp bҧo hiӇm triӇn khai bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc 
trong năm tài chính là 1% tәng sӕ phí bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc thӵc tӃ thu ÿѭӧc 
cӫa các hӧp ÿӗng bҧo hiӇm gӕc trong năm tài chính trѭӟc liӅn kӅ.  
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2. Doanh nghiӋp bҧo hiӇm triӇn khai bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc thӵc hiӋn nӝp 
sӕ tiӅn quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 ĈiӅu này vào Tài khoҧn cӫa Cөc Cҧnh sát phòng cháy, 
chӳa cháy và cӭu nҥn, cӭu hӝ do Bӝ Công an mӣ tҥi Kho bҥc Nhà nѭӟc Trung 
ѭѫng theo thӡi hҥn sau: 

a) Trѭӟc ngày 30 tháng 6 hàng năm: Nӝp 50% tәng sӕ tiӅn quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 
ĈiӅu này; 

b) Trѭӟc ngày 31 tháng 12 hàng năm: Nӝp sӕ tiӅn còn lҥi quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 
ĈiӅu này. 

ĈiӅu 10. ChӃ ÿӝ quҧn lý, sӱ dөng nguӗn thu tӯ bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc 

1. ViӋc quҧn lý, sӱ dөng nguӗn thu tӯ bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc phҧi ÿҧm 
bҧo minh bҥch, ÿúng mөc ÿích theo quy ÿӏnh tҥi Nghӏ ÿӏnh này và quy ÿӏnh pháp 
luұt có liên quan. 

2. Hàng năm, Bӝ Công an lұp dӵ toán thu, sӱ dөng nguӗn thu tӯ bҧo hiӇm 
cháy, nә bҳt buӝc cho hoҥt ÿӝng phòng cháy, chӳa cháy gӱi Bӝ Tài chính theo quy 
ÿӏnh pháp luұt. 

3. Nguӗn thu tӯ bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc cho hoҥt ÿӝng phòng cháy, chӳa 
cháy ÿѭӧc sӱ dөng nhѭ sau:  

a) Hӛ trӧ trang bӏ phѭѫng tiӋn, thiӃt bӏ phòng cháy, chӳa cháy cho lӵc lѭӧng 
Cҧnh sát phòng cháy và chӳa cháy. Chi cho nӝi dung này không vѭӧt quá 40% sӕ 
tiӅn thӵc tӃ thu ÿѭӧc tӯ bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc cӫa các doanh nghiӋp bҧo 
hiӇm trong năm tài chính; 

b) Hӛ trӧ tuyên truyӅn, phә biӃn pháp luұt, kiӃn thӭc phòng cháy, chӳa cháy 
và bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc. Chi cho nӝi dung này không vѭӧt quá 30% sӕ tiӅn 
thӵc tӃ thu ÿѭӧc tӯ bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc cӫa các doanh nghiӋp bҧo hiӇm 
trong năm tài chính; 

c) Hӛ trӧ lӵc lѭӧng Cҧnh sát phòng cháy và chӳa cháy trong các hoҥt ÿӝng 
sau: ĈiӅu tra nguyên nhân vө cháy; bӗi dѭӥng nghiӋp vө, kiӇm tra an toàn vӅ 
phòng cháy và chӳa cháy; giám sát viӋc tham gia bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc cӫa 
các cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә. Chi cho nӝi dung này không vѭӧt quá 20% sӕ 
tiӅn thӵc tӃ thu ÿѭӧc tӯ bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc cӫa các doanh nghiӋp bҧo 
hiӇm trong năm tài chính; 

d) Hӛ trӧ khen thѭӣng thành tích cӫa tә chӭc, cá nhân trӵc tiӃp tham gia, phӕi 
hӧp trong công tác phòng cháy, chӳa cháy. Chi cho nӝi dung này không vѭӧt quá 10% 
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sӕ tiӅn thӵc tӃ thu ÿѭӧc tӯ bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc cӫa các doanh nghiӋp bҧo 
hiӇm trong năm tài chính. 

4. Sӕ tiӅn thӵc tӃ thu ÿѭӧc tӯ bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc cho hoҥt ÿӝng phòng 
cháy, chӳa cháy cuӕi năm chѭa sӱ dөng hӃt cho tӯng nӝi dung quy ÿӏnh tҥi khoҧn 3 
ĈiӅu này ÿѭӧc chuyӇn sang năm sau ÿӇ tiӃp tөc sӱ dөng. 

 
Mөc 3 

TRÁCH NHIӊM CӪA CÁC BӜ, CѪ QUAN CÓ LIÊN QUAN 
 VÀ DOANH NGHIӊP BҦO HIӆM TRONG VIӊC THӴC HIӊN  

BҦO HIӆM CHÁY, NӘ BҲT BUӜC 
 

ĈiӅu 11. Trách nhiӋm cӫa Bӝ Tài chính 
1. Tuyên truyӅn, phә biӃn pháp luұt vӅ bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc. 

2. KiӇm tra, giám sát các doanh nghiӋp bҧo hiӇm thӵc hiӋn bҧo hiӇm cháy, nә 
bҳt buӝc theo quy ÿӏnh tҥi Nghӏ ÿӏnh này. 

3. Xӱ lý các hành vi vi phҥm quy ÿӏnh pháp luұt vӅ bҧo hiӇm cháy, nә bҳt 
buӝc cӫa doanh nghiӋp bҧo hiӇm.  

ĈiӅu 12. Trách nhiӋm cӫa Bӝ Công an 
1. Phӕi hӧp vӟi Bӝ Tài chính tuyên truyӅn, phә biӃn pháp luұt vӅ bҧo hiӇm 

cháy, nә bҳt buӝc.  
2. KiӇm tra, xӱ lý các hành vi vi phҥm quy ÿӏnh pháp luұt vӅ bҧo hiӇm cháy, 

nә bҳt buӝc cӫa các cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә. 
3. Công bӕ danh sách các cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә (trӯ các cѫ sӣ liên 

quan ÿӃn quӕc phòng, an ninh và bí mұt nhà nѭӟc) chұm nhҩt là ngày 31 tháng 12 
hàng năm trên Cәng thông tin ÿiӋn tӱ cӫa Bӝ Công an. 

ĈiӅu 13. Trách nhiӋm cӫa bӝ, cѫ quan ngang bӝ, cѫ quan thuӝc Chính phӫ 
Các bӝ, cѫ quan ngang bӝ, cѫ quan thuӝc Chính phӫ trong phҥm vi nhiӋm vө, 

quyӅn hҥn cӫa mình có trách nhiӋm phӕi hӧp tә chӭc kiӇm tra, hѭӟng dүn và thӵc 
hiӋn bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc theo quy ÿӏnh cӫa Nghӏ ÿӏnh này. 

ĈiӅu 14. Trách nhiӋm cӫa Ӫy ban nhân dân các tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc 
Trung ѭѫng 

Ӫy ban nhân dân các tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc Trung ѭѫng có trách nhiӋm tә 
chӭc tuyên truyӅn, phә biӃn Nghӏ ÿӏnh, phӕi hӧp vӟi Bӝ Tài chính, Bӝ Công an 
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tә chӭc thӵc hiӋn bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc và áp dөng các biӋn pháp ÿӅ phòng 
và hҥn chӃ tәn thҩt do cháy, nә gây ra. 

ĈiӅu 15. Trách nhiӋm cӫa doanh nghiӋp bҧo hiӇm 

1. Lұp và gӱi Bӝ Tài chính các báo cáo ÿӕi vӟi bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc 
theo quy ÿӏnh sau:  

a) Báo cáo nghiӋp vө:  

Doanh nghiӋp bҧo hiӇm phҧi lұp và gӱi Bӝ Tài chính các báo cáo nghiӋp vө 
quý, năm (bao gӗm cҧ bҧn cӭng và bҧn mӅm) theo mүu quy ÿӏnh tҥi Phө lөc III và 
Phө lөc IV ban hành kèm theo Nghӏ ÿӏnh này, cө thӇ nhѭ sau: 

- Báo cáo quý: Chұm nhҩt là 30 ngày, kӇ tӯ ngày kӃt thúc quý. 

- Báo cáo năm: Chұm nhҩt là 90 ngày, kӇ tӯ ngày kӃt thúc năm. 

b) Báo cáo tình hình thu, nӝp tӯ bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc cho hoҥt ÿӝng 
phòng cháy, chӳa cháy:  

Doanh nghiӋp bҧo hiӇm phҧi lұp và gӱi Bӝ Tài chính báo cáo (bao gӗm cҧ bҧn 
cӭng và bҧn mӅm) theo mүu quy ÿӏnh tҥi Phө lөc V ban hành kèm theo Nghӏ ÿӏnh 
này, cө thӇ nhѭ sau: 

- Báo cáo 6 tháng: Chұm nhҩt là ngày 31 tháng 7 hàng năm. 

- Báo cáo năm: Chұm nhҩt là ngày 31 tháng 01 cӫa năm tài chính kӃ tiӃp.  

c) Ngoài các báo cáo theo quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm a và ÿiӇm b khoҧn này, doanh 
nghiӋp bҧo hiӇm có trách nhiӋm lұp và gӱi báo cáo ÿӝt xuҩt theo yêu cҫu cӫa Bӝ 
Tài chính. 

2. Hàng năm, nӝp 1% tәng sӕ phí bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc thӵc tӃ thu ÿѭӧc 
cӫa các hӧp ÿӗng bҧo hiӇm gӕc trong năm tài chính trѭӟc liӅn kӅ cho hoҥt ÿӝng 
phòng cháy và chӳa cháy theo quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 9 Nghӏ ÿӏnh này. 

 
Chѭѫng III 

ĈIӄU KHOҦN THI HÀNH 
 
ĈiӅu 16. ĈiӅu khoҧn chuyӇn tiӃp 

Các hӧp ÿӗng bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc ÿã giao kӃt trѭӟc ngày Nghӏ ÿӏnh 
này có hiӋu lӵc ÿѭӧc tiӃp tөc thӵc hiӋn theo quy ÿӏnh pháp luұt tҥi thӡi ÿiӇm giao 
kӃt hӧp ÿӗng bҧo hiӇm. 
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ĈiӅu 17. HiӋu lӵc thi hành  

1. Nghӏ ÿӏnh này có hiӋu lӵc thi hành tӯ ngày 15 tháng 4 năm 2018. 

2. Nghӏ ÿӏnh này thay thӃ Nghӏ ÿӏnh sӕ 130/2006/NĈ-CP ngày 08 tháng 11 
năm 2006 cӫa Chính phӫ quy ÿӏnh chӃ ÿӝ bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc và ĈiӅu 2 
Nghӏ ÿӏnh sӕ 46/2012/NĈ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 cӫa Chính phӫ sӱa ÿәi, 
bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 35/2003/NĈ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 
quy ÿӏnh chi tiӃt thi hành mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Luұt phòng cháy và chӳa cháy và Nghӏ 
ÿӏnh sӕ 130/2006/NĈ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 cӫa Chính phӫ quy ÿӏnh chӃ 
ÿӝ bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc. 

3. Bãi bӓ Thông tѭ liên tӏch sӕ 214/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 31 tháng 12 
năm 2013 cӫa Bӝ Tài chính, Bӝ Công an quy ÿӏnh chi tiӃt thi hành mӝt sӕ ÿiӅu cӫa 
Nghӏ ÿӏnh sӕ 130/2006/NĈ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 và Nghӏ ÿӏnh sӕ 
46/2012/NĈ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 quy ÿӏnh chӃ ÿӝ bҧo hiӇm cháy, nә 
bҳt buӝc. 

4. Bãi bӓ Thông tѭ sӕ 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 cӫa Bӝ 
Tài chính hѭӟng dүn thӵc hiӋn chӃ ÿӝ bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc. 

ĈiӅu 18. Trách nhiӋm thi hành 

Các Bӝ trѭӣng, Thӫ trѭӣng cѫ quan ngang Bӝ, Thӫ trѭӣng cѫ quan thuӝc 
Chính phӫ, Chӫ tӏch Ӫy ban nhân dân các tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc Trung ѭѫng 
và các ÿӕi tѭӧng áp dөng cӫa Nghӏ ÿӏnh chӏu trách nhiӋm thi hành Nghӏ ÿӏnh này./. 

 
 TM. CHÍNH PHӪ 

THӪ TѬӞNG 
 

NguyӉn Xuân Phúc 
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Phө lөc I 
MҮU GIҨY CHӬNG NHҰN BҦO HIӆM CHÁY, NӘ BҲT BUӜC 

(Kèm theo Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 23/2018/NĈ-CP  
ngày 23 tháng 02 năm 2018 cͯa Chính phͯ) 

 

Tên doanh nghiӋp bҧo hiӇm:................................................................................. 

Giҩy chӭng nhұn bҧo hiӇm ÿѭӧc cҩp căn cӭ theo Hӧp ÿӗng bҧo hiӇm sӕ...... 
ngày..... giӳa....... và....; căn cӭ Giҩy yêu cҫu bҧo hiӇm sӕ...... ngày.......... 

1. Tên cӫa bên mua bҧo hiӇm:.............................................................................. 

2. Ĉӏa chӍ cӫa bên mua bҧo hiӇm:......................................................................... 

3. Tên cӫa ngѭӡi ÿѭӧc bҧo hiӇm:......................................................................... 

4. Ĉӏa chӍ cӫa ngѭӡi ÿѭӧc bҧo hiӇm:.................................................................... 

5. Thuӝc danh mөc cѫ sӣ: (nêu rõ thuӝc danh mөc cѫ sӣ nào trong sӕ danh 
mөc cѫ sӣ quy ÿӏnh tҥi Phө lөc II Nghӏ ÿӏnh sӕ 79/2014/NĈ-CP và văn bҧn sӱa 
ÿәi, bә sung, thay thӃ (nӃu có)). 

6. Ĉӏa chӍ tài sҧn ÿѭӧc bҧo hiӇm:.......................................................................... 

7. Tài sҧn ÿѭӧc bҧo hiӇm: (danh mөc chi tiӃt tài sҧn kèm theo) 

8. Tәng giá trӏ tài sҧn theo danh mөc tài sҧn:....................................................... 

9. Sӕ tiӅn bҧo hiӇm:.............................................................................................. 

10. Mӭc khҩu trӯ:................................................................................................. 

11. Thӡi hҥn bҧo hiӇm: Tӯ.............................. ÿӃn...............................................  

12. Phí bҧo hiӇm:.................................................................................................. 

13. Thӡi hҥn thanh toán phí bҧo hiӇm:................................................................. 

Kèm theo Giҩy chӭng nhұn bҧo hiӇm này là Giҩy yêu cҫu bҧo hiӇm sӕ:............ 
 

 ......., ngày.... tháng.... năm.... 
DOANH NGHIӊP BҦO HIӆM 

(Ký tên, ÿóng ḓu) 
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Phө lөc II 
MӬC PHÍ BҦO HIӆM 

VÀ MӬC KHҨU TRӮ BҦO HIӆM CHÁY, NӘ BҲT BUӜC 
(Kèm theo Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 23/2018/NĈ-CP 

ngày 23 tháng 02 năm 2018 cͯa Chính phͯ) 
 

I. MӬC PHÍ BҦO HIӆM (CHѬA BAO GӖM THUӂ GTGT) 

1. Ĉӕi vӟi cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә (trӯ cѫ sӣ hҥt nhân) quy ÿӏnh tҥi 
Phө lөc II ban hành kèm theo Nghӏ ÿӏnh sӕ 79/2014/NĈ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 
cӫa Chính phӫ quy ÿӏnh chi tiӃt thi hành mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Luұt phòng cháy và chӳa 
cháy và Luұt sӱa ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Luұt phòng cháy và chӳa cháy và 
văn bҧn sӱa ÿәi, bә sung, thay thӃ (nӃu có) có tәng sӕ tiӅn bҧo hiӇm cӫa các tài sҧn 
tҥi mӝt ÿӏa ÿiӇm dѭӟi 1.000 tӹ ÿӗng, mӭc phí bҧo hiӇm ÿѭӧc xác ÿӏnh bҵng sӕ tiӅn 
bҧo hiӇm tӕi thiӇu nhân (x) tӹ lӋ phí bҧo hiӇm. Căn cӭ vào mӭc ÿӝ rӫi ro cӫa tӯng 
cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә, doanh nghiӋp bҧo hiӇm và bên mua bҧo hiӇm thӓa 
thuұn tӹ lӋ phí bҧo hiӇm không thҩp hѫn tӹ lӋ phí bҧo hiӇm sau:  

STT Danh mөc cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә 
Mӭc 

khҩu trӯ 
(loҥi) 

Tӹ lӋ phí 
bҧo hiӇm/ 
năm (%)

1 
Hӑc viӋn, trѭӡng ÿҥi hӑc, trѭӡng cao ÿҷng, trѭӡng 
trung cҩp, trѭӡng dҥy nghӅ, trѭӡng phә thông và 
trung tâm giáo dөc; nhà trҿ, trѭӡng mүu giáo  

A 0,05 

2 
BӋnh viӋn, nhà ÿiӅu dѭӥng và các cѫ sӣ y tӃ khám 
bӋnh, chӳa bӋnh khác  

A 0,05 

3 

Trung tâm hӝi nghӏ, nhà rҥp hát, hӝi trѭӡng nhà văn 
hóa, rҥp chiӃu phim, rҥp xiӃc; nhà thi ÿҩu thӇ thao 
trong nhà; sân vұn ÿӝng, vǊ trѭӡng, cѫ sӣ dӏch vө vui 
chѫi giҧi trí ÿông ngѭӡi; công trình công cӝng khác  

  

3.1 VǊ trѭӡng, cѫ sӣ dӏch vө vui chѫi giҧi trí ÿông ngѭӡi B 0,4 

3.2 
Rҥp chiӃu phim; nhà thi ÿҩu thӇ thao trong nhà; sân 
vұn ÿӝng  

A 0,15 

3.3 
Trung tâm hӝi nghӏ, nhà hát, nhà văn hóa, rҥp xiӃc; 
công trình công cӝng khác  

A 0,1 
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STT Danh mөc cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә 
Mӭc 

khҩu trӯ 
(loҥi) 

Tӹ lӋ phí 
bҧo hiӇm/ 
năm (%)

4 
Bҧo tàng, thѭ viӋn, triӇn lãm, cѫ sӣ nhà lѭu trӳ; di 
tích lӏch sӱ, công trình văn hóa, nhà hӝi chӧ  

  

4.1 
Bҧo tàng, thѭ viӋn, nhà lѭu trӳ; di tích lӏch sӱ, công 
trình văn hóa  

A 0,075 

4.2 TriӇn lãm; nhà hӝi chӧ  A 0,12 

5 
Chӧ kiên cӕ, bán kiên cӕ; trung tâm thѭѫng mҥi, siêu 
thӏ, cӱa hàng bách hóa  

  

5.1  Trung tâm thѭѫng mҥi  A 0,06 
5.2 Siêu thӏ, cӱa hàng bách hóa  A 0,08 
5.3 Chӧ kiên cӕ, bán kiên cӕ  B 0,5 
6 Cѫ sӣ phát thanh, truyӅn hình, bѭu chính viӉn thông  A 0,075 
7 Trung tâm chӍ huy, ÿiӅu ÿӝ, ÿiӅu hành, ÿiӅu khiӇn  A 0,07 

8 
Cҧng hàng không, cҧng biӇn, cҧng thӫy nӝi ÿӏa, bӃn 
xe; bãi ÿӛ; gara ô tô; nhà ga hành khách ÿѭӡng sҳt; 
ga hàng hóa ÿѭӡng sҳt  

  

8.1 
Cҧng biӇn, cҧng thӫy nӝi ÿӏa, bӃn xe; bãi ÿӛ; nhà ga 
hành khách ÿѭӡng sҳt  

A 0,1 

8.2 Gara ô tô; ga hàng hóa ÿѭӡng sҳt  B 0,12 
8.3 Cҧng hàng không  A 0,08 

9 
Nhà chung cѭ, nhà ÿa năng, khách sҥn, nhà khách, 
nhà nghӍ  

  

9.1 
Nhà chung cѭ có hӋ thӕng chӳa cháy tӵ ÿӝng (springkler), 
nhà ÿa năng, khách sҥn, nhà khách, nhà nghӍ  

A 0,05 

9.2 
Nhà chung cѭ không có hӋ thӕng chӳa cháy tӵ ÿӝng 
(springkler)  

A 0,1 

10 

Trө sӣ cѫ quan hành chính nhà nѭӟc; viӋn, trung tâm 
nghiên cӭu, trө sӣ làm viӋc cӫa các cѫ quan chuyên 
môn, doanh nghiӋp, các tә chӭc chính trӏ xã hӝi và 
các tә chӭc khác  

A 0,05 
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STT Danh mөc cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә 
Mӭc 

khҩu trӯ 
(loҥi) 

Tӹ lӋ phí 
bҧo hiӇm/ 
năm (%)

11 

Hҫm lò khai thác than, hҫm lò khai thác các khoáng 
sҧn khác cháy ÿѭӧc; công trình giao thông ngҫm, 
công trình trong hang hҫm có hoҥt ÿӝng sҧn xuҩt, 
bҧo quҧn, sӱ dөng chҩt cháy, nә  

B 0,4 

12 

Cѫ sӣ sҧn xuҩt vұt liӋu nә, cѫ sӣ khai thác, chӃ biӃn, 
sҧn xuҩt, vұn chuyӇn, kinh doanh, sӱ dөng, bҧo quҧn 
dҫu mӓ, sҧn phҭm dҫu mӓ, khí ÿӕt, cѫ sӣ sҧn xuҩt, 
chӃ biӃn hàng hóa khác cháy ÿѭӧc  

B 0,35 

13 
Kho vǊ khí, vұt liӋu nә, công cө hӛ trӧ, kho sҧn 
phҭm dҫu mӓ, khí ÿӕt, cҧng xuҩt nhұp vұt liӋu nә, 
dҫu mӓ, sҧn phҭm dҫu mӓ, khí ÿӕt 

B 0,3 

14 
Cӱa hàng kinh doanh xăng dҫu, cӱa hàng kinh doanh 
khí ÿӕt  

B 0,3 

15 Nhà máy ÿiӋn, trҥm biӃn áp tӯ 110 KV trӣ lên   
15.1 Nhà máy nhiӋt ÿiӋn A 0,1 

15.2 
Nhà máy thӫy ÿiӋn, nhà máy phong ÿiӋn và nhà máy 
ÿiӋn khác 

A 0,07 

15.3 Trҥm biӃn áp A 0,12 

16 
Nhà máy ÿóng tàu, sӱa chӳa tàu; nhà máy sӱa chӳa, 
bҧo dѭӥng máy bay 

A 0,1 

17 
Kho hàng hóa, vұt tѭ cháy ÿѭӧc hoһc hàng hóa vұt tѭ 
không cháy ÿӵng trong các bao bì cháy ÿѭӧc; bãi 
hàng hóa, vұt tѭ cháy ÿѭӧc  

  

17.1 Kho hàng hóa, vұt tѭ cháy ÿѭӧc  B 0,2 

17.2 
Hàng hóa vұt tѭ không cháy ÿӵng trong các bao bì 
cháy ÿѭӧc  

A 0,075 

17.3 Bãi hàng hóa, vұt tѭ cháy ÿѭӧc  B 0,1 

18 
Công trình sҧn xuҩt công nghiӋp có hҥng nguy hiӇm 
cháy nә A, B, C, D, E thuӝc dây chuyӅn công nghӋ 
sҧn xuҩt chính  
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STT Danh mөc cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә 
Mӭc 

khҩu trӯ 
(loҥi) 

Tӹ lӋ phí 
bҧo hiӇm/ 
năm (%)

18.1 

a) Công trình sҧn xuҩt công nghiӋp có hҥng nguy hiӇm 
cháy nә A, B, C (trӯ công trình sҧn xuҩt gӛ, giҫy) 
b) Công trình sҧn xuҩt gӛ  
c) Công trình sҧn xuҩt giҫy 

B 

0,2 
 

0,5 
0,35 

18.2 
Công trình sҧn xuҩt công nghiӋp có hҥng nguy hiӇm 
cháy nә D, E  

A 0,15 

19 

Cѫ sӣ, công trình có hҥng mөc hay bӝ phұn chính 
nӃu xҧy ra cháy nә ӣ ÿó sӁ ҧnh hѭӣng nghiêm trӑng 
tӟi toàn bӝ cѫ sӣ, công trình hoһc có hҥng mөc, bӝ 
phұn mà trong quá trình hoҥt ÿӝng thѭӡng xuyên có 
chҩt nguy hiӇm cháy, nә thuӝc mӝt trong các trѭӡng 
hӧp sau ÿây: 

  

19.1 Khí cháy  B 0,167 
19.2 Chҩt lӓng  B 0,2 

19.3 
Bөi hay xѫ cháy ÿѭӧc; các chҩt rҳn, hàng hóa, vұt tѭ 
là chҩt rҳn cháy ÿѭӧc  

B 0,7 

19.4 
Các chҩt có thӇ cháy, nә hoһc sinh ra chҩt cháy, nә 
khi tác dөng vӟi nhau  

B 0,6 

19.5 
Các chҩt có thӇ cháy, nә hoһc sinh ra chҩt cháy, nә 
khi tác dөng vӟi nѭӟc hay vӟi oxy trong không khí  

B 0,5 

Ghi chú:  
A, B là các ký hiӋu vӅ loҥi mӭc khҩu trӯ quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm b khoҧn 1 Mөc II 

Phө lөc này. 

2. Ĉӕi vӟi cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә có tәng sӕ tiӅn bҧo hiӇm cӫa các tài 
sҧn tҥi mӝt ÿӏa ÿiӇm tӯ 1.000 tӹ ÿӗng trӣ lên và cѫ sӣ hҥt nhân: Doanh nghiӋp bҧo 
hiӇm và bên mua bҧo hiӇm thӓa thuұn mӭc phí bҧo hiӇm trên cѫ sӣ ÿѭӧc doanh 
nghiӋp nhұn tái bҧo hiӇm chҩp thuұn. 

II. MӬC KHҨU TRӮ BҦO HIӆM  
1. Ĉӕi vӟi cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә (trӯ cѫ sӣ hҥt nhân) có tәng sӕ tiӅn 

bҧo hiӇm cӫa các tài sҧn tҥi mӝt ÿӏa ÿiӇm dѭӟi 1.000 tӹ ÿӗng:  



 
 CÔNG BÁO/Sӕ 423 + 424/Ngày 06-3-2018 41 
 

a) Ĉӕi vӟi cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә thuӝc loҥi A quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 
Mөc I Phө lөc này: Mӭc khҩu trӯ bҧo hiӇm tӕi ÿa là 1% sӕ tiӅn bҧo hiӇm và không 
thҩp hѫn mӭc khҩu trӯ bҧo hiӇm quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm c khoҧn này; 

b) Ĉӕi vӟi cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә thuӝc loҥi B quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 
Mөc I Phө lөc này: Mӭc khҩu trӯ bҧo hiӇm tӕi ÿa là 10% sӕ tiӅn bҧo hiӇm và 
không thҩp hѫn mӭc khҩu trӯ bҧo hiӇm quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm c khoҧn này; 

c) Trong mӑi trѭӡng hӧp, mӭc khҩu trӯ bҧo hiӇm quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm a và ÿiӇm b 
khoҧn này không thҩp hѫn mӭc khҩu trӯ bҧo hiӇm sau: 

Ĉ˯n v͓ tính: tri͏u ÿ͛ng 

Sӕ tiӅn bҧo hiӇm Mӭc khҩu trӯ bҧo hiӇm  
ĈӃn 2.000 
Trên 2.000 ÿӃn 10.000 
Trên 10.000 ÿӃn 50.000 
Trên 50.000 ÿӃn 100.000  
Trên 100.000 ÿӃn 200.000  
Trên 200.000  

4 
10 
20 
40 
60 
100 

2. Ĉӕi vӟi cѫ sӣ có nguy hiӇm vӅ cháy, nә có tәng sӕ tiӅn bҧo hiӇm cӫa các tài 
sҧn tҥi mӝt ÿӏa ÿiӇm tӯ 1.000 tӹ ÿӗng trӣ lên và cѫ sӣ hҥt nhân: Doanh nghiӋp bҧo 
hiӇm và bên mua bҧo hiӇm thӓa thuұn mӭc khҩu trӯ bҧo hiӇm trên cѫ sӣ ÿѭӧc 
doanh nghiӋp nhұn tái bҧo hiӇm chҩp thuұn./. 
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Phө lөc III 
BÁO CÁO DOANH THU, BӖI THѬӠNG  

BҦO HIӆM CHÁY, NӘ BҲT BUӜC 
(Kèm theo Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 23/2018/NĈ-CP  

ngày 23 tháng 02 năm 2018 cͯa Chính phͯ) 
 

Tên doanh nghiӋp bҧo hiӇm: 

KǤ báo cáo: Quý.../Năm... 

 

 Ĉ˯n v͓ tính: ÿ͛ng 

Phí bҧo hiӇm Bӗi thѭӡng bҧo hiӇm 

STT 
Danh mөc cѫ sӣ 

(*) 
Phí bҧo 

hiӇm 
gӕc 

Phí bҧo 
hiӇm giӳ 

lҥi 

Bӗi thѭӡng 
bҧo hiӇm 

gӕc 

Bӗi thѭӡng 
bҧo hiӇm 

thuӝc trách 
nhiӋm giӳ lҥi 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
…         
         

(*) Doanh nghiӋp bҧo hiӇm báo cáo theo danh mөc cѫ sӣ nêu tҥi khoҧn 1 Mөc I 
Phө lөc II ban hành kèm theo Nghӏ ÿӏnh này. 

Chúng tôi xin ÿҧm bҧo nhӳng thông tin trên là ÿúng sӵ thӵc./. 

 
 

Ngѭӡi lұp biӇu 
(Ký và ghi rõ h͕ tên) 

..., ngày... tháng... năm... 
Ngѭӡi ÿҥi diӋn theo pháp luұt 

(Ký và ÿóng ḓu) 
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Phө lөc IV 
BÁO CÁO KӂT QUҦ KINH DOANH  
BҦO HIӆM CHÁY, NӘ BҲT BUӜC 
(Kèm theo Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 23/2018/NĈ-CP  

ngày 23 tháng 02 năm 2018 cͯa Chính phͯ) 
 

- Tên doanh nghiӋp bҧo hiӇm:.............................................................................. 
- Báo cáo năm: Tӯ.......................................... ÿӃn................................................ 

Ĉ˯n v͓ tính: ÿ͛ng 
TT ChӍ tiêu báo cáo Sӕ tiӅn 
I Doanh thu thuҫn hoҥt ÿӝng kinh doanh bҧo hiӇm (I) = (6) + (7) + (8)  
1 Phí bҧo hiӇm gӕc (ÿã trӯ các khoҧn giҧm trӯ)  
2 Phí nhұn tái bҧo hiӇm (ÿã trӯ các khoҧn giҧm trӯ)  
3 Tăng (+)/giҧm (-) dӵ phòng phí bҧo hiӇm gӕc và nhұn tái bҧo hiӇm  
4 Phí nhѭӧng tái bҧo hiӇm (ÿã trӯ các khoҧn giҧm trӯ)  
5 Tăng(+)/giҧm (-) dӵ phòng phí nhѭӧng tái bҧo hiӇm  
6 Doanh thu phí bҧo hiӇm thuҫn (6) = (1) + (2) - (3) - (4) + (5)  
7 Hoa hӗng nhѭӧng tái bҧo hiӇm (ÿã trӯ các khoҧn giҧm trӯ và chѭa ÿѭӧc hѭӣng)  
8 Thu khác hoҥt ÿӝng bҧo hiӇm  
II Chi phí hoҥt ÿӝng kinh doanh bҧo hiӇm  

(II) = (9) - (10) + (11) - (12) + (13) + (14) + (15) + (16) 
 

9 Chi bӗi thѭӡng bҧo hiӇm gӕc và nhұn tái bҧo hiӇm (ÿã trӯ các khoҧn thu 
giҧm chi) 

 

10 Thu bӗi thѭӡng nhѭӧng tái bҧo hiӇm  
11 Tăng (+)/giҧm (-) dӵ phòng bӗi thѭӡng bҧo hiӇm gӕc và nhұn tái bҧo hiӇm  
12 Tăng (+)/giҧm (-) dӵ phòng bӗi thѭӡng nhѭӧng tái bҧo hiӇm  
13 Tăng (+)/giҧm (-) dӵ phòng dao ÿӝng lӟn  
14 Chi hoa hӗng bҧo hiӇm gӕc và nhұn tái bҧo hiӇm (ÿã trӯ các khoҧn giҧm 

trӯ và chѭa ÿѭӧc phân bә) 
 

15 Chi quҧn lý hoҥt ÿӝng kinh doanh bҧo hiӇm  
16 Chi khác hoҥt ÿӝng kinh doanh bҧo hiӇm  
III Lӧi nhuұn thuҫn hoҥt ÿӝng kinh doanh bҧo hiӇm  

(III) = (I) - (II) 
 

Chúng tôi xin ÿҧm bҧo nhӳng thông tin trên là ÿúng sӵ thӵc./. 
 

 
NGѬӠI LҰP BIӆU  
(Ký và ghi rõ h͕ tên) 

....., ngày........ tháng......... năm.... 
NGѬӠI ĈҤI DIӊN THEO PHÁP LUҰT 

(Ký và ÿóng ḓu) 
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Phө lөc V 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU, NӜP 

TӮ BҦO HIӆM CHÁY, NӘ BҲT BUӜC 
(Kèm theo Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 23/2018/NĈ-CP  

ngày 23 tháng 02 năm 2018 cͯa Chính phͯ) 

 

Tên doanh nghiӋp bҧo hiӇm: 

KǤ báo cáo: 6 tháng năm..../Năm... 

 Ĉ˯n v͓ tính: ÿ͛ng 

STT ChӍ tiêu báo cáo Sӕ tiӅn 

1 
Tәng sӕ phí bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc thӵc tӃ thu 
ÿѭӧc cӫa các hӧp ÿӗng bҧo hiӇm gӕc trong năm tài 
chính trѭӟc liӅn kӅ 

 

2 
Sӕ tiӅn phҧi nӝp tӯ bҧo hiӇm cháy, nә bҳt buӝc trong 
năm tài chính 

 

3 Sӕ tiӅn ÿã nӝp  

4 Sӕ tiӅn còn phҧi nӝp  

Chúng tôi xin ÿҧm bҧo nhӳng thông tin trên là ÿúng sӵ thӵc./. 

 
 

Ngѭӡi lұp biӇu 
(Ký và ghi rõ h͕ tên) 

..., ngày… tháng… năm… 
Ngѭӡi ÿҥi diӋn theo pháp luұt 

(Ký và ÿóng ḓu) 
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THӪ TѬӞNG CHÍNH PHӪ 
 
THӪ TѬӞNG CHÍNH PHӪ 

 

 
Sӕ: 07/2018/QĈ-TTg 

CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHƬA VIӊT NAM 
Ĉӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc 

 

Hà N͡i, ngày 23 tháng 02 năm 2018 
 

QUYӂT ĈӎNH 
Ban hành Danh mөc bí mұt nhà nѭӟc ÿӝ Tӕi mұt 

cӫa Hӑc viӋn Chính trӏ quӕc gia Hӗ Chí Minh 
 

Căn cͱ Lu̵t t͝ chͱc Chính phͯ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cͱ Pháp l͏nh b̫o v͏ bí m̵t nhà n˱ͣc ngày 28 tháng 12 năm 2000; 

Căn cͱ Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 33/2002/NĈ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 cͯa Chính 
phͯ quy ÿ͓nh chi ti͇t thi hành Pháp l͏nh b̫o v͏ bí m̵t nhà n˱ͣc; 

Theo ÿ͉ ngh͓ cͯa Giám ÿ͙c H͕c vi͏n Chính tr͓ qu͙c gia H͛ Chí Minh và B͡ 
tr˱ͧng B͡ Công an; 

Thͯ t˱ͣng Chính phͯ ban hành Quy͇t ÿ͓nh v͉ Danh mͭc bí m̵t nhà n˱ͣc ÿ͡ 
T͙i m̵t cͯa H͕c vi͏n Chính tr͓ qu͙c gia H͛ Chí Minh. 

ĈiӅu 1. Danh mөc bí mұt nhà nѭӟc ÿӝ Tӕi mұt cӫa Hӑc viӋn Chính trӏ 
quӕc gia Hӗ Chí Minh gӗm nhӳng tin, tài liӋu thuӝc phҥm vi sau: 

1. Thông tin, tài liӋu vӅ các cuӝc ÿàm phán và tiӃp xúc cҩp cao giӳa Hӑc viӋn 
Chính trӏ quӕc gia Hӗ Chí Minh vӟi ngѭӡi nѭӟc ngoài hoһc vӟi các tә chӭc quӕc tӃ 
vӅ chính trӏ, quӕc phòng, an ninh, ÿӕi ngoҥi, kinh tӃ, khoa hӑc và các lƭnh vӵc 
khác, chѭa công bӕ hoһc không công bӕ. 

2. Các ÿӅ tài, công trình khoa hӑc do Bӝ Chính trӏ, Ban Bí thѭ, Thӫ tѭӟng 
Chính phӫ giao Hӑc viӋn Chính trӏ quӕc gia Hӗ Chí Minh nghiên cӭu phөc vө 
công tác quӕc phòng, an ninh, ÿӕi ngoҥi và các lƭnh vӵc khác; kӃt quҧ nghiên cӭu 
có nӝi dung liên quan ÿӃn chӃ ÿӝ chính trӏ, quӕc phòng và an ninh chѭa công bӕ 
hoһc không công bӕ. 

3. Nӝi dung làm viӋc, ý kiӃn chӍ ÿҥo cӫa lãnh ÿҥo Ĉҧng, Nhà nѭӟc vӟi lãnh 
ÿҥo Hӑc viӋn vӅ các nӝi dung thuӝc Danh mөc bí mұt nhà nѭӟc ÿӝ Tӕi mұt chѭa 
công bӕ. 



 
46 CÔNG BÁO/Sӕ 423 + 424/Ngày 06-3-2018 
  

4. Văn bҧn có sӱ dөng tin, tài liӋu thuӝc Danh mөc bí mұt nhà nѭӟc ÿӝ Tӕi 
mұt cӫa các cѫ quan, tә chӭc khác. 

ĈiӅu 2. HiӋu lӵc thi hành 

QuyӃt ÿӏnh này có hiӋu lӵc thi hành tӯ ngày 10 tháng 4 năm 2018 và thay thӃ 
QuyӃt ÿӏnh sӕ 168/2008/QĈ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 cӫa Thӫ tѭӟng 
Chính phӫ vӅ Danh mөc bí mұt nhà nѭӟc ÿӝ Tӕi mұt cӫa Hӑc viӋn Chính trӏ - Hành 
chính quӕc gia Hӗ Chí Minh (nay là Hӑc viӋn Chính trӏ quӕc gia Hӗ Chí Minh). 

ĈiӅu 3. Trách nhiӋm thi hành 

1. Giám ÿӕc Hӑc viӋn Chính trӏ quӕc gia Hӗ Chí Minh và Bӝ trѭӣng Bӝ Công 
an chӏu trách nhiӋm hѭӟng dүn, kiӇm tra viӋc thi hành QuyӃt ÿӏnh này. 

2. Các Bӝ trѭӣng, Thӫ trѭӣng cѫ quan ngang Bӝ, Thӫ trѭӣng cѫ quan thuӝc 
Chính phӫ, Chӫ tӏch Ӫy ban nhân dân các tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc Trung ѭѫng 
chӏu trách nhiӋm thi hành QuyӃt ÿӏnh này./. 

 
 THӪ TѬӞNG 

 
NguyӉn Xuân Phúc 
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VĂN BҦN PHÁP LUҰT KHÁC 
 

VĂN BҦN HӦP NHҨT - BӜ CÔNG THѬѪNG 
 
  CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHƬA VIӊT NAM 

Ĉӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc 
 

THÔNG TѬ  
Quy ÿӏnh danh mөc sҧn phҭm, hàng hóa có khҧ năng gây mҩt an toàn  

thuӝc trách nhiӋm quҧn lý cӫa Bӝ Công Thѭѫng 
 

Thông tѭ sӕ 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 cӫa Bӝ trѭӣng Bӝ 
Công Thѭѫng quy ÿӏnh Danh mөc sҧn phҭm, hàng hóa có khҧ năng gây mҩt an 
toàn thuӝc trách nhiӋm quҧn lý cӫa Bӝ Công Thѭѫng, có hiӋu lӵc tӯ ngày 01 tháng 01 
năm 2016, ÿѭӧc sӱa ÿәi, bә sung bӣi: 

1. Thông tѭ sӕ 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 cӫa Bӝ trѭӣng 
Bӝ Công Thѭѫng sӱa ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Thông tѭ sӕ 41/2015/TT-BCT 
ngày 24 tháng 11 năm 2015 cӫa Bӝ trѭӣng Bӝ Công Thѭѫng quy ÿӏnh Danh mөc 
sҧn phҭm, hàng hóa có khҧ năng gây mҩt an toàn thuӝc trách nhiӋm quҧn lý cӫa 
Bӝ Công Thѭѫng, có hiӋu lӵc tӯ ngày 01 tháng 02 năm 2017; 

2. Thông tѭ sӕ 33/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 cӫa Bӝ trѭӣng 
Bӝ Công Thѭѫng sӱa, ÿәi, bә sung mã HS trong Danh mөc ban hành kèm theo 
Thông tѭ sӕ 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 cӫa Bӝ trѭӣng Bӝ Công 
Thѭѫng quy ÿӏnh Danh mөc sҧn phҭm, hàng hóa có khҧ năng gây mҩt an toàn 
thuӝc trách nhiӋm quҧn lý cӫa Bӝ Công Thѭѫng, có hiӋu lӵc tӯ ngày 01 tháng 01 
năm 2018. 

Căn cͱ Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 95/2012/NĈ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 cͯa Chính phͯ 
quy ÿ͓nh chͱc năng, nhi͏m vͭ, quy͉n h̩n và c˯ c̭u t͝ chͱc cͯa B͡ Công Th˱˯ng;  

Căn cͱ Lu̵t Ch̭t l˱ͫng s̫n pẖm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cͱ Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 132/2008/NĈ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 cͯa Chính phͯ 
quy ÿ͓nh chi ti͇t thi hành m͡t s͙ ÿi͉u cͯa Lu̵t Ch̭t l˱ͫng s̫n pẖm, hàng hóa; 

Theo ÿ͉ ngh͓ cͯa Vͭ tr˱ͧng Vͭ Khoa h͕c và Công ngh͏,  
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B͡ tr˱ͧng B͡ Công Th˱˯ng ban hành Thông t˱ quy ÿ͓nh Danh mͭc s̫n 
pẖm, hàng hóa có kh̫ năng gây m̭t an toàn thu͡c trách nhi͏m qu̫n lý cͯa B͡ 
Công Th˱˯ng1. 

 ĈiӅu 1. Phҥm vi ÿiӅu chӍnh 

1. Thông tѭ này quy ÿӏnh Danh mөc sҧn phҭm, hàng hóa có khҧ năng gây mҩt 
an toàn thuӝc trách nhiӋm quҧn lý cӫa Bӝ Công Thѭѫng (sau ÿây gӑi tҳt là Danh 
mөc sҧn phҭm, hàng hóa nhóm 2).  

                                           
1 Thông tѭ sӕ 29/2016/TT-BCT sӱa ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Thông tѭ sӕ 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 

năm 2015 cӫa Bӝ trѭӣng Bӝ Công Thѭѫng quy ÿӏnh Danh mөc sҧn phҭm, hàng hóa có khҧ năng gây mҩt an toàn 
thuӝc trách nhiӋm quҧn lý cӫa Bӝ Công Thѭѫng, có căn cӭ ban hành nhѭ sau: 

“Căn cͱ Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 95/2012/NĈ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 cͯa Chính phͯ quy ÿ͓nh chͱc năng, nhi͏m 
vͭ, quy͉n h̩n và c˯ c̭u t͝ chͱc cͯa B͡ Công Th˱˯ng;  

Căn cͱ Lu̵t Ch̭t l˱ͫng s̫n pẖm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
Căn cͱ Lu̵t Tiêu chu̱n và Quy chu̱n kͿ thu̵t ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cͱ Lu̵t An toàn, v͏ sinh lao ÿ͡ng ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cͱ Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 132/2008/NĈ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 cͯa Chính phͯ quy ÿ͓nh chi ti͇t thi hành 

m͡t s͙ ÿi͉u cͯa Lu̵t Ch̭t l˱ͫng s̫n pẖm, hàng hóa; 
Căn cͱ Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 127/2007/NĈ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 cͯa Chính phͯ quy ÿ͓nh chi ti͇t thi hành 

m͡t s͙ ÿi͉u cͯa Lu̵t Tiêu chu̱n và Quy chu̱n kͿ thu̵t; 
Căn cͱ Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 44/2016/NĈ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 cͯa Chính phͯ v͉ vi͏c quy ÿ͓nh chi ti͇t m͡t 

s͙ ÿi͉u cͯa Lu̵t An toàn, v͏ sinh lao ÿ͡ng v͉ ho̩t ÿ͡ng ki͋m ÿ͓nh kͿ thu̵t an toàn lao ÿ͡ng, hṷn luy͏n an toàn, 
v͏ sinh lao ÿ͡ng và quan tr̷c môi tr˱ͥng lao ÿ͡ng; 

Theo ÿ͉ ngh͓ cͯa Vͭ tr˱ͧng Vͭ Khoa h͕c và Công ngh͏,  
B͡ tr˱ͧng B͡ Công Th˱˯ng ban hành Thông t˱ s͵a ÿ͝i, b͝ sung m͡t s͙ ÿi͉u cͯa Thông t˱ s͙ 41/2015/TT-

BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 cͯa B͡ tr˱ͧng B͡ Công Th˱˯ng quy ÿ͓nh Danh mͭc s̫n pẖm, hàng hóa có kh̫ 
năng gây m̭t an toàn thu͡c trách nhi͏m qu̫n lý cͯa B͡ Công Th˱˯ng.” 

Thông tѭ sӕ 33/2017/TT-BCT sӱa ÿәi, bә sung mã HS trong Danh mөc ban hành kèm theo Thông tѭ sӕ 
29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 cӫa Bӝ trѭӣng Bӝ Công Thѭѫng quy ÿӏnh Danh mөc sҧn phҭm, hàng 
hóa có khҧ năng gây mҩt an toàn thuӝc trách nhiӋm quҧn lý cӫa Bӝ Công Thѭѫng, có căn cӭ ban hành nhѭ sau: 

“Căn cͱ Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 98/2017/NĈ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 cͯa Chính phͯ quy ÿ͓nh chͱc năng, nhi͏m 
vͭ, quy͉n h̩n và c˯ c̭u t͝ chͱc cͯa B͡ Công Th˱˯ng;  

Căn cͱ Lu̵t Ch̭t l˱ͫng s̫n pẖm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
Căn cͱ Lu̵t Tiêu chu̱n và Quy chu̱n kͿ thu̵t ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cͱ Lu̵t An toàn, v͏ sinh lao ÿ͡ng ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cͱ Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 132/2008/NĈ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 cͯa Chính phͯ quy ÿ͓nh chi ti͇t thi hành 

m͡t s͙ ÿi͉u cͯa Lu̵t Ch̭t l˱ͫng s̫n pẖm, hàng hóa; 
Căn cͱ Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 127/2007/NĈ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 cͯa Chính phͯ quy ÿ͓nh chi ti͇t thi hành 

m͡t s͙ ÿi͉u cͯa Lu̵t Tiêu chu̱n và Quy chu̱n kͿ thu̵t; 
Căn cͱ Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 44/2016/NĈ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 cͯa Chính phͯ v͉ vi͏c quy ÿ͓nh chi ti͇t m͡t 

s͙ ÿi͉u cͯa Lu̵t An toàn, v͏ sinh lao ÿ͡ng v͉ ho̩t ÿ͡ng ki͋m ÿ͓nh kͿ thu̵t an toàn lao ÿ͡ng, hṷn luy͏n an toàn, 
v͏ sinh lao ÿ͡ng và quan tr̷c môi tr˱ͥng lao ÿ͡ng; 

Căn cͱ Thông t˱ s͙ 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 cͯa B͡ tr˱ͧng B͡ Tài chính v͉ vi͏c Ban 
hành Danh mͭc hàng hóa xṷt kẖu, nh̵p kẖu Vi͏t Nam hài hòa trong kh͙i ASEAN (AHTN); 

Theo ÿ͉ ngh͓ cͯa Vͭ tr˱ͧng Vͭ Khoa h͕c và Công ngh͏,  
B͡ tr˱ͧng B͡ Công Th˱˯ng ban hành Thông t˱ s͵a ÿ͝i, b͝ sung mã s͙ HS trong Danh mͭc ban hành kèm 

theo Thông t˱ s͙ 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 cͯa B͡ tr˱ͧng B͡ Công Th˱˯ng quy ÿ͓nh Danh mͭc 
s̫n pẖm, hàng hóa có kh̫ năng gây m̭t an toàn thu͡c trách nhi͏m qu̫n lý cͯa B͡ Công Th˱˯ng.” 
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Chi tiӃt Danh mөc sҧn phҭm, hàng hóa nhóm 2 quy ÿӏnh tҥi Phө lөc ban hành 
kèm theo Thông tѭ này.  

2. Thông tѭ này không ÿiӅu chӍnh ÿӕi vӟi các sҧn phҭm, hàng hóa sau ÿây: 

a) Hàng miӉn trӯ ngoҥi giao, hàng trong túi lãnh sӵ, tài sҧn di chuyӇn, quà 
biӃu, quà tһng trong các ÿӏnh mӭc miӉn thuӃ nhұp khҭu theo QuyӃt ÿӏnh sӕ 
31/2015/QĈ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 cӫa Thӫ tѭӟng Chính phӫ vӅ ÿӏnh 
mӭc hành lý, tài sҧn di chuyӇn, quà biӃu, quà tһng, hàng mүu ÿѭӧc miӉn thuӃ, xét 
miӉn thuӃ, không chӏu thuӃ; 

b) Sҧn phҭm, hàng hóa tҥm nhұp tái xuҩt, chuyӇn khҭu, quá cҧnh; 

c) Sҧn phҭm, hàng hóa chuyên dùng phөc vө quӕc phòng, an ninh. 

ĈiӅu 2. Ĉӕi tѭӧng áp dөng 

Thông tѭ này áp dөng ÿӕi vӟi: 

1. Tә chӭc, cá nhân sҧn xuҩt, kinh doanh sҧn phҭm, hàng hóa thuӝc Danh mөc 
sҧn phҭm, hàng hóa nhóm 2; 

2. Tә chӭc ÿánh giá sӵ phù hӧp ÿѭӧc chӍ ÿӏnh kiӇm tra, kiӇm ÿӏnh, thӱ 
nghiӋm, chӭng nhұn chҩt lѭӧng sҧn phҭm, hàng hóa thuӝc Danh mөc sҧn phҭm, 
hàng hóa nhóm 2. 

3. Các cѫ quan, tә chӭc khác có liên quan. 

ĈiӅu 3. Quҧn lý chҩt lѭӧng 

1. ViӋc quҧn lý chҩt lѭӧng sҧn phҭm, hàng hóa thuӝc Danh mөc sҧn phҭm, 
hàng hóa nhóm 2 nêu tҥi Phө lөc cӫa Thông tѭ này ÿѭӧc thӵc hiӋn theo quy 
ÿӏnh tҥi Thông tѭ sӕ 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 cӫa Bӝ 
trѭӣng Bӝ Công Thѭѫng quy ÿӏnh quҧn lý chҩt lѭӧng các sҧn phҭm, hàng hóa 
nhóm 2 thuӝc phҥm vi quҧn lý cӫa Bӝ Công Thѭѫng và các quy chuҭn kӻ thuұt 
quӕc gia tѭѫng ӭng.  

2. Các sҧn phҭm, hàng hóa nhóm 2 chѭa có Quy chuҭn kӻ thuұt quӕc gia, viӋc 
quҧn lý chҩt lѭӧng thӵc hiӋn theo các Tiêu chuҭn quӕc gia hoһc các chӍ tiêu kӻ 
thuұt tѭѫng ӭng nêu tҥi Cӝt 3 trong Phө lөc ban hành kèm theo Thông tѭ này.  

3. ViӋc quҧn lý chuyên ngành thӵc hiӋn theo các văn bҧn ÿiӅu chӍnh tҥi Cӝt 5 
trong Phө lөc cӫa Thông tѭ này. 
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ĈiӅu 4. HiӋu lӵc thi hành 

1. Thông tѭ này có hiӋu lӵc kӇ tӯ ngày 01 tháng 01 năm 20162.  

2. Thông tѭ này thay thӃ Thông tѭ sӕ 08/2012/TT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 
2012 cӫa Bӝ trѭӣng Bӝ Công Thѭѫng vӅ viӋc ban hành Danh mөc sҧn phҭm, hàng 
hóa có khҧ năng gây mҩt an toàn thuӝc trách nhiӋm quҧn lý cӫa Bӝ Công Thѭѫng. 

ĈiӅu 5. Trách nhiӋm thi hành 

1. Vө Khoa hӑc và Công nghӋ, Bӝ Công Thѭѫng chӏu trách nhiӋm hѭӟng 
dүn, kiӇm tra viӋc thӵc hiӋn Thông tѭ này; Chӫ trì, phӕi hӧp vӟi các cѫ quan liên 
quan trình Bӝ trѭӣng Bӝ Công Thѭѫng sӱa ÿәi, bә sung Danh mөc theo yêu cҫu 
quҧn lý. 

2. Trong quá trình thӵc hiӋn, trѭӡng hӧp có khó khăn, vѭӟng mҳc, ÿӅ nghӏ các 
cѫ quan, tә chӭc, cá nhân phҧn ánh vӅ Bӝ Công Thѭѫng ÿӇ nghiên cӭu, giҧi quyӃt. 

3. Trѭӡng hӧp các văn bҧn quy phҥm pháp luұt, các tiêu chuҭn, quy chuҭn kӻ 
thuұt ÿѭӧc viӋn dүn trong Thông tѭ này ÿѭӧc sӱa ÿәi, bә sung hoһc thay thӃ thì 
thӵc hiӋn theo văn bҧn mӟi./. 

 
BӜ CÔNG THѬѪNG 

 
Sӕ: 13/VBHN-BCT 

XÁC THӴC VĂN BҦN HӦP NHҨT 
 
 

Hà N͡i, ngày 22 tháng 02 năm 2018 
BӜ TRѬӢNG 

 
Trҫn Tuҩn Anh 

 

 

                                           
2 ĈiӅu 2 Thông tѭ sӕ 29/2016/TT-BCT sӱa ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Thông tѭ sӕ 41/2015/TT-BCT ngày 24 

tháng 11 năm 2015 cӫa Bӝ trѭӣng Bӝ Công Thѭѫng quy ÿӏnh Danh mөc sҧn phҭm, hàng hóa có khҧ năng gây mҩt 
an toàn thuӝc trách nhiӋm quҧn lý cӫa Bӝ Công Thѭѫng, quy ÿӏnh nhѭ sau: “Thông tѭ này có hiӋu lӵc tӯ ngày 01 
tháng 02 năm 2017”;  

 ĈiӅu 2 Thông tѭ sӕ 33/2017/TT-BCT sӱa ÿәi, bә sung mã HS trong Danh mөc ban hành kèm theo Thông tѭ 
sӕ 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 cӫa Bӝ trѭӣng Bӝ Công Thѭѫng quy ÿӏnh Danh mөc sҧn phҭm, 
hàng hóa có khҧ năng gây mҩt an toàn thuӝc trách nhiӋm quҧn lý cӫa Bӝ Công Thѭѫng, quy ÿӏnh nhѭ sau: “Thông 
tѭ này có hiӋu lӵc thi hành tӯ ngày 01 tháng 01 năm 2018”. 
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PHӨ LӨC  
Danh mөc sҧn phҭm, hàng hóa có khҧ năng gây mҩt an toàn  

thuӝc trách nhiӋm quҧn lý cӫa Bӝ Công Thѭѫng3 
 

STT 
Tên sҧn phҭm, 

hàng hóa Thông 
tѭ sӕ 65(i) 

Mã sӕ HS 
theo Thông 

tѭ sӕ 65 

Sҧn phҭm cө thӇ theo 
Thông tѭ sӕ 29(ii) 

Mã sӕ HS 
theo Thông 

tѭ sӕ 29 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
A Các sҧn phҭm kiӇm tra trѭӟc khi thông quan 
I Hóa chҩt, vұt liӋu nә công nghiӋp  

1 Ti͉n ch̭t thu͙c n͝ (Các hӛn hӧp chҩt có hàm lѭӧng tiӅn chҩt thuӕc nә lӟn hѫn 45%) 
theo Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP(iii).  

Amoni nitrat (NH4NO3) 
dҥng tinh thӇ dùng ÿӇ 
sҧn xuҩt thuӕc nә nhǊ 
tѭѫng  

 

1.1 
Amoni nitrat, có 
hoһc không ӣ trong 
dung dӏch nѭӟc 

3102.30.00
Amoni nitrat (NH4NO3) 
dҥng hҥt xӕp dùng ÿӇ 
sҧn xuҩt thuӕc nә ANFO  

3102.30.00 
 

B Các sҧn phҭm, hàng hóa kiӇm tra sau thông quan  
2 V̵t li͏u n͝ công nghi͏p thӵc hiӋn theo Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP  

Thuӕc nә nhǊ tѭѫng 
dùng cho mӓ hҫm lò, 
công trình ngҫm không có 
khí và bөi nә  

 

Thuӕc nә amonit AD1   2.1 Thuӕc nә ÿã ÿiӅu 
chӃ, trӯ bӝt nә ÿҭy 3602.00.00

Thuӕc nә loҥi khác 
(Theo danh mөc tҥi 
Mөc I - Phө lөc 1 ban 
hành kèm theo Thông tѭ 
sӕ 45/2013/TT-BCT) 

3602.00.00 
 

Các loҥi kíp nә ÿiӋn 
dùng trong công nghiӋp  

 

2.2 
Dây cháy chұm bán 
thành phҭm; kíp nә 
cѫ bҧn; 

3603.00.10
Kíp nә ÿӕt sӕ 8 dùng 
trong công nghiӋp  

3603.00.10 
 

                                           
3 Danh mөc này ÿã ÿѭӧc thay thӃ tҥi ĈiӅu 1 Thông tѭ sӕ 29/2016/TT-BCT sӱa ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa 

Thông tѭ sӕ 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 cӫa Bӝ trѭӣng Bӝ Công Thѭѫng quy ÿӏnh Danh mөc sҧn 
phҭm, hàng hóa có khҧ năng gây mҩt an toàn thuӝc trách nhiӋm quҧn lý cӫa Bӝ Công Thѭѫng, có hiӋu lӵc thi hành 
tӯ ngày 01 tháng 02 năm 2017; 

Mã HS ÿѭӧc thay ÿәi tҥi ĈiӅu 1 Thông tѭ sӕ 33/2017/TT-BCT sӱa ÿәi, bә sung mã HS trong Danh mөc ban 
hành kèm theo Thông tѭ sӕ 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 cӫa Bӝ trѭӣng Bӝ Công Thѭѫng quy ÿӏnh 
Danh mөc sҧn phҭm, hàng hóa có khҧ năng gây mҩt an toàn thuӝc trách nhiӋm quҧn lý cӫa Bӝ Công Thѭѫng, có 
hiӋu lӵc tӯ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
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STT 
Tên sҧn phҭm, 

hàng hóa Thông 
tѭ sӕ 65(i) 

Mã sӕ HS 
theo Thông 

tѭ sӕ 65 

Sҧn phҭm cө thӇ theo 
Thông tѭ sӕ 29(ii) 

Mã sӕ HS 
theo Thông 

tѭ sӕ 29 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2.3 Dây cháy chұm 3603.00.20 Dây cháy chұm công 
nghiӋp  3603.00.20  

Dây nә chӏu nѭӟc dùng 
trong công nghiӋp  

 

2.4 Loҥi khác 3603.00.90
Mӗi nә dùng cho thuӕc 
nә công nghiӋp  

3603.00.90 
 

II Máy, thiӃt bӏ ÿһc thù công nghiӋp   

1 

͘ng d̳n ch͓u áp 
lc cao có kh̫ 
năng ch͓u áp lc 
không nh͗ h˯n 
42.000 psi 

7304.39.20

Ĉѭӡng ӕng dүn hѫi và 
nѭӟc nóng cҩp I, II có 
ÿѭӡng kính ngoài tӯ 51 
mm trӣ lên; các ÿѭӡng 
ӕng dүn cҩp III, IV có 
ÿѭӡng kính ngoài tӯ 76 
mm trӣ lên sӱ dөng 
trong công nghiӋp  

7304.39.20 

 

7308.40.10 7308.40.10 
2 

Thi͇t b͓ dùng cho 
giàn giáo, ván 
khuôn, v̵t ch͙ng 
ho̿c c͡t trͭ ch͙ng 
h̯m lò 7308.40.90

Cӝt chӕng thӫy lӵc ÿѫn, 
Giá khung di ÿӝng và 
dàn chӕng tӵ hành cҩu 
tҥo tӯ các cӝt chӕng thӫy 
lӵc ÿѫn sӱ dөng trong 
viӋc chӕng giӳ lò trong 
khai thác hҫm lò  

7308.40.90 

 

7309.00.11 7309.00.11 

7309.00.19 7309.00.19 

7309.00.91 7309.00.91 
3 

Các lo̩i bình chͱa 
dùng ÿ͋ chͱa m͕i 
lo̩i v̵t li͏u  

7309.00.99

Bình chӏu áp lӵc có kӃt 
cҩu không lҳp trên các 
phѭѫng tiӋn giao thông 
vұn tҧi, áp suҩt làm viӋc 
ÿӏnh mӭc cao hѫn 0,7 
bar (không kӇ áp suҩt 
thӫy tƭnh) dùng trong 
công nghiӋp  

7309.00.99 

 

4 Các lo̩i thùng chͱa khí nén ho̿c khí hóa l͗ng, b̹ng s̷t ho̿c 
thép d̩ng hình trͭ b̹ng thép ÿúc li͉n 

 

4.1 
Loҥi khác, có dung 
tích không quá  
7,3 lít 

7311.00.91 

4.2 
Loҥi khác, có dung 
tích trên 7,3 lít 
nhѭng dѭӟi 30 lít 

7311.00.92 

Chai chӭa LPG 7311.00.93 
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STT 
Tên sҧn phҭm, 

hàng hóa Thông 
tѭ sӕ 65(i) 

Mã sӕ HS 
theo Thông 

tѭ sӕ 65 

Sҧn phҭm cө thӇ theo 
Thông tѭ sӕ 29(ii) 

Mã sӕ HS 
theo Thông 

tѭ sӕ 29 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

4.3 

Loҥi khác, có dung 
tích tӯ 30 lít trӣ 
lên nhѭng dѭӟi 
110 lít 

7311.00.94

 

7311.00.94 

 

4.3 Loҥi khác 7311.00.99

Bӗn chӭa LPG có kӃt 
cҩu không lҳp trên các 
phѭѫng tiӋn giao thông 
vұn tҧi  

7311.00.99 

Nӝi dung Tiêu 
chuҭn/Quy chuҭn 
áp dөng thay ÿәi 
nhѭ sau: 
- Bӓ tiêu chuҭn 
TCVN 8615-1:2010 
và TCVN 8615-
2:2010. 
- Bә sung TCVN 
6486:2010  

5 N͛i h˯i n˱ͣc quá nhi͏t t̩o ra h˯i n˱ͣc ho̿c t̩o ra h˯i n˱ͣc khác 

8402.11.10 8402.11.10 
5.1 

Nӗi hѫi dҥng ӕng 
nѭӟc vӟi công suҩt 
hѫi nѭӟc trên 45 
tҩn/giӡ 8402.11.20 8402.11.20 

 

8402.12.11 8402.12.11 
8402.12.19 8402.12.19 
8402.12.21 8402.12.21 

5.2 

Nӗi hѫi dҥng ӕng 
nѭӟc vӟi công suҩt 
hѫi nѭӟc không 
quá 45 tҩn/giӡ 

8402.12.29 8402.12.29 

 

8402.19.11 8402.19.11 
8402.19.19 8402.19.19 
8402.19.21 8402.19.21 

5.3 

Nӗi hѫi tҥo ra hѫi 
khác, kӇ cҧ loҥi nӗi 
hѫi kiӇu lai ghép 

8402.19.29

Nӗi hѫi có kӃt cҩu không 
lҳp trên các phѭѫng tiӋn 
giao thông vұn tҧi, áp 
suҩt làm viӋc ÿӏnh mӭc 
cӫa hѫi trên 0,7 bar 
dùng trong công nghiӋp 

8402.19.29 

 

8402.20.10 8402.20.10 

5.4 Nӗi hѫi nѭӟc quá 
nhiӋt 8402.20.20

Nӗi hѫi nhà máy ÿiӋn  
8402.20.20 

Nӝi dung Tiêu 
chuҭn/Quy chuҭn 
áp dөng: bә sung 
các tiêu chuҭn 
TCVN 7704:2007 
và TCVN 6008:2010

6 

N͛i h˯i n˱ͣc s˱ͧi 
trung tâm trͳ các 
lo̩i thu͡c nhóm 
84.02 

8403.10.00

Nӗi ÿun nѭӟc nóng có 
nhiӋt ÿӝ môi chҩt trên 
115oC dùng trong công 
nghiӋp  

8403.10.00 

Nӝi dung Tiêu 
chuҭn/Quy chuҭn 
áp dөng: bӓ tiêu 
chuҭn TCVN 
7704:2007 
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STT 
Tên sҧn phҭm, 

hàng hóa Thông 
tѭ sӕ 65(i) 

Mã sӕ HS 
theo Thông 

tѭ sӕ 65 

Sҧn phҭm cө thӇ theo 
Thông tѭ sӕ 29(ii) 

Mã sӕ HS 
theo Thông 

tѭ sӕ 29 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

7 
Tͥi ngang; tͥi d͕c 
lo̩i ch̩y b̹ng 
ÿ͡ng c˯ ÿi͏n 

8425.31.00

Tӡi, trөc tҧi có tҧi trӑng 
tӯ 10.000 N trӣ lên và 
góc nâng tӯ 25o ÿӃn 90o 
dùng trong công nghiӋp 

8425.31.00 

Nӝi dung Tiêu 
chuҭn/Quy chuҭn 
áp dөng: bә sung 
QCVN 02:2016/BCT

8479.89.39
8479.89.40

Trҥm nҥp LPG cho 
chai, xe bӗn, xe ô tô 

8479.89.39
8 Máy và thi͇t b͓ c˯ 

khí khác 
8479.89.40

Trҥm cҩp LPG 
8479.89.30 

 

8501.10.29 8501.10.29 
8501.10.49 8501.10.49 
8501.10.59 8501.10.59 
8501.10.99 8501.10.99 
8501.20.19 8501.20.19 
8501.20.29 8501.20.29 
8501.31.40 8501.31.40 
8501.32.22 8501.32.12 
8501.32.32 8501.32.92 
8501.33.00 8501.33.00 
8501.34.00 8501.34.00 
8501.40.19 8501.40.19 
8501.40.29 8501.40.29 
8501.51.19 8501.51.19 
8501.52.19 8501.52.19 
8501.52.29 8501.52.29 
8501.52.39 8501.52.39 

9 Ĉ͡ng c˯ ÿi͏n  

8501.53.00

Ĉӝng cѫ ÿiӋn phòng nә 

8501.53.00 

 

8502.11.00 8502.11.00 
8502.12.10 8502.12.10 
8502.12.20 8502.12.20 
8502.13.20 8502.13.10 
8502.13.90 8502.13.90 
8502.20.10 8502.20.10 
8502.20.20 8502.20.20 
8502.20.30 8502.20.30 

10 Máy phát ÿi͏n 

8502.20.42

Máy phát ÿiӋn phòng nә 

8502.20.41 
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STT 
Tên sҧn phҭm, 

hàng hóa Thông 
tѭ sӕ 65(i) 

Mã sӕ HS 
theo Thông 

tѭ sӕ 65 

Sҧn phҭm cө thӇ theo 
Thông tѭ sӕ 29(ii) 

Mã sӕ HS 
theo Thông 

tѭ sӕ 29 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
8502.20.49 8502.20.49 
8502.39.10 8502.39.10 
8502.39.20 8502.39.20 
8502.39.32 8502.39.31 

  

8502.39.39

 

8502.39.39 

 

8504.33.11
8504.34.11
8504.34.14
8504.34.22
8504.34.25

9817.30.10 

8504.33.19
8504.34.12
8504.34.13
8504.34.15
8504.34.16
8504.34.23
8504.34.24
8504.34.26

11 Máy bi͇n áp 
phòng n͝ 

8504.34.29

Máy biӃn áp phòng nә  

9817.30.90 

 

12 Máy bi͇n ÿ͝i tƭnh 
ÿi͏n  8504.40.90 BiӃn tҫn phòng nә  8504.40.90  

13 Thi͇t b͓ thông tin 
8517.11.00 8517.11.00 
8517.12.00 8517.12.00 

13.1 

Bӝ ÿiӋn thoҥi, kӇ 
cҧ ÿiӋn thoҥi cho 
mҥng di ÿӝng tӃ 
bào hoһc mҥng 
không dây khác 

8517.18.00 8517.18.00 

13.2 ThiӃt bӏ trҥm gӕc 8517.61.00 8517.61.00 

13.3 ThiӃt bӏ mҥng nӝi 
bӝ không dây 8517.62.51 8517.62.51 

8531.10.20 8531.10.20 
8531.10.30 8531.10.30 
8531.10.90 8531.10.90 

8531.80.11 
13.4 

ThiӃt bӏ báo hiӋu 
bҵng âm thanh hoһc 
hình ҧnh 

8531.80.10

ThiӃt bӏ thông tin phòng 
nә (ĈiӋn thoҥi, Máy 
ÿàm thoҥi, Còi ÿiӋn, 
chuông ÿiӋn)  

8531.80.19 
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STT 
Tên sҧn phҭm, 

hàng hóa Thông 
tѭ sӕ 65(i) 

Mã sӕ HS 
theo Thông 

tѭ sӕ 65 

Sҧn phҭm cө thӇ theo 
Thông tѭ sӕ 29(ii) 

Mã sӕ HS 
theo Thông 

tѭ sӕ 29 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
14 Thi͇t b͓ ÿi͏n ÿ͋ ÿóng ng̷t m̩ch hay b̫o v͏ m̩ch ÿi͏n  

8535.21.10
8535.21.20

8535.21.10 

8535.21.90 8535.21.90 
8535.29.10

14.1 
Bӝ ngҳt mҥch tӵ 
ÿӝng, dùng cho ÿiӋn 
áp trên 1.000 V 

8535.29.90
8535.29.00 

 

14.2 

Cҫu dao cách ly 
và thiӃt bӏ ÿóng - 
ngҳt ÿiӋn, dùng cho 
ÿiӋn áp tӯ 66 kV 
trӣ lên 

8535.30.20 8535.30.20 

 

8536.20.11 8536.20.11 
8536.20.12 8536.20.12 14.3 

Bӝ ngҳt mҥch tӵ 
ÿӝng, dùng cho 
ÿiӋn áp không quá 
1.000 V 8536.20.19 8536.20.19 

 

14.4 

ThiӃt bӏ bҧo vӋ mҥch 
ÿiӋn khác, dùng 
cho ÿiӋn áp không 
quá 1.000 V 

8536.30.90 8536.30.90 

 

8536.41.10 8536.41.10 
8536.41.20 8536.41.20 
8536.41.30 8536.41.30 
8536.41.40 8536.41.40 

14.5 
Rѫ le dùng cho 
ÿiӋn áp không quá 
60 V 

8536.41.90 8536.41.90 

 

8536.49.10 8536.49.10 
14.6 Rѫ le loҥi khác 

8536.49.90

ThiӃt bӏ phân phӕi, 
ÿóng cҳt phòng nә 
(Khӣi ÿӝng tӯ, Khӣi 
ÿӝng mӅm, Atomat, 
Máy cҳt ÿiӋn tӵ ÿӝng, 
Rѫ le dòng ÿiӋn dò)  

8536.49.90 
 

15 Thi͇t b͓ ÿi͉u khi͋n phòng n͝ 

15.1 ThiӃt bӏ ÿóng ngҳt 
mҥch ÿiӋn khác 8536.50.99 8536.50.99 

8537.10.11 8537.10.11 
8537.10.19 8537.10.19 

 

8537.10.92 8537.10.92  
8537.10.99 8537.10.99  
8537.20.21 8537.20.21  

15.2 
Bҧng ÿiӅu khiӇn 
dùng cho ÿiӋn áp 
không quá 1.000 V 

8537.20.29

ThiӃt bӏ ÿiӅu khiӇn 
phòng nә (Bҧng ÿiӅu 
khiӇn, Hӝp nút nhҩn) 

8537.10.29  

16 
Máy và thiӃt bӏ 
ÿiӋn có chӭc năng 
riêng 

8543.70.90 Máy nә mìn ÿiӋn  8543.70.90 
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STT 
Tên sҧn phҭm, 

hàng hóa Thông 
tѭ sӕ 65(i) 

Mã sӕ HS 
theo Thông 

tѭ sӕ 65 

Sҧn phҭm cө thӇ theo 
Thông tѭ sӕ 29(ii) 

Mã sӕ HS 
theo Thông 

tѭ sӕ 29 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
8544.20.11 8544.20.11 
8544.20.19 8544.20.19 
8544.20.21 8544.20.21 
8544.20.29 8544.20.29 
8544.20.31 8544.20.31 
8544.20.39 8544.20.39 
8544.42.94
8544.42.95
8544.42.96

8544.42.91 

8544.42.97
8544.42.98

8544.42.92 

8544.42.99 8544.42.99 
8544.49.22 8544.49.22 
8544.49.23 8544.49.23 
8544.49.29 8544.49.29 
8544.49.41 8544.49.41 
8544.49.49 8544.49.49 
8544.60.11 8544.60.11 
8544.60.19 8544.60.19 
8544.60.21 8544.60.21 

17 Dây ÿiӋn, cáp ÿiӋn 

8544.60.29

Cáp ÿiӋn phòng nә  

8544.60.29 

 

9405.10.91 9405.10.30 
9405.10.92 9405.10.40 
9405.10.99 9405.10.90 
9405.40.20 9405.40.20 
9405.40.40 9405.40.40 
9405.40.60 9405.40.60 
9405.40.99 9405.40.99 

18 B͡ ÿèn chùm và 
ÿèn ÿi͏n tr̯n ho̿c 
ÿèn ÿi͏n t˱ͥng 
khác 

9405.60.90

Ĉèn chiӃu sáng phòng nә 

9405.60.90 

 

Các văn bҧn tham chiӃu: 
 

i Thông t˱ s͙ 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 cͯa B͡ tr˱ͧng B͡ Tài chính Ban 
hành Danh mͭc hàng hóa xṷt kẖu, nh̵p kẖu Vi͏t Nam; 

ii Thông t˱ s͙ 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 cͯa B͡ tr˱ͧng B͡ Công 
Th˱˯ng s͵a ÿ͝i, b͝ sung m͡t s͙ ÿi͉u cͯa Thông t˱ s͙ 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 
năm 2015 cͯa B͡ tr˱ͧng B͡ Công Th˱˯ng quy ÿ͓nh Danh mͭc s̫n pẖm, hàng hóa có kh̫ 
năng gây m̭t an toàn thu͡c trách nhi͏m qu̫n lý cͯa B͡ Công Th˱˯ng; 

iii Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 39/2009/NĈ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 cͯa Chính phͯ v͉ v̵t li͏u n͝ 
công nghi͏p; 
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 CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHƬA VIӊT NAM 
Ĉӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc 

 

NGHӎ ĈӎNH 
VӅ vұt liӋu nә công nghiӋp 

 

Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 cӫa Chính phӫ vӅ vұt 
liӋu nә công nghiӋp, có hiӋu lӵc tӯ ngày 22 tháng 6 năm 2009, ÿѭӧc sӱa ÿәi, bә 
sung bӣi: 

Nghӏ ÿӏnh sӕ 54/2012/NĈ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 cӫa Chính phӫ sӱa ÿәi, 
bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 
cӫa Chính phӫ vӅ vұt liӋu nә công nghiӋp, có hiӋu lӵc tӯ ngày 10 tháng 8 năm 2012. 

Nghӏ ÿӏnh sӕ 76/2014/NĈ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 cӫa Chính phӫ quy 
ÿӏnh chi tiӃt mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Pháp lӋnh sӱa ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Pháp lӋnh 
quҧn lý, sӱ dөng vǊ khí, vұt liӋu nә và công cө hӛ trӧ, có hiӋu lӵc tӯ ngày 15 tháng 9 
năm 2014. 

Nghӏ ÿӏnh sӕ 77/2016/NĈ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 cӫa Chính phӫ sӱa 
ÿәi, bә sung mӝt sӕ quy ÿӏnh vӅ ÿiӅu kiӋn ÿҫu tѭ kinh doanh trong lƭnh vӵc mua 
bán hàng hóa quӕc tӃ, hóa chҩt vұt liӋu nә công nghiӋp, phân bón, kinh doanh khí, 
kinh doanh thӵc phҭm thuӝc phҥm vi quҧn lý nhà nѭӟc cӫa Bӝ Công Thѭѫng, có 
hiӋu lӵc tӯ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

Nghӏ ÿӏnh sӕ 08/2018/NĈ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 cӫa Chính phӫ sӱa 
ÿәi mӝt sӕ Nghӏ ÿӏnh liên quan ÿӃn ÿiӅu kiӋn ÿҫu tѭ kinh doanh thuӝc phҥm vi 
quҧn lý nhà nѭӟc cӫa Bӝ Công Thѭѫng, có hiӋu lӵc tӯ ngày 15 tháng 01 năm 2018. 

Căn cͱ Lu̵t T͝ chͱc Chính phͯ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cͱ Lu̵t Th˱˯ng m̩i ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cͱ Lu̵t Hóa ch̭t ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Xét ÿ͉ ngh͓ cͯa B͡ tr˱ͧng B͡ Công Th˱˯ng,1 
                                           

1 Nghӏ ÿӏnh sӕ 54/2012/NĈ-CP sӱa ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2009 cӫa Chính phӫ vӅ vұt liӋu nә công nghiӋp có căn cӭ ban hành nhѭ sau: 

“Căn cͱ Lu̵t t͝ chͱc Chính phͯ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cͱ Pháp l͏nh qu̫n lý, s͵ dͭng vǊ khí, v̵t li͏u n͝ và công cͭ h͟ trͫ s͙ 16/2011/UBTVQH12 

ngày 30 tháng 6 năm 2011; 
Theo ÿ͉ ngh͓ cͯa B͡ tr˱ͧng B͡ Công Th˱˯ng;”  
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Chѭѫng I 
NHӲNG QUY ĈӎNH CHUNG 

 
ĈiӅu 1. Phҥm vi ÿiӅu chӍnh 

Nghӏ ÿӏnh này quy ÿӏnh vӅ hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp, an toàn trong 
hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp, quyӅn và nghƭa vө cӫa tә chӭc, cá nhân tham 
                                                                                                                                        

Nghӏ ÿӏnh sӕ 76/2014/NĈ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 cӫa Chính phӫ quy ÿӏnh chi tiӃt mӝt sӕ 
ÿiӅu cӫa Pháp lӋnh sӱa ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Pháp lӋnh quҧn lý, sӱ dөng vǊ khí, vұt liӋu nә và 
công cө hӛ trӧ có căn cӭ ban hành nhѭ sau: 

“Căn cͱ Lu̵t T͝ chͱc Chính phͯ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cͱ Pháp l͏nh qu̫n lý, s͵ dͭng vǊ khí, v̵t li͏u n͝ và công cͭ h͟ trͫ s͙ 16/2011/UBTVQH12 

ngày 30 tháng 6 năm 2011; Pháp l͏nh s͵a ÿ͝i, b͝ sung m͡t s͙ ÿi͉u cͯa Pháp l͏nh qu̫n lý, s͵ dͭng vǊ 
khí, v̵t li͏u n͝ và công cͭ h͟ trͫ s͙ 07/2013/UBTVQH13 ngày 12 tháng 7 năm 2013; 

Theo ÿ͉ ngh͓ cͯa B͡ tr˱ͧng B͡ Công Th˱˯ng, B͡ tr˱ͧng B͡ Công an;” 
Nghӏ ÿӏnh sӕ 77/2016/NĈ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 cӫa Chính phӫ sӱa ÿәi, bә sung mӝt sӕ 

quy ÿӏnh vӅ ÿiӅu kiӋn ÿҫu tѭ kinh doanh trong lƭnh vӵc mua bán hàng hóa quӕc tӃ, hóa chҩt vұt liӋu nә 
công nghiӋp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thӵc phҭm thuӝc phҥm vi quҧn lý nhà nѭӟc cӫa Bӝ 
Công Thѭѫng có căn cӭ ban hành nhѭ sau: 

“Căn cͱ Lu̵t t͝ chͱc Chính phͯ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cͱ Lu̵t th˱˯ng m̩i ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cͱ Lu̵t ch̭t l˱ͫng s̫n pẖm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
Căn cͱ Lu̵t hóa ch̭t ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
Căn cͱ Lu̵t an toàn thc pẖm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 
Căn cͱ Lu̵t ÿ̯u t˱ ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
Căn cͱ Pháp l͏nh qu̫n lý, s͵ dͭng vǊ khí, v̵t li͏u n͝ và công cͭ h͟ trͫ ngày 30 tháng 6 năm 2011 

và Pháp l͏nh s͵a ÿ͝i, b͝ sung m͡t s͙ ÿi͉u Pháp l͏nh qu̫n lý, s͵ dͭng vǊ khí, v̵t li͏u n͝ và công cͭ 
h͟ trͫ ngày 12 tháng 7 năm 2013; 

Theo ÿ͉ ngh͓ cͯa B͡ tr˱ͧng B͡ Công Th˱˯ng,” 
Nghӏ ÿӏnh sӕ 08/2018/NĈ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 cӫa Chính phӫ sӱa ÿәi mӝt sӕ Nghӏ ÿӏnh 

liên quan ÿӃn ÿiӅu kiӋn ÿҫu tѭ kinh doanh thuӝc phҥm vi quҧn lý nhà nѭӟc cӫa Bӝ Công Thѭѫng có căn 
cӭ ban hành nhѭ sau: 

Căn cͱ Lu̵t t͝ chͱc Chính phͯ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cͱ Lu̵t th˱˯ng m̩i ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cͱ Lu̵t ch̭t l˱ͫng s̫n pẖm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
Căn cͱ Lu̵t hóa ch̭t ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
Căn cͱ Lu̵t an toàn thc pẖm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 
Căn cͱ Lu̵t phòng, ch͙ng tác h̩i thu͙c lá ngày 18 tháng 6 năm 2012; 
Căn cͱ Lu̵t ÿi͏n lc ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Lu̵t s͵a ÿ͝i, b͝ sung m͡t s͙ ÿi͉u cͯa Lu̵t 

ÿi͏n lc ngày 20 tháng 11 năm 2012; 
Căn cͱ Pháp l͏nh qu̫n lý, s͵ dͭng vǊ khí, v̵t li͏u n͝ và công cͭ h͟ trͫ ngày 30 tháng 6 năm 2011 

và Pháp l͏nh s͵a ÿ͝i, b͝ sung m͡t s͙ ÿi͉u Pháp l͏nh qu̫n lý, s͵ dͭng vǊ khí, v̵t li͏u n͝ và công cͭ h͟ 
trͫ ngày 12 tháng 7 năm 2013; 

Căn cͱ Lu̵t ÿ̯u t˱ ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Lu̵t s͵a ÿ͝i, b͝ sung Ĉi͉u 6 và Phͭ lͭc 4 v͉ 
danh mͭc ngành, ngh͉ ÿ̯u t˱ kinh doanh có ÿi͉u ki͏n cͯa Lu̵t ÿ̯u t˱ ngày 22 tháng 11 năm 2016; 

Theo ÿ͉ ngh͓ cͯa B͡ tr˱ͧng B͡ Công Th˱˯ng,” 
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gia hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp và quҧn lý nhà nѭӟc vӅ hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә 
công nghiӋp. 

Nghӏ ÿӏnh này không áp dөng ÿӕi vӟi các hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp 
phөc vө mөc ÿích an ninh, quӕc phòng và trong các trѭӡng hӧp khҭn cҩp theo quy 
ÿӏnh pháp luұt. 

ĈiӅu 2. Ĉӕi tѭӧng áp dөng 

Nghӏ ÿӏnh này áp dөng ÿӕi vӟi tә chӭc, cá nhân tham gia hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә 
công nghiӋp tҥi ViӋt Nam. 

ĈiӅu 3. Giҧi thích tӯ ngӳ 

Trong Nghӏ ÿӏnh này, các tӯ ngӳ dѭӟi ÿây ÿѭӧc hiӇu nhѭ sau: 

1. “Thu͙c n͝” là hóa chҩt hoһc hӛn hӧp hóa chҩt ÿѭӧc sҧn xuҩt, sӱ dөng nhҵm 
tҥo ra phҧn ӭng nә dѭӟi tác ÿӝng cӫa các kích thích cѫ, nhiӋt, hóa hoһc ÿiӋn. 

2. "Phͭ ki͏n n͝" là các loҥi kíp nә, dây nә, dây cháy chұm, mӗi nә, các vұt 
phҭm chӭa thuӕc nә có tác dөng tҥo kích thích ban ÿҫu làm nә khӕi thuӕc nә hoһc 
các loҥi thiӃt bӏ chuyên dùng có chӭa thuӕc nә.  

3. 2 (ÿ˱ͫc bãi b͗) 

4. "V̵t li͏u n͝ công nghi͏p" là thuӕc nә và các phө kiӋn nә sӱ dөng cho mөc 
ÿích dân dөng. 

5. “V̵t li͏u n͝ công nghi͏p mͣi” là các loҥi vұt liӋu nә công nghiӋp lҫn ÿҫu 
sҧn xuҩt, nhұp khҭu vào ViӋt Nam và chѭa ÿѭӧc ÿѭa vào Danh mөc vұt liӋu nә 
công nghiӋp ViӋt Nam. Vұt liӋu nә công nghiӋp ÿã có trong Danh mөc vұt liӋu nә 
công nghiӋp nhѭng có sӵ thay ÿәi bҩt kǤ vӅ thành phҫn ÿѭӧc coi là vұt liӋu nә 
công nghiӋp mӟi. 

6. “Danh mͭc v̵t li͏u n͝ công nghi͏p Vi͏t Nam” là bҧn liӋt kê các loҥi vұt 
liӋu nә công nghiӋp ÿѭӧc phép lѭu thông, sӱ dөng ӣ ViӋt Nam. Nӝi dung bҧn danh 
mөc bao gӗm các thông tin vӅ phân loҥi, quy cách bao gói, chӍ tiêu chҩt lѭӧng và 
nguӗn gӕc vұt liӋu nә công nghiӋp. 

7. "S̫n xṷt v̵t li͏u n͝ công nghi͏p" là quá trình tҥo ra thuӕc nә, phө kiӋn nә, 
bao gӗm cҧ viӋc chӃ tҥo thuӕc nә ngay tҥi ÿӏa ÿiӇm sӱ dөng, quá trình tái chӃ, 

                                           
2 Khoҧn này ÿѭӧc bãi bӓ theo quy ÿӏnh tҥi Khoҧn 2 ĈiӅu 23 cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 76/2014/NĈ-CP quy 

ÿӏnh chi tiӃt mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Pháp lӋnh sӱa ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Pháp lӋnh quҧn lý, sӱ dөng vǊ 
khí, vұt liӋu nә và công cө hӛ trӧ, có hiӋu lӵc kӇ tӯ ngày 15 tháng 9 năm 2014. 
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ÿóng gói dán nhãn sҧn phҭm vұt liӋu nә công nghiӋp nhѭng không bao gӗm viӋc 
chia nhӓ, bao gói nhҵm tҥo ra các lѭӧng nә theo nhu cҫu tҥi nѫi nә mìn. 

8. “B̫o qu̫n v̵t li͏u n͝ công nghi͏p” là hoҥt ÿӝng cҩt giӳ vұt liӋu nә công 
nghiӋp trong kho, trong quá trình vұn chuyӇn ÿӃn nѫi sӱ dөng hoһc tҥi nѫi sӱ 
dөng. 

9. “V̵n chuy͋n v̵t li͏u n͝ công nghi͏p” là hoҥt ÿӝng vұn chuyӇn vұt liӋu nә 
công nghiӋp tӯ ÿӏa ÿiӇm này ÿӃn ÿӏa ÿiӇm khác. 

Vұn chuyӇn nӝi bӝ là vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp bên trong ranh giӟi 
mӓ, công trѭӡng hoһc cѫ sӣ sҧn xuҩt, bҧo quҧn vұt liӋu nә công nghiӋp trên các 
ÿѭӡng không giao cҳt vӟi ÿѭӡng thӫy, ÿѭӡng bӝ công cӝng. 

10. "S͵ dͭng v̵t li͏u n͝ công nghi͏p” là quá trình làm nә vұt liӋu nә công 
nghiӋp theo quy trình công nghӋ ÿã ÿѭӧc xác ÿӏnh. 

11. “Tiêu hͯy v̵t li͏u n͝ công nghi͏p” là quá trình phá bӓ hoһc làm mҩt khҧ 
năng tҥo ra phҧn ӭng nә cӫa vұt liӋu nә công nghiӋp theo quy trình công nghӋ ÿã 
ÿѭӧc xác ÿӏnh. 

12. “Kinh doanh v̵t li͏u n͝ công nghi͏p” là viӋc thӵc hiӋn mӝt, mӝt sӕ hoһc 
toàn bӝ các hoҥt ÿӝng mua, bán, xuҩt khҭu, nhұp khҭu, tҥm nhұp, tái xuҩt, vұn 
chuyӇn quá cҧnh vұt liӋu nә công nghiӋp.  

13. “Nghiên cͱu, phát tri͋n công ngh͏ v̵t li͏u n͝ công nghi͏p” là toàn bӝ quá 
trình tҥo ra sҧn phҭm vұt liӋu nә công nghiӋp mӟi hoһc chӍ mӝt trong nhӳng bѭӟc 
cӫa quá trình ÿӇ xác ÿӏnh thành phҫn, hoàn thiӋn quy trình công nghӋ, dây chuyӅn 
thiӃt bӏ sҧn xuҩt, xác ÿӏnh khҧ năng ӭng dөng cӫa sҧn phҭm. 

14. “D͓ch vͭ n͝ mìn” là viӋc sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp ÿӇ thӵc hiӋn hӧp 
ÿӗng nә mìn giӳa tә chӭc ÿѭӧc phép làm dӏch vө nә mìn vӟi tә chӭc, cá nhân có 
nhu cҫu. 

15. “Th͵ nghi͏m v̵t li͏u n͝ công nghi͏p” là thao tác kӻ thuұt tҥi phòng thӱ 
nghiӋm hoһc hiӋn trѭӡng, ÿӏa ÿiӇm quy ÿӏnh ÿӇ xác ÿӏnh ÿһc tính kӻ thuұt và mӭc 
ÿӝ rӫi ro trong ÿiӅu kiӋn sӱ dөng thӵc tӃ cӫa vұt liӋu nә công nghiӋp. 

16. “Ho̩t ÿ͡ng v̵t li͏u n͝ công nghi͏p” là viӋc thӵc hiӋn mӝt trong sӕ hoҥt 
ÿӝng nghiên cӭu, thӱ nghiӋm, sҧn xuҩt, mua bán, xuҩt khҭu, nhұp khҭu, bҧo quҧn, 
vұn chuyӇn, sӱ dөng, tiêu hӫy, giám sát ҧnh hѭӣng nә mìn. 
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17. “Kho̫ng cách an toàn” là khoҧng cách cҫn thiӃt nhӓ nhҩt, theo mӑi hѭӟng 
tính tӯ vӏ trí nә mìn hoһc tӯ nhà xѭӣng, kho, phѭѫng tiӋn chӭa vұt liӋu nә công 
nghiӋp ÿӃn các ÿӕi tѭӧng cҫn bҧo vӋ (ngѭӡi, nhà ӣ, công trình hoһc kho, ÿѭӡng 
giao thông công cӝng, phѭѫng tiӋn chӭa vұt liӋu nә công nghiӋp khác...), sao cho 
các ÿӕi tѭӧng ÿó không bӏ ҧnh hѭӣng quá mӭc cho phép vӅ chҩn ÿӝng, sóng không 
khí, ÿá văng theo quy ÿӏnh cӫa tiêu chuҭn, quy chuҭn hiӋn hành khi nә mìn hoһc 
khi có sӵ cӕ cháy, nә phѭѫng tiӋn, kho chӭa vұt liӋu nә công nghiӋp. 

18. “Ch͑ huy n͝ mìn” là ngѭӡi ÿӫ ÿiӅu kiӋn vӅ trình ÿӝ và kinh nghiӋm, chӏu 
trách nhiӋm hѭӟng dүn, ÿiӅu hành, giám sát toàn bӝ hoҥt ÿӝng liên quan ÿӃn sӱ 
dөng vұt liӋu nә công nghiӋp tҥi khu vӵc nә mìn. 

19. “Giám sát ̫nh h˱ͧng n͝ mìn” là viӋc sӱ dөng các phѭѫng tiӋn, thiӃt bӏ ÿӇ 
ÿo, phân tích và ÿánh giá mӭc ÿӝ chҩn ÿӝng, mӭc ÿӝ tác ÿӝng sóng không khí do 
nә mìn gây ra. 

ĈiӅu 4. Nguyên tҳc quҧn lý hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp 

1.3 Nhà nѭӟc ÿӝc quyӅn vӅ sҧn xuҩt, kinh doanh vұt liӋu nә công nghiӋp. Sӕ 
lѭӧng, phҥm vi, quy mô các doanh nghiӋp sҧn xuҩt, kinh doanh vұt liӋu nә công 
nghiӋp do Thӫ tѭӟng Chính phӫ quyӃt ÿӏnh trên cѫ sӣ phù hӧp ÿiӅu kiӋn kinh tӃ - 
xã hӝi cө thӇ cӫa tӯng thӡi kǤ, chӕng lҥm dөng vӏ trí ÿӝc quyӅn, bҧo ÿҧm lӧi ích 
quӕc gia, quyӅn lӧi hӧp pháp cӫa doanh nghiӋp.  

2. Xây dӵng, phát triӇn ngành vұt liӋu nә công nghiӋp tiên tiӃn, hoàn chӍnh tӯ 
sҧn xuҩt nguyên liӋu ÿӃn sҧn phҭm, ÿáp ӭng nhu cҫu nӅn kinh tӃ quӕc dân và xuҩt 
khҭu. KӃt hӧp chһt chӁ kinh tӃ vӟi quӕc phòng, khai thác tӕi ÿa năng lӵc cӫa 
ngành công nghiӋp quӕc phòng và các ngành công nghiӋp hóa chҩt trong phát triӇn 
ngành vұt liӋu nә công nghiӋp.  

3. Tә chӭc, cá nhân tham gia hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp chӍ ÿѭӧc hoҥt 
ÿӝng khi ÿã ÿѭӧc cѫ quan có thҭm quyӅn cho phép, phҧi tuân thӫ chһt chӁ các quy 
ÿӏnh pháp luұt, tiêu chuҭn, quy chuҭn kӻ thuұt an toàn vӅ vұt liӋu nә công nghiӋp, 
phòng cháy, chӳa cháy và các quy ÿӏnh liên quan bҧo ÿҧm an ninh, trұt tӵ xã hӝi, 
an toàn cho con ngѭӡi, tài sҧn và môi trѭӡng thiên nhiên. 
                                           

3 Khoҧn này ÿѭӧc sӱa ÿәi theo quy ÿӏnh tҥi Khoҧn 1 ĈiӅu 14 Nghӏ ÿӏnh sӕ 08/2018/NĈ-CP sӱa ÿәi 
mӝt sӕ Nghӏ ÿӏnh liên quan ÿӃn ÿiӅu kiӋn ÿҫu tѭ kinh doanh thuӝc phҥm vi quҧn lý nhà nѭӟc cӫa Bӝ 
Công Thѭѫng, có hiӋu lӵc tӯ ngày 15 tháng 01 năm 2018. 
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ĈiӅu 5. Các hành vi bӏ nghiêm cҩm trong hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp  

1. Nghiên cӭu, thӱ nghiӋm, sҧn xuҩt, kinh doanh, bҧo quҧn, vұn chuyӇn và sӱ 
dөng vұt liӋu nә công nghiӋp không có giҩy phép, giҩy chӭng nhұn ÿӫ ÿiӅu kiӋn 
theo quy ÿӏnh cӫa Nghӏ ÿӏnh này. 

2. Lѭu thông, sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp không an toàn và không thuӝc 
Danh mөc vұt liӋu nә công nghiӋp ViӋt Nam theo quy ÿӏnh cӫa Nghӏ ÿӏnh này. 

3. ChuyӇn nhѭӧng, cho thuê, cho mѭӧn, thӃ chҩp, biӃu tһng, cҩt giҩu hoһc sӣ 
hӳu trái phép vұt liӋu nә công nghiӋp.  

4. Sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp ÿӇ săn bҳt, khai thác trái phép ÿӝng, thӵc 
vұt, xâm hҥi sӭc khӓe con ngѭӡi, hӫy hoҥi môi trѭӡng sinh thái, gây nguy hҥi ÿӃn 
an ninh, an toàn, trұt tӵ xã hӝi.  

5. Sӱ dөng ngѭӡi chѭa ÿӫ tuәi thành niên, ngѭӡi không có chӭng nhұn nhân 
thân hӧp lӋ, ngѭӡi bӏ hҥn chӃ năng lӵc hành vi dân sӵ, ngѭӡi mҩt năng lӵc hành vi 
dân sӵ, ngѭӡi ÿang bӏ truy cӭu trách nhiӋm hình sӵ hoһc ngѭӡi bӏ kӃt án nhѭng 
chѭa ÿѭӧc xóa án tích tham gia các hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp. 

6. Lӧi dөng chӭc vө, quyӅn hҥn ÿӇ cҧn trӣ bҩt hӧp pháp, gây phiӅn hà, sách 
nhiӉu ÿӕi vӟi hoҥt ÿӝng sҧn xuҩt, kinh doanh cӫa tә chӭc, cá nhân hoһc bao che 
hành vi vi phҥm pháp luұt vӅ vұt liӋu nә công nghiӋp. 

7. Không cung cҩp hoһc cung cҩp thông tin sai lӋch vӅ vұt liӋu nә công nghiӋp. 
Không báo cáo kӏp thӡi, che giҩu hoһc làm sai lӋch thông tin báo cáo vӅ mҩt cҳp, 
thҩt thoát, tai nҥn, sӵ cӕ vұt liӋu nә công nghiӋp. 

8. Nhӳng hành vi bӏ nghiêm cҩm khác theo quy ÿӏnh cӫa pháp luұt.  
 

Chѭѫng II 
 HOҤT ĈӜNG VҰT LIӊU NӘ CÔNG NGHIӊP 

 
Mөc 1 

YÊU CҪU CHUNG ĈӔI VӞI HOҤT ĈӜNG 
VҰT LIӊU NӘ CÔNG NGHIӊP 

 
ĈiӅu 6. HӋ thӕng tә chӭc quҧn lý kӻ thuұt an toàn 
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Tә chӭc, cá nhân hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp phҧi thiӃt lұp hӋ thӕng tә 
chӭc quҧn lý kӻ thuұt an toàn do lãnh ÿҥo trӵc tiӃp ÿiӅu hành, chӍ ÿҥo và phân 
công ngѭӡi ÿӫ trình ÿӝ, kinh nghiӋm chӏu trách nhiӋm thӵc hiӋn công tác kӻ thuұt 
an toàn tҥi mӛi bӝ phұn, vӏ trí có nguy cѫ cao vӅ sӵ cӕ, tai nҥn cháy, nә. 

ĈiӅu 7. Yêu cҫu vӅ công tác ÿҧm bҧo an ninh, trұt tӵ, phòng cháy, chӳa cháy  

Tә chӭc, cá nhân hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp phҧi có phѭѫng án bҧo vӋ 
an ninh, trұt tӵ và phѭѫng án, biӋn pháp phòng cháy, chӳa cháy cho cѫ sӣ sҧn xuҩt, 
hӋ thӕng kho tàng, nѫi bӕc dӥ, phѭѫng tiӋn vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp 
ÿang hoҥt ÿӝng, ÿӏnh kǤ tә chӭc diӉn tұp theo quy ÿӏnh. Các kho chӭa vұt liӋu nә 
công nghiӋp phҧi xây dӵng kӃ hoҥch phòng ngӯa ӭng phó sӵ cӕ khҭn cҩp. 

ĈiӅu 8. Hӗ sѫ, tài liӋu hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp 

 Tә chӭc, cá nhân hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp phҧi bҧo quҧn, lѭu trӳ sә 
sách, chӭng tӯ ÿӕi vӟi tӯng loҥi vұt liӋu nә công nghiӋp sҧn xuҩt, mua bán, xuҩt 
khҭu, nhұp khҭu, sӱ dөng, vұn chuyӇn, bҧo quҧn, tӗn kho, tiêu hӫy trong thӡi hҥn 
10 (mѭӡi) năm, kӇ tӯ ngày thӵc hiӋn sҧn xuҩt mua bán, xuҩt khҭu, nhұp khҭu, sӱ 
dөng, vұn chuyӇn, bҧo quҧn, tӗn kho, tiêu hӫy. 

ĈiӅu 9. Yêu cҫu vӅ công tác huҩn luyӋn 

Tә chӭc, cá nhân hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp phҧi thӵc hiӋn huҩn luyӋn 
vӅ kӻ thuұt an toàn, phòng cháy, chӳa cháy, phòng ngӯa ӭng phó sӵ cӕ khҭn cҩp 
trong hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp và ÿӅ nghӏ cѫ quan có thҭm quyӅn kiӇm 
tra, cҩp Giҩy chӭng nhұn theo quy ÿӏnh tҥi Mөc 8 Nghӏ ÿӏnh này. 

ĈiӅu 10. Ĉăng ký ÿӏa ÿiӇm bӕc dӥ vұt liӋu nә công nghiӋp 

Tә chӭc, cá nhân hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp phҧi thӵc hiӋn viӋc ÿăng 
ký và ÿѭӧc sӵ cho phép cӫa Ӫy ban nhân dân các tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc Trung 
ѭѫng ÿӕi vӟi các ÿӏa ÿiӇm bӕc dӥ vұt liӋu nә công nghiӋp.  

ĈiӅu 11. Yêu cҫu ÿӕi vӟi tiêu hӫy vұt liӋu nә công nghiӋp  

Vұt liӋu nә công nghiӋp quá hҥn, ÿã mҩt phҭm chҩt và không có khҧ năng tái 
chӃ sӱ dөng phҧi ÿѭӧc tiêu hӫy theo tiêu chuҭn, quy chuҭn kӻ thuұt hiӋn hành vӅ 
vұt liӋu nә công nghiӋp. ViӋc tiêu hӫy vұt liӋu nә công nghiӋp phҧi do các tә chӭc 
có Giҩy phép sҧn xuҩt, sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp thӵc hiӋn.  
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Mөc 2 
ĈÁNH GIÁ, PHÂN LOҤI VҰT LIӊU NӘ CÔNG NGHIӊP 

 
ĈiӅu 12. Yêu cҫu ÿӕi vӟi sҧn phҭm vұt liӋu nә công nghiӋp 

Các loҥi vұt liӋu nә công nghiӋp trѭӟc khi ÿѭa vào lѭu thông, sӱ dөng phҧi 
ÿѭӧc thӱ nghiӋm, ÿánh giá, phân loҥi bҧo ÿҧm thӓa mãn các yêu cҫu an toàn, chҩt 
lѭӧng, bao gói, ghi nhãn theo quy ÿӏnh cӫa tiêu chuҭn, quy chuҭn hiӋn hành vӅ sҧn 
phҭm vұt liӋu nә công nghiӋp.  

ĈiӅu 13. Phân loҥi vұt liӋu nә công nghiӋp 

1. Vұt liӋu nә công nghiӋp ÿѭӧc phân loҥi dӵa trên mӭc ÿӝ nguy hiӇm và ÿӝ 
әn ÿӏnh ÿӕi vӟi các tác ÿӝng môi trѭӡng bên ngoài khi bҧo quҧn, vұn chuyӇn, sӱ dөng. 
ViӋc phân loҥi phҧi căn cӭ vào các thӱ nghiӋm, ÿánh giá quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 14 
Nghӏ ÿӏnh này. 

2. Tiêu chuҭn, quy chuҭn làm căn cӭ ÿӇ phân loҥi, ÿánh giá vұt liӋu nә công 
nghiӋp phҧi tuân thӫ quy ÿӏnh cӫa hӋ thӕng hài hòa toàn cҫu vӅ phân loҥi và ghi 
nhãn hóa chҩt (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals) và phù hӧp vӟi ÿiӅu kiӋn thӵc tӃ cӫa ViӋt Nam.  

3. Tiêu chuҭn phân loҥi, ÿánh giá vұt liӋu nә công nghiӋp là tiêu chuҭn bҳt 
buӝc áp dөng.  

ĈiӅu 14. Thӱ nghiӋm, ÿánh giá vұt liӋu nә công nghiӋp  

1. ViӋc thӱ nghiӋm, ÿánh giá vұt liӋu nә công nghiӋp ÿѭӧc thӵc hiӋn trong các 
trѭӡng hӧp sau ÿây: 

a) Vұt liӋu nә công nghiӋp mӟi sҧn xuҩt ӣ ViӋt Nam; 

b) Vұt liӋu nә công nghiӋp mӟi nhұp khҭu vào ViӋt Nam nhѭng không có kӃt 
quҧ thӱ nghiӋm, ÿánh giá ÿѭӧc thӯa nhұn theo quy ÿӏnh pháp luұt;  

c) Phөc vө kiӇm tra nhà nѭӟc theo quy ÿӏnh pháp luұt vӅ chҩt lѭӧng sҧn phҭm 
hàng hóa. 

2. Tә chӭc sҧn xuҩt, nhұp khҭu có trách nhiӋm thӵc hiӋn viӋc thӱ nghiӋm, 
ÿánh giá, phân loҥi vұt liӋu nә công nghiӋp mӟi trѭӟc khi trình cѫ quan có thҭm 
quyӅn thҭm ÿӏnh ÿѭa vào Danh mөc vұt liӋu nә công nghiӋp ÿѭӧc phép lѭu thông, 
sӱ dөng ӣ ViӋt Nam. 
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3. ViӋc thӱ nghiӋm, ÿánh giá vұt liӋu nә công nghiӋp do các tә chӭc ÿánh giá 
sӵ phù hӧp ÿѭӧc chӍ ÿӏnh thӵc hiӋn. ViӋc công nhұn kӃt quҧ thӱ nghiӋm, ÿánh giá 
vұt liӋu nә công nghiӋp cӫa các tә chӭc thӱ nghiӋm nѭӟc ngoài do Bӝ Công 
Thѭѫng quy ÿӏnh. 

4. Nӝi dung thӱ nghiӋm, ÿánh giá vұt liӋu nә công nghiӋp mӟi thӵc hiӋn theo 
tiêu chuҭn, quy chuҭn hiӋn hành. Vұt liӋu nә công nghiӋp mӟi sӱ dөng trong môi 
trѭӡng nguy hiӇm vӅ khí, bөi nә; môi trѭӡng có nhiӋt ÿӝ cao phҧi ÿѭӧc thӱ nghiӋm 
trong ÿiӅu kiӋn thӵc tӃ ngoài các thӱ nghiӋm ÿã hoàn thành trong phòng thӱ 
nghiӋm ÿѭӧc chӍ ÿӏnh. 

5. Nӝi dung thӱ nghiӋm, ÿánh giá vұt liӋu nә công nghiӋp phөc vө kiӇm tra 
nhà nѭӟc thӵc hiӋn theo yêu cҫu cӫa cѫ quan có trách nhiӋm thӵc hiӋn viӋc kiӇm 
tra nhà nѭӟc vӅ chҩt lѭӧng vұt liӋu nә công nghiӋp. 

6. Bӝ Công Thѭѫng quy ÿӏnh cө thӇ vӅ Danh mөc vұt liӋu nә công nghiӋp, tiêu 
chuҭn, quy chuҭn kӻ thuұt, thӱ nghiӋm, ÿánh giá, phân loҥi và trình tӵ, thӫ tөc 
công nhұn, thҭm ÿӏnh ÿѭa vұt liӋu nә công nghiӋp mӟi vào Danh mөc vұt liӋu nә 
công nghiӋp ÿѭӧc phép lѭu thông, sӱ dөng ӣ ViӋt Nam. 

 
Mөc 3 

NGHIÊN CӬU, SҦN XUҨT VҰT LIӊU NӘ CÔNG NGHIӊP 
 
ĈiӅu 15. Nghiên cӭu, phát triӇn công nghӋ vұt liӋu nә công nghiӋp 

1. ViӋc nghiên cӭu, phát triӇn công nghӋ vұt liӋu nә công nghiӋp do các tә 
chӭc khoa hӑc, công nghӋ hoһc các doanh nghiӋp sҧn xuҩt vұt liӋu nә công nghiӋp 
có ÿӫ ÿiӅu kiӋn vӅ chuyên môn, cѫ sӣ vұt chҩt thӵc hiӋn. 

2. Tә chӭc nghiên cӭu, phát triӇn công nghӋ vұt liӋu nә công nghiӋp phҧi lұp 
dӵ án nghiên cӭu ÿӅ nghӏ cѫ quan có thҭm quyӅn xét duyӋt theo quy ÿӏnh. 

3. Tә chӭc nghiên cӭu, phát triӇn công nghӋ vұt liӋu nә công nghiӋp chӍ ÿѭӧc 
triӇn khai dӵ án theo ÿúng quy mô, nӝi dung ÿã phê duyӋt. 

4. ViӋc triӇn khai sҧn xuҩt hoһc chuyӇn giao công nghӋ sҧn xuҩt quy mô công 
nghiӋp chӍ ÿѭӧc thӵc hiӋn tҥi các cѫ sӣ sҧn xuҩt vұt liӋu nә công nghiӋp ÿӫ ÿiӅu 
kiӋn theo quy ÿӏnh. 
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ĈiӅu 16. Quҧn lý tiӅn chҩt thuӕc nә  

1. 4 Tә chӭc kinh doanh tiӅn chҩt thuӕc nә phҧi là doanh nghiӋp theo quy ÿӏnh 
tҥi ĈiӇm a Khoҧn 4 ĈiӅu 25 Pháp lӋnh Quҧn lý, sӱ dөng vǊ khí, vұt liӋu nә và 
công cө hӛ trӧ sӕ 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011. 

ViӋc sҧn xuҩt, bҧo quҧn, vұn chuyӇn tiӅn chҩt thuӕc nә phҧi ÿҧm bҧo các yêu 
cҫu vӅ an ninh, trұt tӵ theo quy ÿӏnh quҧn lý vұt liӋu nә công nghiӋp và ÿҧm bҧo 
các yêu cҫu an toàn theo quy ÿӏnh pháp luұt vӅ hóa chҩt nguy hiӇm.  

2. Tә chӭc sҧn xuҩt tiӅn chҩt thuӕc nә chӍ ÿѭӧc thӵc hiӋn sau khi có giҩy phép 
do cѫ quan có thҭm quyӅn cҩp. 

3. MiӉn trӯ viӋc cҩp phép sҧn xuҩt tiӅn chҩt thuӕc nә phөc vө cho mөc ÿích 
giҧng dҥy, nghiên cӭu, thӱ nghiӋm vӟi khӕi lѭӧng nhӓ hѫn 05 (năm) kg/năm.  

4. Các hӛn hӧp chҩt có hàm lѭӧng tiӅn chҩt thuӕc nә lӟn hѫn 45% phҧi ÿѭӧc 
quҧn lý vӅ an ninh, an toàn theo quy ÿӏnh tҥi Khoҧn 1 ĈiӅu này.  

ĈiӅu 17. ĈiӅu kiӋn sҧn xuҩt vұt liӋu nә công nghiӋp 

1. 5 Tә chӭc sҧn xuҩt vұt liӋu nә công nghiӋp phҧi là doanh nghiӋp theo quy 
ÿӏnh tҥi ĈiӇm a Khoҧn 3 ĈiӅu 25 Pháp lӋnh Quҧn lý, sӱ dөng vǊ khí, vұt liӋu nә và 
công cө hӛ trӧ sӕ 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011. 

2. Ĉӏa ÿiӇm cѫ sӣ, nhà xѭӣng sҧn xuҩt và kho chӭa vұt liӋu nә công nghiӋp 
phҧi ÿҧm bҧo các ÿiӅu kiӋn vӅ an ninh, trұt tӵ, ÿҧm bҧo khoҧng cách an toàn ÿӕi 
vӟi các công trình, ÿӕi tѭӧng cҫn bҧo vӋ theo tiêu chuҭn, quy chuҭn hiӋn hành và 
quy ÿӏnh liên quan. 

3.6 Sҧn phҭm ÿã ÿѭӧc nghiên cӭu, thӱ nghiӋm ÿáp ӭng các tiêu chuҭn, quy 
chuҭn hiӋn hành vӅ chҩt lѭӧng và kӻ thuұt an toàn.  

4. Nhà xѭӣng, kho chӭa, công nghӋ, thiӃt bӏ, phѭѫng tiӋn dөng cө phөc vө sҧn 
xuҩt phҧi ÿѭӧc thiӃt kӃ, xây dӵng phù hӧp vӟi quy mô và ÿһc ÿiӇm nguyên liӋu, 

                                           
4 Khoҧn này ÿѭӧc bә sung theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 ĈiӅu 1 cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 54/2012/NĈ-CP sӱa 

ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 cӫa Chính phӫ vӅ 
vұt liӋu nә công nghiӋp, có hiӋu lӵc kӇ tӯ ngày 10 tháng 8 năm 2012. 

5 Khoҧn này ÿѭӧc sӱa ÿәi theo quy ÿӏnh tҥi Khoҧn 2 ĈiӅu 1 cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 54/2012/NĈ-CP sӱa 
ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 cӫa Chính phӫ vӅ 
vұt liӋu nә công nghiӋp, có hiӋu lӵc kӇ tӯ ngày 10 tháng 8 năm 2012. 

6 Khoҧn này ÿѭӧc sӱa ÿәi theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 2 ĈiӅu 14 Nghӏ ÿӏnh sӕ 08/2018/NĈ-CP ngày 15 
tháng 01 năm 2018 cӫa Chính phӫ sӱa ÿәi mӝt sӕ Nghӏ ÿӏnh liên quan ÿӃn ÿiӅu kiӋn ÿҫu tѭ kinh doanh 
thuӝc phҥm vi quҧn lý nhà nѭӟc cӫa Bӝ Công Thѭѫng, có hiӋu lӵc tӯ ngày 15 tháng 01 năm 2018. 
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sҧn phҭm vұt liӋu nә công nghiӋp sҧn xuҩt; thӓa mãn các yêu cҫu vӅ phòng cháy, 
phòng nә, chӕng sét, kiӇm soát tƭnh ÿiӋn, an toàn cho ngѭӡi lao ÿӝng và bҧo vӋ 
môi trѭӡng theo tiêu chuҭn, quy chuҭn kӻ thuұt an toàn vӅ vұt liӋu nә công nghiӋp 
và các quy ÿӏnh liên quan. 

5. Có ÿӫ phѭѫng tiӋn, thiӃt bӏ ÿo lѭӡng hӧp chuҭn phù hӧp ÿӇ kiӇm tra, giám 
sát các thông sӕ công nghӋ và phөc vө công tác kiӇm tra chҩt lѭӧng nguyên liӋu, 
thành phҭm trong quá trình sҧn xuҩt; có nѫi thӱ nә vұt liӋu nә công nghiӋp riêng 
biӋt, an toàn theo ÿúng tiêu chuҭn, quy chuҭn hiӋn hành. 

6. 7 Lãnh ÿҥo quҧn lý, công nhân, ngѭӡi phөc vө liên quan ÿӃn sҧn xuҩt vұt 
liӋu nә công nghiӋp phҧi ÿáp ӭng các yêu cҫu vӅ an ninh, trұt tӵ; có trình ÿӝ 
chuyên môn tѭѫng xӭng vӟi vӏ trí, chӭc trách ÿҧm nhiӋm, ÿѭӧc huҩn luyӋn vӅ kӻ 
thuұt an toàn, phòng cháy, chӳa cháy, ӭng phó sӵ cӕ trong các hoҥt ÿӝng liên quan 
ÿӃn sҧn xuҩt vұt liӋu nә công nghiӋp, cө thӇ: 

a) Ngѭӡi liên quan trӵc tiӃp ÿӃn hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp phҧi ÿáp 
ӭng các ÿiӅu kiӋn sau: 

- Có giҩy tӡ chӭng nhұn nhân thân hӧp lӋ và không bӏ cҩm tham gia hoҥt ÿӝng 
vұt liӋu nә công nghiӋp theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 5 ĈiӅu 5 Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP; 

- Có trình ÿӝ chuyên môn tѭѫng xӭng vӟi nhiӋm vө ÿѭӧc giao và phҧi ÿѭӧc 
huҩn luyӋn vӅ kӻ thuұt an toàn trong hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp theo quy 
ÿӏnh tҥi ĈiӅu 29 Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP và quy ÿӏnh tҥi QCVN 01:2012/BCT, 
QCVN 02:2008/BCT ÿӕi vӟi hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp; TCVN 5507:2002 
và các tiêu chuҭn, quy chuҭn liên quan ÿӕi vӟi tiӅn chҩt thuӕc nә và ÿѭӧc cѫ quan 
có thҭm quyӅn cҩp Giҩy chӭng nhұn kӻ thuұt an toàn vұt liӋu nә công nghiӋp; 

- Có sӭc khӓe ÿáp ӭng yêu cҫu cӫa tӯng ngành nghӅ theo quy ÿӏnh pháp luұt 
lao ÿӝng hiӋn hành; 

- Ngѭӡi lao ÿӝng có liên quan trӵc tiӃp ÿӃn sҧn xuҩt vұt liӋu nә công nghiӋp, 
tiӅn chҩt thuӕc nә phҧi ÿѭӧc ÿào tҥo và có chӭng chӍ chuyên môn phù hӧp vӟi vӏ 
trí, chӭc trách ÿҧm nhiӋm. 

                                           
7 Khoҧn này ÿѭӧc sӱa ÿәi theo quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 12 Nghӏ ÿӏnh sӕ 77/2016/NĈ-CP sӱa ÿәi, bә sung 

mӝt sӕ quy ÿӏnh vӅ ÿiӅu kiӋn ÿҫu tѭ kinh doanh trong lƭnh vӵc mua bán hàng hóa quӕc tӃ, hóa chҩt vұt 
liӋu nә công nghiӋp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thӵc phҭm thuӝc phҥm vi quҧn lý nhà nѭӟc 
cӫa Bӝ Công Thѭѫng, có hiӋu lӵc tӯ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
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b) Ngѭӡi nѭӟc ngoài làm viӋc liên quan ÿӃn hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp 
trong các doanh nghiӋp ViӋt Nam ngoài viӋc ÿáp ӭng các ÿiӅu kiӋn tҥi ÿiӇm a 
khoҧn 6 ĈiӅu này, còn phҧi ÿѭӧc cѫ quan lao ÿӝng có thҭm quyӅn cҩp Giҩy phép 
lao ÿӝng; ÿѭӧc huҩn luyӋn kiӃn thӭc pháp luұt vӅ vұt liӋu nә công nghiӋp và các 
quy ÿӏnh pháp luұt liên quan cӫa ViӋt Nam; 

c) Lãnh ÿҥo tә chӭc, ngѭӡi quҧn lý bӝ phұn, ngѭӡi lao ÿӝng liên quan trӵc tiӃp 
ÿӃn hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp, tiӅn chҩt thuӕc nә tҥi doanh nghiӋp thuӝc 
Bӝ Quӕc phòng do Bӝ Quӕc phòng hoһc cѫ quan ÿѭӧc Bӝ Quӕc phòng giao nhiӋm 
vө quҧn lý vұt liӋu nә công nghiӋp huҩn luyӋn và cҩp Giҩy chӭng nhұn. Nӝi dung 
huҩn luyӋn theo yêu cҫu tҥi ÿiӇm a khoҧn 6 ĈiӅu này. 

Giám ÿӕc phҧi có bҵng tӕt nghiӋp ÿҥi hӑc; Phó Giám ÿӕc kӻ thuұt, ngѭӡi quҧn 
lý các bӝ phұn liên quan trӵc tiӃp ÿӃn hoҥt ÿӝng sҧn xuҩt vұt liӋu nә công nghiӋp 
phҧi có bҵng tӕt nghiӋp ÿҥi hӑc mӝt trong các chuyên ngành: Hóa chҩt, vǊ khí ÿҥn, 
công nghӋ hóa thuӕc phóng, thuӕc nә; khai thác mӓ, ÿӏa chҩt; xây dӵng công trình 
giao thông, thӫy lӧi. 

ĈiӅu 18. QuyӅn và nghƭa vө cӫa tә chӭc sҧn xuҩt vұt liӋu nә công nghiӋp  

Ngoài các quyӅn và nghƭa vө khác do luұt pháp quy ÿӏnh, tә chӭc sҧn xuҩt vұt 
liӋu nә công nghiӋp có các quyӅn và nghƭa vө sau ÿây:  

1. 8 Nhұp khҭu hoһc ӫy thác nhұp khҭu, mua tiӅn chҩt thuӕc nә tӯ các doanh 
nghiӋp có Giҩy phép kinh doanh tiӅn chҩt thuӕc nә; Ĉҧm bҧo mӭc dӵ trӳ nguyên 
liӋu sҧn xuҩt, tiӅn chҩt thuӕc nә theo kӃ hoҥch ÿã cam kӃt vӟi tә chӭc kinh doanh, 
sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp.  

2. ChӍ ÿѭӧc sҧn xuҩt, bán sҧn phҭm ÿúng chӫng loҥi, công suҩt thiӃt kӃ cho các 
doanh nghiӋp kinh doanh vұt liӋu nә công nghiӋp. Thӵc hiӋn viӋc mua tiӅn chҩt thuӕc 
nә, bán vұt liӋu nә công nghiӋp thông qua hӧp ÿӗng ÿѭӧc lұp thành văn bҧn. 

3. Thӵc hiӋn công bӕ phù hӧp quy chuҭn ÿӕi vӟi sҧn phҭm vұt liӋu nә công 
nghiӋp và áp dөng hӋ thӕng quҧn lý chҩt lѭӧng ÿҧm bҧo chҩt lѭӧng sҧn phҭm theo 
quy chuҭn công bӕ; thӵc hiӋn viӋc ÿóng gói, ghi nhãn sҧn phҭm vұt liӋu nә công 
nghiӋp theo quy ÿӏnh hiӋn hành vӅ ghi nhãn hàng hóa và tiêu chuҭn, quy chuҭn kӻ 
thuұt vӅ bao gói, ghi nhãn sҧn phҭm vұt liӋu nә công nghiӋp.  

                                           
8 Khoҧn này ÿѭӧc sӱa ÿәi theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 3 ĈiӅu 1 cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 54/2012/NĈ-CP sӱa 

ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 cӫa Chính phӫ vӅ 
vұt liӋu nә công nghiӋp, có hiӋu lӵc kӇ tӯ ngày 10 tháng 8 năm 2012. 
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Mөc 4 
KINH DOANH VҰT LIӊU NӘ CÔNG NGHIӊP 

 
ĈiӅu 19. ĈiӅu kiӋn kinh doanh vұt liӋu nә công nghiӋp  

1. 9 Tә chӭc kinh doanh vұt liӋu nә công nghiӋp phҧi là doanh nghiӋp theo quy 
ÿӏnh tҥi ĈiӇm a Khoҧn 4 ĈiӅu 25 Pháp lӋnh Quҧn lý, sӱ dөng vǊ khí, vұt liӋu nә và 
công cө hӛ trӧ sӕ 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011.  

2. Ĉӏa ÿiӇm kho chӭa, bӃn cҧng, nѫi tiӃp nhұn bӕc dӥ vұt liӋu nә công nghiӋp 
phҧi ÿҧm bҧo các ÿiӅu kiӋn vӅ an ninh trұt tӵ, ÿҧm bҧo khoҧng cách an toàn ÿӕi 
vӟi các công trình, ÿӕi tѭӧng cҫn bҧo vӋ theo tiêu chuҭn, quy chuҭn hiӋn hành và 
quy ÿӏnh liên quan.  

3. HӋ thӕng phân phӕi và ÿҧm bҧo chҩt lѭӧng cho khách hàng có cѫ sӣ vұt 
chҩt kӻ thuұt phù hӧp vӟi nhiӋm vө, quy mô kinh doanh; ÿáp ӭng nhu cҫu tiêu thө 
và cung cҩp dӏch vө nә mìn cӫa thӏ trѭӡng. 

4. Kho chӭa, thiӃt bӏ bӕc dӥ, phѭѫng tiӋn vұn chuyӇn, thiӃt bӏ, dөng cө phөc 
vө kinh doanh phҧi ÿѭӧc thiӃt kӃ, xây dӵng phù hӧp vӟi quy mô và ÿһc ÿiӇm hoҥt 
ÿӝng kinh doanh, thӓa mãn các yêu cҫu quy ÿӏnh tҥi Mөc 6 Nghӏ ÿӏnh này; trѭӡng 
hӧp không có kho, phѭѫng tiӋn vұn chuyӇn, phҧi có hӧp ÿӗng thuê bҵng văn bҧn 
vӟi các tә chӭc ÿѭӧc phép bҧo quҧn, vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp. 

5. Lãnh ÿҥo quҧn lý, công nhân, ngѭӡi phөc vө liên quan ÿӃn kinh doanh vұt 
liӋu nә công nghiӋp phҧi ÿáp ӭng các yêu cҫu vӅ an ninh, trұt tӵ; có trình ÿӝ 
chuyên môn tѭѫng xӭng vӟi vӏ trí, chӭc trách ÿҧm nhiӋm, ÿѭӧc huҩn luyӋn vӅ kӻ 
thuұt an toàn, phòng cháy, chӳa cháy, ӭng phó sӵ cӕ trong các hoҥt ÿӝng liên quan 
ÿӃn kinh doanh vұt liӋu nә công nghiӋp.  

ĈiӅu 20. QuyӅn và nghƭa vө cӫa tә chӭc kinh doanh vұt liӋu nә công nghiӋp  

Ngoài các quyӅn và nghƭa vө khác do luұt pháp quy ÿӏnh, tә chӭc kinh doanh 
vұt liӋu nә công nghiӋp có các quyӅn và nghƭa vө sau ÿây: 

1. Lұp kӃ hoҥch vӅ sҧn lѭӧng, chӫng loҥi tiӅn chҩt thuӕc nә, vұt liӋu nә công 
nghiӋp cҫn dӵ trӳ và sҧn lѭӧng, chӫng loҥi tiӅn chҩt thuӕc nә, vұt liӋu nә công 

                                           
9 Khoҧn này ÿѭӧc sӱa ÿәi theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 4 ĈiӅu 1 cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 54/2012/NĈ-CP sӱa 

ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 cӫa Chính phӫ vӅ 
vұt liӋu nә công nghiӋp, có hiӋu lӵc kӇ tӯ ngày 10 tháng 8 năm 2012. 
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nghiӋp cung ӭng, xuҩt khҭu, nhұp khҭu hàng năm theo nhu cҫu ÿã cam kӃt vӟi vӟi 
các doanh nghiӋp sҧn xuҩt vұt liӋu nә công nghiӋp, tә chӭc có giҩy phép sӱ dөng 
vұt liӋu nә công nghiӋp; thӵc hiӋn dӵ trӳ quӕc gia theo quy ÿӏnh. 

2. Thӵc hiӋn nhiӋm vө kinh doanh tiӅn chҩt thuӕc nә, vұt liӋu nә công nghiӋp 
theo ÿúng quy ÿӏnh tҥi Giҩy phép kinh doanh, Giҩy phép xuҩt khҭu, nhұp khҭu tiӅn 
chҩt thuӕc nә, vұt liӋu nә công nghiӋp. Kinh doanh tiӅn chҩt thuӕc nә, vұt liӋu nә 
công nghiӋp thông qua hӧp ÿӗng ÿѭӧc lұp thành văn bҧn.  

3. ChӍ ÿѭӧc bán các loҥi vұt liӋu nә công nghiӋp ÿã có trong Danh mөc vұt liӋu 
nә công nghiӋp ViӋt Nam cho tә chӭc có Giҩy phép sӱ dөng vұt liӋu nә công 
nghiӋp. Phҧi mua lҥi vұt liӋu nә công nghiӋp thӯa, chѭa sӱ dөng cӫa các tә chӭc sӱ 
dөng vұt liӋu nә công nghiӋp hӧp pháp có nhu cҫu bán. 

4. Thӵc hiӋn công bӕ phù hӧp quy chuҭn ÿӕi vӟi tiӅn chҩt thuӕc nә, vұt liӋu nә 
công nghiӋp nhұp khҭu và áp dөng hӋ thӕng quҧn lý chҩt lѭӧng ÿҧm bҧo chҩt 
lѭӧng sҧn phҭm, bao gói, ghi nhãn theo quy chuҭn công bӕ khi ÿѭa vào lѭu thông, 
sӱ dөng. 

ĈiӅu 20a. ĈiӅu kiӋn xuҩt khҭu, nhұp khҭu vұt liӋu nә công nghiӋp10 

1. ĈiӅu kiӋn nhұp khҭu vұt liӋu nә công nghiӋp 

a) Ĉѭӧc phép kinh doanh vұt liӋu nә công nghiӋp; 

b)11 (ÿ˱ͫc bãi b͗) 

2. ĈiӅu kiӋn xuҩt khҭu vұt liӋu nә công nghiӋp 

a) Ĉѭӧc phép kinh doanh vұt liӋu nә công nghiӋp; 

b)11 (ÿ˱ͫc bãi b͗) 

c)11 (ÿ˱ͫc bãi b͗) 
 
 

                                           
10 ĈiӅu này ÿѭӧc sӱa ÿәi theo quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 13 Nghӏ ÿӏnh sӕ 77/2016/NĈ-CP sӱa ÿәi, bә sung 

mӝt sӕ quy ÿӏnh vӅ ÿiӅu kiӋn ÿҫu tѭ kinh doanh trong lƭnh vӵc mua bán hàng hóa quӕc tӃ, hóa chҩt vұt 
liӋu nә công nghiӋp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thӵc phҭm thuӝc phҥm vi quҧn lý nhà nѭӟc 
cӫa Bӝ Công Thѭѫng, có hiӋu lӵc tӯ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

11 ĈiӇm này ÿѭӧc bãi bӓ theo quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 15 Nghӏ ÿӏnh sӕ 08/2018/NĈ-CP sӱa ÿәi mӝt sӕ 
Nghӏ ÿӏnh liên quan ÿӃn ÿiӅu kiӋn ÿҫu tѭ kinh doanh thuӝc phҥm vi quҧn lý nhà nѭӟc cӫa Bӝ Công 
Thѭѫng, có hiӋu lӵc tӯ ngày 15 tháng 01 năm 2018. 
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Mөc 5 
SӰ DӨNG VҰT LIӊU NӘ CÔNG NGHIӊP 

 
ĈiӅu 21. ĈiӅu kiӋn sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp12 

1. Là tә chӭc ÿѭӧc thành lұp theo quy ÿӏnh pháp luұt, có ÿăng ký kinh 
doanh hoһc ÿăng ký hoҥt ÿӝng nhӳng ngành nghӅ, lƭnh vӵc cҫn sӱ dөng vұt liӋu 
nә công nghiӋp. 

2. Có hoҥt ÿӝng khoáng sҧn, dҫu khí hoһc công trình xây dӵng, công trình 
nghiên cӭu, thӱ nghiӋm cҫn sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp. Ĉӏa ÿiӇm sӱ dөng vұt 
liӋu nә công nghiӋp phҧi ÿҧm bҧo các ÿiӅu kiӋn vӅ an ninh trұt tӵ, ÿҧm bҧo khoҧng 
cách an toàn ÿӕi vӟi các công trình, ÿӕi tѭӧng cҫn bҧo vӋ theo tiêu chuҭn, quy 
chuҭn kӻ thuұt hiӋn hành và quy ÿӏnh liên quan. Tә chӭc sӱ dөng vұt liӋu nә công 
nghiӋp phҧi có: 

a) Giҩy phép thăm dò, khai thác khoáng sҧn ÿӕi vӟi các doanh nghiӋp hoҥt 
ÿӝng khoáng sҧn; Giҩy phép thăm dò, khai thác dҫu khí ÿӕi vӟi các doanh nghiӋp 
hoҥt ÿӝng dҫu khí; QuyӃt ÿӏnh trúng thҫu thi công công trình hoһc Hӧp ÿӗng nhұn 
thҫu hoһc văn bҧn ӫy quyӅn, giao nhiӋm vө thӵc hiӋn hӧp ÿӗng thi công công trình 
cӫa tә chӭc quҧn lý doanh nghiӋp; 

b) ThiӃt kӃ thi công các hҥng mөc công trình xây dӵng, thiӃt kӃ khai thác mӓ 
có sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp ÿӕi vӟi các công trình quy mô công nghiӋp; 
phѭѫng án thi công, khai thác ÿӕi vӟi các hoҥt ÿӝng xây dӵng, khai thác thӫ công, 
rà phá bom mìn, vұt nә. ThiӃt kӃ hoһc phѭѫng án do chӫ ÿҫu tѭ phê duyӋt phҧi thӓa 
mãn các yêu cҫu an toàn theo QCVN 04:2009/BCT hoһc QCVN 05:2012/BLĈTBXH 
hoһc QCVN 01:2011/BCT hoһc QCVN 18:2014/BXD và các tiêu chuҭn, quy 
chuҭn xây dӵng liên quan; 

c) Phѭѫng án nә mìn theo nӝi dung hѭӟng dүn cӫa Bӝ trѭӣng Bӝ Công Thѭѫng. 

3. Có kho chӭa, công nghӋ, thiӃt bӏ, phѭѫng tiӋn, dөng cө phөc vө công tác sӱ 
dөng vұt liӋu nә công nghiӋp thӓa mãn các yêu cҫu theo tiêu chuҭn, quy chuҭn kӻ 
thuұt hiӋn hành và các quy ÿӏnh tҥi Mөc 6 Nghӏ ÿӏnh này; trѭӡng hӧp không có 
kho, phѭѫng tiӋn vұn chuyӇn, phҧi có hӧp ÿӗng thuê bҵng văn bҧn vӟi các tә chӭc 
                                           

12 ĈiӅu này ÿѭӧc sӱa ÿәi theo quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 14 Nghӏ ÿӏnh sӕ 77/2016/NĈ-CP sӱa ÿәi, bә sung 
mӝt sӕ quy ÿӏnh vӅ ÿiӅu kiӋn ÿҫu tѭ kinh doanh trong lƭnh vӵc mua bán hàng hóa quӕc tӃ, hóa chҩt vұt 
liӋu nә công nghiӋp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thӵc phҭm thuӝc phҥm vi quҧn lý nhà nѭӟc 
cӫa Bӝ Công Thѭѫng, có hiӋu lӵc tӯ ngày 01 tháng 7 năm 2016.  



 
 CÔNG BÁO/Sӕ 423 + 424/Ngày 06-3-2018 73 
 
ÿѭӧc phép bҧo quҧn, vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp hoһc bҧn sao công chӭng 
hӧp ÿӗng nguyên tҳc vӟi tә chӭc ÿѭӧc phép kinh doanh vұt liӋu nә công nghiӋp ÿӇ 
cung ӭng vұt liӋu nә công nghiӋp ÿӃn công trình theo hӝ chiӃu nә mìn. 

4. Lãnh ÿҥo quҧn lý, chӍ huy nә mìn, thӧ mìn, ngѭӡi phөc vө liên quan ÿӃn sӱ 
dөng vұt liӋu nә công nghiӋp phҧi ÿáp ӭng các yêu cҫu vӅ an ninh, trұt tӵ; có trình 
ÿӝ chuyên môn tѭѫng xӭng vӟi vӏ trí, chӭc trách ÿҧm nhiӋm, ÿѭӧc huҩn luyӋn vӅ 
kӻ thuұt an toàn, phòng cháy, chӳa cháy, ӭng phó sӵ cӕ trong các hoҥt ÿӝng liên 
quan ÿӃn sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp. Tә chӭc sӱ dөng vұt liӋu nә công 
nghiӋp phҧi có: QuyӃt ÿӏnh bә nhiӋm ngѭӡi ChӍ huy nә mìn cӫa lãnh ÿҥo doanh 
nghiӋp và Danh sách thӧ mìn, ngѭӡi liên quan trӵc tiӃp ÿӃn sӱ dөng vұt liӋu nә 
công nghiӋp; Giҩy phép lao ÿӝng cӫa ngѭӡi nѭӟc ngoài làm viӋc có liên quan ÿӃn 
sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp (nӃu có). 

Ngѭӡi ChӍ huy nә mìn phҧi ÿѭӧc lãnh ÿҥo tә chӭc sӱ dөng vұt liӋu nә công 
nghiӋp ký quyӃt ÿӏnh bә nhiӋm và phҧi ÿáp ӭng các ÿiӅu kiӋn sau ÿây: Tӕt nghiӋp 
tӯ trung cҩp trӣ lên mӝt trong các ngành khai thác mӓ, ÿӏa chҩt; xây dӵng công 
trình giao thông, thӫy lӧi; vǊ khí ÿҥn, công nghӋ hóa thuӕc phóng, thuӕc nә và có 
thӡi gian làm viӋc trong lƭnh vӵc sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp ít nhҩt 01 năm 
ÿӕi vӟi trình ÿӝ ÿҥi hӑc, cao ÿҷng, và 02 năm ÿӕi vӟi trình ÿӝ trung cҩp kӻ thuұt; 
trѭӡng hӧp tӕt nghiӋp tӯ trung cҩp trӣ lên các ngành kӻ thuұt khác, ngѭӡi chӍ huy 
nә mìn phҧi có thӡi gian làm viӋc trong lƭnh vӵc sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp ít 
nhҩt 02 năm ÿӕi vӟi trình ÿӝ ÿҥi hӑc, cao ÿҷng; 03 năm ÿӕi vӟi trình ÿӝ trung cҩp 
kӻ thuұt, phҧi hӑc tұp bә sung kiӃn thӭc vӅ kӻ thuұt nә mìn và quy phҥm, quy 
chuҭn an toàn trong khai thác khoáng sҧn, dҫu khí hoһc thi công công trình xây 
dӵng tѭѫng ӭng vӟi lƭnh vӵc có sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp. 

Thӧ mìn hoһc ngѭӡi lao ÿӝng làm công viӋc có liên quan trӵc tiӃp ÿӃn vұt liӋu 
nә công nghiӋp phҧi ÿѭӧc ÿào tҥo và có trình ÿӝ chuyên môn phù hӧp vӟi vӏ trí, 
chӭc trách ÿҧm nhiӋm thӓa mãn các yêu cҫu tҥi Phө lөc C, QCVN 02:2008/BCT. 

ĈiӅu 22. QuyӅn và nghƭa vө cӫa tә chӭc sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp  
Ngoài các quyӅn và nghƭa vө khác do luұt pháp quy ÿӏnh, tә chӭc sӱ dөng vұt 

liӋu nә công nghiӋp có các quyӅn và nghƭa vө sau ÿây: 

1. ChӍ ÿѭӧc mua vұt liӋu nә công nghiӋp ÿã có trong Danh mөc vұt liӋu nә 
công nghiӋp ViӋt Nam tӯ các doanh nghiӋp kinh doanh vұt liӋu nә công nghiӋp 
hӧp pháp. Vұt liӋu nә công nghiӋp thӯa, sӱ dөng không hӃt phҧi bán lҥi cho tә 
chӭc kinh doanh vұt liӋu nә công nghiӋp hӧp pháp.  
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2. Thӵc hiӋn viӋc bә nhiӋm chӍ huy nә mìn và thӵc hiӋn ÿҫy ÿӫ các quy ÿӏnh 
tiêu chuҭn, quy chuҭn hiӋn hành vӅ kӻ thuұt an toàn trong sӱ dөng vұt liӋu nә công 
nghiӋp khi tiӃn hành nә mìn. 

3. Lұp thiӃt kӃ, phѭѫng án nә mìn phù hӧp vӟi quy mô sҧn xuҩt, ÿiӅu kiӋn tӵ 
nhiên, ÿiӅu kiӋn xã hӝi nѫi nә mìn; quy ÿӏnh cө thӇ trong thiӃt kӃ, phѭѫng án nә 
mìn các biӋn pháp an toàn, bҧo vӋ canh gác chӕng xâm nhұp trái phép khu vӵc nә 
mìn; thӫ tөc cҧnh báo, khӣi nә; thӫ tөc bҧo quҧn và thӫ tөc giám sát viӋc tiêu thө, 
tiêu hӫy vұt liӋu nә công nghiӋp tҥi nѫi nә mìn và các nӝi dung khác theo tiêu 
chuҭn, quy chuҭn kӻ thuұt hiӋn hành. 

4. ThiӃt kӃ hoһc phѭѫng án nә mìn phҧi ÿѭӧc cѫ quan cҩp Giҩy phép sӱ dөng 
vұt liӋu nә công nghiӋp phê duyӋt và ÿѭӧc sӵ cho phép cӫa Ӫy ban nhân dân cҩp 
tӍnh hoһc cѫ quan quҧn lý khi nә mìn trong các khu vӵc dân cѭ, cѫ sӣ khám chӳa 
bӋnh, khu vӵc có các di tích lӏch sӱ, văn hóa, bҧo tӗn thiên nhiên, các công trình an 
ninh, quӕc phòng hoһc các công trình quan trӑng khác cӫa quӕc gia, khu vӵc bҧo 
vӋ khác theo quy ÿӏnh pháp luұt. Thӵc hiӋn viӋc giám sát các ҧnh hѭӣng nә mìn 
ÿӕi vӟi công trình, ÿӕi tѭӧng cҫn bҧo vӋ nҵm trong phҥm vi ҧnh hѭӣng cӫa nә mìn. 

 
Mөc 6 

BҦO QUҦN, VҰN CHUYӆN VҰT LIӊU NӘ CÔNG NGHIӊP 
 
ĈiӅu 23. Bҧo quҧn vұt liӋu nә công nghiӋp 

1. ChӍ các tә chӭc có giҩy phép sҧn xuҩt, kinh doanh, sӱ dөng vұt liӋu nә công 
nghiӋp và dӏch vө nә mìn ÿѭӧc ÿҫu tѭ xây dӵng kho chӭa vұt liӋu nә công nghiӋp. 
ViӋc ÿҫu tѭ, xây dӵng, mӣ rӝng, cҧi tҥo kho chӭa vұt liӋu nә công nghiӋp phҧi 
thӵc hiӋn ÿúng quy ÿӏnh pháp luұt vӅ ÿҫu tѭ xây dӵng công trình, quy chuҭn kӻ 
thuұt hiӋn hành và quy ÿӏnh pháp luұt liên quan.  

2. Vұt liӋu nә công nghiӋp phҧi ÿѭӧc bҧo quҧn tҥi các kho chӭa, ÿӏa ÿiӇm thӓa 
mãn các yêu cҫu vӅ an ninh, ÿҧm bҧo khoҧng cách an toàn ÿӕi vӟi các công trình, 
ÿӕi tѭӧng cҫn bҧo vӋ; ÿáp ӭng tiêu chuҭn, quy chuҭn hiӋn hành vӅ cҩu trúc, vұt 
liӋu xây dӵng và thӓa mãn các yêu cҫu vӅ phòng cháy, phòng nә, chӕng sét, kiӇm 
soát tƭnh ÿiӋn, an toàn cho ngѭӡi lao ÿӝng và bҧo vӋ môi trѭӡng theo tiêu chuҭn, 
quy chuҭn kӻ thuұt hiӋn hành và các quy ÿӏnh liên quan.  
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3. Lãnh ÿҥo quҧn lý, thӫ kho, ngѭӡi bҧo vӋ canh gác, ngѭӡi phөc vө liên quan 
ÿӃn bҧo quҧn vұt liӋu nә công nghiӋp phҧi ÿáp ӭng các yêu cҫu vӅ an ninh, trұt tӵ; 
có trình ÿӝ chuyên môn tѭѫng xӭng vӟi vӏ trí, chӭc trách ÿҧm nhiӋm, ÿѭӧc huҩn 
luyӋn vӅ kӻ thuұt an toàn, phòng cháy, chӳa cháy, ӭng phó sӵ cӕ trong các hoҥt 
ÿӝng liên quan ÿӃn bҧo quҧn vұt liӋu nә công nghiӋp. 

4. Trong quá trình hoҥt ÿӝng, ngoài các quyӅn và nghƭa vө do pháp luұt quy 
ÿӏnh, tә chӭc, cá nhân quҧn lý kho vұt liӋu nә công nghiӋp phҧi thӵc hiӋn các quy 
ÿӏnh sau ÿây: 

a) Trang bӏ các thiӃt bӏ, phѭѫng tiӋn phөc vө viӋc bҧo vӋ canh gác, phòng 
cháy, phòng nә, thông tin liên lҥc, bӕc dӥ và cҩp phát vұt liӋu nә công nghiӋp theo 
tiêu chuҭn, quy chuҭn hiӋn hành và quy ÿӏnh pháp luұt liên quan. Không ÿѭӧc sӱ 
dөng kho chӭa vұt liӋu nә công nghiӋp cho các mөc ÿích khác trong thӡi hҥn hiӋu 
lӵc quy ÿӏnh cӫa giҩy phép hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp; 

b) Xây dӵng phѭѫng án chӳa cháy, phѭѫng án bҧo vӋ an ninh trұt tӵ, biӋn 
pháp xӱ lý và phӕi hӧp vӟi chính quyӅn ÿӏa phѭѫng trong các trѭӡng hӧp có cháy, 
ngѭӡi xâm nhұp trái phép và các trѭӡng hӧp khҭn cҩp khác. Ĉăng ký danh sách 
ngѭӡi quҧn lý, thӫ kho, ngѭӡi phөc vө vӟi cѫ quan công an ÿӏa phѭѫng;  

c) Căn cӭ tiêu chuҭn, quy chuҭn hiӋn hành, xây dӵng quy trình thӫ tөc vӅ canh 
gác bҧo vӋ, kiӇm tra, kiӇm soát ngѭӡi ra vào, ngѭӡi làm viӋc trong kho, thӫ tөc xӱ 
lý, tiêu hӫy vұt liӋu nә công nghiӋp mҩt phҭm chҩt. ViӋc xuҩt nhұp, cҩp phát vұt liӋu 
nә công nghiӋp phҧi ÿúng quy trình, ÿӕi tѭӧng ÿã ÿѭӧc lãnh ÿҥo ÿѫn vӏ phê duyӋt. 

ĈiӅu 24. Vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp  

1. ĈiӅu kiӋn hoҥt ÿӝng vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp 

 a) Là tә chӭc kinh tӃ thành lұp theo quy ÿӏnh pháp luұt, có ÿăng ký kinh 
doanh ngành nghӅ vұn chuyӇn hoһc tә chӭc có Giҩy phép sҧn xuҩt, kinh doanh, sӱ 
dөng vұt liӋu nә công nghiӋp; 

b) Có phѭѫng tiӋn vұn chuyӇn ÿӫ ÿiӅu kiӋn hoҥt ÿӝng, tham gia giao thông 
theo quy ÿӏnh pháp luұt vӅ giao thông và ÿӫ ÿiӅu kiӋn vұn chuyӇn vұt liӋu nә công 
nghiӋp theo tiêu chuҭn, quy chuҭn hiӋn hành vӅ vұt liӋu nә công nghiӋp, phòng 
cháy, chӳa cháy và quy ÿӏnh liên quan; 

c) Lãnh ÿҥo quҧn lý, ngѭӡi ÿiӅu khiӇn phѭѫng tiӋn, ngѭӡi áp tҧi, ngѭӡi phөc 
vө liên quan ÿӃn vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp phҧi ÿáp ӭng các yêu cҫu vӅ 
an ninh, trұt tӵ; có trình ÿӝ chuyên môn tѭѫng xӭng vӟi vӏ trí, chӭc trách ÿҧm 
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nhiӋm, ÿѭӧc huҩn luyӋn vӅ kӻ thuұt an toàn, phòng cháy, chӳa cháy, ӭng phó sӵ 
cӕ trong các hoҥt ÿӝng liên quan ÿӃn vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp; 

d) Trӯ các trѭӡng hӧp vұn chuyӇn nӝi bӝ, viӋc vұn chuyӇn vұt liӋu nә công 
nghiӋp trên ÿѭӡng giao thông công cӝng phҧi ÿѭӧc cѫ quan có thҭm quyӅn thҭm 
tra, cҩp giҩy phép vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp. Trình tӵ, thӫ tөc cҩp Giҩy 
phép vұn chuyӇn quy ÿӏnh tҥi Chѭѫng III, Nghӏ ÿӏnh này. 

2. Trong quá trình hoҥt ÿӝng, ngoài các quyӅn và nghƭa vө do pháp luұt quy 
ÿӏnh, tә chӭc, cá nhân vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp có các quyӅn và nghƭa 
vө sau:  

a) Thӵc hiӋn viӋc vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp ÿúng quy ÿӏnh trong 
giҩy phép vұn chuyӇn. Phҧi kiӇm tra tình trҥng hàng hóa, phѭѫng tiӋn vұn chuyӇn 
trѭӟc khi xuҩt phát hoһc sau mӛi lҫn dӯng ÿӛ, khҳc phөc ngay các hѭ hӓng nӃu có; 

b) ChӍ ÿѭӧc tiӃn hành vұn chuyӇn khi trên phѭѫng tiӋn vұn chuyӇn có ÿҫy ÿӫ 
biӇu trѭng, báo hiӋu nguy hiӇm và các yêu cҫu vӅ sҳp xӃp, bao bì, nhãn mác hàng 
hóa vұn chuyӇn thӓa mãn quy ÿӏnh pháp luұt vӅ vұn chuyӇn hàng nguy hiӇm, quy 
ÿӏnh, quy chuҭn liên quan vӅ vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp;  

c) Xây dӵng biӋn pháp phòng ngӯa ӭng phó sӵ cӕ khҭn cҩp, phѭѫng án bҧo vӋ 
an ninh trұt tӵ và biӋn pháp chӳa cháy, biӋn pháp xӱ lý, liên hӋ và phӕi hӧp vӟi 
chính quyӅn ÿӏa phѭѫng trong các trѭӡng hӧp khҭn cҩp khi phѭѫng tiӋn gһp sӵ cӕ 
trên ÿѭӡng vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp; 

d) Phҧi có ÿӫ ngѭӡi áp tҧi ÿѭӧc trang bӏ công cө hӛ trӧ khi vұn chuyӇn vұt liӋu 
nә công nghiӋp. Ngѭӡi áp tҧi cùng vӟi ngѭӡi ÿiӅu khiӇn phѭѫng tiӋn chӏu trách 
nhiӋm bҧo quҧn và bҧo vӋ hàng hóa trong suӕt quá trình vұn chuyӇn; 

ÿ) Trӯ các trѭӡng hӧp khҭn cҩp theo quy ÿӏnh tҥi ĈiӇm e Khoҧn này, cҩm vұn 
chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp xuyên qua trung tâm các khu vӵc ÿô thӏ, ÿông dân 
cѭ vào các giӡ cao ÿiӇm; không dӯng ÿӛ phѭѫng tiӋn vұn chuyӇn tҥi các ÿӏa ÿiӇm 
ÿông dân cѭ, gҫn các trҥm xăng dҫu; không bӕc, dӥ, chuyӇn hàng hoһc thay ÿәi 
ÿiӇm dӯng, ÿӛ, tuyӃn ÿѭӡng quy ÿӏnh trong giҩy phép vұn chuyӇn; 

e) Trong các trѭӡng hӧp phѭѫng tiӋn vұn chuyӇn bӏ sӵ cӕ, tai nҥn, cháy nә 
hoһc bӏ cҧn trӣ giao thông, ngѭӡi áp tҧi và ngѭӡi ÿiӅu khiӇn phѭѫng tiӋn phҧi thӵc 
hiӋn ngay lұp tӭc viӋc khoanh vùng an toàn, thiӃt lұp cҧnh báo ngăn chһn sӵ tө tұp, 
xâm nhұp trái phép và loҥi trӯ các khҧ năng xuҩt hiӋn nguӗn lӱa trong khu vӵc sӵ 
cӕ, tránh nguy hiӇm cho ngѭӡi ÿang tham gia giao thông, thông báo ngay vӟi 
chính quyӅn ÿӏa phѭѫng khu vӵc có sӵ cӕ ÿӇ ÿѭӧc hӛ trӧ xӱ lý. 
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Mөc 7 
DӎCH VӨ NӘ MÌN 

 
ĈiӅu 25. Hình thӭc và yêu cҫu hoҥt ÿӝng dӏch vө nә mìn  

1. Dӏch vө nә mìn bao gӗm: 

a) Dӏch vө nә mìn ÿӏa phѭѫng có phҥm vi hoҥt ÿӝng giӟi hҥn trong ÿӏa bàn ÿҩt 
liӅn cӫa mӝt tӍnh hoһc thành phӕ trӵc thuӝc Trung ѭѫng;  

b) Dӏch vө nә mìn trên thӅm lөc ÿӏa;  

c) Dӏch vө nә mìn có phҥm vi hoҥt ÿӝng trên toàn lãnh thә ViӋt Nam và khu vӵc. 

2. Sӕ lѭӧng, phҥm vi, quy mô cӫa các tә chӭc dӏch vө nә mìn phҧi phù hӧp vӟi 
nhiӋm vө, nhu cҫu cӫa các hoҥt ÿӝng xây dӵng, hoҥt ÿӝng khoáng sҧn tұp trung và 
ÿiӅu kiӋn kinh tӃ xã hӝi ÿһc thù cӫa ÿӏa phѭѫng. 

3. Trѭӡng hӧp cҫn thiӃt nhҵm ÿҧm bҧo an ninh, an toàn trұt tӵ xã hӝi, cѫ quan 
quҧn lý nhà nѭӟc vӅ vұt liӋu nә công nghiӋp chӍ ÿӏnh, bҳt buӝc viӋc thӵc hiӋn dӏch 
vө nә mìn ӣ các khu vӵc, ÿӏa ÿiӇm có ÿһc thù vӅ an ninh, trұt tӵ xã hӝi.  

ĈiӅu 26. ĈiӅu kiӋn, quyӅn lӧi, nghƭa vө cӫa các tә chӭc hoҥt ÿӝng dӏch vө 
nә mìn 

1. Là tә chӭc kinh tӃ ÿѭӧc thành lұp theo quy ÿӏnh pháp luұt, có ÿăng ký kinh 
doanh ngành nghӅ cung ӭng dӏch vө nә mìn. Tә chӭc cung ӭng dӏch vө quy ÿӏnh 
tҥi ĈiӇm c Khoҧn 1 ĈiӅu 25 phҧi là doanh nghiӋp 100 % vӕn nhà nѭӟc. 

2. 13 Có ÿӫ ÿiӅu kiӋn theo quy ÿӏnh cӫa Nghӏ ÿӏnh này vӅ sӱ dөng, bҧo quҧn và 
vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp. Cѫ sӣ vұt chҩt, kӻ thuұt và con ngѭӡi tӕi thiӇu 
ÿӫ ÿӇ cung ӭng dӏch vө cho 05 tә chӭc thuê dӏch vө. 

Có văn bҧn ÿӅ nghӏ cҩp Giҩy phép dӏch vө nә mìn cӫa Ӫy ban nhân dân tӍnh 
ÿӕi vӟi hình thӭc dӏch vө nә mìn quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm a khoҧn 1 ĈiӅu 25 Nghӏ ÿӏnh này. 

3. Ngoài các quyӅn và nghƭa vө do pháp luұt quy ÿӏnh, tә chӭc hoҥt ÿӝng cung 
ӭng dӏch vө có ÿҫy ÿӫ quyӅn và nghƭa vө theo quy ÿӏnh cӫa Nghӏ ÿӏnh này khi sӱ 
dөng, bҧo quҧn, vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp ÿӇ thӵc hiӋn dӏch vө nә mìn. 

                                           
13 Khoҧn này ÿѭӧc sӱa ÿәi theo quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 15 Nghӏ ÿӏnh sӕ 77/2016/NĈ-CP sӱa ÿәi, bә sung 

mӝt sӕ quy ÿӏnh vӅ ÿiӅu kiӋn ÿҫu tѭ kinh doanh trong lƭnh vӵc mua bán hàng hóa quӕc tӃ, hóa chҩt vұt 
liӋu nә công nghiӋp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thӵc phҭm thuӝc phҥm vi quҧn lý nhà nѭӟc 
cӫa Bӝ Công Thѭѫng, có hiӋu lӵc tӯ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
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ĈiӅu 27. QuyӅn và nghƭa vө cӫa các tә chӭc thuê dӏch vө nә mìn 
Ngoài các quyӅn và nghƭa vө do pháp luұt quy ÿӏnh, tә chӭc thuê dӏch vө nә 

mìn có các quyӅn và nghƭa vө sau: 

1. Không phҧi có giҩy phép ÿӕi vӟi hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp ÿã thuê 
dӏch vө. 

2. Không ÿѭӧc thuê nhiӅu tә chӭc dӏch vө cùng cung ӭng mӝt loҥi dӏch vө tҥi 
mӝt vӏ trí, ÿӏa ÿiӇm. 

3. Theo sӵ ÿiӅu hành cӫa bên cung ӭng dӏch vө trong các hoҥt ÿӝng cө thӇ khi 
bҧo quҧn, vұn chuyӇn, sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp.  

4. Hӧp tác, tҥo ÿiӅu kiӋn hӛ trӧ bên cung ӭng dӏch vө các vҩn ÿӅ liên quan ÿӃn 
an ninh, an toàn trong hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp. 

 
Mөc 8 

HUҨN LUYӊN Vӄ KӺ THUҰT AN TOÀN 
TRONG HOҤT ĈӜNG VҰT LIӊU NӘ CÔNG NGHIӊP 

 
ĈiӅu 28. Ĉӕi tѭӧng huҩn luyӋn  

1. Lãnh ÿҥo tә chӭc, ngѭӡi quҧn lý các bӝ phұn liên quan trӵc tiӃp ÿӃn hoҥt 
ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp. 

2. ChӍ huy nә mìn, thӧ mìn. 

3. Thӫ kho, ngѭӡi ÿiӅu khiӇn phѭѫng tiӋn, ngѭӡi áp tҧi vұn chuyӇn vұt liӋu nә 
công nghiӋp. 

4. Ngѭӡi phөc vө trӵc tiӃp các hoҥt ÿӝng liên quan ÿӃn vұt liӋu nә công 
nghiӋp, bao gӗm viӋc bҧo vӋ, canh gác, bӕc xӃp hoһc các hoҥt ÿӝng khác tҥi nѫi nә 
mìn không liên quan ÿӃn viӋc ÿҩu lҳp, kiӇm tra mҥng nә, kích nә. 

ĈiӅu 29. Nӝi dung huҩn luyӋn kӻ thuұt an toàn trong hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә 
công nghiӋp  

1. Các ÿӕi tѭӧng quy ÿӏnh tҥi Khoҧn 1 ĈiӅu 28 Nghӏ ÿӏnh này ÿѭӧc huҩn luyӋn 
kiӃn thӭc pháp luұt vӅ quҧn lý vұt liӋu nә công nghiӋp, kiӃn thӭc pháp luұt liên 
quan vӅ phòng cháy, chӳa cháy và bҧo vӋ an ninh trұt tӵ trong các hoҥt ÿӝng vұt 
liӋu nә công nghiӋp; nghiӋp vө quҧn lý kinh doanh; phѭѫng pháp lұp và thӵc hiӋn 
kӃ hoҥch, biӋn pháp phòng ngӯa, ӭng phó sӵ cӕ khҭn cҩp, phѭѫng pháp tә chӭc 
kiӇm tra, giám sát hoҥt ÿӝng nә mìn.  



 
 CÔNG BÁO/Sӕ 423 + 424/Ngày 06-3-2018 79 
 

2. Các ÿӕi tѭӧng quy ÿӏnh tҥi các Khoҧn 2, 3, 4 ĈiӅu 28 Nghӏ ÿӏnh này ÿѭӧc 
huҩn luyӋn các nӝi dung quy ÿӏnh tҥi tiêu chuҭn, quy chuҭn hiӋn hành vӅ kӻ thuұt 
an toàn trong hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp.  

3. Bӝ Công Thѭѫng quy ÿӏnh chi tiӃt vê chѭѫng trình, nӝi dung huҩn luyӋn 
cho các ÿӕi tѭӧng quy ÿӏnh tҥi Khoҧn 1 ĈiӅu này và ban hành quy chuҭn kӻ thuұt 
an toàn có chѭѫng trình, nӝi dung huҩn luyӋn cho các ÿӕi tѭӧng quy ÿӏnh tҥi các 
Khoҧn 2, 3, 4 ĈiӅu 28 Nghӏ ÿӏnh này.  

ĈiӅu 30. Cҩp Giҩy chӭng nhұn kӻ thuұt an toàn vұt liӋu nә công nghiӋp  

1. Cѫ quan cҩp phép hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp kiӇm tra, cҩp Giҩy 
chӭng nhұn kӻ thuұt an toàn vұt liӋu nә công nghiӋp cho các ÿӕi tѭӧng thuӝc thҭm 
quyӅn cҩp phép.  

2. Giҩy chӭng nhұn có giá trӏ trong thӡi hҥn hai năm và có hiӋu lӵc trên phҥm 
vi toàn quӕc. Trѭӡng hӧp thay ÿәi vӅ ÿiӅu kiӋn hoҥt ÿӝng, cѫ quan quҧn lý vұt liӋu 
nә công nghiӋp nѫi có hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp có trách nhiӋm huҩn 
luyӋn bә sung các nӝi dung liên quan ÿӃn viӋc thay ÿәi ÿiӅu kiӋn hoҥt ÿӝng; kiӇm 
tra và cҩp Giҩy chӭng nhұn. 

 
Mөc 9 

BÁO CÁO HOҤT ĈӜNG VҰT LIӊU NӘ CÔNG NGHIӊP 
 
ĈiӅu 31. Báo cáo trong các trѭӡng hӧp bҩt thѭӡng 

Tә chӭc, cá nhân, ngѭӡi liên quan ÿӃn hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp có 
trách nhiӋm báo cáo cѫ quan có thҭm quyӅn trong các trѭӡng hӧp sau: 

1. Trong vòng 24 giӡ, báo cáo cѫ quan công an ÿӏa phѭѫng nѫi tiӃn hành hoҥt 
ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp khi xҧy ra xâm nhұp trái phép khu vӵc chӭa vұt liӋu 
nә công nghiӋp hoһc có mҩt cҳp, thҩt thoát không rõ lý do hoһc nghi ngӡ có thҩt 
thoát vұt liӋu nә công nghiӋp. 

2. Trong vòng 24 giӡ, báo cáo Ӫy ban nhân dân cҩp huyӋn và Sӣ Công 
Thѭѫng các tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc Trung ѭѫng nѫi tiӃn hành hoҥt ÿӝng vұt liӋu 
nә công nghiӋp vӅ viӋc chҩm dӭt hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp hoһc các tai 
nҥn, sӵ cӕ xҧy ra trong hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp. Báo cáo bҵng văn bҧn 
sau 48 giӡ, kӇ tӯ khi chҩm dӭt hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp hoһc xҧy ra tai 
nҥn, sӵ cӕ. 



 
80 CÔNG BÁO/Sӕ 423 + 424/Ngày 06-3-2018 
  

ĈiӅu 32. Báo cáo ÿӏnh kǤ hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp 
1. Tә chӭc hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp có trách nhiӋm báo cáo Sӣ Công 

Thѭѫng, Công an tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc Trung ѭѫng trѭӟc ngày 25 tháng 6 ÿӕi 
vӟi báo cáo sáu tháng và trѭӟc ngày 25 tháng 12 ÿӕi vӟi báo cáo năm vӅ sӕ lѭӧng, 
chӫng loҥi vұt liӋu nә công nghiӋp bҧo quҧn, vұn chuyӇn, sӱ dөng và các vҩn ÿӅ có 
liên quan. 

2. Ĉӏnh kǤ sáu tháng, chín tháng và mӝt năm, tә chӭc kinh doanh vұt liӋu nә 
công nghiӋp có trách nhiӋm lұp báo cáo thӕng kê tình hình kinh doanh cung ӭng, 
xuҩt khҭu, nhұp khҭu, tӗn kho báo cáo Bӝ Công Thѭѫng. 

3. Ĉӏnh kǤ 6 tháng, hàng năm Sӣ Công Thѭѫng có trách nhiӋm báo cáo Bӝ 
Công Thѭѫng vӅ tình hình quҧn lý, kinh doanh cung ӭng và sӱ dөng vұt liӋu nә 
công nghiӋp trên ÿӏa bàn tӍnh trѭӟc ngày 30 tháng 6 ÿӕi vӟi báo cáo sáu tháng, trѭӟc 
ngày 31 tháng 12 ÿӕi vӟi báo cáo năm. Bӝ Công Thѭѫng tәng hӧp, báo cáo Chính 
phӫ vӅ tình hình quҧn lý, sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp trên toàn quӕc theo quy ÿӏnh.  

4. Bӝ Công Thѭѫng quy ÿӏnh cө thӇ mүu báo cáo vӅ vұt liӋu nә công nghiӋp.  
 

Chѭѫng III 
CҨP GIҨY PHÉP HOҤT ĈӜNG VҰT LIӊU NӘ CÔNG NGHIӊP 

 
ĈiӅu 33. Các loҥi Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp 
1. Giҩy chӭng nhұn ÿӫ ÿiӅu kiӋn sҧn xuҩt vұt liӋu nә công nghiӋp, tiӅn chҩt 

thuӕc nә. 
2. Giҩy phép kinh doanh vұt liӋu nә công nghiӋp, tiӅn chҩt thuӕc nә. 
3. Giҩy phép xuҩt khҭu, nhұp khҭu vұt liӋu nә công nghiӋp, tiӅn chҩt thuӕc nә.  
4. Giҩy phép sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp.  
5. Giҩy phép dӏch vө nә mìn. 
6. Giҩy phép vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp. 
ĈiӅu 34. Hӗ sѫ, trình tӵ và thӫ tөc cҩp Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép  
1. 14 Tә chӭc ÿӅ nghӏ cҩp Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép theo Khoҧn 1, 2, 3, 4, 5 

tҥi ĈiӅu 33, lұp hӗ sѫ gӱi cѫ quan nhà nѭӟc có thҭm quyӅn quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 36 
Nghӏ ÿӏnh này.  
                                           

14 Khoҧn này ÿѭӧc sӱa ÿәi theo quy ÿӏnh tҥi Khoҧn 5 ĈiӅu 1 cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 54/2012/NĈ-CP sӱa 
ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 cӫa Chính phӫ vӅ 
vұt liӋu nә công nghiӋp, có hiӋu lӵc kӇ tӯ ngày 10 tháng 8 năm 2012.  
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Hӗ sѫ ÿӅ nghӏ cҩp Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép bao gӗm: 

a) Ĉѫn ÿӅ nghӏ cҩp Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép theo mүu quy ÿӏnh; 

b) Bҧn sao Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký kinh doanh; 

c) Giҩy tӡ, tài liӋu chӭng minh viӋc ÿáp ӭng các ÿiӅu kiӋn, yêu cҫu quy ÿӏnh 
tҥi Chѭѫng II Nghӏ ÿӏnh này, tѭѫng ӭng vӟi loҥi hoҥt ÿӝng ÿӅ nghӏ cҩp Giҩy chӭng 
nhұn, Giҩy phép. 

Bӝ Công Thѭѫng quy ÿӏnh chi tiӃt hӗ sѫ các văn bҧn chӭng minh viӋc ÿáp ӭng 
các ÿiӅu kiӋn, yêu cҫu vӅ sҧn xuҩt, kinh doanh, bҧo quҧn, sӱ dөng và dӏch vө nә 
mìn cho các tә chӭc quy ÿӏnh tҥi các Khoҧn 1, 2 ĈiӅu 36 Nghӏ ÿӏnh này.  

Bӝ Quӕc phòng quy ÿӏnh chi tiӃt hӗ sѫ các văn bҧn chӭng minh viӋc ÿáp ӭng 
các ÿiӅu kiӋn, yêu cҫu vӅ sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp cho các tә chӭc thuӝc 
Bӝ Quӕc phòng.  

2. 15 Bӝ Quӕc phòng quy ÿӏnh chi tiӃt hӗ sѫ các văn bҧn chӭng minh viӋc ÿáp 
ӭng các ÿiӅu kiӋn, yêu cҫu vӅ vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp cho các ÿӕi 
tѭӧng thuӝc phҥm vi quҧn lý cӫa Bӝ Quӕc phòng. 

Bӝ Công an quy ÿӏnh chi tiӃt hӗ sѫ các văn bҧn chӭng minh viӋc ÿáp ӭng các 
ÿiӅu kiӋn, yêu cҫu vӅ vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp ÿӕi vӟi các ÿӕi tѭӧng 
còn lҥi.  

3. 16 Tә chӭc ÿӅ nghӏ cҩp Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép không phҧi nӝp các 
giҩy tӡ quy ÿӏnh tҥi ĈiӇm c Khoҧn 1 ĈiӅu này nӃu nhӳng thông tin cҫn thiӃt trong 
văn bҧn ÿó ÿã ÿѭӧc cung cҩp, công bӕ ÿҫy ÿӫ trên trang tin ÿiӋn tӱ (Website) 
chính thӭc cӫa cѫ quan ban hành các văn bҧn ÿó.  

4. Cѫ quan tiӃp nhұn hӗ sѫ có trách nhiӋm kiӇm tra, viӃt biên nhұn cho ngѭӡi 
nӝp hӗ sѫ. Giҩy biên nhұn phҧi có nӝi dung nêu rõ tình trҥng hӗ sѫ, các yêu cҫu bә 
sung, chӍnh lý hӗ sѫ nӃu có.  

                                           
15 Khoҧn này ÿѭӧc sӱa ÿәi theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 6 ĈiӅu 1 cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 54/2012/NĈ-CP sӱa 

ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 cӫa Chính phӫ vӅ 
vұt liӋu nә công nghiӋp, có hiӋu lӵc kӇ tӯ ngày 10 tháng 8 năm 2012.  

16 Khoҧn này ÿѭӧc sӱa ÿәi theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 7 ĈiӅu 1 cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 54/2012/NĈ-CP sӱa 
ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 cӫa Chính phӫ vӅ 
vұt liӋu nә công nghiӋp, có hiӋu lӵc kӇ tӯ ngày 10 tháng 8 năm 2012.  
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5.17 Trong thӡi hҥn không quá 05 (năm) ngày làm viӋc, kӇ tӯ ngày nhұn ÿӫ hӗ 
sѫ hӧp lӋ quy ÿӏnh tҥi Khoҧn 1 ĈiӅu này, cѫ quan nhà nѭӟc có thҭm quyӅn có 
trách nhiӋm cҩp Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép cho tә chӭc ÿӅ nghӏ cҩp phép; trѭӡng 
hӧp không cҩp, phҧi trҧ lӡi bҵng văn bҧn và nêu rõ lý do.  

Trong thӡi hҥn không quá 03 (ba) ngày làm viӋc, kӇ tӯ ngày nhұn ÿӫ hӗ sѫ hӧp 
lӋ quy ÿӏnh tҥi Khoҧn 2 ĈiӅu này, cѫ quan nhà nѭӟc có thҭm quyӅn có trách nhiӋm 
cҩp Giҩy phép vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp cho tә chӭc ÿӅ nghӏ cҩp phép; 
Trѭӡng hӧp không cҩp, phҧi trҧ lӡi bҵng văn bҧn và nêu rõ lý do.  

6. Tә chӭc ÿӅ nghӏ cҩp Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép phҧi nӝp phí, lӋ phí theo 
quy ÿӏnh cӫa pháp luұt. Bӝ Tài chính quy ÿӏnh mӭc thu, chӃ ÿӝ thu, quҧn lý và sӱ 
dөng phí, lӋ phí cҩp Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép.  

ĈiӅu 35. Nӝi dung, thӡi hҥn hiӋu lӵc Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép  

1. Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép gӗm các nӝi dung chӫ yӃu sau ÿây:  

a) Tên, ÿӏa chӍ trө sӣ chính cӫa tә chӭc hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp;  

b) Ĉӏa ÿiӇm, phҥm vi hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp; 

c) Loҥi hình hoҥt ÿӝng, sӕ lѭӧng, chӫng loҥi vұt liӋu nә công nghiӋp, tiӅn chҩt 
thuӕc nә; 

d) Các ÿiӅu kiӋn kӻ thuұt theo yêu cҫu an ninh, an toàn quy ÿӏnh trong Nghӏ 
ÿӏnh này và tiêu chuҭn, quy chuҭn hiӋn hành;  

ÿ) Nghƭa vө cӫa cѫ sӣ ÿѭӧc cҩp Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép.  

2.18 Không quy ÿӏnh vӅ thӡi hҥn hiӋu lӵc cӫa Giҩy phép kinh doanh vұt liӋu nә 
công nghiӋp, Giҩy chӭng nhұn ÿӫ ÿiӅu kiӋn sҧn xuҩt vұt liӋu nә công nghiӋp, tiӅn 
chҩt thuӕc nә. Ĉӏnh kǤ hàng năm, cѫ quan cҩp Giҩy phép kinh doanh, Giҩy chӭng 
nhұn ÿӫ ÿiӅu kiӋn chӫ trì, phӕi hӧp vӟi các cѫ quan liên quan kiӇm tra các tә chӭc 
ÿѭӧc cҩp Giҩy phép kinh doanh, Giҩy chӭng nhұn ÿӫ ÿiӅu kiӋn viӋc chҩp hành các 
ÿiӅu kiӋn quy ÿӏnh trong Giҩy phép, Giҩy chӭng nhұn; Xӱ lý vi phҥm theo quy 
ÿӏnh hiӋn hành vӅ xӱ phҥt vi phҥm hành chính trong lƭnh vӵc quҧn lý vұt liӋu nә 
công nghiӋp.  
                                           

17 Khoҧn này ÿѭӧc sӱa ÿәi theo quy ÿӏnh tҥi Khoҧn 8 ĈiӅu 1 cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 54/2012/NĈ-CP sӱa 
ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 cӫa Chính phӫ vӅ 
vұt liӋu nә công nghiӋp, có hiӋu lӵc kӇ tӯ ngày 10 tháng 8 năm 2012.  

18 Khoҧn này ÿѭӧc sӱa ÿәi theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 9 ĈiӅu 1 cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 54/2012/NĈ-CP sӱa 
ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 cӫa Chính phӫ vӅ 
vұt liӋu nә công nghiӋp, có hiӋu lӵc kӇ tӯ ngày 10 tháng 8 năm 2012. 
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3. Thӡi hҥn cӫa Giҩy phép quy ÿӏnh nhѭ sau:  

a)19 Không quá 05 (năm) năm ÿӕi vӟi Giҩy phép sӱ dөng vұt liӋu nә công 
nghiӋp phөc vө khai thác khoáng sҧn.  

b) Theo thӡi hҥn công trình nhѭng không quá 02 (hai) năm ÿӕi vӟi Giҩy phép 
sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp phөc vө thi công công trình, nghiên cӭu thӱ 
nghiӋm, hoҥt ÿӝng dҫu khí và Giҩy phép dӏch vө nә mìn.  

c) Theo thӡi hҥn ÿӅ nghӏ trong hӗ sѫ nhѭng không quá 03 (ba) tháng ÿӕi vӟi 
Giҩy phép xuҩt khҭu, nhұp khҭu vұt liӋu nә công nghiӋp, tiӅn chҩt thuӕc nә;  

d)20 Theo thӡi hҥn ÿӅ nghӏ trong hӗ sѫ nhѭng không quá 06 (sáu) tháng ÿӕi vӟi 
Giҩy phép vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp. 

4.21 Bӝ Công Thѭѫng quy ÿӏnh chi tiӃt mүu Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép sҧn 
xuҩt, kinh doanh, bҧo quҧn, sӱ dөng và dӏch vө nә mìn. 

Bӝ Quӕc phòng quy ÿӏnh chi tiӃt mүu Giҩy phép vұn chuyӇn vұt liӋu nә công 
nghiӋp và quy ÿӏnh cө thӇ trình tӵ, thӫ tөc cҩp và tҥm ngӯng cҩp Giҩy phép vұn 
chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp cho các ÿӕi tѭӧng thuӝc phҥm vi quҧn lý cӫa Bӝ 
Quӕc phòng. 

Bӝ Công an quy ÿӏnh chi tiӃt mүu Giҩy phép vұn chuyӇn vұt liӋu nә công 
nghiӋp và quy ÿӏnh cө thӇ trình tӵ, thӫ tөc cҩp và tҥm ngӯng cҩp Giҩy phép vұn 
chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp cho các ÿӕi tѭӧng còn lҥi.  

ĈiӅu 36. Cѫ quan cҩp Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép22  

1. Cѫ quan quҧn lý chuyên ngành vұt liӋu nә công nghiӋp thuӝc Bӝ Công 
Thѭѫng cҩp, ÿiӅu chӍnh, thu hӗi Giҩy chӭng nhұn ÿӫ ÿiӅu kiӋn sҧn xuҩt, Giҩy phép 
kinh doanh vұt liӋu nә công nghiӋp, tiӅn chҩt thuӕc nә, Giҩy phép xuҩt khҭu, nhұp 

                                           
19 Khoҧn này ÿѭӧc sӱa ÿәi theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 10 ĈiӅu 1 cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 54/2012/NĈ-CP sӱa 

ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 cӫa Chính phӫ vӅ 
vұt liӋu nә công nghiӋp, có hiӋu lӵc kӇ tӯ ngày 10 tháng 8 năm 2012. 

20 Khoҧn này ÿѭӧc sӱa ÿәi theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 11 ĈiӅu 1 cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 54/2012/NĈ-CP sӱa 
ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 cӫa Chính phӫ vӅ 
vұt liӋu nә công nghiӋp, có hiӋu lӵc kӇ tӯ ngày 10 tháng 8 năm 2012. 

21 Khoҧn này ÿѭӧc sӱa ÿәi theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 12 ĈiӅu 1 cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 54/2012/NĈ-CP sӱa 
ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 cӫa Chính phӫ vӅ 
vұt liӋu nә công nghiӋp, có hiӋu lӵc kӇ tӯ ngày 10 tháng 8 năm 2012. 

22 ĈiӅu này ÿѭӧc sӱa ÿәi theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 13 ĈiӅu 1 cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 54/2012/NĈ-CP sӱa 
ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 cӫa Chính phӫ vӅ 
vұt liӋu nә công nghiӋp, có hiӋu lӵc kӇ tӯ ngày 10 tháng 8 năm 2012. 
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khҭu vұt liӋu nә công nghiӋp, tiӅn chҩt thuӕc nә và Giҩy phép dӏch vө nә mìn; 
Cҩp, ÿiӅu chӍnh, thu hӗi Giҩy phép sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp cho các tә 
chӭc là doanh nghiӋp nhà nѭӟc giӳ cә phҫn chi phӕi do các Bӝ, ngành Trung ѭѫng 
hoһc Tәng công ty Ĉҫu tѭ và Kinh doanh vӕn nhà nѭӟc làm ÿҥi diӋn chӫ sӣ hӳu 
vӕn, các doanh nghiӋp hoҥt ÿӝng dҫu khí, các doanh nghiӋp có vӕn ÿҫu tѭ nѭӟc 
ngoài, các cѫ quan ÿào tҥo, huҩn luyӋn, nghiên cӭu khoa hӑc. 

2. Ӫy ban nhân dân các tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc Trung ѭѫng tә chӭc thӵc 
hiӋn hoһc ӫy quyӅn Sӣ Công Thѭѫng tә chӭc thӵc hiӋn viӋc cҩp, ÿiӅu chӍnh, thu 
hӗi Giҩy phép sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp cho các tә chӭc còn lҥi, thuӝc phҥm 
vi quҧn lý cӫa tӍnh và cҩp Giҩy phép sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp cho các 
doanh nghiӋp quy ÿӏnh tҥi Khoҧn 1 ĈiӅu này ÿã ÿѭӧc cә phҫn hóa mà nhà nѭӟc 
không giӳ cә phҫn chi phӕi, khi Giҩy phép sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp do Bӝ 
Công Thѭѫng cҩp trѭӟc ÿây ÿã hӃt hҥn. 

3. Bӝ Công an quy ÿӏnh cѫ quan cҩp, ÿiӅu chӍnh, thu hӗi Giҩy phép vұn 
chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp cho các ÿӕi tѭӧng không thuӝc phҥm vi quҧn lý 
cӫa Bӝ Quӕc phòng. 

4. Bӝ Quӕc phòng quy ÿӏnh cѫ quan cҩp, ÿiӅu chӍnh, thu hӗi Giҩy phép sӱ 
dөng vұt liӋu nә công nghiӋp; Giҩy phép vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp cho 
các ÿӕi tѭӧng thuӝc phҥm vi quҧn lý cӫa Bӝ Quӕc phòng. 

ĈiӅu 37. Cҩp lҥi, ÿiӅu chӍnh, thu hӗi Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép 

1. Mӝt tháng trѭӟc ngày Giҩy phép hӃt hҥn, tә chӭc có nhu cҫu tiӃp tөc hoҥt 
ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp phҧi làm ÿѫn ÿӅ nghӏ ÿӃn cѫ quan có thҭm quyӅn quy 
ÿӏnh tҥi ĈiӅu 36 Nghӏ ÿӏnh này.  

Trѭӡng hӧp hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp không thay ÿәi vӅ ÿӏa ÿiӇm, 
quy mô, ÿiӅu kiӋn hoҥt ÿӝng, cѫ quan có thҭm quyӅn quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 36 Nghӏ 
ÿӏnh này cҩp lҥi Giҩy phép; thӡi hҥn hiӋu lӵc cӫa Giҩy phép không dài hѫn thӡi 
hҥn ÿã cҩp mӟi lҫn ÿҫu, phí thҭm ÿӏnh cҩp phép bҵng mӝt nӱa phí thҭm ÿӏnh cҩp 
phép mӟi Giҩy phép. 

2.23 Trѭӡng hӧp tә chӭc hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp, tiӅn chҩt thuӕc nә 
có thay ÿәi mӝt trong các nӝi dung vӅ ÿăng ký kinh doanh, ÿӏa ÿiӇm, quy mô hoһc 

                                           
23 Khoҧn này ÿѭӧc sӱa ÿәi theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 14 ĈiӅu 1 cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 54/2012/NĈ-CP sӱa 

ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 cӫa Chính phӫ vӅ 
vұt liӋu nә công nghiӋp, có hiӋu lӵc kӇ tӯ ngày 10 tháng 8 năm 2012. 
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ÿiӅu kiӋn hoҥt ÿӝng cӫa Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép; cѫ quan có thҭm quyӅn quy 
ÿӏnh tҥi ĈiӅu 36 Nghӏ ÿӏnh này cҩp ÿiӅu chӍnh Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép. Hӗ sѫ 
ÿӅ nghӏ cҩp ÿiӅu chӍnh gӗm ÿѫn ÿӅ nghӏ và tài liӋu chӭng minh viӋc ÿiӅu chӍnh 
mӝt trong các nӝi dung vӅ ÿăng ký kinh doanh, ÿӏa ÿiӇm, quy mô hoһc ÿiӅu kiӋn 
hoҥt ÿӝng. Thӡi hҥn thҭm tra, cҩp Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép theo quy ÿӏnh tҥi 
Khoҧn 5 ĈiӅu 34 Nghӏ ÿӏnh này.  

3. Tә chӭc có Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép bӏ hѭ hӓng hoһc bӏ mҩt phҧi làm ÿѫn 
ÿӅ nghӏ cҩp lҥi ÿӃn cѫ quan có thҭm quyӅn quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 36 Nghӏ ÿӏnh này. 
Sau 03 (ba) lҫn thông báo trong thӡi hҥn 01 (mӝt) tuҫn trên trang tin ÿiӋn tӱ (Website) 
cӫa cѫ quan có thҭm quyӅn cҩp phép, cѫ quan có thҭm quyӅn cҩp lҥi Giҩy chӭng 
nhұn, Giҩy phép nӃu không có bҵng chӭng tìm ÿѭӧc Giҩy phép, Giҩy chӭng nhұn 
ÿã mҩt; nӝi dung, thӡi hҥn Giҩy phép cҩp lҥi không thay ÿәi, Giҩy chӭng nhұn, 
Giҩy phép cҩp lҥi phҧi có quy ÿӏnh hӫy bӓ hiӋu lӵc cӫa Giҩy phép bӏ mҩt.  

4. Tә chӭc bӏ thu hӗi Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép trong các trѭӡng hӧp sau ÿây: 

a) Giҧ mҥo hӗ sѫ ÿӅ nghӏ cҩp phép; 

b) Không còn ÿáp ӭng ÿӫ hoһc không thӵc hiӋn ÿúng các ÿiӅu kiӋn quy ÿӏnh 
cӫa Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép;  

c) Vi phҥm quy ÿӏnh trong Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép mà không khҳc phөc 
trong thӡi hҥn quy ÿӏnh cӫa cѫ quan có thҭm quyӅn;  

d) Cho thuê, mѭӧn Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép; tӵ ý sӱa ÿәi nӝi dung Giҩy 
chӭng nhұn, Giҩy phép;  

ÿ) Vi phҥm nghiêm trӑng các quy ÿӏnh cӫa Nghӏ ÿӏnh này và quy ÿӏnh cӫa 
tiêu chuҭn, Quy chuҭn kӻ thuұt an toàn hiӋn hành trong hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә 
công nghiӋp; 

e) Chҩm dӭt hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp, 

g) Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép ÿѭӧc cҩp không ÿúng thҭm quyӅn.  

Cѫ quan có thҭm quyӅn cҩp phép thӵc hiӋn viӋc thu hӗi Giҩy chӭng nhұn Giҩy 
phép ÿã cҩp. Tә chӭc bӏ thu hӗi Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép có trách nhiӋm gӱi 
Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép và toàn bӝ bҧn sao Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép hiӋn 
có ÿӃn cѫ quan cҩp phép trong thӡi hҥn 07 (bҧy) ngày, kӇ tӯ ngày có quyӃt ÿӏnh 
thu hӗi. 
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ĈiӅu 38. Công bӕ và cung cҩp thông tin vӅ Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép  
1. Cѫ quan cҩp Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép có trách nhiӋm công bӕ trên trang 

tin ÿiӋn tӱ (Website) chính thӭc các thông tin cҫn thiӃt vӅ nӝi dung Giҩy chӭng 
nhұn, Giҩy phép ÿã cҩp, trӯ các thông tin liên quan ÿӃn bí mұt an ninh, quӕc phòng 
theo quy ÿӏnh pháp luұt. Các thông tin ÿã công bӕ có giá trӏ pháp lý nhѭ thông tin 
gӕc trong hӗ sѫ lѭu trӳ tҥi cѫ quan cҩp Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép. 

2. Các cѫ quan có chӭc năng quҧn lý liên quan không ÿѭӧc yêu cҫu tә chӭc ÿã 
ÿѭӧc cҩp Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép phҧi báo cáo, thông báo hoһc cung cҩp 
nhӳng thông tin ÿã công bӕ theo quy ÿӏnh tҥi Khoҧn 1 ĈiӅu này.  

ĈiӅu 39. Quҧn lý và ÿăng ký Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép 

1. Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép không có giá trӏ chuyӇn nhѭӧng.  

2. Giҩy chӭng nhұn, Giҩy phép phҧi ÿѭӧc lѭu giӳ tҥi trө sӣ chính theo ÿăng ký 
cӫa tә chӭc ÿѭӧc cҩp.  

3. Chұm nhҩt 03 (ba) ngày trѭӟc khi bҳt ÿҫu thӵc hiӋn hoҥt ÿӝng sӱ dөng vұt 
liӋu nә công nghiӋp, tә chӭc ÿѭӧc cҩp Giҩy phép phҧi ÿăng ký vӟi Sӣ Công 
Thѭѫng các tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc Trung ѭѫng, nѫi tiӃn hành hoҥt ÿӝng sӱ 
dөng vұt liӋu nә công nghiӋp: 

a) Hӗ sѫ ÿăng ký bao gӗm bҧn sao Giҩy phép sӱ dөng, danh sách chӍ huy nә 
mìn và ngѭӡi trӵc tiӃp liên quan, thiӃt kӃ hoһc phѭѫng án nә mìn, thӡi gian, thӡi 
ÿiӇm tiӃn hành; 

b) Trong thӡi hҥn 03 (ba) ngày, kӇ tӯ khi nhұn ÿѭӧc hӗ sѫ, Sӣ Công Thѭѫng 
các tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc Trung ѭѫng có trách nhiӋm xác nhұn ÿăng ký cho tә 
chӭc ÿӅ nghӏ ÿăng ký. Trѭӡng hӧp không xác nhұn phҧi có văn bҧn thông báo nêu 
rõ lý do;  

c) Tә chӭc, cá nhân ÿӅ nghӏ ÿăng ký phҧi nӝp lӋ phí theo quy ÿӏnh cӫa Bӝ Tài chính; 

d) Bӝ Công Thѭѫng quy ÿӏnh cө thӇ mүu Giҩy xác nhұn ÿăng ký.  
 

Chѭѫng IV 
QUҦN LÝ NHÀ NѬӞC Vӄ VҰT LIӊU NӘ CÔNG NGHIӊP 

 
ĈiӅu 40. Trách nhiӋm quҧn lý nhà nѭӟc vӅ hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp 

1. Chính phӫ thӕng nhҩt quҧn lý nhà nѭӟc vӅ hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công 
nghiӋp trong phҥm vi cҧ nѭӟc.  
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2. Bӝ Công Thѭѫng chӏu trách nhiӋm trѭӟc Chính phӫ thӵc hiӋn quҧn lý nhà 
nѭӟc vӅ hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp.  

ĈiӅu 41. Trách nhiӋm quҧn lý nhà nѭӟc vұt liӋu nә công nghiӋp cӫa Bӝ 
Công Thѭѫng 

Bӝ Công Thѭѫng trong phҥm vi nhiӋm vө, quyӅn hҥn cӫa mình thӵc hiӋn các 
nӝi dung quҧn lý nhà nѭӟc vӅ hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp sau ÿây:  

1.24 Ban hành theo thҭm quyӅn hoһc chӫ trì phӕi hӧp vӟi Bӝ Quӕc phòng, Bӝ 
Công an và Bӝ, ngành liên quan trình Chính phӫ ban hành các văn bҧn quy phҥm 
pháp luұt, chiӃn lѭӧc, quy hoҥch, kӃ hoҥch phát triӇn ngành vұt liӋu nә công 
nghiӋp, tiӅn chҩt thuӕc nә. 

2. Xây dӵng, sӱa ÿәi và công bӕ Danh mөc vұt liӋu nә công nghiӋp ViӋt Nam. 
Quy ÿӏnh viӋc cҩp, ÿiӅu chӍnh, thu hӗi giҩy phép hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công 
nghiӋp, tiӅn chҩt thuӕc nә. 

3. Hѭӟng dүn viӋc thӵc hiӋn các quy ÿӏnh pháp luұt trong hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә 
công nghiӋp, tiӅn chҩt thuӕc nә; quy ÿӏnh cө thӇ ÿiӅu kiӋn vӅ ngѭӡi liên quan trӵc 
tiӃp ÿӃn hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp, huҩn luyӋn kӻ thuұt an toàn; quy ÿӏnh 
tiêu chuҭn, quy chuҭn kӻ thuұt an toàn vӅ vұt liӋu nә công nghiӋp, quy chuҭn vӅ 
chҩt lѭӧng, bao gói, ghi nhãn và thӫ tөc công bӕ hӧp quy hӗ sѫ lѭu trӳ vұt liӋu nә 
công nghiӋp và ӭng phó sӵ cӕ.  

4. Chӫ trì, phӕi hӧp vӟi Bӝ Công an, Bӝ Quӕc phòng và Bӝ, ngành liên quan 
tә chӭc kiӇm tra viӋc thӵc hiӋn các quy ÿӏnh pháp luұt trong hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә 
công nghiӋp, kiӇm tra kӃ hoҥch phòng ngӯa, ӭng phó sӵ cӕ trong hoҥt ÿӝng vұt 
liӋu nә công nghiӋp; phӕi hӧp vӟi các cѫ quan hӳu quan trong viӋc phòng ngӯa, 
ӭng phó, khҳc phөc sӵ cӕ. 

5. Tәng hӧp, thӕng kê tình hình thӵc hiӋn hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp 
trong phҥm vi cҧ nѭӟc.  

6. Thӵc hiӋn hӧp tác quӕc tӃ trong hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp;  

7. Thanh tra vӅ hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp; giҧi quyӃt khiӃu nҥi, tӕ cáo 
liên quan ÿӃn hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp;  

                                           
24 Khoҧn này ÿѭӧc sӱa ÿәi theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 3 ĈiӅu 14 cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 08/2018/NĈ-CP cӫa 

Chính phӫ sӱa ÿәi mӝt sӕ Nghӏ ÿӏnh liên quan ÿӃn ÿiӅu kiӋn ÿҫu tѭ kinh doanh thuӝc phҥm vi quҧn lý 
nhà nѭӟc cӫa Bӝ Công Thѭѫng, có hiӋu lӵc kӇ tӯ ngày 15 tháng 01 năm 2018. 
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ĈiӅu 42. Trách nhiӋm cӫa Bӝ Công an25 

1. Tә chӭc kiӇm tra, cҩp Giҩy chӭng nhұn ÿӫ ÿiӅu kiӋn vӅ an ninh trұt tӵ, Giҩy 
chӭng nhұn ÿӫ ÿiӅu kiӋn vӅ phòng cháy, chӳa cháy cho các tә chӭc hoҥt ÿӝng vұt 
liӋu nә công nghiӋp, tiӅn chҩt thuӕc nә trѭӟc khi cѫ quan có thҭm quyӅn cҩp Giҩy 
phép, Giҩy chӭng nhұn ÿӫ ÿiӅu kiӋn hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp, tiӅn chҩt 
thuӕc nә. Tә chӭc kiӇm tra, cҩp Giҩy phép vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp cho 
các ÿӕi tѭӧng không thuӝc phҥm vi quҧn lý cӫa Bӝ Quӕc phòng. Tә chӭc cҩp Giҩy 
phép vұn chuyӇn tiӅn chҩt thuӕc nә theo quy ÿӏnh pháp luұt vӅ vұn chuyӇn hàng 
nguy hiӇm.  

2. Phӕi hӧp vӟi Bӝ Công Thѭѫng kiӇm tra viӋc thӵc hiӋn các quy ÿӏnh vӅ an 
ninh trұt tӵ, phòng cháy, chӳa cháy cӫa các tә chӭc, cá nhân tham gia hoҥt ÿӝng 
vұt liӋu nә công nghiӋp. 

3. Chӫ trì, phӕi hӧp vӟi Bӝ Quӕc phòng quy ÿӏnh, hѭӟng dүn vӅ tҥm ngӯng 
cҩp Giҩy phép vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp trong các trѭӡng hӧp cҫn bҧo 
ÿҧm an ninh chính trӏ và trұt tӵ an toàn xã hӝi khi có hoҥt ÿӝng cҩp quӕc gia hoһc 
ӣ nhӳng khu vӵc nhҥy cҧm vӅ an ninh chính trӏ.  

ĈiӅu 43. Trách nhiӋm cӫa Bӝ Quӕc phòng26 

1. Phӕi hӧp vӟi Bӝ Công Thѭѫng xây dӵng chiӃn lѭӧc, quy hoҥch, kӃ hoҥch, 
ÿӅ án phát triӇn ngành vұt liӋu nә công nghiӋp trình Thӫ tѭӟng Chính phӫ phê duyӋt. 

2. Tә chӭc kiӇm tra, cҩp Giҩy phép sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp cho các 
doanh nghiӋp quӕc phòng, ÿѫn vӏ quân ÿӝi làm kinh tӃ. Tә chӭc kiӇm tra, cҩp Giҩy 
phép vұn chuyӇn vұt liӋu nә công nghiӋp cho các ÿӕi tѭӧng thuӝc phҥm vi quҧn lý 
cӫa Bӝ Quӕc phòng. Phӕi hӧp vӟi Bӝ Công Thѭѫng kiӇm tra viӋc thӵc hiӋn các 
quy ÿӏnh pháp luұt trong hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp.  

3. Phӕi hӧp vӟi Bӝ Công an quy ÿӏnh vӅ tҥm ngӯng cҩp Giҩy phép vұn chuyӇn 
vұt liӋu nә công nghiӋp trong các trѭӡng hӧp cҫn bҧo ÿҧm an ninh chính trӏ và trұt 
tӵ an toàn xã hӝi khi có hoҥt ÿӝng cҩp quӕc gia hoһc ӣ nhӳng khu vӵc nhҥy cҧm 
vӅ an ninh chính trӏ.  

                                           
25 Khoҧn 2, 3 ĈiӅu này ÿѭӧc sӱa ÿәi, bә sung tҥi khoҧn 15 ĈiӅu 1 cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 54/2012/NĈ-CP 

sӱa ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 cӫa Chính phӫ 
vӅ vұt liӋu nә công nghiӋp, có hiӋu lӵc kӇ tӯ ngày 10 tháng 8 năm 2012. 

26 Khoҧn 2, 3 ĈiӅu này ÿѭӧc sӱa ÿәi, bә sung tҥi khoҧn 16 ĈiӅu 1 cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 54/2012/NĈ-CP 
sӱa ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 cӫa Chính phӫ 
vӅ vұt liӋu nә công nghiӋp, có hiӋu lӵc kӇ tӯ ngày 10 tháng 8 năm 2012.  
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ĈiӅu 44. Trách nhiӋm quҧn lý cӫa Bӝ, cѫ quan ngang Bӝ liên quan trӵc 
tiӃp ÿӃn hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp  

Bӝ, cѫ quan ngang Bӝ, cѫ quan thuӝc Chính phӫ trong phҥm vi nhiӋm vө 
quyӅn hҥn cӫa mình thӵc hiӋn có trách nhiӋm phӕi hӧp vӟi Bӝ Công Thѭѫng thӵc 
hiӋn quҧn lý nhà nѭӟc vӅ hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp.  

ĈiӅu 45. Trách nhiӋm quҧn lý nhà nѭӟc vӅ hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công 
nghiӋp cӫa Ӫy ban nhân dân các cҩp  

1. Ӫy ban nhân dân các cҩp trong phҥm vi nhiӋm vө, quyӅn hҥn cӫa mình 
thӵc hiӋn quҧn lý, thanh tra, kiӇm tra, giҧi quyӃt khiӃu nҥi, tӕ cáo, xӱ phҥt vi 
phҥm hành chính vӅ hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp tҥi ÿӏa phѭѫng theo phân 
cҩp cӫa Chính phӫ, quy ÿӏnh cӫa Nghӏ ÿӏnh này và các quy ÿӏnh khác cӫa pháp 
luұt có liên quan.  

Ban hành Quy chӃ quҧn lý vұt liӋu nә công nghiӋp, tiӅn chҩt thuӕc nә trên ÿӏa 
bàn phù hӧp vӟi quy ÿӏnh pháp luұt và tình hình cӫa ÿӏa phѭѫng. Tә chӭc triӇn 
khai tҥi ÿӏa phѭѫng viӋc ӭng phó sӵ cӕ vұt liӋu nә công nghiӋp trên ÿѭӡng vұn 
chuyӇn và tҥi khu vӵc bҧo quҧn, bӕc dӥ vұt liӋu nә công nghiӋp. 

2. Sӣ Công Thѭѫng là cѫ quan chuyên môn ÿҫu mӕi giúp Ӫy ban thӵc hiӋn 
quҧn lý hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp tҥi ÿӏa phѭѫng. 

ĈiӅu 46. Thanh tra vӅ hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp 

1. Bӝ Công Thѭѫng, các Bӝ, cѫ quan ngang Bӝ liên quan và Ӫy ban nhân dân 
các cҩp thӵc hiӋn nhiӋm vө thanh tra vӅ hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp thuӝc 
phҥm vi quҧn lý ÿѭӧc phân công, phân cҩp.  

2. Tә chӭc, nhiӋm vө, quyӅn hҥn cӫa thanh tra vӅ vұt liӋu nә công nghiӋp thӵc 
hiӋn theo quy ÿӏnh cӫa pháp luұt vӅ thanh tra.  

ĈiӅu 47. Xӱ lý vi phҥm 

1. Tә chӭc, cá nhân có hành vi vi phҥm các quy ÿӏnh cӫa Nghӏ ÿӏnh này và các 
quy ÿӏnh khác cӫa pháp luұt liên quan vӅ hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp, tùy 
theo mӭc ÿӝ vi phҥm sӁ bӏ xӱ lý kӹ luұt, xӱ phҥt hành chính theo quy ÿӏnh tҥi Nghӏ 
ÿӏnh sӕ 64/2005/NĈ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 cӫa Chính phӫ quy ÿӏnh vӅ xӱ 
phҥt vi phҥm hành chính trong lƭnh vӵc quҧn lý vұt liӋu nә công nghiӋp hoһc bӏ 
truy cӭu trách nhiӋm hình sӵ, trѭӡng hӧp gây thiӋt hҥi phҧi bӗi thѭӡng theo quy 
ÿӏnh cӫa pháp luұt.  
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2. Cá nhân lӧi dөng chӭc vө, quyӅn hҥn cӱa quyӅn, gây khó khăn, phiӅn hà 
cho tә chӭc, cá nhân hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp; bao che cho ngѭӡi vi 
phҥm pháp luұt vӅ hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp hoһc thiӃu trách nhiӋm ÿӇ 
xҧy ra hұu quҧ nghiêm trӑng thì tùy theo tính chҩt, mӭc ÿӝ vi phҥm mà bӏ xӱ lý kӹ 
luұt hoһc bӏ truy cӭu trách nhiӋm hình sӵ; nӃu gây thiӋt hҥi thì phҧi bӗi thѭӡng 
theo quy ÿӏnh cӫa pháp luұt. 

 
Chѭѫng V 

ĈIӄU KHOҦN THI HÀNH27 
 
ĈiӅu 48. HiӋu lӵc thi hành 

Nghӏ ÿӏnh này có hiӋu lӵc thi hành kӇ tӯ ngày 22 tháng 6 năm 2009.  

Nghӏ ÿӏnh này thay thӃ Nghӏ ÿӏnh sӕ 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 cӫa 
Chính phӫ vӅ quҧn lý, sҧn xuҩt, cung ӭng và sӱ dөng vұt liӋu nә công nghiӋp; thay 
thӃ ĈiӅu 9 Nghӏ ÿӏnh sӕ 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 cӫa Chính phӫ vӅ quҧn 
lý vǊ khí, vұt liӋu nә và công cө hӛ trӧ; thay thӃ Chѭѫng IV Quy chӃ quҧn lý vǊ 
khí, vұt liӋu nә và công cө hӛ trӧ ban hành kèm theo Nghӏ ÿӏnh sӕ 47/CP ngày 12 
tháng 8 năm 1996. Bãi bӓ Khoҧn 3 cӫa Danh mөc hàng hóa, dӏch vө hҥn chӃ kinh 
doanh (Phө lөc II) ban hành kèm theo Nghӏ ÿӏnh sӕ 59/2006/NĈ-CP ngày 12 tháng 6 

                                           
27 Khoҧn 1 ĈiӅu 2 cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 54/2012/NĈ-CP sӱa ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 

39/2009/NĈ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 cӫa Chính phӫ vӅ vұt liӋu nә công nghiӋp, có hiӋu lӵc kӇ tӯ 
ngày 10 tháng 8 năm 2012 quy ÿӏnh nhѭ sau: 

“ 1. Ngh͓ ÿ͓nh này có hi͏u lc thi hành k͋ tͳ ngày 10 tháng 8 năm 2012.”  
Khoҧn 1 ĈiӅu 23 Nghӏ ÿӏnh sӕ 76/2014/NĈ-CP quy ÿӏnh chi tiӃt mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Pháp lӋnh sӱa ÿәi, 

bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Pháp lӋnh quҧn lý, sӱ dөng vǊ khí, vұt liӋu nә và công cө hӛ trӧ, có hiӋu lӵc tӯ 
ngày 15 tháng 9 năm 2016 quy ÿӏnh nhѭ sau: 

“1. Ngh͓ ÿ͓nh này có hi͏u lc thi hành k͋ tͳ ngày 15 tháng 9 năm 2014 
2. Ngh͓ ÿ͓nh này thay th͇ các quy ÿ͓nh t̩i Kho̫n 3 Ĉi͉u 3 v͉ gi̫i thích tͳ ngͷ “ti͉n ch̭t thu͙c n͝” 

và các quy ÿ͓nh v͉ kinh doanh, xṷt kẖu, nh̵p kẖu ti͉n ch̭t thu͙c n͝ t̩i Ĉi͉u 16 Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 
39/2009/NĈ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 cͯa Chính phͯ v͉ v̵t li͏u n͝ công nghi͏p” 

Khoҧn 1 ĈiӅu 47 Nghӏ ÿӏnh sӕ 77/2016/NĈ-CP sӱa ÿәi, bә sung mӝt sӕ quy ÿӏnh vӅ ÿiӅu kiӋn ÿҫu 
tѭ kinh doanh trong lƭnh vӵc mua bán hàng hóa quӕc tӃ, hóa chҩt vұt liӋu nә công nghiӋp, phân bón, kinh 
doanh khí, kinh doanh thӵc phҭm thuӝc phҥm vi quҧn lý nhà nѭӟc cӫa Bӝ Công Thѭѫng, có hiӋu lӵc tӯ 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy ÿӏnh nhѭ sau: 

“Ngh͓ ÿ͓nh này có hi͏u lc thi hành tͳ ngày 01 tháng 7 năm 2016”. 
Nghӏ ÿӏnh sӕ 08/2018/NĈ-CP sӱa ÿәi mӝt sӕ Nghӏ ÿӏnh liên quan ÿӃn ÿiӅu kiӋn ÿҫu tѭ kinh doanh 

thuӝc phҥm vi quҧn lý nhà nѭӟc cӫa Bӝ Công Thѭѫng, có hiӋu lӵc tӯ ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy 
ÿӏnh nhѭ sau: 

“Ngh͓ ÿ͓nh này có hi͏u lc thi hành tͳ ngày ký ban hành”. 
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năm 2006 cӫa Chính phӫ quy ÿӏnh chi tiӃt thi hành Luұt Thѭѫng mҥi vӅ hàng hóa, 
dӏch vө cҩm kinh doanh, hҥn chӃ kinh doanh và kinh doanh có ÿiӅu kiӋn; bãi bӓ 
các quy ÿӏnh trái vӟi Nghӏ ÿӏnh này. 

ĈiӅu 49. ĈiӅu khoҧn chuyӇn tiӃp28 

1. Giҩy chӭng nhұn, Giҩp phép cҩp cho tә chӭc, cá nhân hoҥt ÿӝng vұt liӋu 
nә công nghiӋp theo quy ÿӏnh cӫa pháp luұt trѭӟc ngày Nghӏ ÿӏnh này có hiӋu lӵc 
thi hành ÿѭӧc tiӃp tөc thӵc hiӋn theo thӡi hҥn quy ÿӏnh tҥi Giҩy chӭng nhұn, 
Giҩy phép. 

2. Tә chӭc, cá nhân ÿang hoҥt ÿӝng vұt liӋu nә công nghiӋp phҧi xây dӵng kӃ 
hoҥch phòng ngӯa ӭng phó sӵ cӕ theo quy ÿӏnh cӫa Nghӏ ÿӏnh này trong thӡi hҥn 
06 tháng, kӇ tӯ ngày Nghӏ ÿӏnh này có hiӋu lӵc. 

3. Giҩy phép kinh doanh tiӅn chҩt thuӕc nә cҩp cho tә chӭc theo quy ÿӏnh cӫa 
pháp luұt trѭӟc ngày 10 tháng 8 năm 2012 ÿѭӧc tiӃp tөc thӵc hiӋn theo thӡi hҥn 
quy ÿӏnh tҥi Giҩy phép. 

ĈiӅu 50. Tә chӭc thӵc hiӋn 

1. Bӝ Công Thѭѫng có trách nhiӋm phӕi hӧp vӟi các Bӝ, ngành liên quan 
hѭӟng dүn thi hành Nghӏ ÿӏnh này. 

2. Các Bӝ trѭӣng, Thӫ trѭӣng cѫ quan ngang Bӝ, Thӫ trѭӣng cѫ quan thuӝc 
Chính phӫ, Chӫ tӏch Ӫy ban nhân dân tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc Trung ѭѫng chӏu 
trách nhiӋm thi hành Nghӏ ÿӏnh này./. 

 
BӜ CÔNG THѬѪNG 

 
Sӕ: 14/VBHN-BCT 

 
 

XÁC THӴC VĂN BҦN HӦP NHҨT 
 
 

Hà N͡i, ngày 22 tháng 02 năm 2018 
BӜ TRѬӢNG 

 
Trҫn Tuҩn Anh 

 

                                           
28 Khoҧn 2 ĈiӅu này ÿѭӧc bә sung theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 2 ĈiӅu 2 cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 54/2012/NĈ-CP 

sӱa ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 39/2009/NĈ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 cӫa Chính phӫ 
vӅ vұt liӋu nә công nghiӋp, có hiӋu lӵc kӇ tӯ ngày 10 tháng 8 năm 2012. 




