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QUỐC HỘI_______

Luật số: 55/2010/QH12

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

LUẬT 
An toàn thực phẩm 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật An toàn thực phẩm.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm 

an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo, ghi nhãn thực 
phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm; 
phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; thông tin, giáo 
dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. An toàn thực phẩm là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, 

tính mạng con người. 
2. Bệnh truyền qua thực phẩm là bệnh do ăn, uống thực phẩm bị nhiễm tác nhân 

gây bệnh.
3. Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm là chất được chủ định sử dụng trong quá trình 

chế biến nguyên liệu thực phẩm hay các thành phần của thực phẩm nhằm thực hiện 
mục đích công nghệ, có thể được tách ra hoặc còn lại trong thực phẩm. 

4. Chế biến thực phẩm là quá trình xử lý thực phẩm đã qua sơ chế hoặc thực 
phẩm tươi sống theo phương pháp công nghiệp hoặc thủ công để tạo thành nguyên 
liệu thực phẩm hoặc sản phẩm thực phẩm. 
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5. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là cơ sở chế biến thức ăn bao gồm cửa 
hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, nhà hàng ăn uống, cơ sở 
chế biến suất ăn sẵn, căng-tin và bếp ăn tập thể. 

6. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm là những quy chuẩn kỹ thuật và những 
quy định khác đối với thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và hoạt 
động sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 
ban hành nhằm mục đích bảo đảm thực phẩm an toàn đối với sức khỏe, tính mạng 
con người. 

7. Kiểm nghiệm thực phẩm là việc thực hiện một hoặc các hoạt động thử nghiệm, 
đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn tương ứng đối với thực 
phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực 
phẩm, bao gói, dụng cụ, vật liệu chứa đựng thực phẩm.

8. Kinh doanh thực phẩm là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động 
giới thiệu, dịch vụ bảo quản, dịch vụ vận chuyển hoặc buôn bán thực phẩm.

9. Lô sản phẩm thực phẩm là một số lượng xác định của một loại sản phẩm cùng 
tên, chất lượng, nguyên liệu, thời hạn sử dụng và cùng được sản xuất tại một cơ sở.

10. Ngộ độc thực phẩm là tình trạng bệnh lý do hấp thụ thực phẩm bị ô nhiễm 
hoặc có chứa chất độc. 

11. Nguy cơ ô nhiễm thực phẩm là khả năng các tác nhân gây ô nhiễm xâm nhập 
vào thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

12. Ô nhiễm thực phẩm là sự xuất hiện tác nhân làm ô nhiễm thực phẩm gây hại 
đến sức khỏe, tính mạng con người.

13. Phụ gia thực phẩm là chất được chủ định đưa vào thực phẩm trong quá trình 
sản xuất, có hoặc không có giá trị dinh dưỡng, nhằm giữ hoặc cải thiện đặc tính của 
thực phẩm. 

14. Sản xuất thực phẩm là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động 
trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản 
để tạo ra thực phẩm. 

15. Sản xuất ban đầu là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động 
trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác. 

16. Sơ chế thực phẩm là việc xử lý sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh 
bắt, khai thác nhằm tạo ra thực phẩm tươi sống có thể ăn ngay hoặc tạo ra nguyên 
liệu thực phẩm hoặc bán thành phẩm cho khâu chế biến thực phẩm.
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17. Sự cố về an toàn thực phẩm là tình huống xảy ra do ngộ độc thực phẩm, bệnh 
truyền qua thực phẩm hoặc các tình huống khác phát sinh từ thực phẩm gây hại trực 
tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người. 

18. Tác nhân gây ô nhiễm là yếu tố không mong muốn, không được chủ động 
cho thêm vào thực phẩm, có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến an toàn thực phẩm.

19. Thời hạn sử dụng thực phẩm là thời hạn mà thực phẩm vẫn giữ được giá trị 
dinh dưỡng và bảo đảm an toàn trong điều kiện bảo quản được ghi trên nhãn theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất.

20. Thực phẩm là sản phẩm mà con người ăn, uống ở dạng tươi sống hoặc đã 
qua sơ chế, chế biến, bảo quản. Thực phẩm không bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá và 
các chất sử dụng như dược phẩm.

21. Thực phẩm tươi sống là thực phẩm chưa qua chế biến bao gồm thịt, trứng, 
cá, thủy hải sản, rau, củ, quả tươi và các thực phẩm khác chưa qua chế biến.

22. Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng là thực phẩm được bổ sung 
vitamin, chất khoáng, chất vi lượng nhằm phòng ngừa, khắc phục sự thiếu hụt các 
chất đó đối với sức khỏe cộng đồng hay nhóm đối tượng cụ thể trong cộng đồng. 

23. Thực phẩm chức năng là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của cơ thể 
con người, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ 
mắc bệnh, bao gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh 
dưỡng y học.

24. Thực phẩm biến đổi gen là thực phẩm có một hoặc nhiều thành phần 
nguyên liệu có gen bị biến đổi bằng công nghệ gen. 

25. Thực phẩm đã qua chiếu xạ là thực phẩm đã được chiếu xạ bằng nguồn 
phóng xạ để xử lý, ngăn ngừa sự biến chất của thực phẩm.

26. Thức ăn đường phố là thực phẩm được chế biến dùng để ăn, uống ngay, 
trong thực tế được thực hiện thông qua hình thức bán rong, bày bán trên đường phố, 
nơi công cộng hoặc những nơi tương tự.

27. Thực phẩm bao gói sẵn là thực phẩm được bao gói và ghi nhãn hoàn chỉnh, 
sẵn sàng để bán trực tiếp cho mục đích chế biến tiếp hoặc sử dụng để ăn ngay.

28. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm là việc truy tìm quá trình hình thành và lưu 
thông thực phẩm. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm
1. Bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm. 
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2. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm là hoạt động có điều kiện; tổ chức, cá nhân 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực phẩm 
do mình sản xuất, kinh doanh.

3. Quản lý an toàn thực phẩm phải trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, quy 
định do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do tổ chức, 
cá nhân sản xuất công bố áp dụng. 

4. Quản lý an toàn thực phẩm phải được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm trên cơ sở phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm.

5. Quản lý an toàn thực phẩm phải bảo đảm phân công, phân cấp rõ ràng và phối 
hợp liên ngành.

6. Quản lý an toàn thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể về bảo đảm an toàn thực phẩm, quy 
hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn theo chuỗi cung cấp thực phẩm được xác 
định là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên. 

 2. Sử dụng nguồn lực nhà nước và các nguồn lực khác đầu tư nghiên cứu khoa 
học và ứng dụng công nghệ phục vụ việc phân tích nguy cơ đối với an toàn thực 
phẩm; xây dựng mới, nâng cấp một số phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn khu vực, 
quốc tế; nâng cao năng lực các phòng thí nghiệm phân tích hiện có; hỗ trợ đầu tư xây 
dựng các vùng sản xuất nguyên liệu thực phẩm an toàn, chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô công nghiệp.

 3. Khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đổi mới công nghệ, 
mở rộng quy mô sản xuất; sản xuất thực phẩm chất lượng cao, bảo đảm an toàn; bổ 
sung vi chất dinh dưỡng thiết yếu trong thực phẩm; xây dựng thương hiệu và phát 
triển hệ thống cung cấp thực phẩm an toàn.

4. Thiết lập khuôn khổ pháp lý và tổ chức thực hiện lộ trình bắt buộc áp dụng 
hệ thống Thực hành sản xuất tốt (GMP), Thực hành nông nghiệp tốt (GAP), Thực 
hành vệ sinh tốt (GHP), phân tích nguy cơ và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) và 
các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến khác trong quá trình sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm.

5. Mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh ký kết điều ước, thỏa thuận quốc tế về 
công nhận, thừa nhận lẫn nhau trong lĩnh vực thực phẩm.

6. Khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.



8 CÔNG BÁO/Số 564 + 565 ngày 25-9-2010

7. Khuyến khích, tạo điều kiện cho hội, hiệp hội, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ 
chức, cá nhân nước ngoài đầu tư, tham gia vào các hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.

8. Tăng đầu tư, đa dạng các hình thức, phương thức tuyên truyền, giáo dục nâng 
cao nhận thức người dân về tiêu dùng thực phẩm an toàn, ý thức trách nhiệm và đạo 
đức kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với cộng 
đồng. 

Điều 5. Những hành vi bị cấm 
1. Sử dụng nguyên liệu không thuộc loại dùng cho thực phẩm để chế biến thực 

phẩm.
2. Sử dụng nguyên liệu thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ hoặc không bảo đảm an toàn để sản xuất, chế biến thực phẩm.
3. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm đã quá thời hạn sử 

dụng, ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc trong danh mục được phép sử dụng 
nhưng vượt quá giới hạn cho phép; sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, hóa chất 
bị cấm sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

4. Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân, 
bị tiêu hủy để sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

5. Sản xuất, kinh doanh:
a) Thực phẩm vi phạm quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; 
b) Thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;
c) Thực phẩm bị biến chất; 
d) Thực phẩm có chứa chất độc hại hoặc nhiễm chất độc, tác nhân gây ô nhiễm 

vượt quá giới hạn cho phép;
đ) Thực phẩm có bao gói, đồ chứa đựng không bảo đảm an toàn hoặc bị vỡ, rách, 

biến dạng trong quá trình vận chuyển gây ô nhiễm thực phẩm; 
e) Thịt hoặc sản phẩm được chế biến từ thịt chưa qua kiểm tra thú y hoặc đã qua 

kiểm tra nhưng không đạt yêu cầu;
g) Thực phẩm không được phép sản xuất, kinh doanh để phòng, chống dịch 

bệnh;
h) Thực phẩm chưa được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền trong trường hợp thực phẩm đó thuộc diện phải được đăng ký bản công 
bố hợp quy;
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i) Thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc quá thời hạn sử dụng. 

6. Sử dụng phương tiện gây ô nhiễm thực phẩm, phương tiện đã vận chuyển chất 
độc hại chưa được tẩy rửa sạch để vận chuyển nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm.

7. Cung cấp sai hoặc giả mạo kết quả kiểm nghiệm thực phẩm.

8. Che dấu, làm sai lệch, xóa bỏ hiện trường, bằng chứng về sự cố an toàn thực 
phẩm hoặc các hành vi cố ý khác cản trở việc phát hiện, khắc phục sự cố về an toàn 
thực phẩm.

9. Người mắc bệnh truyền nhiễm tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

10. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

11. Quảng cáo thực phẩm sai sự thật, gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng.

12. Đăng tải, công bố thông tin sai lệch về an toàn thực phẩm gây bức xúc cho 
xã hội hoặc thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh.

13. Sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang, sân chung, lối đi chung, 
diện tích phụ chung để chế biến, sản xuất, kinh doanh thức ăn đường phố.

Điều 6. Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an 
toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành 
chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và 
khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

2. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định của Luật này hoặc các 
quy định khác của pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi 
phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì 
phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Mức phạt tiền đối với vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; trường hợp áp 
dụng mức phạt cao nhất theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
mà vẫn còn thấp hơn 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm thì mức phạt được áp dụng 
không quá 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm; tiền thu được do vi phạm mà có bị tịch 
thu theo quy định của pháp luật. 

4. Chính phủ quy định cụ thể về hành vi, hình thức và mức xử phạt các hành vi 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại Điều này.
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Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

TRONG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có các quyền sau đây:

a) Quyết định và công bố các tiêu chuẩn sản phẩm do mình sản xuất, cung cấp; 
quyết định áp dụng các biện pháp kiểm soát nội bộ để bảo đảm an toàn thực phẩm;

b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm hợp tác trong việc thu hồi và 
xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn;

c) Lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp, cơ sở kiểm nghiệm đã được chỉ định 
để chứng nhận hợp quy;

d) Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các dấu hiệu khác cho sản phẩm theo 
quy định của pháp luật; 

đ) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật; 

e) Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, bảo đảm an toàn 
thực phẩm trong quá trình sản xuất và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do 
mình sản xuất;

b) Tuân thủ quy định của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng mà thiếu 
hụt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng;

c) Thông tin đầy đủ, chính xác về sản phẩm trên nhãn, bao bì, trong tài liệu kèm 
theo thực phẩm theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa;

d) Thiết lập quy trình tự kiểm tra trong quá trình sản xuất thực phẩm;

đ) Thông tin trung thực về an toàn thực phẩm; cảnh báo kịp thời, đầy đủ, chính 
xác về nguy cơ gây mất an toàn của thực phẩm, cách phòng ngừa cho người bán 
hàng và người tiêu dùng; thông báo yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử 
dụng thực phẩm;

e) Kịp thời ngừng sản xuất, thông báo cho các bên liên quan và có biện pháp 
khắc phục hậu quả khi phát hiện thực phẩm không an toàn hoặc không phù hợp tiêu 
chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;
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g) Lưu giữ hồ sơ, mẫu thực phẩm, các thông tin cần thiết theo quy định về truy 
xuất nguồn gốc thực phẩm; thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm 
không bảo đảm an toàn theo quy định tại Điều 54 của Luật này;

h) Thu hồi, xử lý thực phẩm quá thời hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn. 
Trong trường hợp xử lý bằng hình thức tiêu hủy thì việc tiêu hủy thực phẩm phải 
tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy định khác của pháp luật 
có liên quan và phải chịu toàn bộ chi phí cho việc tiêu hủy đó; 

i) Tuân thủ quy định pháp luật, quyết định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền; 

k) Chi trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm theo quy định tại Điều 48 của Luật này;

l) Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi thực phẩm không an toàn 
do mình sản xuất gây ra.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm có các quyền sau đây:

a) Quyết định các biện pháp kiểm soát nội bộ để duy trì chất lượng vệ sinh an 
toàn thực phẩm;

b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thực phẩm hợp tác trong việc 
thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn;

c) Lựa chọn cơ sở kiểm nghiệm để kiểm tra an toàn thực phẩm; lựa chọn cơ 
sở kiểm nghiệm đã được chỉ định để chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm nhập 
khẩu;

d) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật; 

đ) Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm trong quá trình 
kinh doanh và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh;

b) Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm, nhãn thực phẩm và các tài liệu liên 
quan đến an toàn thực phẩm; lưu giữ hồ sơ về thực phẩm; thực hiện quy định về truy 
xuất nguồn gốc thực phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định tại Điều 54 của 
Luật này;

c) Thông tin trung thực về an toàn thực phẩm; thông báo cho người tiêu dùng điều 
kiện bảo đảm an toàn khi vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng thực phẩm;
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d) Kịp thời cung cấp thông tin về nguy cơ gây mất an toàn của thực phẩm và 
cách phòng ngừa cho người tiêu dùng khi nhận được thông tin cảnh báo của tổ chức, 
cá nhân sản xuất, nhập khẩu;

đ) Kịp thời ngừng kinh doanh, thông tin cho tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập 
khẩu và người tiêu dùng khi phát hiện thực phẩm không bảo đảm an toàn;

e) Báo cáo ngay với cơ quan có thẩm quyền và khắc phục ngay hậu quả khi 
phát hiện ngộ độc thực phẩm hoặc bệnh truyền qua thực phẩm do mình kinh doanh 
gây ra;

g) Hợp tác với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền trong việc điều tra ngộ độc thực phẩm để khắc phục hậu quả, thu hồi hoặc xử 
lý thực phẩm không bảo đảm an toàn;

h) Tuân thủ quy định của pháp luật, quyết định về thanh tra, kiểm tra của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền;

k) Chi trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm theo quy định tại Điều 48 của 
Luật này;

l) Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi thực phẩm mất an toàn 
do mình kinh doanh gây ra.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm
1. Người tiêu dùng thực phẩm có các quyền sau đây:
a) Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử 

dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, lựa chọn, sử dụng thực phẩm phù hợp; được 
cung cấp thông tin về nguy cơ gây mất an toàn, cách phòng ngừa khi nhận được 
thông tin cảnh báo đối với thực phẩm;

b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ quyền lợi 
của mình theo quy định của pháp luật; 

c) Yêu cầu tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của mình theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

d) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật;
đ) Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do sử dụng thực phẩm 

không an toàn gây ra.
2. Người tiêu dùng thực phẩm có các nghĩa vụ sau đây:
a) Tuân thủ đầy đủ các quy định, hướng dẫn về an toàn thực phẩm của tổ chức, 

cá nhân sản xuất, kinh doanh trong vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng thực 
phẩm;
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b) Kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, 
khai báo ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm với Ủy ban nhân dân nơi 
gần nhất, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, 
cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

c) Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình sử dụng 
thực phẩm.

Chương III
ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐỐI VỚI THỰC PHẨM

Điều 10. Điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm
1. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh 

vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, 
tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe, 
tính mạng con người.

2. Tùy từng loại thực phẩm, ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này, thực phẩm 
còn phải đáp ứng một hoặc một số quy định sau đây:

a) Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm;

b) Quy định về bao gói và ghi nhãn thực phẩm;
c) Quy định về bảo quản thực phẩm.
Điều 11. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm tươi sống 
1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của Luật này.
2. Bảo đảm truy xuất được nguồn gốc theo quy định tại Điều 54 của Luật này.
3. Có chứng nhận vệ sinh thú y của cơ quan thú y có thẩm quyền đối với thực 

phẩm tươi sống có nguồn gốc từ động vật theo quy định của pháp luật về thú y. 
Điều 12. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm đã qua chế biến
1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của Luật này.
2. Nguyên liệu ban đầu tạo nên thực phẩm phải bảo đảm an toàn và giữ nguyên 

các thuộc tính vốn có của nó; các nguyên liệu tạo thành thực phẩm không được tương 
tác với nhau để tạo ra các sản phẩm gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.

3. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn phải đăng ký bản công bố hợp quy với 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.
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Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký bản công bố hợp quy và thời hạn của 
bản đăng ký công bố hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn.

Điều 13. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm tăng cường vi chất 
dinh dưỡng 

1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của Luật này.

2. Nguyên liệu ban đầu tạo nên thực phẩm phải bảo đảm an toàn và giữ nguyên 
các thuộc tính vốn có của nó; các nguyên liệu tạo thành thực phẩm không được tương 
tác với nhau để tạo ra các sản phẩm gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.

3. Chỉ được tăng cường vi chất dinh dưỡng là vitamin, chất khoáng, chất vi lượng 
vào thực phẩm với hàm lượng bảo đảm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con 
người và thuộc Danh mục theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 14. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm chức năng
1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của Luật này.

2. Có thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của thành phần tạo 
nên chức năng đã công bố.

3. Thực phẩm chức năng lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường phải có 
báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm.

4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể về quản lý thực phẩm chức năng.

Điều 15. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm biến đổi gen
1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của Luật này.

2. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn đối với sức khỏe con người và môi 
trường theo quy định của Chính phủ.

Điều 16. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm đã qua chiếu xạ
1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của Luật này.

2. Thuộc Danh mục nhóm thực phẩm được phép chiếu xạ.

3. Tuân thủ quy định về liều lượng chiếu xạ.

4. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
trưởng Bộ Công thương ban hành Danh mục nhóm thực phẩm được phép chiếu xạ 
và liều lượng được phép chiếu xạ đối với thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công 
quản lý. 

Điều 17. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với phụ gia thực phẩm và chất hỗ 
trợ chế biến thực phẩm
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1. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về phụ gia thực 
phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm. 

2. Có hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn hoặc tài liệu đính kèm trong mỗi đơn vị 
sản phẩm bằng tiếng Việt và ngôn ngữ khác theo xuất xứ sản phẩm.

3. Thuộc Danh mục phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm được 
phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

4. Đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi 
lưu thông trên thị trường.

Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký bản công bố hợp quy và thời hạn của 
bản đăng ký công bố hợp quy đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực 
phẩm.

Điều 18. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa 
đựng thực phẩm 

1. Sản xuất từ nguyên vật liệu an toàn, bảo đảm không thôi nhiễm các chất 
độc hại, mùi vị lạ vào thực phẩm, bảo đảm chất lượng thực phẩm trong thời hạn sử 
dụng. 

2. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định đối với dụng cụ, vật 
liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

3. Đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi 
lưu thông trên thị trường.

Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký bản công bố hợp quy và thời hạn của bản 
đăng ký công bố hợp quy đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

Chương IV
ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM 

TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM

Mục 1
ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM

Điều 19. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm
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1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây 
độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác;

b) Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

c) Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo 
quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, 
phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và 
động vật gây hại;

d) Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của 
pháp luật về bảo vệ môi trường;

đ) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn 
gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm;

e) Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm. 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
trưởng Bộ Công thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định cụ thể về 
điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Điều 20. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm
1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện về bảo 

quản thực phẩm sau đây:

a) Nơi bảo quản và phương tiện bảo quản phải có diện tích đủ rộng để bảo quản 
từng loại thực phẩm riêng biệt, có thể thực hiện kỹ thuật xếp dỡ an toàn và chính xác, 
bảo đảm vệ sinh trong quá trình bảo quản;

b) Ngăn ngừa được ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, côn trùng, động vật, bụi bẩn, 
mùi lạ và các tác động xấu của môi trường; bảo đảm đủ ánh sáng; có thiết bị chuyên 
dụng điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện khí hậu khác, thiết bị thông gió và 
các điều kiện bảo quản đặc biệt khác theo yêu cầu của từng loại thực phẩm;

c) Tuân thủ các quy định về bảo quản của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm. 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
trưởng Bộ Công thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định cụ thể 
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về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm thuộc lĩnh vực 
được phân công quản lý.

Điều 21. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm 

1. Tổ chức, cá nhân vận chuyển thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Phương tiện vận chuyển thực phẩm được chế tạo bằng vật liệu không làm ô 
nhiễm thực phẩm hoặc bao gói thực phẩm, dễ làm sạch;

b) Bảo đảm điều kiện bảo quản thực phẩm trong suốt quá trình vận chuyển theo 
hướng dẫn của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh;

c) Không vận chuyển thực phẩm cùng hàng hóa độc hại hoặc có thể gây nhiễm 
chéo ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm.

2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định về phương tiện vận chuyển 
thực phẩm; đường vận chuyển thực phẩm đối với một số loại thực phẩm tươi sống 
tại các đô thị.

Điều 22. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm nhỏ lẻ

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ phải tuân thủ các điều kiện bảo 
đảm an toàn thực phẩm sau đây: 

a) Có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm; 

b) Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

c) Có trang thiết bị phù hợp để sản xuất, kinh doanh thực phẩm không gây độc 
hại, gây ô nhiễm cho thực phẩm;

d) Sử dụng nguyên liệu, hóa chất, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực 
phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong sơ chế, chế biến, bảo 
quản thực phẩm;

đ) Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp 
tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

e) Thu gom, xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường;

h) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ thông tin liên 
quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm.
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2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
trưởng Bộ Công thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định cụ thể về 
điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ 
thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung 
là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương, quy định cụ 
thể điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ 
lẻ đối với thực phẩm đặc thù trên địa bàn tỉnh.

Mục 2
ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT,

KINH DOANH THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG

Điều 23. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực 
phẩm tươi sống

1. Cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Bảo đảm các điều kiện về đất canh tác, nguồn nước, địa điểm sản xuất để sản 
xuất thực phẩm an toàn;

b) Tuân thủ các quy định của pháp luật về sử dụng giống cây trồng, giống vật 
nuôi; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất kích thích 
tăng trưởng, chất tăng trọng, chất phát dục, chất bảo quản thực phẩm và các chất 
khác có liên quan đến an toàn thực phẩm;

c) Tuân thủ quy định về kiểm dịch, vệ sinh thú y trong giết mổ động vật; về kiểm 
dịch thực vật đối với sản phẩm trồng trọt;

d) Thực hiện việc xử lý chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường;

đ) Chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất khử độc khi sử dụng phải bảo đảm an toàn 
cho con người và môi trường;

e) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, 
xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất thực 
phẩm tươi sống. 

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể điều kiện 
bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống.
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Điều 24. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh 
thực phẩm tươi sống

1. Cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Tuân thủ các điều kiện về bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, 
chứa đựng thực phẩm, điều kiện về bảo đảm an toàn trong bảo quản, vận chuyển 
thực phẩm quy định tại các điều 18, 20 và 21 của Luật này;

b) Bảo đảm và duy trì vệ sinh nơi kinh doanh.

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể điều kiện 
bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống.

Mục 3
ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SƠ CHẾ, 

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH THỰC PHẨM 
ĐÃ QUA CHẾ BIẾN

Điều 25. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sơ chế, chế 
biến thực phẩm 

1. Bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 19 của Luật này.

2. Quy trình sơ chế, chế biến phải bảo đảm thực phẩm không bị ô nhiễm chéo, 
tiếp xúc với các yếu tố gây ô nhiễm hoặc độc hại.

Điều 26. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu, phụ gia 
thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng dùng để chế 
biến thực phẩm

1. Nguyên liệu dùng để chế biến thực phẩm phải còn thời hạn sử dụng, có nguồn 
gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn và giữ nguyên các thuộc tính vốn có của nó; 
các nguyên liệu tạo thành thực phẩm không được tương tác với nhau để tạo ra các 
sản phẩm gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.

2. Vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm được 
sử dụng phải tuân thủ quy định tại Điều 13 và Điều 17 của Luật này.

Điều 27. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh 
thực phẩm đã qua chế biến 

1. Cơ sở kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn phải bảo đảm các 
điều kiện sau đây:
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a) Tuân thủ quy định về ghi nhãn thực phẩm; 

b) Tuân thủ các điều kiện về bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, 
chứa đựng thực phẩm, điều kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực 
phẩm quy định tại Điều 18 và Điều 20 của Luật này;

c) Bảo đảm và duy trì vệ sinh nơi kinh doanh;

d) Bảo quản thực phẩm theo đúng hướng dẫn của tổ chức, cá nhân sản xuất.

2. Cơ sở kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến không bao gói sẵn phải bảo đảm 
các điều kiện sau đây:

a) Có biện pháp bảo đảm cho thực phẩm không bị hỏng, mốc, tiếp xúc với côn 
trùng, động vật, bụi bẩn và các yếu tố gây ô nhiễm khác;

b) Rửa sạch hoặc khử trùng các dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm trước 
khi sử dụng đối với thực phẩm ăn ngay;

c) Có thông tin về xuất xứ và ngày sản xuất của thực phẩm.

Mục 4

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Điều 28. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nơi chế biến, kinh 
doanh dịch vụ ăn uô ́ng

1. Bếp ăn được bố trí bảo đảm không nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế 
biến và thực phẩm đã qua chế biến.

2. Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến, kinh doanh.

3. Có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh. 

4. Cống rãnh ở khu vực cửa hàng, nhà bếp phải thông thoát, không ứ đọng.

5. Nhà ăn phải thoáng, mát, đủ ánh sáng, duy trì chế độ vệ sinh sạch sẽ, có biện 
pháp để ngăn ngừa côn trùng và động vật gây hại. 

6. Có thiết bị bảo quản thực phẩm, nhà vệ sinh, rửa tay và thu dọn chất thải, rác 
thải hàng ngày sạch sẽ.

7. Người đứng đầu đơn vị có bếp ăn tập thể có trách nhiệm bảo đảm an toàn 
thực phẩm.
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Điều 29. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến, kinh 
doanh dịch vụ ăn uống

1. Có dụng cụ, đồ chứa đựng riêng cho thực phẩm sống và thực phẩm chín.

2. Dụng cụ nấu nướng, chế biến phải bảo đảm an toàn vệ sinh.

3. Dụng cụ ăn uống phải được làm bằng vật liệu an toàn, rửa sạch, giữ khô.

4. Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm.

Điều 30. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong chế biến và bảo quản 
thực phẩm

1. Sử dụng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm phải rõ nguồn gốc và bảo đảm 
an toàn, lưu mẫu thức ăn.

2. Thực phẩm phải được chế biến bảo đảm an toàn, hợp vệ sinh.

3. Thực phẩm bày bán phải để trong tủ kính hoặc thiết bị bảo quản hợp vệ sinh, 
chống được bụi, mưa, nắng và sự xâm nhập của côn trùng và động vật gây hại; được 
bày bán trên bàn hoặc giá cao hơn mặt đất.

Mục 5

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM
TRONG KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ

Điều 31. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nơi bày bán thức ăn 
đường phố 

1. Phải cách biệt nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm.

2. Phải được bày bán trên bàn, giá, kệ, phương tiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực 
phẩm, mỹ quan đường phố.

Điều 32. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu, dụng cụ 
ăn uống, chứa đựng thực phẩm và người kinh doanh thức ăn đường phố 

1. Nguyên liệu để chế biến thức ăn đường phố phải bảo đảm an toàn thực phẩm, 
có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

2. Dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm phải bảo đảm an toàn vệ sinh.
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3. Bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không được gây ô 
nhiễm và thôi nhiễm vào thực phẩm.

4. Có dụng cụ che nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại.

5. Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến, kinh doanh.

6. Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành đối với người trực tiếp 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

Điều 33. Trách nhiệm quản lý kinh doanh thức ăn đường phố
1. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong 

kinh doanh thức ăn đường phố.

2. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh thức 
ăn đường phố trên địa bàn.

 Chương V
CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM

Điều 34. Đối tượng, điều kiện cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm

1. Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi 
có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Chương IV của Luật này;

b) Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh.

2. Tổ chức, cá nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm khi không đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Chính phủ quy định cụ thể đối tượng không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

Điều 35. Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
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Điều 36. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm 

1. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ 
sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

d) Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

đ) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của 
chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của 
Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
được quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp Giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quy định tại Điều 35 của Luật này;

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện an toàn thực phẩm; trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và 
nêu rõ lý do.

Điều 37. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm

1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời 
gian 03 năm.

2. Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ 
xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, 
trình tự, thủ tục cấp lại được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Luật này.
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Chương VI
NHẬP KHẨU VÀ XUẤT KHẨU THỰC PHẨM

Mục 1
ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

Điều 38. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu

1. Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật 
liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu phải tuân thủ các điều kiện tương ứng 
quy định tại Chương III của Luật này và các điều kiện sau đây:

a) Phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
trước khi nhập khẩu;

b) Phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập 
khẩu” đối với từng lô hàng của cơ quan kiểm tra được chỉ định theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ quản lý ngành.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thực phẩm chức năng, 
thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm đã 
qua chiếu xạ phải có giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận y tế theo 
quy định của Chính phủ. 

3. Trong trường hợp Việt Nam chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với 
thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao 
gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu thì áp dụng theo thỏa thuận quốc tế, điều ước 
quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 39. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm 
nhập khẩu 

1. Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật 
liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước về an 
toàn thực phẩm, trừ một số thực phẩm được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực 
phẩm theo quy định của Chính phủ. 

2. Thực phẩm nhập khẩu từ nước có ký kết điều ước quốc tế với Việt Nam về 
thừa nhận lẫn nhau đối với hoạt động chứng nhận an toàn thực phẩm được áp dụng 
chế độ kiểm tra giảm, trừ trường hợp có cảnh báo hoặc phát hiện có dấu hiệu vi 
phạm các quy định của pháp luật Việt Nam về an toàn thực phẩm.
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3. Chính phủ quy định cụ thể việc miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm 
đối với một số thực phẩm nhập khẩu; trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn 
thực phẩm tại nước sẽ xuất khẩu thực phẩm vào Việt Nam theo điều ước quốc tế mà 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 40. Trình tự, thủ tục và phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn 
thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

1. Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, 
phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa 
đựng thực phẩm nhập khẩu được thực hiện theo quy định của pháp luật về chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định sau đây:

a) Chỉ được đưa về kho bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan khi có giấy 
đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm; 

b) Chỉ được thông quan khi có xác nhận kết quả kiểm tra thực phẩm đạt yêu cầu 
nhập khẩu.

2. Phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, phụ 
gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng 
thực phẩm nhập khẩu bao gồm:

a) Kiểm tra chặt;

b) Kiểm tra thông thường;

c) Kiểm tra giảm.

3. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn 
thực phẩm, việc áp dụng phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm 
đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, 
vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu thuộc lĩnh vực được phân công 
quản lý.

Mục 2
ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐỐI VỚI THỰC PHẨM XUẤT KHẨU

Điều 41. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm xuất khẩu
1. Đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của Việt Nam.
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2. Phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu theo hợp 
đồng hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh 
giá sự phù hợp với quốc gia, vùng lãnh thổ có liên quan.

Điều 42. Chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy chứng nhận lưu hành 
tự do, chứng nhận y tế, chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ hoặc giấy chứng nhận khác 
có liên quan đối với thực phẩm xuất khẩu trong trường hợp có yêu cầu của nước 
nhập khẩu.

2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy định hồ sơ, thủ tục cấp các loại giấy chứng nhận quy 
định tại khoản 1 Điều này thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Chương VII
QUẢNG CÁO, GHI NHÃN THỰC PHẨM

Điều 43. Quảng cáo thực phẩm

1. Việc quảng cáo thực phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện theo quy định của pháp 
luật về quảng cáo.

2. Trước khi đăng ký quảng cáo, tổ chức, cá nhân có thực phẩm cần quảng cáo 
phải gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xác nhận nội dung 
quảng cáo.

3. Người phát hành quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, tổ chức, cá 
nhân có thực phẩm quảng cáo chỉ được tiến hành quảng cáo khi đã được thẩm định 
nội dung và chỉ được quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận. 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể loại thực phẩm phải đăng ký quảng cáo, 
thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực 
được phân công quản lý. 

Điều 44. Ghi nhãn thực phẩm 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ 
trợ chế biến thực phẩm tại Việt Nam phải thực hiện việc ghi nhãn thực phẩm theo 
quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. 
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Đối với thời hạn sử dụng thực phẩm thể hiện trên nhãn thì tùy theo loại sản 
phẩm được ghi là “hạn sử dụng”, “sử dụng đến ngày” hoặc “sử dụng tốt nhất trước 
ngày”.

2. Đối với thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, thực phẩm đã qua chiếu 
xạ, thực phẩm biến đổi gen, ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này còn phải tuân 
thủ các quy định sau đây: 

a) Đối với thực phẩm chức năng phải ghi cụm từ “thực phẩm chức năng” và 
không được thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào về tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh;

b) Đối với phụ gia thực phẩm phải ghi cụm từ “phụ gia thực phẩm” và các thông 
tin về phạm vi, liều lượng, cách sử dụng; 

c) Đối với thực phẩm đã qua chiếu xạ phải ghi cụm từ “thực phẩm đã qua chiếu xạ”;

d) Đối với một số thực phẩm biến đổi gen phải ghi cụm từ “thực phẩm biến đổi gen”.

3. Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định cụ 
thể về ghi nhãn thực phẩm, thời hạn sử dụng thực phẩm; quy định cụ thể thực phẩm 
biến đổi gen phải ghi nhãn, mức tỷ lệ thành phần thực phẩm có gen biến đổi phải 
ghi nhãn.

Chương VIII

KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM, PHÂN TÍCH NGUY CƠ ĐỐI VỚI 
AN TOÀN THỰC PHẨM, PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN VÀ 

KHẮC PHỤC SỰ CỐ VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Mục 1

KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM

Điều 45. Yêu cầu đối với việc kiểm nghiệm thực phẩm

1. Kiểm nghiệm thực phẩm được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc tổ 
chức, cá nhân khác có liên quan;

b) Phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

Việc kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước được thực 
hiện tại cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm do Bộ trưởng Bộ quản lý ngành chỉ định.
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2. Việc kiểm nghiệm thực phẩm phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Khách quan, chính xác;

b) Tuân thủ các quy định về chuyên môn kỹ thuật.

Điều 46. Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

1. Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có bộ máy tổ chức và năng lực kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc 
gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với cơ sở kiểm nghiệm;

b) Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc 
gia, tiêu chuẩn quốc tế;

c) Đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thực hiện hoạt động chứng 
nhận hợp chuẩn, hợp quy.

2. Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm được cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, thu phí 
kiểm nghiệm và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm nghiệm do 
mình thực hiện.

3. Bộ trưởng Bộ quản lý ngành quy định cụ thể điều kiện của cơ sở kiểm nghiệm 
quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 47. Kiểm nghiệm phục vụ giải quyết tranh chấp về an toàn thực phẩm

1. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp chỉ định cơ sở kiểm nghiệm 
kiểm chứng để thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm về nội dung tranh chấp. Kết quả 
kiểm nghiệm của cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng được sử dụng làm căn cứ giải 
quyết tranh chấp về an toàn thực phẩm.

2. Cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định làm kiểm chứng là cơ sở kiểm nghiệm của 
Nhà nước, có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này. 

3. Bộ trưởng Bộ quản lý ngành quy định điều kiện đối với cơ sở kiểm nghiệm 
kiểm chứng, Danh mục cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng đủ điều kiện hoạt động.

Điều 48. Chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm thực phẩm  

1. Chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm thực phẩm để kiểm tra, thanh tra an toàn thực 
phẩm do cơ quan quyết định việc kiểm tra, thanh tra chi trả.

2. Căn cứ kết quả kiểm nghiệm, cơ quan ra quyết định kiểm tra, thanh tra an toàn 
thực phẩm kết luận tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy 



CÔNG BÁO/Số 564 + 565 ngày 25-9-2010 29

định của pháp luật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân đó phải hoàn trả chi phí 
lấy mẫu và kiểm nghiệm cho cơ quan kiểm tra, thanh tra.

3. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu lấy mẫu và kiểm nghiệm thực phẩm phải tự chi 
trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm.

4. Chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm trong tranh chấp, khiếu nại về an toàn thực 
phẩm do người khởi kiện, khiếu nại chi trả. Trường hợp kết quả kiểm nghiệm khẳng 
định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về an toàn 
thực phẩm thì tổ chức, cá nhân đó phải hoàn trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm an 
toàn thực phẩm tranh chấp cho người khởi kiện, khiếu nại.

Mục 2
PHÂN TÍCH NGUY CƠ ĐỐI VỚI AN TOÀN THỰC PHẨM

Điều 49. Đối tư ợng phải được phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm

1. Thực phẩm có tỷ lệ gây ngộ độc cao.

2. Thực phẩm có kết quả lấy mẫu để giám sát cho thấy tỷ lệ vi phạm các quy 
chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm ở mức cao.

3. Môi tr ường, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị nghi ngờ gây ô nhiễm.

4. Thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được phân tích nguy cơ 
theo yêu cầu quản lý.

Điều 50. Hoạt động phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm

1. Việc phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm bao gồm các hoạt động về 
đánh giá, quản lý và truyền thông về nguy cơ đối với an toàn thực phẩm.

2. Việc đánh giá nguy cơ đối với an toàn thực phẩm bao gồm: 

a) Điều tra, xét nghiệm xác định các mối nguy đối với an toàn thực phẩm thuộc 
các nhóm tác nhân về vi sinh, hóa học và vật lý;

b) Xác định nguy cơ của các mối nguy đối với an toàn thực phẩm ảnh hưởng 
đến sức khỏe, mức độ và phạm vi ảnh h ưởng của các mối nguy đối với sức khỏe 
cộng đồng.

3. Việc quản lý nguy cơ đối với an toàn thực phẩm bao gồm: 

a) Thực hiện các giải pháp hạn chế nguy cơ an toàn thực phẩm trong từng công 
đoạn của chuỗi cung cấp thực phẩm;
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b) Kiểm soát, phối hợp nhằm hạn chế nguy cơ đối với an toàn thực phẩm trong 
kinh doanh dịch vụ ăn uống và các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm khác.

4. Việc truyền thông về nguy cơ đối với an toàn thực phẩm bao gồm: 

a) Cung cấp thông tin về các biện pháp phòng tránh khi xảy ra các vụ ngộ độc 
thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm do thực phẩm mất an toàn gây ra nhằm 
nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của ngư ời dân vê ̀ nguy cơ đối với an 
toàn thực phẩm;

b) Thông báo, dự báo nguy cơ đối với an toàn thực phẩm; xây dựng hệ thống 
thông tin cảnh báo nguy cơ đối với an toàn thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm.

Điều 51. Trách nhiệm thực hiện phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm

Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương tổ chức 
việc phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công 
quản lý theo quy định tại Điều 49 và Điều 50 của Luật này.

Mục 3
PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ

VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Điều 52. Phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm 

1. Tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm 
có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Ủy ban nhân dân 
địa ph ương nơi gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp ngăn 
chặn kịp thời.

2. Các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm bao gồm:

a) Bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng thực phẩm;

b) Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm 
cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và ngư ời tiêu dùng;

c) Kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

d) Phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm;

đ) Điều tra, khảo sát và l ưu trữ các số liệu về an toàn thực phẩm;

e) L ưu mẫu thực phẩm. 
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3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp 
phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm trong phạm vi địa phư ơng.

4. Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương tổ chức 
thực hiện chương trình giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn sự cố an toàn thực phẩm; 
tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với những sự cố về an 
toàn thực phẩm ở nước ngoài có nguy cơ ảnh hưởng đến Việt Nam thuộc lĩnh vực 
được phân công quản lý.

5. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng hệ thống 
cảnh báo sự cố an toàn thực phẩm. 

Điều 53. Khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm

1. Tổ chức, cá nhân phát hiện sự cố về an toàn thực phẩm xảy ra trong nước hoặc 
nư ớc ngoài như ng có ảnh h ưởng tới Việt Nam phải khai báo với cơ sở y tế, Ủy ban 
nhân dân địa phư ơng nơi gần nhất hoặc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Bộ Công thương để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

2. Các biện pháp khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm bao gồm:

a) Phát hiện, cấp cứu, điều trị kịp thời cho ngư ời bị ngộ độc thực phẩm, bệnh 
truyền qua thực phẩm hoặc các tình huống khác phát sinh từ thực phẩm gây hại đến 
sức khỏe, tính mạng con ngư ời;

b) Điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, xác định nguyên nhân gây ngộ độc, bệnh 
truyền qua thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm gây ngộ độc, truyền bệnh;

c) Đình chỉ sản xuất, kinh doanh; thu hồi và xử lý thực phẩm gây ngộ độc, truyền 
bệnh đang l ưu thông trên thị trường;

d) Thông báo ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm cho các tổ chức, 
cá nhân có liên quan;

đ) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, bệnh 
truyền qua thực phẩm.

3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp khắc 
phục sự cố về an toàn thực phẩm trong phạm vi địa ph ương.

4. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm: 

a) Quy định cụ thể việc khai báo sự cố về an toàn thực phẩm;
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b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức thực hiện các biện 
pháp ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm xảy ra ở n ước ngoài có nguy cơ ảnh 
hư ởng tới Việt Nam.

5. Tổ chức, cá nhân cung cấp thực phẩm mà gây ngộ độc phải chịu toàn bộ chi 
phí điều trị cho người bị ngộ độc và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật 
về dân sự. 

Mục 4
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỰC PHẨM, THU HỒI VÀ XỬ LÝ 

ĐỐI VỚI THỰC PHẨM KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN

Điều 54. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với thực phẩm không bảo đảm 
an toàn

1. Việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với thực phẩm không bảo đảm an 
toàn do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện trong các trường 
hợp sau đây:

a) Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;

b) Khi phát hiện thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh không bảo đảm an toàn.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện việc truy xuất 
nguồn gốc thực phẩm đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn phải thực hiện các 
việc sau đây: 

a) Xác định, thông báo lô sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn;

b) Yêu cầu các đại lý kinh doanh thực phẩm báo cáo số lư ợng sản phẩm của lô 
sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn, tồn kho thực tế và đang lưu thông trên 
thị trường;

c) Tổng hợp, báo cáo cơ quan nhà nư ớc có thẩm quyền về kế hoạch thu hồi và 
biện pháp xử lý.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Điều 55. Thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn

1. Thực phẩm phải được thu hồi trong các trường hợp sau đây:

a) Thực phẩm hết thời hạn sử dụng mà vẫn bán trên thị trường;
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b) Thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

c) Thực phẩm là sản phẩm công nghệ mới ch ưa đ ược phép lưu hành;

d) Thực phẩm bị h ư hỏng trong quá trình bảo quản, vận chuyển, kinh doanh;

đ) Thực phẩm có chất cấm sử dụng hoặc xuất hiện tác nhân gây ô nhiễm vượt 
mức giới hạn quy định;

e) Thực phẩm nhập khẩu bị cơ quan có thẩm quyền n ước xuất khẩu, nư ớc khác 
hoặc tổ chức quốc tế thông báo có chứa tác nhân gây ô nhiễm gây hại đến sức khỏe, 
tính mạng con ng ười. 

2. Thực phẩm không bảo đảm an toàn bị thu hồi theo các hình thức sau đây:

a) Thu hồi tự nguyện do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm tự 
thực hiện;

b) Thu hồi bắt buộc do cơ quan nhà n ước có thẩm quyền yêu cầu đối với tổ chức, 
cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn. 

3. Các hình thức xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn bao gồm:

a) Khắc phục lỗi của sản phẩm, lỗi ghi nhãn; 

b) Chuyển mục đích sử dụng;

c) Tái xuất;

d) Tiêu hủy.

4. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn có 
trách nhiệm công bố thông tin về sản phẩm bị thu hồi và chịu trách nhiệm thu hồi, 
xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn trong thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quyết định; chịu mọi chi phí cho việc thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm 
an toàn.

Trong trường hợp quá thời hạn thu hồi mà tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm không thực hiện việc thu hồi thì bị cưỡng chế thu hồi theo quy định của 
pháp luật. 

5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm:

a) Căn cứ vào mức độ vi phạm về điều kiện bảo đảm an toàn, quyết định việc 
thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn, thời hạn hoàn thành việc thu hồi, 
xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn; 

b) Kiểm tra việc thu hồi thực phẩm không bảo đảm an toàn;
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c) Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm theo thẩm quyền do pháp luật 
quy định;

d) Trong tr ường hợp thực phẩm có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối 
với sức khỏe cộng đồng hoặc các trường hợp khẩn cấp khác, cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền trực tiếp tổ chức thu hồi, xử lý thực phẩm và yêu cầu tổ chức, cá nhân 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn thanh toán chi phí cho việc 
thu hồi, xử lý thực phẩm.

6. Bộ tr ưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể việc thu hồi và xử lý đối với thực phẩm 
không bảo đảm an toàn thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Chương IX
THÔNG TIN, GIÁO DỤC, TRUYỀN THÔNG 

VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Điều 56. Mục đích, yêu cầu của thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn 
thực phẩm

1. Thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận 
thức về an toàn thực phẩm, thay đổi hành vi, phong tục, tập quán sản xuất, kinh 
doanh, sinh hoạt, ăn uống lạc hậu, gây mất an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức 
khỏe, tính mạng con người; đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá 
nhân sản xuất, kinh doanh với sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng thực phẩm.

2. Việc cung cấp thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm phải bảo 
đảm các yêu cầu sau đây:

a) Chính xác, kịp thời, rõ ràng, đơn giản, thiết thực;

b) Phù hợp với truyền thống, văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn giáo, đạo đức xã hội, 
tín ngưỡng và phong tục tập quán;

c) Phù hợp với từng loại đối tượng được tuyên truyền.

Điều 57. Nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm 

1. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm.

2. Nguyên nhân, cách nhận biết nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền 
qua thực phẩm và các biện pháp phòng, chống sự cố về an toàn thực phẩm. 
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3. Thông tin về các điển hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo đảm an toàn; 
việc thu hồi thực phẩm không bảo đảm an toàn, xử lý đối với cơ sở vi phạm nghiêm 
trọng pháp luật về an toàn thực phẩm. 

Điều 58. Đối t ượng tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn 
thực phẩm

1. Tổ chức, cá nhân được quyền tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về an 
toàn thực phẩm.

2. Ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm cho 
các đối tượng sau đây:

a) Người tiêu dùng thực phẩm; 

b) Người quản lý, điều hành các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; người 
trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

c) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống, sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm nhỏ lẻ; người dân khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn.

Điều 59. Hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm

1. Thực hiện thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về an toàn thực phẩm. 

2. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Lồng ghép trong việc giảng dạy, học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân.

4. Thông qua hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt của các đoàn 
thể, tổ chức xã hội và các loại hình văn hóa quần chúng khác.

5. Thông qua điểm hỏi đáp về an toàn thực phẩm tại các Bộ quản lý ngành.

Điều 60. Trách nhiệm trong thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn 
thực phẩm

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm.

2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ quản lý ngành và Thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan hữu quan cung cấp chính xác và 
khoa học các thông tin về an toàn thực phẩm; kịp thời phản hồi thông tin không đúng 
sự thật về an toàn thực phẩm. 
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3. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan 
thông tin đại chúng thường xuyên thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm, 
lồng ghép chương trình thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm với các chương 
trình thông tin, truyền thông khác.

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ 
trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ quản lý ngành và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có 
liên quan xây dựng nội dung giáo dục an toàn thực phẩm kết hợp với các nội dung 
giáo dục khác. 

5. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thông tin, 
giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm cho nhân dân trên địa bàn. 

6. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm ưu tiên về thời điểm, thời 
lượng phát sóng để thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm trên đài 
phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo hình, báo điện 
tử theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc thông tin, giáo 
dục, truyền thông về an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng 
không thu phí, trừ trường hợp thực hiện theo hợp đồng riêng với chương trình, dự án 
hoặc do tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ. 

7. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức xã hội có trách nhiệm thông 
tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Chương X
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Mục 1
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Điều 61. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phâ ̉m
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm.
3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 

trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
4. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

trong phạm vi địa phương. 
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Điều 62. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phâ ̉m của Bộ Y tế

1. Trách nhiệm chung:

a) Chủ trì xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức 
thực hiện chiến lược quốc gia, quy hoạch tổng thể về an toàn thực phẩm;

b) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn đối 
với sản phẩm thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

 c) Yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo định kỳ, đột xuất 
về công tác quản lý an toàn thực phẩm;

d) Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm;

đ) Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn 
thực phẩm; cảnh báo sự cố ngộ độc thực phẩm;

e) Thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với toàn bộ quá trình sản xuất, nhập khẩu, 
kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của các bộ khác khi cần thiết.

2. Trách nhiệm trong quản lý ngành: 

a) Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 
hành và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch và văn bản 
quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý;

b) Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, 
bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, 
chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực 
phẩm chức năng và các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ;

c) Quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực 
phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được 
phân công quản lý;

d) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá 
trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được 
phân công quản lý.

Điều 63. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 
hành và tổ chức thực hiện các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, văn bản 
quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
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2. Quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất ban đầu nông, lâm, thủy sản, muối.

3. Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ 
chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với ngũ 
cốc, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản, rau, củ, quả và sản 
phẩm rau, củ, quả, trứng và các sản phẩm từ trứng, sữa tươi nguyên liệu, mật ong và 
các sản phẩm từ mật ong, thực phẩm biến đổi gen, muối và các nông sản thực phẩm 
khác theo quy định của Chính phủ.

4. Quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực 
phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được 
phân công quản lý.

5. Báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh 
vực được phân công quản lý.

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá 
trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được 
phân công quản lý.

Điều 64. Trách nhiệm của Bộ Công thương

1. Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 
hành và tổ chức thực hiện các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, văn bản 
quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 

2. Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, 
vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải 
khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột và các thực phẩm 
khác theo quy định của Chính phủ. 

3. Quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực 
phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được 
phân công quản lý.

4. Ban hành chính sách, quy hoạch về chợ, siêu thị, quy định điều kiện kinh 
doanh thực phẩm tại các chợ, siêu thị. 

5. Chủ trì việc phòng chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trong lưu thông, 
kinh doanh thực phẩm. 

6. Báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh 
vực được phân công quản lý.
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7. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá 
trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được 
phân công quản lý.

Điều 65. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật địa phương; xây dựng và tổ 
chức thực hiện quy hoạch vùng, cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn để bảo đảm việc 
quản lý được thực hiện trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm.

2. Chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện 
bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, 
thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các 
chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý.

3. Báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.

4. Bố trí nguồn lực, tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực cho công 
tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

5. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, truyền thông, nâng cao nhận thức về an toàn 
thực phẩm, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm, ý thức trách 
nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với cộng đồng, ý 
thức của người tiêu dùng thực phẩm.

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa 
bàn quản lý.

Mục 2
THANH TRA AN TOÀN THỰC PHẨM

Điều 66. Thanh tra về an toàn thực phẩm

1. Thanh tra về an toàn thực phẩm là thanh tra chuyên ngành. Thanh tra an toàn 
thực phẩm do ngành y tế, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành công 
thương thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

2. Chính phủ quy định việc phối hợp giữa các lực lượng thanh tra an toàn thực 
phẩm của các bộ, cơ quan ngang bộ với một số lực lượng khác trong việc bảo đảm 
an toàn thực phẩm. 
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Điều 67. Nội dung thanh tra về an toàn thực phẩm 
1. Việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm đối 

với sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền ban hành.

2. Việc thực hiện các tiêu chuẩn có liên quan đến an toàn thực phẩm do tổ chức, 
cá nhân sản xuất công bố áp dụng đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản 
phẩm thực phẩm.

3. Hoạt động quảng cáo, ghi nhãn đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

4. Hoạt động chứng nhận hợp quy, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.

5. Việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Mục 3
KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM

Điều 68. Trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm
1. Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thuộc Bộ quản lý ngành thực hiện việc 

kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại 
các điều 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

2. Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 
việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong phạm vi địa phương theo quy định của Bộ 
quản lý ngành và sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Trong trường hợp kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm có liên quan đến 
phạm vi quản lý của nhiều ngành hoặc địa phương, cơ quan chủ trì thực hiện kiểm 
tra có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hữu quan thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan để thực hiện.

4. Hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm phải bảo đảm nguyên tắc:

a) Khách quan, chính xác, công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử;

b) Bảo vệ bí mật thông tin, tài liệu, kết quả kiểm tra liên quan đến cơ quan, tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra khi chưa có kết luận 
chính thức;

c) Không được sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm;

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra, kết luận có liên quan.
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5. Bộ trưởng Bộ quản lý ngành quy định cụ thể về hoạt động kiểm tra an toàn 
thực phẩm trong phạm vi quản lý nhà nước được phân công.

Điều 69. Quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm 
trong kiểm tra an toàn thực phẩm

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan quản lý an toàn thực 
phẩm có các quyền sau đây trong kiểm tra an toàn thực phẩm:

a) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch 
hoặc đột xuất;

b) Cảnh báo nguy cơ không bảo đảm an toàn thực phẩm;

c) Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định tại 
các điều 30, 36 và 40 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về quyết định của đoàn kiểm tra, hành vi của 
thành viên đoàn kiểm tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan quản lý an toàn thực 
phẩm có nhiệm vụ sau đây:

a) Xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
quyết định;

b) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu; xác nhận điều 
kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu;

c) Ra quyết định xử lý chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được báo cáo của đoàn kiểm tra về việc tạm đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, niêm phong thực phẩm, tạm dừng việc quảng cáo đối với thực phẩm không 
bảo đảm an toàn.

Điều 70. Đoàn kiểm tra
1. Đoàn kiểm tra do Thủ trưởng cơ quan quản lý an toàn thực phẩm quyết định 

thành lập trên cơ sở chương trình, kế hoạch kiểm tra đã được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt hoặc trong trường hợp có yêu cầu kiểm tra đột xuất.

2. Trong quá trình kiểm tra an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra có những nhiệm 
vụ, quyền hạn sau đây:

a) Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm xuất trình các tài 
liệu liên quan và xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra theo quy định tại Điều 30 và 
Điều 40 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; cung cấp bản sao các tài liệu quy 
định tại khoản này khi cần thiết;
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b) Lấy mẫu để kiểm nghiệm khi cần thiết;

c) Niêm phong thực phẩm, tạm dừng bán thực phẩm không phù hợp, tạm dừng 
quảng cáo thực phẩm có nội dung không phù hợp trong quá trình kiểm tra trên thị 
trường và phải báo cáo cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trong thời hạn không quá 
24 giờ, kể từ khi niêm phong thực phẩm, tạm dừng bán thực phẩm không phù hợp, 
tạm dừng quảng cáo;

d) Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm không phù hợp với 
tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về điều kiện tương ứng 
có biện pháp khắc phục, sửa chữa;

đ) Kiến nghị cơ quan quản lý an toàn thực phẩm xử lý theo thẩm quyền quy định 
tại Điều 69 của Luật này;

e) Bảo đảm nguyên tắc kiểm tra quy định tại khoản 4 Điều 68 của Luật này khi 
tiến hành kiểm tra;

g) Báo cáo chính xác và kịp thời kết quả kiểm tra cho cơ quan quản lý an toàn 
thực phẩm.

Chương XI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 71. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực 
kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 72. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao 

trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu 
cầu quản lý nhà nước.

_______________________

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, 
kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Phú Trọng
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CHỦ TỊCH NƯỚC ________

Số: 08/2010/L-CTN

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2010

LỆNH
Về việc công bố Luật

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

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

NAY CÔNG BỐ

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp 

thứ 7 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010./.

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nguyễn Minh Triết
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QUỐC HỘI_______

 Luật số: 46/2010/QH12

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

LUẬT 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ 

quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam.

2. Ngân hàng Nhà nước là pháp nhân, có vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nước, 
có trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội.

3. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt 
động ngân hàng và ngoại hối (sau đây gọi là tiền tệ và ngân hàng); thực hiện chức 
năng của Ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín 
dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. 

Điều 3. Chính sách tiền tệ quốc gia và thẩm quyền quyết định chính sách 
tiền tệ quốc gia

1. Chính sách tiền tệ quốc gia là các quyết định về tiền tệ ở tầm quốc gia của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm quyết định mục tiêu ổn định giá trị đồng 
tiền biểu hiện bằng chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng các công cụ và biện pháp 
để thực hiện mục tiêu đề ra. 

2. Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm phát hàng năm được thể hiện thông qua việc 
quyết định chỉ số giá tiêu dùng và giám sát việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
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3. Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Hiến pháp và pháp luật quy 
định trong việc đàm phán, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

4. Chính phủ trình Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm phát hàng năm. Thủ tướng 
Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định việc sử dụng các công cụ và 
biện pháp điều hành để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định 
của Chính phủ.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước
1. Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm 

an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, 
hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước.

3. Xây dựng chiến lược phát triển ngành ngân hàng trình cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

4. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra theo thẩm 
quyền văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.

5. Xây dựng chỉ tiêu lạm phát hàng năm để Chính phủ trình Quốc hội quyết định 
và tổ chức thực hiện.

6. Tổ chức, điều hành và phát triển thị trường tiền tệ.
7. Tổ chức hệ thống thống kê, dự báo về tiền tệ và ngân hàng; công khai thông 

tin về tiền tệ và ngân hàng theo quy định của pháp luật.
8. Tổ chức in, đúc, bảo quản, vận chuyển tiền giấy, tiền kim loại; thực hiện 

nghiệp vụ phát hành, thu hồi, thay thế và tiêu hủy tiền giấy, tiền kim loại.
9. Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức 

tín dụng, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giấy phép thành 
lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác 
có hoạt động ngân hàng; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung 
gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng; cấp, thu hồi giấy phép 
hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng cho các tổ chức; chấp thuận việc 
mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể tổ chức tín dụng theo quy định 
của pháp luật.
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10. Thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng có vốn nhà 
nước theo quy định của pháp luật; được sử dụng vốn pháp định để góp vốn thành 
lập doanh nghiệp đặc thù nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà 
nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

11. Kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân hàng; xử lý vi phạm pháp luật về tiền tệ 
và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

12. Quyết định áp dụng biện pháp xử lý đặc biệt đối với tổ chức tín dụng vi phạm 
nghiêm trọng các quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, gặp khó khăn về tài 
chính, có nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống ngân hàng, gồm mua cổ phần của tổ 
chức tín dụng; đình chỉ, tạm đình chỉ, miễn nhiệm chức vụ người quản lý, người điều 
hành của tổ chức tín dụng; quyết định sáp nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức tín dụng; 
đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình theo quy định của pháp luật về phá sản đối với tổ chức tín dụng.

13. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng chính sách, kế hoạch 
và tổ chức thực hiện phòng, chống rửa tiền.

14. Thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật 
về bảo hiểm tiền gửi.

15. Chủ trì lập, theo dõi, dự báo và phân tích kết quả thực hiện cán cân thanh 
toán quốc tế.

16. Tổ chức, quản lý, giám sát hệ thống thanh toán quốc gia, cung ứng dịch vụ 
thanh toán cho các ngân hàng; tham gia tổ chức và giám sát sự vận hành của các hệ 
thống thanh toán trong nền kinh tế.

17. Quản lý nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh 
doanh vàng.

18. Quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước.
19. Quản lý việc vay, trả nợ, cho vay và thu hồi nợ nước ngoài theo quy định của 

pháp luật.
20. Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung, tiến hành đàm 

phán, ký kết điều ước quốc tế với tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế mà Ngân hàng 
Nhà nước là đại diện và là đại diện chính thức của người vay quy định tại điều ước 
quốc tế theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch nước hoặc Chính phủ.

21. Tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế về tiền tệ và ngân hàng.
22. Đại diện cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức 

tiền tệ và ngân hàng quốc tế.
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23. Tổ chức hệ thống thông tin tín dụng và cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các tổ chức hoạt động thông tin tín dụng.

24. Làm đại lý và thực hiện các dịch vụ ngân hàng cho Kho bạc Nhà nước.

25. Tham gia với Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu 
do Chính phủ bảo lãnh.

26. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về tiền tệ và ngân hàng; nghiên cứu, 
ứng dụng khoa học và công nghệ ngân hàng.

27. Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp 
Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý nhà nước về tiền 
tệ và ngân hàng.

Điều 6. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc 
một số nghiệp vụ sau đây:

a) Nhận tiền gửi;

b) Cấp tín dụng;

c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. 

2. Ngoại hối bao gồm:

a) Đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung 
khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực (sau đây gọi là ngoại tệ);

b) Phương tiện thanh toán bằng ngoại tệ, gồm séc, thẻ thanh toán, hối phiếu đòi 
nợ, hối phiếu nhận nợ và các phương tiện thanh toán khác;

c) Các loại giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu 
công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác;

d) Vàng thuộc Dự trữ ngoại hối nhà nước, trên tài khoản ở nước ngoài của người 
cư trú; vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng trong trường hợp mang vào và mang 
ra khỏi lãnh thổ Việt Nam;

đ) Đồng tiền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp 
chuyển vào và chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc được sử dụng trong thanh 
toán quốc tế. 
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3. Hoạt động ngoại hối là hoạt động của người cư trú, người không cư trú trong 
các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, hoạt 
động cung ứng dịch vụ ngoại hối và các giao dịch khác liên quan đến ngoại hối.

4. Dự trữ ngoại hối nhà nước là tài sản bằng ngoại hối được thể hiện trong Bảng 
cân đối tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

5. Tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam là giá của một đơn vị tiền tệ nước ngoài 
tính bằng đơn vị tiền tệ của Việt Nam.

6. Thị trường tiền tệ là nơi giao dịch ngắn hạn về vốn.

7. Giao dịch ngắn hạn là giao dịch với kỳ hạn dưới 12 tháng các giấy tờ có giá.

8. Giấy tờ có giá là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành 
giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện 
trả lãi và các điều kiện khác.

9. Hệ thống thanh toán quốc gia là hệ thống thanh toán liên ngân hàng do Ngân 
hàng Nhà nước tổ chức, quản lý, vận hành.

10. Dịch vụ trung gian thanh toán là hoạt động làm trung gian kết nối, truyền 
dẫn và xử lý dữ liệu điện tử các giao dịch thanh toán giữa tổ chức cung ứng dịch vụ 
thanh toán và người sử dụng dịch vụ thanh toán.

11. Thanh tra ngân hàng là hoạt động thanh tra của Ngân hàng Nhà nước đối với các 
đối tượng thanh tra ngân hàng trong việc chấp hành pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.

12. Giám sát ngân hàng là hoạt động của Ngân hàng Nhà nước trong việc thu 
thập, tổng hợp, phân tích thông tin về đối tượng giám sát ngân hàng thông qua hệ 
thống thông tin, báo cáo nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời rủi 
ro gây mất an toàn hoạt động ngân hàng, vi phạm quy định an toàn hoạt động ngân 
hàng và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Chương II

TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Điều 7. Tổ chức của Ngân hàng Nhà nước

1. Ngân hàng Nhà nước được tổ chức thành hệ thống tập trung, thống nhất, gồm 
bộ máy điều hành và các đơn vị hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, chi nhánh, văn 
phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác.

2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước do Chính phủ quy định.
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3. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà 
nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 2 Điều 49 của Luật này.

4. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động 
của chi nhánh, văn phòng đại diện, các ban, hội đồng tư vấn về các vấn đề liên quan 
đến chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước; quyết định thành lập, chấm dứt 
hoạt động theo thẩm quyền các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước hoạt động 
trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngân hàng, nghiên cứu, thông tin, 
lý luận khoa học ngân hàng, cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động kho quỹ, dịch 
vụ công nghệ tin học ngân hàng và thanh toán, dịch vụ thông tin tín dụng.

Điều 8. Lãnh đạo, điều hành Ngân hàng Nhà nước
1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là thành viên của Chính phủ, là người đứng 

đầu và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, 
trước Quốc hội về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức và chỉ đạo thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo thẩm quyền;

b) Tổ chức và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước 
theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

c) Đại diện pháp nhân của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 9. Cán bộ, công chức của Ngân hàng Nhà nước
Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức Ngân hàng Nhà nước về 

nguyên tắc thực hiện theo quy định của Luật cán bộ, công chức. Thủ tướng Chính 
phủ quy định cơ chế tuyển dụng, chế độ đãi ngộ cán bộ, công chức phù hợp với hoạt 
động nghiệp vụ đặc thù của Ngân hàng Nhà nước.

Chương III
HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Mục 1
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA

Điều 10. Công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định việc sử dụng công cụ thực hiện 

chính sách tiền tệ quốc gia, bao gồm tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt 
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buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ, biện pháp khác theo quy định của 
Chính phủ.

Điều 11. Tái cấp vốn
1. Tái cấp vốn là hình thức cấp tín dụng của Ngân hàng Nhà nước nhằm cung 

ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho tổ chức tín dụng.
2. Ngân hàng Nhà nước quy định và thực hiện việc tái cấp vốn cho tổ chức tín 

dụng theo các hình thức sau đây:
a) Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá;
b) Chiết khấu giấy tờ có giá;
c) Các hình thức tái cấp vốn khác.
Điều 12. Lãi suất 
1. Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cơ bản và các loại 

lãi suất khác để điều hành chính sách tiền tệ, chống cho vay nặng lãi.
2. Trong trường hợp thị trường tiền tệ có diễn biến bất thường, Ngân hàng Nhà 

nước quy định cơ chế điều hành lãi suất áp dụng trong quan hệ giữa các tổ chức tín 
dụng với nhau và với khách hàng, các quan hệ tín dụng khác.

Điều 13. Tỷ giá hối đoái 
1. Tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam được hình thành trên cơ sở cung cầu ngoại 

tệ trên thị trường có sự điều tiết của Nhà nước.
2. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá hối đoái, quyết định chế độ tỷ giá, cơ chế 

điều hành tỷ giá.
Điều 14. Dự trữ bắt buộc
1. Dự trữ bắt buộc là số tiền mà tổ chức tín dụng phải gửi tại Ngân hàng Nhà 

nước để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
2. Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với từng loại hình tổ 

chức tín dụng và từng loại tiền gửi tại tổ chức tín dụng nhằm thực hiện chính sách 
tiền tệ quốc gia.

3. Ngân hàng Nhà nước quy định việc trả lãi đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc, 
tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của từng loại hình tổ chức tín dụng đối với từng loại 
tiền gửi.

Điều 15. Nghiệp vụ thị trường mở
1. Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiệp vụ thị trường mở thông qua việc mua, 

bán giấy tờ có giá đối với tổ chức tín dụng.
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2. Ngân hàng Nhà nước quy định loại giấy tờ có giá được phép giao dịch thông 
qua nghiệp vụ thị trường mở.

Mục 2
PHÁT HÀNH TIỀN GIẤY, TIỀN KIM LOẠI

Điều 16. Đơn vị tiền 

Đơn vị tiền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là “Đồng”, ký hiệu 
quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”, một đồng bằng mười hào, một hào bằng 
mười xu.

Điều 17. Phát hành tiền giấy, tiền kim loại

1. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan duy nhất phát hành tiền giấy, tiền kim loại 
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành là phương tiện 
thanh toán hợp pháp trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Ngân hàng Nhà nước bảo đảm cung ứng đủ số lượng và cơ cấu tiền giấy, tiền 
kim loại cho nền kinh tế.

4. Tiền giấy, tiền kim loại phát hành vào lưu thông là tài sản “Nợ” đối với nền 
kinh tế và được cân đối bằng tài sản “Có” của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 18. Thiết kế, in, đúc, bảo quản, vận chuyển, phát hành tiền vào lưu 
thông, tiêu hủy tiền 

1. Ngân hàng Nhà nước thiết kế mệnh giá, kích thước, trọng lượng, hình vẽ, hoa 
văn và các đặc điểm khác của tiền trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Ngân hàng Nhà nước tổ chức thực hiện việc in, đúc, bảo quản, vận chuyển, 
phát hành tiền vào lưu thông, tiêu hủy tiền.

Điều 19. Xử lý tiền rách nát, hư hỏng

Ngân hàng Nhà nước quy định tiêu chuẩn phân loại tiền rách nát, hư hỏng; đổi, 
thu hồi các loại tiền rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông; không đổi những đồng 
tiền rách nát, hư hỏng do hành vi hủy hoại.

Điều 20. Thu hồi, thay thế tiền 

Ngân hàng Nhà nước thu hồi và rút khỏi lưu thông các loại tiền không còn 
thích hợp và phát hành các loại tiền khác thay thế. Các loại tiền thu hồi được đổi 
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lấy các loại tiền khác với giá trị tương đương trong thời hạn do Ngân hàng Nhà 
nước quy định. Sau thời hạn thu hồi, các loại tiền thuộc diện thu hồi không còn giá 
trị lưu hành.

Điều 21. Tiền mẫu, tiền lưu niệm

Ngân hàng Nhà nước tổ chức thực hiện việc thiết kế, in, đúc, bán ở trong nước 
và nước ngoài các loại tiền mẫu, tiền lưu niệm phục vụ cho mục đích sưu tập hoặc 
mục đích khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 22. Ban hành, kiểm tra nghiệp vụ phát hành tiền 

1. Chính phủ ban hành quy định về nghiệp vụ phát hành tiền, bao gồm việc in, 
đúc, bảo quản, vận chuyển, phát hành, thu hồi, thay thế, tiêu hủy tiền, chi phí cho các 
hoạt động nghiệp vụ phát hành tiền.

2. Bộ Tài chính kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ in, đúc và tiêu hủy tiền.

Điều 23. Các hành vi bị cấm

1. Làm tiền giả; vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

2. Hủy hoại đồng tiền trái pháp luật.

3. Từ chối nhận, lưu hành đồng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông do Ngân hàng Nhà 
nước phát hành.

4. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Mục 3

CHO VAY, BẢO LÃNH, TẠM ỨNG CHO NGÂN SÁCH

Điều 24. Cho vay

1. Ngân hàng Nhà nước cho tổ chức tín dụng vay ngắn hạn theo quy định tại 
điểm a khoản 2 Điều 11 của Luật này.

2. Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín 
dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định 
của hệ thống các tổ chức tín dụng;

b) Tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả do sự cố nghiêm trọng khác.

3. Ngân hàng Nhà nước không cho vay đối với cá nhân, tổ chức không phải là 
tổ chức tín dụng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
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Điều 25. Bảo lãnh
Ngân hàng Nhà nước không bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân vay vốn, trừ trường 

hợp bảo lãnh cho tổ chức tín dụng vay vốn nước ngoài theo quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ.

Điều 26. Tạm ứng cho ngân sách nhà nước
Ngân hàng Nhà nước tạm ứng cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm 

thời quỹ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Khoản tạm 
ứng này phải được hoàn trả trong năm ngân sách, trừ trường hợp đặc biệt do Ủy ban 
thường vụ Quốc hội quyết định.

Mục 4
HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN VÀ NGÂN QUỸ

Điều 27. Mở tài khoản và thực hiện giao dịch trên tài khoản
1. Ngân hàng Nhà nước được mở tài khoản và thực hiện giao dịch trên tài khoản 

ở ngân hàng nước ngoài, tổ chức tiền tệ, ngân hàng quốc tế.

2. Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản và thực hiện giao dịch cho tổ chức tín dụng.

3. Kho bạc Nhà nước mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước. Ở tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có chi nhánh 
của Ngân hàng Nhà nước, việc thực hiện các giao dịch cho Kho bạc Nhà nước theo 
quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 28. Tổ chức, quản lý, vận hành, giám sát hệ thống thanh toán quốc gia

1. Ngân hàng Nhà nước tổ chức, quản lý, vận hành, giám sát hệ thống thanh toán 
quốc gia.

2. Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc quản lý các phương tiện thanh toán trong 
nền kinh tế.

Điều 29. Dịch vụ ngân quỹ 

Ngân hàng Nhà nước cung ứng dịch vụ ngân quỹ thông qua việc thu, chi tiền cho 
chủ tài khoản, vận chuyển, kiểm đếm, phân loại và xử lý tiền trong lưu thông.

Điều 30. Đại lý cho Kho bạc Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước làm đại lý cho Kho bạc Nhà nước trong việc tổ chức đấu 
thầu, phát hành, lưu ký và thanh toán tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc.
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Mục 5
QUẢN LÝ NGOẠI HỐI VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI

Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại 
hối và hoạt động ngoại hối

1. Quản lý ngoại hối và sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định 
của pháp luật.

2. Tổ chức và phát triển thị trường ngoại tệ.

3. Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động ngoại hối cho tổ chức tín dụng, các tổ chức 
khác có hoạt động ngoại hối.

4. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định biện pháp hạn chế giao dịch ngoại hối 
để bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia.

5. Tổ chức, quản lý, tham gia thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

6. Nhiệm vụ, quyền hạn khác về quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối theo 
quy định của pháp luật.

Điều 32. Quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước

1. Dự trữ ngoại hối nhà nước bao gồm:

a) Ngoại tệ tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài;

b) Chứng khoán, giấy tờ có giá khác bằng ngoại tệ do Chính phủ, tổ chức nước 
ngoài, tổ chức quốc tế phát hành;

c) Quyền rút vốn đặc biệt, dự trữ tại Quỹ tiền tệ quốc tế;

d) Vàng do Ngân hàng Nhà nước quản lý;

đ) Các loại ngoại hối khác của Nhà nước.

2. Ngân hàng Nhà nước quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước theo quy định của 
pháp luật về ngoại hối nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm khả năng 
thanh toán quốc tế và bảo toàn Dự trữ ngoại hối nhà nước.

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng Dự trữ ngoại hối nhà nước cho 
nhu cầu đột xuất, cấp bách của Nhà nước; trường hợp sử dụng Dự trữ ngoại hối nhà 
nước dẫn đến thay đổi dự toán ngân sách thì thực hiện theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước. 

4. Ngân hàng Nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ và đột xuất 
về quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước.
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5. Bộ Tài chính kiểm tra việc quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước do Ngân hàng 
Nhà nước thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Điều 33. Hoạt động ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước
Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc mua, bán ngoại hối trên thị trường trong 

nước vì mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia; mua, bán ngoại hối trên thị trường quốc 
tế và thực hiện giao dịch ngoại hối khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 34. Mua, bán ngoại tệ giữa Dự trữ ngoại hối nhà nước với ngân sách 
nhà nước

Thủ tướng Chính phủ quy định mức ngoại tệ Bộ Tài chính được giữ lại từ nguồn 
thu ngân sách để chi các khoản chi ngoại tệ thường xuyên của ngân sách nhà nước. 
Số ngoại tệ còn lại Bộ Tài chính bán cho Dự trữ ngoại hối nhà nước tập trung tại 
Ngân hàng Nhà nước.

Mục 6
HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CÁO

Điều 35. Trách nhiệm cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước
1. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước 

để xây dựng Bảng cân đối tiền tệ, xây dựng cán cân thanh toán của Việt Nam và đánh 
giá, dự báo xu hướng phát triển của thị trường tiền tệ nhằm phục vụ việc xây dựng 
và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, công tác quản lý ngoại hối. 

2. Các tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu thống kê theo 
yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước để đánh giá, thanh tra, giám sát tình hình hoạt 
động của hệ thống các tổ chức tín dụng và của từng tổ chức tín dụng.

3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định đối tượng, quy trình, phạm vi, loại 
thông tin, kỳ hạn và phương thức cung cấp thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều này. 

Điều 36. Nguyên tắc cung cấp thông tin
Thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước phải bảo đảm 

chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời.
Điều 37. Nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thông tin 
1. Trong hoạt động thông tin, Ngân hàng Nhà nước có các nhiệm vụ sau đây:
a) Tổ chức thu nhận, sử dụng, lưu trữ, cung cấp và công bố thông tin phù hợp 

với quy định của pháp luật;
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b) Tổ chức, giám sát việc cung cấp thông tin tín dụng của khách hàng có quan 
hệ với tổ chức tín dụng cho tổ chức tín dụng; 

c) Hướng dẫn việc cung cấp thông tin và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cung 
cấp thông tin của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm công bố theo thẩm quyền các thông tin 
sau đây:

a) Chủ trương, chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng;
b) Quyết định điều hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tiền tệ và 

ngân hàng;
c) Tình hình diễn biến tiền tệ và ngân hàng;
d) Thông báo liên quan đến việc thành lập, mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp 

nhập, phá sản hoặc giải thể tổ chức tín dụng;
đ) Kết quả tài chính và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của 

pháp luật.
 Điều 38. Bảo vệ bí mật thông tin
1. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm lập danh mục, thay đổi độ mật, giải mật 

bí mật nhà nước về lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng gửi cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quyết định; bảo vệ bí mật của Ngân hàng Nhà nước và của tổ chức, cá nhân 
theo quy định của pháp luật.

2. Ngân hàng Nhà nước được quyền từ chối yêu cầu của tổ chức, cá nhân về việc 
cung cấp thông tin mật về tiền tệ và ngân hàng, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Cán bộ, công chức Ngân hàng Nhà nước phải giữ bí mật thông tin hoạt động 
nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước, của các tổ chức tín dụng và bí mật tiền gửi của 
tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

Điều 39. Thống kê, phân tích, dự báo tiền tệ 
Ngân hàng Nhà nước tổ chức thống kê, thu thập thông tin về kinh tế, tiền tệ và 

ngân hàng trong nước và nước ngoài phục vụ việc nghiên cứu, phân tích và dự báo 
diễn biến tiền tệ để xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia. 

Điều 40. Hoạt động báo cáo
1. Thủ tướng Chính phủ báo cáo hoặc ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia hàng 
năm, báo cáo và giải trình về vấn đề được nêu ra trước Quốc hội, Ủy ban thường 
vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu cần 
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thiết cho cơ quan của Quốc hội khi được yêu cầu để giám sát thực hiện chính sách 
tiền tệ quốc gia.

2. Ngân hàng Nhà nước báo cáo Chính phủ các nội dung sau đây:
a) Tình hình diễn biến tiền tệ và ngân hàng theo định kỳ 06 tháng và hàng năm;
b) Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán.
3. Ngân hàng Nhà nước cung cấp cho các bộ, cơ quan ngang bộ các báo cáo theo 

quy định của pháp luật.
Điều 41. Hoạt động xuất bản
Ngân hàng Nhà nước tổ chức xuất bản các ấn phẩm về tiền tệ và ngân hàng theo 

quy định của pháp luật.

Chương IV
TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Điều 42. Vốn pháp định 
Vốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước do ngân sách nhà nước cấp. Mức vốn 

pháp định của Ngân hàng Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 
Điều 43. Thu, chi tài chính
Thu, chi tài chính của Ngân hàng Nhà nước về nguyên tắc thực hiện theo quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước. Thủ tướng Chính phủ quy định những nội dung 
thu, chi tài chính phù hợp với hoạt động nghiệp vụ đặc thù của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 44. Kết quả tài chính 
Kết quả tài chính hàng năm của Ngân hàng Nhà nước được xác định bằng nguồn 

thu về hoạt động nghiệp vụ ngân hàng và các nguồn thu khác, sau khi trừ chi phí hoạt 
động và các khoản dự phòng rủi ro. 

Điều 45. Các quỹ 
1. Ngân hàng Nhà nước được trích từ kết quả tài chính hàng năm để lập các quỹ 

sau đây:
a) Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia;
b) Quỹ dự phòng tài chính;
c) Quỹ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
2. Mức trích lập và việc sử dụng các quỹ tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy 

định của Thủ tướng Chính phủ.
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3. Kết quả tài chính của Ngân hàng Nhà nước sau khi trích lập các quỹ tại khoản 1 
Điều này được nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 46. Hạch toán kế toán 
Ngân hàng Nhà nước thực hiện hạch toán kế toán theo các chuẩn mực kế toán 

của Việt Nam và theo chế độ kế toán đặc thù của Ngân hàng trung ương theo quy 
định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 47. Kiểm toán
Báo cáo tài chính hàng năm của Ngân hàng Nhà nước được Kiểm toán Nhà nước 

kiểm toán và xác nhận.

Điều 48. Năm tài chính
Năm tài chính của Ngân hàng Nhà nước bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc 

vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

Chương V
THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

Điều 49. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của 

Ngân hàng Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát ngân hàng, phòng, 
chống rửa tiền. 

2. Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ 
quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Điều 50. Mục đích thanh tra, giám sát ngân hàng
Thanh tra, giám sát ngân hàng nhằm góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn, 

lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng và hệ thống tài chính; bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và khách hàng của tổ chức tín dụng; duy trì và 
nâng cao lòng tin của công chúng đối với hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm 
việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; góp phần nâng cao hiệu 
quả và hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Điều 51. Nguyên tắc thanh tra, giám sát ngân hàng
1. Thanh tra, giám sát ngân hàng phải tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, 

khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt động 
bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng.



CÔNG BÁO/Số 564 + 565 ngày 25-9-2010 59

2. Kết hợp thanh tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ 
và ngân hàng với thanh tra, giám sát rủi ro trong hoạt động của đối tượng thanh tra, 
giám sát ngân hàng. 

3. Thanh tra, giám sát ngân hàng được thực hiện theo nguyên tắc thanh tra, giám 
sát toàn bộ hoạt động của tổ chức tín dụng. 

4. Thanh tra, giám sát ngân hàng được thực hiện theo quy định của Luật này và 
các quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp có sự khác nhau giữa quy 
định về thanh tra, giám sát ngân hàng của Luật này với quy định của luật khác thì 
thực hiện theo quy định của Luật này.

 5. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định trình tự, thủ tục thanh tra, giám sát 
ngân hàng.

Điều 52. Đối tượng thanh tra ngân hàng 
Ngân hàng Nhà nước thanh tra các đối tượng sau đây:
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của 

tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. 
Trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền thanh tra hoặc phối hợp thanh tra công ty con, công ty liên kết của tổ 
chức tín dụng;

2. Tổ chức có hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng; tổ chức hoạt 
động thông tin tín dụng; tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không phải 
là ngân hàng; 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài 
tại Việt Nam trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 53. Quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra ngân hàng 
1. Thực hiện kết luận thanh tra.
2. Thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
Điều 54. Căn cứ ra quyết định thanh tra 
Việc ra quyết định thanh tra phải trên cơ sở một trong các căn cứ sau đây:
1. Chương trình, kế hoạch thanh tra; 
2. Yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
3. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

4. Khi có dấu hiệu rủi ro đe dọa sự an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng.
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Điều 55. Nội dung thanh tra ngân hàng 
1. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, việc thực hiện các 

quy định trong giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp.

2. Xem xét, đánh giá mức độ rủi ro, năng lực quản trị rủi ro và tình hình tài chính 
của đối tượng thanh tra ngân hàng.

3. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tiền tệ 
và ngân hàng.

4. Kiến nghị, yêu cầu đối tượng thanh tra ngân hàng có biện pháp hạn chế, giảm 
thiểu và xử lý rủi ro để bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và phòng ngừa, ngăn 
chặn hành động dẫn đến vi phạm pháp luật.

5. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền; kiến nghị cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.

Điều 56. Đối tượng giám sát ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc giám sát ngân hàng đối với mọi hoạt động 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong trường hợp cần thiết, 
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát hoặc phối 
hợp giám sát công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng.

Điều 57. Quyền, nghĩa vụ của đối tượng giám sát ngân hàng 
1. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Cơ 

quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 
xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

2. Báo cáo, giải trình đối với khuyến nghị, cảnh báo rủi ro và an toàn hoạt động 
của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

3. Thực hiện khuyến nghị, cảnh báo rủi ro và an toàn hoạt động của Cơ quan 
Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Điều 58. Nội dung giám sát ngân hàng 
1. Thu thập, tổng hợp và xử lý tài liệu, thông tin, dữ liệu theo yêu cầu giám sát 

ngân hàng.

2. Xem xét, theo dõi tình hình chấp hành các quy định về an toàn hoạt động ngân 
hàng và các quy định khác của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; việc thực hiện kết 
luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra và khuyến nghị, cảnh báo về giám sát 
ngân hàng.
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3. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hoạt động, quản trị, điều hành và mức 
độ rủi ro của tổ chức tín dụng; xếp hạng các tổ chức tín dụng hàng năm.

4. Phát hiện, cảnh báo rủi ro gây mất an toàn hoạt động ngân hàng và nguy cơ 
dẫn đến vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.

5. Kiến nghị, đề xuất biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý rủi ro, vi phạm 
pháp luật.

Điều 59. Xử lý đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng 
1. Đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân 

hàng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm 
hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường 
theo quy định của pháp luật. 

2. Tùy theo tính chất, mức độ rủi ro, Ngân hàng Nhà nước còn áp dụng các biện 
pháp xử lý sau đây đối với đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng: 

a) Hạn chế chia cổ tức, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng tài sản;
b) Hạn chế việc mở rộng phạm vi, quy mô và địa bàn hoạt động;
c) Hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ một hoặc một số hoạt động ngân hàng;
d) Yêu cầu tổ chức tín dụng phải tăng vốn điều lệ để đáp ứng các yêu cầu bảo 

đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng;
đ) Yêu cầu tổ chức tín dụng phải chuyển nhượng vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần; 

cổ đông lớn, cổ đông nắm quyền kiểm soát, chi phối phải chuyển nhượng cổ phần;
e) Quyết định giới hạn tăng trưởng tín dụng đối với tổ chức tín dụng trong những 

trường hợp cần thiết bảo đảm an toàn cho tổ chức tín dụng và hệ thống các tổ chức 
tín dụng; 

g) Áp dụng một hoặc một số tỷ lệ an toàn cao hơn mức quy định.
Điều 60. Phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước với bộ, cơ quan ngang bộ 

trong hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng
1. Ngân hàng Nhà nước phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trao đổi 

thông tin về hoạt động thanh tra, giám sát trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng thuộc 
thẩm quyền quản lý.

2. Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
thanh tra, giám sát tổ chức tín dụng; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
thanh tra, giám sát công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng theo quy định 
tại Điều 52 và Điều 56 của Luật này.



62 CÔNG BÁO/Số 564 + 565 ngày 25-9-2010

Điều 61. Phối hợp thanh tra, giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước 
với cơ quan có thẩm quyền thanh tra, giám sát ngân hàng của nước ngoài

1. Ngân hàng Nhà nước trao đổi thông tin và phối hợp với cơ quan có thẩm 
quyền thanh tra, giám sát ngân hàng của nước ngoài trong việc thanh tra, giám sát 
đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam 
và đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng của Việt Nam hoạt động ở nước ngoài. 

2. Ngân hàng Nhà nước thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền thanh tra, giám 
sát ngân hàng của nước ngoài về hình thức, nội dung, cơ chế trao đổi thông tin và 
phối hợp thanh tra, giám sát phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. 

Chương VI 
KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

Điều 62. Kiểm toán nội bộ
1. Kiểm toán nội bộ là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước, 

thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước.

2. Quy chế kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ do Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước ban hành.

Điều 63. Đối tượng, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của Kiểm toán nội bộ
1. Đối tượng của Kiểm toán nội bộ là các đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng 

Nhà nước.

2. Mục tiêu của Kiểm toán nội bộ là đánh giá về hiệu quả hoạt động kiểm soát 
nội bộ nhằm bảo đảm độ tin cậy của báo cáo tài chính, hiệu lực của các hoạt động, 
tuân thủ pháp luật, quy định, quy trình của Ngân hàng Nhà nước, bảo đảm an toàn 
tài sản.

3. Hoạt động của Kiểm toán nội bộ được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

a) Tuân thủ pháp luật, quy định, quy trình, kế hoạch đã được Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước phê duyệt;

b) Bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan, giữ bí mật nhà nước và bí mật 
của đơn vị được kiểm toán;

c) Không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm toán;

d) Kiểm toán nội bộ được tiếp cận tài liệu, hồ sơ, giao dịch và các tài liệu cần 
thiết khác của đối tượng kiểm toán để thực hiện mục tiêu kiểm toán.
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Điều 64. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nội bộ
1. Thực hiện kiểm toán tất cả các đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước 

phù hợp với kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt hoặc theo yêu cầu của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước.

2. Thực hiện kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động và các nhiệm vụ khác của 
Ngân hàng Nhà nước.

Chương VII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 65. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
2. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 hết 
hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 66. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao 

trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu 
cầu quản lý nhà nước.

________________________
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, 

kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010. 

 
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

Nguyễn Phú Trọng 
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CHỦ TỊCH NƯỚC _________

Số: 12/2010/L-CTN

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2010

LỆNH
Về việc công bố Luật

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

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

NAY CÔNG BỐ

Luật Trọng tài thương mại
Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp 

thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010./.

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nguyễn Minh Triết
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QUỐC HỘI_______

Luật số: 54/2010/QH12

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

LUẬT 
Trọng tài thương mại

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật Trọng tài thương mại.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng 

tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và 
trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt 
động trọng tài; tổ chức và hoạt động của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, thi hành 
phán quyết trọng tài.

Điều 2. Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài 
1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại. 

2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động 
thương mại. 

3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng 
Trọng tài. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ  
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa 
thuận và được tiến hành theo quy định của Luật này.

2. Thỏa thuận trọng tài là thỏa thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng Trọng 
tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh. 

3. Các bên tranh chấp là cá nhân, cơ quan, tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài 
tham gia tố tụng trọng tài với tư cách nguyên đơn, bị đơn.
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4. Tranh chấp có yếu tố nước ngoài là tranh chấp phát sinh trong quan hệ thương 
mại, quan hệ pháp luật khác có yếu tố nước ngoài được quy định tại Bộ luật Dân sự.

5. Trọng tài viên là người được các bên lựa chọn hoặc được Trung tâm trọng tài 
hoặc Tòa án chỉ định để giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật này.

6. Trọng tài quy chế là hình thức giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng 
tài theo quy định của Luật này và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài đó. 

7. Trọng tài vụ việc là hình thức giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật này 
và trình tự, thủ tục do các bên thỏa thuận. 

8. Địa điểm giải quyết tranh chấp là nơi Hội đồng trọng tài tiến hành giải quyết 
tranh chấp theo sự thỏa thuận lựa chọn của các bên hoặc do Hội đồng trọng tài quyết 
định nếu các bên không có thỏa thuận. Nếu địa điểm giải quyết tranh chấp được tiến 
hành trên lãnh thổ Việt Nam thì phán quyết phải được coi là tuyên tại Việt Nam mà 
không phụ thuộc vào nơi Hội đồng trọng tài tiến hành phiên họp để ra phán quyết đó.

9. Quyết định trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài trong quá trình giải 
quyết tranh chấp. 

10. Phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ 
nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài.

11. Trọng tài nước ngoài là Trọng tài được thành lập theo quy định của pháp luật 
trọng tài nước ngoài do các bên thỏa thuận lựa chọn để tiến hành giải quyết tranh 
chấp ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc trong lãnh thổ Việt Nam.

12. Phán quyết của trọng tài nước ngoài là phán quyết do Trọng tài nước ngoài 
tuyên ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc ở trong lãnh thổ Việt Nam để giải quyết tranh 
chấp do các bên thỏa thuận lựa chọn.

Điều 4. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài 
1. Trọng tài viên phải tôn trọng thỏa thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không 

vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội. 

2. Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của 
pháp luật. 

3. Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có 
trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

4. Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành không công khai, trừ 
trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

5. Phán quyết trọng tài là chung thẩm.
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Điều 5. Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài 
1. Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thỏa thuận trọng tài. 

Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
2. Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng 

lực hành vi, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại 
diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

3. Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt 
hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình 
thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và 
nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Điều 6. Tòa án từ chối thụ lý trong trường hợp có thỏa thuận trọng tài
Trong trường hợp các bên tranh chấp đã có thỏa thuận trọng tài mà một bên khởi 

kiện tại Tòa án thì Tòa án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài vô 
hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được.

Điều 7. Xác định Tòa án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài
1. Trường hợp các bên đã có thỏa thuận lựa chọn một Tòa án cụ thể thì Tòa án 

có thẩm quyền là Tòa án được các bên lựa chọn.
2. Trường hợp các bên không có thỏa thuận lựa chọn Tòa án thì thẩm quyền của 

Tòa án được xác định như sau:
a) Đối với việc chỉ định Trọng tài viên để thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc thì 

Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nơi cư trú của bị đơn nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi 
có trụ sở của bị đơn nếu bị đơn là tổ chức. Trường hợp có nhiều bị đơn thì Tòa án có 
thẩm quyền là Tòa án nơi cư trú hoặc nơi có trụ sở của một trong các bị đơn đó.

Trường hợp bị đơn có nơi cư trú hoặc trụ sở ở nước ngoài thì Tòa án có thẩm 
quyền là Tòa án nơi cư trú hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn;

b) Đối với việc thay đổi Trọng tài viên của Hội đồng trọng tài vụ việc thì Tòa án 
có thẩm quyền là Tòa án nơi Hội đồng trọng tài giải quyết tranh chấp;

c) Đối với yêu cầu giải quyết khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài về thỏa 
thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, thẩm quyền 
của Hội đồng trọng tài thì Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nơi Hội đồng trọng tài ra 
quyết định;

d) Đối với yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ thì Tòa án có thẩm quyền là Tòa án 
nơi có chứng cứ cần được thu thập; 

đ) Đối với yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Tòa án có 
thẩm quyền là Tòa án nơi biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng; 
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e) Đối với việc triệu tập người làm chứng thì Tòa án có thẩm quyền là Tòa án 
nơi cư trú của người làm chứng;

g) Đối với yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, đăng ký phán quyết trọng tài vụ 
việc thì Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nơi Hội đồng trọng tài đã tuyên phán quyết 
trọng tài.

3. Tòa án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều này là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Điều 8. Xác định Cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành phán quyết 
trọng tài, quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng 
trọng tài 

1. Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài là Cơ 
quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Hội đồng trọng 
tài ra phán quyết. 

2. Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành quyết định áp dụng biện 
pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài là Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương nơi biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng.

Điều 9. Thương lượng, hòa giải trong tố tụng trọng tài

Trong quá trình tố tụng trọng tài, các bên có quyền tự do thương lượng, thỏa 
thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp hoặc yêu cầu Hội đồng trọng tài hòa 
giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp.

Điều 10. Ngôn ngữ 

1. Đối với tranh chấp không có yếu tố nước ngoài, ngôn ngữ sử dụng trong tố 
tụng trọng tài là tiếng Việt, trừ trường hợp tranh chấp mà ít nhất một bên là doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trường hợp bên tranh chấp không sử dụng được 
tiếng Việt thì được chọn người phiên dịch ra tiếng Việt.

2. Đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài, tranh chấp mà ít nhất một bên là 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài do 
các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì ngôn ngữ sử dụng 
trong tố tụng trọng tài do Hội đồng trọng tài quyết định. 

Điều 11. Địa điểm giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài 

1. Các bên có quyền thỏa thuận địa điểm giải quyết tranh chấp; trường hợp không 
có thỏa thuận thì Hội đồng trọng tài quyết định. Địa điểm giải quyết tranh chấp có 
thể ở trong lãnh thổ Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam.
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2. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, Hội đồng trọng tài có thể tiến 
hành phiên họp tại địa điểm được xem là thích hợp cho việc trao đổi ý kiến giữa 
các thành viên của Hội đồng trọng tài, việc lấy lời khai của người làm chứng, tham 
vấn ý kiến các chuyên gia hoặc tiến hành việc giám định hàng hóa, tài sản hoặc tài 
liệu khác. 

Điều 12. Gửi thông báo và trình tự gửi thông báo
Nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng 

tài không quy định khác, cách thức và trình tự gửi thông báo trong tố tụng trọng tài 
được quy định như sau:

1. Các bản giải trình, văn thư giao dịch và tài liệu khác của mỗi bên phải được 
gửi tới Trung tâm trọng tài hoặc Hội đồng trọng tài với số bản đủ để mỗi thành viên 
trong Hội đồng trọng tài có một bản, bên kia một bản và một bản lưu tại Trung tâm 
trọng tài;

2. Các thông báo, tài liệu mà Trung tâm trọng tài hoặc Hội đồng trọng tài gửi 
cho các bên được gửi đến địa chỉ của các bên hoặc gửi cho đại diện của các bên theo 
đúng địa chỉ do các bên thông báo; 

3. Các thông báo, tài liệu có thể được Trung tâm trọng tài hoặc Hội đồng trọng tài 
gửi bằng phương thức giao trực tiếp, thư bảo đảm, thư thường, fax, telex, telegram, 
thư điện tử hoặc bằng phương thức khác có ghi nhận việc gửi này;

4. Các thông báo, tài liệu do Trung tâm trọng tài hoặc Hội đồng trọng tài gửi 
được coi là đã nhận được vào ngày mà các bên hoặc đại diện của các bên đã nhận 
hoặc được coi là đã nhận nếu thông báo, tài liệu đó đã được gửi phù hợp với quy 
định tại khoản 2 Điều này;

5. Thời hạn nhận thông báo, tài liệu được tính kể từ ngày tiếp theo ngày được 
coi là đã nhận thông báo, tài liệu. Nếu ngày tiếp theo là ngày lễ hoặc ngày nghỉ theo 
quy định của nước, vùng lãnh thổ nơi mà thông báo, tài liệu đã được nhận thì thời 
hạn này bắt đầu được tính từ ngày làm việc đầu tiên tiếp theo. Nếu ngày cuối cùng 
của thời hạn này là ngày lễ hoặc ngày nghỉ theo quy định của nước, vùng lãnh thổ 
nơi mà thông báo, tài liệu được nhận thì ngày hết hạn sẽ là cuối ngày làm việc đầu 
tiên tiếp theo. 

Điều 13. Mất quyền phản đối
Trong trường hợp một bên phát hiện có vi phạm quy định của Luật này hoặc 

của thỏa thuận trọng tài mà vẫn tiếp tục thực hiện tố tụng trọng tài và không phản 
đối những vi phạm trong thời hạn do Luật này quy định thì mất quyền phản đối tại 
Trọng tài hoặc Tòa án.
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Điều 14. Luật áp dụng giải quyết tranh chấp 
1. Đối với tranh chấp không có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng 

pháp luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp.
2. Đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật 

do các bên lựa chọn; nếu các bên không có thỏa thuận về luật áp dụng thì Hội đồng 
trọng tài quyết định áp dụng pháp luật mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp nhất.

3. Trường hợp pháp luật Việt Nam, pháp luật do các bên lựa chọn không có quy 
định cụ thể liên quan đến nội dung tranh chấp thì Hội đồng trọng tài được áp dụng 
tập quán quốc tế để giải quyết tranh chấp nếu việc áp dụng hoặc hậu quả của việc áp 
dụng đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Điều 15. Quản lý nhà nước về Trọng tài
1. Quản lý nhà nước về Trọng tài bao gồm các nội dung sau đây:
a) Ban hành và hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về Trọng tài;
b) Cấp, thu hồi Giấy phép thành lập và Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm 

trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;
c) Công bố danh sách Trọng tài viên của các tổ chức trọng tài hoạt động tại 

Việt Nam;
d) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Trọng tài; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 

trọng tài; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng Trọng tài viên;
đ) Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về Trọng tài; 
e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các hoạt động quy định tại điểm b, 

c, d và đ khoản này. 
2. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về Trọng tài. 
3. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về 

Trọng tài.
4. Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giúp Bộ Tư pháp thực hiện 

một số nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ và quy định tại Luật này.

Chương II
THỎA THUẬN TRỌNG TÀI 

Điều 16. Hình thức thỏa thuận trọng tài 
1. Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng tài 

trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng.
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2. Thỏa thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng văn bản. Các hình thức thỏa 
thuận sau đây cũng được coi là xác lập dưới dạng văn bản:

a) Thỏa thuận được xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, 
thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

b) Thỏa thuận được xác lập thông qua trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên;

c) Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi 
chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên;

d) Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận 
trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và những tài liệu tương tự khác;

đ) Qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của 
thỏa thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận.

Điều 17. Quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp của người tiêu 
dùng

Đối với các tranh chấp giữa nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng, 
mặc dù điều khoản trọng tài đã được ghi nhận trong các điều kiện chung về cung cấp 
hàng hóa, dịch vụ do nhà cung cấp soạn sẵn thỏa thuận trọng tài thì người tiêu dùng 
vẫn được quyền lựa chọn Trọng tài hoặc Tòa án để giải quyết tranh chấp. Nhà cung 
cấp hàng hóa, dịch vụ chỉ được quyền khởi kiện tại Trọng tài nếu được người tiêu 
dùng chấp thuận.

Điều 18. Thỏa thuận trọng tài vô hiệu 

1. Tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của Trọng 
tài quy định tại Điều 2 của Luật này.

2. Người xác lập thỏa thuận trọng tài không có thẩm quyền theo quy định của 
pháp luật.

3. Người xác lập thỏa thuận trọng tài không có năng lực hành vi dân sự theo quy 
định của Bộ luật Dân sự.

4. Hình thức của thỏa thuận trọng tài không phù hợp với quy định tại Điều 16 
của Luật này.

5. Một trong các bên bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép trong quá trình xác lập thỏa 
thuận trọng tài và có yêu cầu tuyên bố thỏa thuận trọng tài đó là vô hiệu. 

6. Thỏa thuận trọng tài vi phạm điều cấm của pháp luật.
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Điều 19. Tính độc lập của thỏa thuận trọng tài 

Thỏa thuận trọng tài hoàn toàn độc lập với hợp đồng. Việc thay đổi, gia hạn, hủy 
bỏ hợp đồng, hợp đồng vô hiệu hoặc không thể thực hiện được không làm mất hiệu 
lực của thỏa thuận trọng tài.

Chương III

TRỌNG TÀI VIÊN

Điều 20. Tiêu chuẩn Trọng tài viên 

1. Những người có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể làm Trọng tài viên:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự;

b) Có trình độ đại học và đã qua thực tế công tác theo ngành đã học từ 5 năm 
trở lên;

c) Trong trường hợp đặc biệt, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và có 
nhiều kinh nghiệm thực tiễn, tuy không đáp ứng được yêu cầu nêu tại điểm b khoản 
này, cũng có thể được chọn làm Trọng tài viên.

2. Những người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này nhưng thuộc 
một trong các trường hợp sau đây không được làm Trọng tài viên:

a) Người đang là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Chấp hành viên, 
công chức thuộc Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ 
quan thi hành án;

b) Người đang là bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự hoặc đã chấp 
hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.

3. Trung tâm trọng tài có thể quy định thêm các tiêu chuẩn cao hơn tiêu chuẩn 
quy định tại khoản 1 Điều này đối với Trọng tài viên của tổ chức mình. 

Điều 21. Quyền, nghĩa vụ của Trọng tài viên 

1. Chấp nhận hoặc từ chối giải quyết tranh chấp.

2. Độc lập trong việc giải quyết tranh chấp.

3. Từ chối cung cấp các thông tin liên quan đến vụ tranh chấp.

4. Được hưởng thù lao.

5. Giữ bí mật nội dung vụ tranh chấp mà mình giải quyết, trừ trường hợp phải 
cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
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6. Bảo đảm giải quyết tranh chấp vô tư, nhanh chóng, kịp thời.

7. Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Điều 22. Hiệp hội trọng tài

Hiệp hội trọng tài là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Trọng tài viên và Trung 
tâm trọng tài trong phạm vi cả nước. Việc thành lập và hoạt động của Hiệp hội trọng 
tài được thực hiện theo quy định của pháp luật về hội nghề nghiệp.

Chương IV
TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Điều 23. Chức năng của Trung tâm trọng tài

Trung tâm trọng tài có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh 
chấp bằng Trọng tài quy chế và hỗ trợ Trọng tài viên về các mặt hành chính, văn 
phòng và các trợ giúp khác trong quá trình tố tụng trọng tài.

Điều 24. Điều kiện và thủ tục thành lập Trung tâm trọng tài

1. Trung tâm trọng tài được thành lập khi có ít nhất năm sáng lập viên là công 
dân Việt Nam có đủ điều kiện là Trọng tài viên quy định tại Điều 20 của Luật này đề 
nghị thành lập và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập.

2. Hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm trọng tài gồm:

a) Đơn đề nghị thành lập;

b) Dự thảo điều lệ của Trung tâm trọng tài theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;

c) Danh sách các sáng lập viên và các giấy tờ kèm theo chứng minh những người 
này có đủ điều kiện quy định tại Điều 20 của Luật này.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài và phê chuẩn điều 
lệ của Trung tâm trọng tài; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ 
lý do. 

Điều 25. Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Giấy phép thành lập, Trung tâm 
trọng tài phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương nơi Trung tâm trọng tài đặt trụ sở. Hết thời hạn này nếu Trung tâm trọng tài 
không đăng ký thì giấy phép không còn giá trị. 
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Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm trọng tài chậm nhất 15 
ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu đăng ký.

Điều 26. Công bố thành lập Trung tâm trọng tài
1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trung 

tâm trọng tài phải đăng báo hàng ngày của trung ương hoặc báo địa phương nơi đăng 
ký hoạt động trong ba số liên tiếp về những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở của Trung tâm trọng tài;

b) Lĩnh vực hoạt động của Trung tâm trọng tài;

c) Số Giấy đăng ký hoạt động, cơ quan cấp, ngày, tháng, năm cấp;

d) Thời điểm bắt đầu hoạt động của Trung tâm trọng tài.

2. Trung tâm trọng tài phải niêm yết tại trụ sở những nội dung quy định tại 
khoản 1 Điều này và danh sách Trọng tài viên của Trung tâm trọng tài.

Điều 27. Tư cách pháp nhân và cơ cấu của Trung tâm trọng tài
1. Trung tâm trọng tài có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Trung tâm trọng tài hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. 

3. Trung tâm trọng tài được lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện ở trong nước và 
nước ngoài.

4. Trung tâm trọng tài có Ban điều hành và Ban thư ký. Cơ cấu, bộ máy của 
Trung tâm trọng tài do điều lệ của Trung tâm quy định.

Ban điều hành Trung tâm trọng tài gồm có Chủ tịch, một hoặc các Phó Chủ tịch, 
có thể có Tổng thư ký do Chủ tịch Trung tâm trọng tài cử. Chủ tịch Trung tâm trọng 
tài là Trọng tài viên. 

5. Trung tâm trọng tài có danh sách Trọng tài viên.

Điều 28. Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm trọng tài
1. Xây dựng điều lệ và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài phù hợp với 

những quy định của Luật này.

2. Xây dựng tiêu chuẩn Trọng tài viên và quy trình xét chọn, lập danh sách Trọng 
tài viên, xóa tên Trọng tài viên trong danh sách Trọng tài viên của tổ chức mình.

3. Gửi danh sách Trọng tài viên và những thay đổi về danh sách Trọng tài viên 
của Trung tâm trọng tài cho Bộ Tư pháp để công bố.

4. Chỉ định Trọng tài viên để thành lập Hội đồng trọng tài trong những trường 
hợp quy định tại Luật này.
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5. Cung cấp dịch vụ trọng tài, hòa giải và các phương thức giải quyết tranh chấp 
thương mại khác theo quy định của pháp luật.

6. Cung cấp các dịch vụ hành chính, văn phòng và các dịch vụ khác cho việc giải 
quyết tranh chấp.

7. Thu phí trọng tài và các khoản hợp pháp khác có liên quan đến hoạt động 
trọng tài. 

8. Trả thù lao và các chi phí khác cho Trọng tài viên.

9. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng giải quyết tranh chấp cho 
Trọng tài viên.

10. Báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động của Trung tâm trọng tài với Sở Tư 
pháp nơi Trung tâm trọng tài đăng ký hoạt động.

11. Lưu trữ hồ sơ, cung cấp các bản sao quyết định trọng tài theo yêu cầu của các 
bên tranh chấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 29. Chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài

1. Hoạt động của Trung tâm trọng tài chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

a) Các trường hợp được quy định tại điều lệ của Trung tâm trọng tài;

b) Bị thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động.

2. Chính phủ quy định chi tiết các trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập, 
Giấy đăng ký hoạt động và trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm 
trọng tài.

Chương V

KHỞI KIỆN

Điều 30. Đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo 

1. Trường hợp giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài, nguyên đơn phải 
làm đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài. Trường hợp vụ tranh chấp được 
giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện và gửi cho 
bị đơn.

2. Đơn khởi kiện gồm có các nội dung sau đây: 

a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

b) Tên, địa chỉ của các bên; tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có; 
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c) Tóm tắt nội dung vụ tranh chấp;

d) Cơ sở và chứng cứ khởi kiện, nếu có;

đ) Các yêu cầu cụ thể của nguyên đơn và giá trị vụ tranh chấp; 

e) Tên, địa chỉ người được nguyên đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc đề nghị chỉ 
định Trọng tài viên.

3. Kèm theo đơn khởi kiện, phải có thỏa thuận trọng tài, bản chính hoặc bản sao 
các tài liệu có liên quan.

Điều 31. Thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài 
1. Trường hợp tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài, nếu các bên 

không có thỏa thuận khác, thì thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài được tính từ khi 
Trung tâm trọng tài nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn. 

2. Trường hợp tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nếu các bên 
không có thỏa thuận khác, thì thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài được tính từ khi bị 
đơn nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn.

Điều 32. Thông báo đơn khởi kiện 
Nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng 

tài không có quy định khác, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi 
kiện, các tài liệu kèm theo và chứng từ nộp tạm ứng phí trọng tài, Trung tâm trọng 
tài phải gửi cho bị đơn bản sao đơn khởi kiện của nguyên đơn và những tài liệu theo 
quy định tại khoản 3 Điều 30 của Luật này.

Điều 33. Thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài 
Trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác, thời hiệu khởi kiện theo thủ 

tục trọng tài là 02 năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm. 

Điều 34. Phí trọng tài 
1. Phí trọng tài là khoản thu từ việc cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng 

Trọng tài. Phí trọng tài gồm:

a) Thù lao Trọng tài viên, chi phí đi lại và các chi phí khác cho Trọng tài viên;

b) Phí tham vấn chuyên gia và các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng 
trọng tài;

c) Phí hành chính; 

d) Phí chỉ định Trọng tài viên vụ việc của Trung tâm trọng tài theo yêu cầu của 
các bên tranh chấp;
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đ) Phí sử dụng các dịch vụ tiện ích khác được cung cấp bởi Trung tâm trọng tài.

2. Phí trọng tài do Trung tâm trọng tài ấn định. Trường hợp vụ tranh chấp được 
giải quyết bởi Trọng tài vụ việc, phí trọng tài do Hội đồng trọng tài ấn định.

3. Bên thua kiện phải chịu phí trọng tài, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận 
khác hoặc quy tắc tố tụng trọng tài quy định khác hoặc Hội đồng trọng tài có sự phân 
bổ khác.

Điều 35. Bản tự bảo vệ và việc gửi bản tự bảo vệ 

1. Bản tự bảo vệ gồm có các nội dung sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm bản tự bảo vệ;

b) Tên và địa chỉ của bị đơn;

c) Cơ sở và chứng cứ tự bảo vệ, nếu có; 

d) Tên và địa chỉ của người được bị đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc đề nghị 
chỉ định Trọng tài viên.

2. Đối với vụ tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài, nếu các bên 
không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy 
định khác, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và các tài 
liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho Trung tâm trọng tài bản tự bảo vệ. Theo yêu cầu 
của một bên hoặc các bên, thời hạn này có thể được Trung tâm trọng tài gia hạn căn 
cứ vào tình tiết cụ thể của vụ việc.

3. Đối với vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nếu các bên 
không có thỏa thuận khác, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn 
khởi kiện của nguyên đơn và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho nguyên đơn 
và Trọng tài viên bản tự bảo vệ, tên và địa chỉ của người mà mình chọn làm Trọng 
tài viên.

4. Trường hợp bị đơn cho rằng vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Trọng 
tài, không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng 
tài không thể thực hiện được thì phải nêu rõ điều đó trong bản tự bảo vệ. 

5. Trường hợp bị đơn không nộp bản tự bảo vệ theo quy định tại khoản 2 và 
khoản 3 Điều này thì quá trình giải quyết tranh chấp vẫn được tiến hành.

Điều 36. Đơn kiện lại của bị đơn

1. Bị đơn có quyền kiện lại nguyên đơn về những vấn đề có liên quan đến vụ 
tranh chấp.



78 CÔNG BÁO/Số 564 + 565 ngày 25-9-2010

2. Đơn kiện lại của bị đơn phải được gửi cho Trung tâm trọng tài. Trong trường 
hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, đơn kiện lại phải gửi cho 
Hội đồng trọng tài và nguyên đơn. Đơn kiện lại phải được nộp cùng thời điểm nộp 
bản tự bảo vệ.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiện lại, nguyên đơn phải 
gửi bản tự bảo vệ cho Trung tâm trọng tài. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết 
bằng Trọng tài vụ việc, nguyên đơn phải gửi bản tự bảo vệ cho Hội đồng trọng tài 
và bị đơn.

4. Việc giải quyết đơn kiện lại do Hội đồng trọng tài giải quyết đơn khởi kiện 
của nguyên đơn thực hiện theo quy định của Luật này về trình tự, thủ tục giải quyết 
đơn khởi kiện của nguyên đơn.

Điều 37. Rút đơn khởi kiện, đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, 
đơn kiện lại hoặc bản tự bảo vệ 

1. Trước khi Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài, các bên có quyền rút đơn 
khởi kiện, đơn kiện lại.

2. Trong quá trình tố tụng trọng tài, các bên có thể sửa đổi, bổ sung đơn khởi 
kiện, đơn kiện lại hoặc bản tự bảo vệ. Hội đồng trọng tài có quyền không chấp nhận 
các sửa đổi, bổ sung này nếu thấy rằng việc đó có thể bị lạm dụng nhằm gây khó 
khăn, trì hoãn việc ra phán quyết trọng tài hoặc vượt quá phạm vi của thỏa thuận 
trọng tài áp dụng cho vụ tranh chấp.

Điều 38. Thương lượng trong tố tụng trọng tài

Kể từ thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài, các bên vẫn có quyền tự mình thương 
lượng, thỏa thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp.

Trong trường hợp các bên tự thỏa thuận được với nhau chấm dứt việc giải quyết 
tranh chấp thì có quyền yêu cầu Chủ tịch Trung tâm trọng tài ra quyết định đình chỉ 
giải quyết tranh chấp.

Chương VI

HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI

Điều 39. Thành phần Hội đồng trọng tài 

1. Thành phần Hội đồng trọng tài có thể bao gồm một hoặc nhiều Trọng tài viên 
theo sự thỏa thuận của các bên.
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2. Trường hợp các bên không có thỏa thuận về số lượng Trọng tài viên thì Hội 
đồng trọng tài bao gồm ba Trọng tài viên. 

Điều 40. Thành lập Hội đồng trọng tài tại Trung tâm trọng tài

Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của 
Trung tâm trọng tài không quy định khác, việc thành lập Hội đồng trọng tài được 
quy định như sau:

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và yêu cầu chọn 
Trọng tài viên do Trung tâm trọng tài gửi đến, bị đơn phải chọn Trọng tài viên cho 
mình và báo cho Trung tâm trọng tài biết hoặc đề nghị Chủ tịch Trung tâm trọng tài 
chỉ định Trọng tài viên. Nếu bị đơn không chọn Trọng tài viên hoặc không đề nghị 
Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định Trọng tài viên, thì trong thời hạn 07 ngày, kể 
từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này, Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định 
Trọng tài viên cho bị đơn;

2. Trường hợp vụ tranh chấp có nhiều bị đơn thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ 
ngày nhận được đơn khởi kiện do Trung tâm trọng tài gửi đến, các bị đơn phải thống 
nhất chọn Trọng tài viên hoặc thống nhất yêu cầu chỉ định Trọng tài viên cho mình. 
Nếu các bị đơn không chọn được Trọng tài viên, thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ 
ngày hết thời hạn quy định tại khoản này, Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định 
Trọng tài viên cho các bị đơn;

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày các Trọng tài viên được các bên chọn hoặc 
được Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định, các Trọng tài viên này bầu một Trọng tài 
viên khác làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài. Hết thời hạn này mà việc bầu không thực 
hiện được, thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này, 
Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định Chủ tịch Hội đồng trọng tài;

4. Trường hợp các bên thỏa thuận vụ tranh chấp do một Trọng tài viên duy nhất 
giải quyết nhưng không chọn được Trọng tài viên trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 
bị đơn nhận được đơn khởi kiện, thì theo yêu cầu của một hoặc các bên và trong thời 
hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, Chủ tịch Trung tâm trọng tài sẽ chỉ định 
Trọng tài viên duy nhất.

Điều 41. Thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc 

Trường hợp các bên không có thỏa thuận khác, việc thành lập Hội đồng trọng tài 
vụ việc được quy định như sau:
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1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bị đơn nhận được đơn khởi kiện của nguyên 
đơn, bị đơn phải chọn Trọng tài viên và thông báo cho nguyên đơn biết Trọng tài 
viên mà mình chọn. Hết thời hạn này, nếu bị đơn không thông báo cho nguyên đơn 
tên Trọng tài viên mà mình chọn và các bên không có thỏa thuận khác về việc chỉ 
định Trọng tài viên, thì nguyên đơn có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền chỉ định 
Trọng tài viên cho bị đơn;

2. Trường hợp vụ tranh chấp có nhiều bị đơn, thì các bị đơn phải thống nhất 
chọn Trọng tài viên trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện của 
nguyên đơn và các tài liệu kèm theo. Hết thời hạn này, nếu các bị đơn không chọn 
được Trọng tài viên và nếu các bên không có thỏa thuận khác về việc chỉ định Trọng 
tài viên, thì một hoặc các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền chỉ định Trọng 
tài viên cho các bị đơn; 

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được các bên chọn hoặc được Tòa án chỉ 
định, các Trọng tài viên bầu một Trọng tài viên khác làm Chủ tịch Hội đồng trọng 
tài. Trong trường hợp không bầu được Chủ tịch Hội đồng trọng tài và các bên không 
có thỏa thuận khác thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền chỉ định Chủ 
tịch Hội đồng trọng tài; 

4. Trong trường hợp các bên thỏa thuận vụ tranh chấp do một Trọng tài viên duy 
nhất giải quyết nhưng không chọn được Trọng tài viên trong thời hạn 30 ngày, kể từ 
ngày bị đơn nhận được đơn khởi kiện, nếu các bên không có thỏa thuận yêu cầu một 
Trung tâm trọng tài chỉ định Trọng tài viên, thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, 
Tòa án có thẩm quyền chỉ định Trọng tài viên duy nhất;

5. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của các bên quy định 
tại các khoản 1, 2, 3 và 4 của Điều này, Chánh án Tòa án có thẩm quyền phải phân 
công một Thẩm phán chỉ định Trọng tài viên và thông báo cho các bên.

Điều 42. Thay đổi Trọng tài viên 

1. Trọng tài viên phải từ chối giải quyết tranh chấp, các bên có quyền yêu cầu 
thay đổi Trọng tài viên giải quyết tranh chấp trong các trường hợp sau đây:

a) Trọng tài viên là người thân thích hoặc là người đại diện của một bên;

b) Trọng tài viên có lợi ích liên quan trong vụ tranh chấp;

c) Có căn cứ rõ ràng cho thấy Trọng tài viên không vô tư, khách quan;
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d) Đã là hòa giải viên, người đại diện, luật sư của bất cứ bên nào trước khi đưa 
vụ tranh chấp đó ra giải quyết tại trọng tài, trừ trường hợp được các bên chấp thuận 
bằng văn bản.

2. Kể từ khi được chọn hoặc được chỉ định, Trọng tài viên phải thông báo bằng 
văn bản cho Trung tâm trọng tài hoặc Hội đồng trọng tài và các bên về những tình 
tiết có thể ảnh hưởng đến tính khách quan, vô tư của mình.

3. Đối với vụ tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài, nếu Hội đồng 
trọng tài chưa được thành lập, việc thay đổi Trọng tài viên do Chủ tịch Trung tâm 
trọng tài quyết định. Nếu Hội đồng trọng tài đã được thành lập, việc thay đổi Trọng 
tài viên do các thành viên còn lại của Hội đồng trọng tài quyết định. Trong trường 
hợp các thành viên còn lại của Hội đồng trọng tài không quyết định được hoặc nếu 
các Trọng tài viên hay Trọng tài viên duy nhất từ chối giải quyết tranh chấp, Chủ tịch 
Trung tâm trọng tài quyết định về việc thay đổi Trọng tài viên.

4. Đối với vụ tranh chấp do Hội đồng trọng tài vụ việc giải quyết, việc thay đổi 
Trọng tài viên sẽ do các thành viên còn lại của Hội đồng trọng tài quyết định. Trong 
trường hợp các thành viên còn lại của Hội đồng trọng tài không quyết định được 
hoặc nếu các Trọng tài viên hay Trọng tài viên duy nhất từ chối giải quyết tranh 
chấp, thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của một hoặc các 
Trọng tài viên nói trên, của một hoặc các bên tranh chấp, Chánh án Tòa án có thẩm 
quyền phân công một Thẩm phán quyết định về việc thay đổi Trọng tài viên.

5. Quyết định của Chủ tịch Trung tâm trọng tài hoặc của Tòa án trong trường 
hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này là quyết định cuối cùng.

6. Trong trường hợp Trọng tài viên vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách 
quan mà không thể tiếp tục tham gia giải quyết tranh chấp hoặc bị thay đổi thì việc 
chọn, chỉ định Trọng tài viên thay thế được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định 
của Luật này.

7. Sau khi tham khảo ý kiến của các bên, Hội đồng trọng tài mới được thành lập 
có thể xem xét lại những vấn đề đã được đưa ra tại các phiên họp giải quyết tranh 
chấp của Hội đồng trọng tài trước đó. 

Điều 43. Xem xét thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không 
thể thực hiện được, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài 

1. Trước khi xem xét nội dung vụ tranh chấp, Hội đồng trọng tài phải xem xét 
hiệu lực của thỏa thuận trọng tài; thỏa thuận trọng tài có thể thực hiện được hay 
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không và xem xét thẩm quyền của mình. Trong trường hợp vụ việc thuộc thẩm 
quyền giải quyết của mình thì Hội đồng trọng tài tiến hành giải quyết tranh chấp theo 
quy định của Luật này. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, 
thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc xác định rõ thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện 
được thì Hội đồng trọng tài quyết định đình chỉ việc giải quyết và thông báo ngay 
cho các bên biết.

2. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, nếu phát hiện Hội đồng trọng tài vượt 
quá thẩm quyền, các bên có thể khiếu nại với Hội đồng trọng tài. Hội đồng trọng tài 
có trách nhiệm xem xét, quyết định. 

3. Trường hợp các bên đã có thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm 
trọng tài cụ thể nhưng Trung tâm trọng tài này đã chấm dứt hoạt động mà không có 
tổ chức trọng tài kế thừa, thì các bên có thể thỏa thuận lựa chọn Trung tâm trọng tài 
khác; nếu không thỏa thuận được, thì có quyền khởi kiện ra Tòa án để giải quyết.

4. Trường hợp các bên đã có thỏa thuận cụ thể về việc lựa chọn Trọng tài viên 
trọng tài vụ việc, nhưng tại thời điểm xảy ra tranh chấp, vì sự kiện bất khả kháng 
hoặc trở ngại khách quan mà Trọng tài viên không thể tham gia giải quyết tranh 
chấp, thì các bên có thể thỏa thuận lựa chọn Trọng tài viên khác để thay thế; nếu 
không thỏa thuận được, thì có quyền khởi kiện ra Tòa án để giải quyết.

5. Trường hợp các bên đã có thỏa thuận trọng tài nhưng không chỉ rõ hình thức 
trọng tài hoặc không thể xác định được tổ chức trọng tài cụ thể, thì khi có tranh chấp, 
các bên phải thỏa thuận lại về hình thức trọng tài hoặc tổ chức trọng tài cụ thể để giải 
quyết tranh chấp. Nếu không thỏa thuận được thì việc lựa chọn hình thức, tổ chức 
trọng tài để giải quyết tranh chấp được thực hiện theo yêu cầu của nguyên đơn.

Điều 44. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng 
tài về việc không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa 
thuận trọng tài không thể thực hiện được, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài 

1. Trong trường hợp không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài quy 
định tại Điều 43 của Luật này, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
quyết định của Hội đồng trọng tài, các bên có quyền gửi đơn yêu cầu Tòa án có thẩm 
quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng trọng tài. Bên khiếu nại phải đồng thời 
thông báo việc khiếu nại cho Hội đồng trọng tài.

2. Đơn khiếu nại phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn khiếu nại;
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b) Tên và địa chỉ của bên khiếu nại;

c) Nội dung yêu cầu.

3. Đơn khiếu nại phải kèm theo bản sao đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài, 
quyết định của Hội đồng trọng tài. Trường hợp giấy tờ kèm theo bằng tiếng nước 
ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và được chứng thực hợp lệ. 

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, Chánh 
án Tòa án có thẩm quyền phân công một Thẩm phán xem xét, giải quyết đơn khiếu 
nại. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải 
xem xét, quyết định. Quyết định của Tòa án là cuối cùng. 

5. Trong khi Tòa án giải quyết đơn khiếu nại, Hội đồng trọng tài vẫn có thể tiếp 
tục giải quyết tranh chấp.

6. Trong trường hợp Tòa án quyết định vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền 
của Hội đồng trọng tài, không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu 
hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, Hội đồng trọng tài ra quyết 
định đình chỉ giải quyết tranh chấp. Nếu không có thỏa thuận khác, các bên có 
quyền khởi kiện vụ tranh chấp ra Tòa án. Thời hiệu khởi kiện ra Tòa án được xác 
định theo quy định của pháp luật. Thời gian từ ngày nguyên đơn khởi kiện tại 
Trọng tài đến ngày Tòa án ra quyết định thụ lý giải quyết vụ tranh chấp không tính 
vào thời hiệu khởi kiện.

Điều 45. Thẩm quyền xác minh sự việc của Hội đồng trọng tài 

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, Hội đồng trọng tài có quyền gặp hoặc trao 
đổi với các bên với sự có mặt của bên kia bằng các hình thức thích hợp để làm sáng 
tỏ các vấn đề có liên quan đến vụ tranh chấp. Hội đồng trọng tài có thể tự mình hoặc 
theo yêu cầu của một hoặc các bên tìm hiểu sự việc từ người thứ ba, với sự có mặt 
của các bên hoặc sau khi đã thông báo cho các bên biết.

Điều 46. Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài về thu thập chứng cứ 

1. Các bên có quyền và nghĩa vụ cung cấp chứng cứ cho Hội đồng trọng tài để 
chứng minh các sự việc có liên quan đến nội dung đang tranh chấp.

2. Theo yêu cầu của một hoặc các bên, Hội đồng trọng tài có quyền yêu cầu người 
làm chứng cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc giải quyết tranh chấp. 

3. Hội đồng trọng tài tự mình hoặc theo yêu cầu của một hoặc các bên, có quyền 
trưng cầu giám định, định giá tài sản trong vụ tranh chấp để làm căn cứ cho việc giải 
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quyết tranh chấp. Phí giám định, định giá do bên yêu cầu giám định, định giá tạm 
ứng hoặc do Hội đồng trọng tài phân bổ.

4. Hội đồng trọng tài tự mình hoặc theo yêu cầu của một hoặc các bên, có quyền 
tham vấn ý kiến của các chuyên gia. Chi phí chuyên gia do bên yêu cầu tham vấn 
tạm ứng hoặc do Hội đồng trọng tài phân bổ.

5. Trong trường hợp Hội đồng trọng tài, một hoặc các bên đã áp dụng các biện 
pháp cần thiết để thu thập chứng cứ mà vẫn không thể tự mình thu thập được thì có 
thể gửi văn bản đề nghị Tòa án có thẩm quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân 
cung cấp tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được hoặc hiện vật khác liên quan đến 
vụ tranh chấp. Văn bản đề nghị phải nêu rõ nội dung vụ việc đang giải quyết tại 
Trọng tài, chứng cứ cần thu thập, lý do không thu thập được, tên, địa chỉ của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ chứng cứ cần thu thập đó. 

6. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, đơn yêu cầu 
thu thập chứng cứ, Chánh án Tòa án có thẩm quyền phân công một Thẩm phán xem 
xét, giải quyết yêu cầu thu thập chứng cứ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 
ngày được phân công, Thẩm phán phải có văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân 
đang quản lý, lưu giữ cung cấp chứng cứ cho Tòa án và gửi văn bản đó cho Viện 
kiểm sát cùng cấp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ chứng cứ có trách nhiệm cung 
cấp đầy đủ, kịp thời chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án trong thời hạn 15 ngày, kể từ 
ngày nhận được yêu cầu.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được chứng cứ do cơ quan, tổ 
chức, cá nhân cung cấp, Tòa án phải thông báo cho Hội đồng trọng tài, bên yêu cầu 
biết để tiến hành việc giao nhận chứng cứ.

Trường hợp quá thời hạn quy định mà cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp 
chứng cứ theo yêu cầu thì Tòa án phải thông báo ngay cho Hội đồng trọng tài, bên 
yêu cầu biết đồng thời có văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý theo 
quy định của pháp luật. 

Điều 47. Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài về triệu tập người làm chứng

1. Theo yêu cầu của một hoặc các bên và xét thấy cần thiết, Hội đồng trọng tài 
có quyền yêu cầu người làm chứng có mặt tại phiên họp giải quyết tranh chấp. Chi 
phí cho người làm chứng do bên yêu cầu triệu tập người làm chứng chịu hoặc do Hội 
đồng trọng tài phân bổ.
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2. Trường hợp người làm chứng đã được Hội đồng trọng tài triệu tập hợp lệ mà 
không đến phiên họp nhưng không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ gây 
cản trở cho việc giải quyết tranh chấp, thì Hội đồng trọng tài gửi văn bản đề nghị Tòa 
án có thẩm quyền ra quyết định triệu tập người làm chứng đến phiên họp của Hội 
đồng trọng tài. Văn bản phải nêu rõ nội dung vụ việc đang được giải quyết tại Trọng 
tài; họ, tên, địa chỉ của người làm chứng; lý do cần triệu tập người làm chứng; thời 
gian, địa điểm người làm chứng cần phải có mặt.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị triệu 
tập người làm chứng của Hội đồng trọng tài, Chánh án Tòa án có thẩm quyền phân 
công một Thẩm phán xem xét, giải quyết yêu cầu triệu tập người làm chứng. Trong 
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải ra quyết 
định triệu tập người làm chứng. 

Quyết định triệu tập người làm chứng phải ghi rõ tên Hội đồng trọng tài yêu cầu 
triệu tập người làm chứng; nội dung vụ tranh chấp; họ, tên, địa chỉ của người làm 
chứng; thời gian, địa điểm người làm chứng phải có mặt theo yêu cầu của Hội đồng 
trọng tài.

Tòa án phải gửi ngay quyết định này cho Hội đồng trọng tài, người làm chứng 
đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo 
quy định của pháp luật.

Người làm chứng có nghĩa vụ nghiêm chỉnh thi hành quyết định của Tòa án.

Chi phí cho người làm chứng được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương VII
BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

Điều 48. Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
1. Các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài, Tòa án áp dụng biện 

pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của Luật này và các quy định của pháp luật có 
liên quan, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

2. Việc yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không bị coi là sự 
bác bỏ thỏa thuận trọng tài hoặc khước từ quyền giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài.

Điều 49. Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thời 
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1. Theo yêu cầu của một trong các bên, Hội đồng trọng tài có thể áp dụng một 
hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với các bên tranh chấp. 

2. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời bao gồm: 

a) Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp;

b) Cấm hoặc buộc bất kỳ bên tranh chấp nào thực hiện một hoặc một số hành 
vi nhất định nhằm ngăn ngừa các hành vi ảnh hưởng bất lợi đến quá trình tố tụng 
trọng tài;

c) Kê biên tài sản đang tranh chấp; 

d) Yêu cầu bảo tồn, cất trữ, bán hoặc định đoạt bất kỳ tài sản nào của một hoặc 
các bên tranh chấp;

đ) Yêu cầu tạm thời về việc trả tiền giữa các bên;

e) Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp.

3. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, nếu một trong các bên đã yêu cầu Tòa 
án áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại khoản 2 Điều 
này mà sau đó lại có đơn yêu cầu Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thời thì Hội đồng trọng tài phải từ chối. 

4. Trước khi áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Hội đồng trọng tài có quyền 
buộc bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thực hiện nghĩa vụ bảo đảm 
tài chính. 

5. Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác hoặc vượt quá 
yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của bên yêu cầu mà gây thiệt hại cho 
bên yêu cầu, bên bị áp dụng hoặc người thứ ba thì người bị thiệt hại có quyền khởi 
kiện ra Tòa án để yêu cầu giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật về tố 
tụng dân sự.

Điều 50. Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài

1. Bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải làm đơn gửi đến Hội 
đồng trọng tài. 

2. Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải có các nội dung chính 
sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tên, địa chỉ của bên có yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

c) Tên, địa chỉ của bên bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
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d) Tóm tắt nội dung tranh chấp;

đ) Lý do cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

e) Biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng và các yêu cầu cụ thể.

Kèm theo đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, bên yêu cầu phải 
cung cấp cho Hội đồng trọng tài chứng cứ để chứng minh cho sự cần thiết phải áp 
dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó.

3. Theo quyết định của Hội đồng trọng tài, bên yêu cầu áp dụng biện pháp 
khẩn cấp tạm thời phải gửi một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có 
giá do Hội đồng trọng tài ấn định tương ứng với giá trị thiệt hại có thể phát sinh do 
áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng gây ra để bảo vệ lợi ích của bên 
bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Khoản tiền, kim khí quý, đá quý 
hoặc giấy tờ có giá được gửi vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng do Hội đồng 
trọng tài quyết định. 

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, ngay sau khi bên yêu 
cầu đã thực hiện biện pháp bảo đảm quy định tại khoản 3 Điều này thì Hội đồng 
trọng tài xem xét ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Trường hợp 
không chấp nhận yêu cầu, Hội đồng trọng tài thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý 
do cho bên yêu cầu biết. 

5. Việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng 
trọng tài được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Điều 51. Thẩm quyền, thủ tục thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp 
tạm thời của Hội đồng trọng tài

1. Theo yêu cầu của một bên, Hội đồng trọng tài có quyền thay đổi, bổ sung, hủy 
bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình giải quyết 
tranh chấp.

2. Thủ tục thay đổi, bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời được thực hiện theo 
quy định tại Điều 50 của Luật này. 

3. Hội đồng trọng tài hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đã được áp dụng trong 
các trường hợp sau đây:

a) Bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đề nghị hủy bỏ;

b) Bên phải thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đã nộp tài 
sản hoặc có người khác thực hiện biện pháp bảo đảm thi hành nghĩa vụ đối với bên 
có yêu cầu;
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c) Nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ chấm dứt theo quy định của pháp luật.

4. Thủ tục hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời được thực hiện như sau:

a) Bên yêu cầu phải có đơn đề nghị hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời gửi Hội 
đồng trọng tài;

b) Hội đồng trọng tài xem xét ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời 
và xem xét, quyết định để bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhận lại 
tài sản bảo đảm quy định tại khoản 3 Điều 50 của Luật này, trừ trường hợp bên yêu 
cầu Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải chịu trách nhiệm 
bồi thường do yêu cầu không đúng gây thiệt hại cho bên bị áp dụng biện pháp khẩn 
cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba. 

Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời phải được gửi ngay cho các bên 
tranh chấp và Cơ quan thi hành án dân sự. 

Điều 52. Trách nhiệm của bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải chịu trách nhiệm về yêu 
cầu của mình. Trong trường hợp bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 
không đúng và gây thiệt hại cho bên kia hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường.

Điều 53. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Tòa án áp dụng, thay đổi, hủy 
bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

1. Sau khi nộp đơn khởi kiện, nếu quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm 
hại hoặc có nguy cơ trực tiếp bị xâm hại, một bên có quyền làm đơn gửi đến Tòa án 
có thẩm quyền yêu cầu áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu áp dụng 
biện pháp khẩn cấp tạm thời, Chánh án Tòa án có thẩm quyền phân công một Thẩm 
phán xem xét, giải quyết. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày được phân 
công, Thẩm phán phải xem xét, quyết định áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp 
khẩn cấp tạm thời. Thẩm phán phải ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thời ngay sau khi người yêu cầu thực hiện biện pháp bảo đảm. Trường hợp không 
chấp nhận yêu cầu thì Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho 
người yêu cầu biết.

3. Một bên có quyền yêu cầu Tòa án thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp khẩn 
cấp tạm thời. Việc phân công Thẩm phán xem xét giải quyết đơn yêu cầu thay đổi, 
bổ sung, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời được thực hiện theo quy định tại 
khoản 2 Điều này.
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4. Trình tự, thủ tục áp dụng, thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm 
thời và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thời của Tòa án thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

5. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, nếu một trong các bên đã yêu cầu Hội 
đồng trọng tài áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời mà lại có đơn 
yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Tòa án phải từ chối và trả 
lại đơn yêu cầu, trừ trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không 
thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài.

Chương VIII
PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Điều 54. Chuẩn bị phiên họp giải quyết tranh chấp 

1. Trường hợp các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung 
tâm trọng tài không có quy định khác, thời gian và địa điểm mở phiên họp do Hội 
đồng trọng tài quyết định. 

2. Trường hợp các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung 
tâm trọng tài không có quy định khác, giấy triệu tập tham dự phiên họp phải được 
gửi cho các bên chậm nhất 30 ngày trước ngày mở phiên họp. 

Điều 55. Thành phần, thủ tục phiên họp giải quyết tranh chấp

1. Phiên họp giải quyết tranh chấp được tiến hành không công khai, trừ trường 
hợp các bên có thỏa thuận khác.

2. Các bên có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự phiên họp 
giải quyết tranh chấp; có quyền mời người làm chứng, người bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của mình.

3. Trong trường hợp có sự đồng ý của các bên, Hội đồng trọng tài có thể cho 
phép những người khác tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp.

4. Trình tự, thủ tục tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp do quy tắc tố tụng 
trọng tài của Trung tâm trọng tài quy định; đối với Trọng tài vụ việc do các bên thỏa 
thuận.

Điều 56. Việc vắng mặt của các bên 

1. Nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp 
mà vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc rời phiên họp giải quyết tranh chấp mà 
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không được Hội đồng trọng tài chấp thuận thì bị coi là đã rút đơn khởi kiện. Trong 
trường hợp này, Hội đồng trọng tài tiếp tục giải quyết tranh chấp nếu bị đơn có yêu 
cầu hoặc có đơn kiện lại.

2. Bị đơn đã được triệu tập hợp lệ tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp mà 
vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc rời phiên họp giải quyết tranh chấp mà 
không được Hội đồng trọng tài chấp thuận thì Hội đồng trọng tài vẫn tiếp tục giải 
quyết tranh chấp căn cứ vào tài liệu và chứng cứ hiện có.

3. Theo yêu cầu của các bên, Hội đồng trọng tài có thể căn cứ vào hồ sơ để tiến 
hành phiên họp giải quyết tranh chấp mà không cần sự có mặt của các bên.

Điều 57. Hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp 

Khi có lý do chính đáng, một hoặc các bên có thể yêu cầu Hội đồng trọng tài 
hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp. Yêu cầu hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp 
phải được lập bằng văn bản, nêu rõ lý do kèm theo chứng cứ và được gửi đến Hội 
đồng trọng tài chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên họp giải quyết 
tranh chấp. Nếu Hội đồng trọng tài không nhận được yêu cầu theo thời hạn này, bên 
yêu cầu hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp phải chịu mọi chi phí phát sinh, nếu 
có. Hội đồng trọng tài xem xét, quyết định chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu 
hoãn phiên họp và thông báo kịp thời cho các bên. 

Thời hạn hoãn phiên họp do Hội đồng trọng tài quyết định.

Điều 58. Hòa giải, công nhận hòa giải thành

Theo yêu cầu của các bên, Hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải để các bên thỏa 
thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp. Khi các bên thỏa thuận được với nhau 
về việc giải quyết trong vụ tranh chấp thì Hội đồng trọng tài lập biên bản hòa giải 
thành có chữ ký của các bên và xác nhận của các Trọng tài viên. Hội đồng trọng tài 
ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. Quyết định này là chung thẩm 
và có giá trị như phán quyết trọng tài.

Điều 59. Đình chỉ giải quyết tranh chấp 

1. Vụ tranh chấp được đình chỉ giải quyết trong các trường hợp sau đây:

a) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không 
được thừa kế;

b) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cơ quan, tổ chức đã chấm dứt hoạt động, bị phá 
sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức mà 
không có cơ quan, tổ chức nào tiếp nhận quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức đó;
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c) Nguyên đơn rút đơn khởi kiện hoặc được coi là đã rút đơn khởi kiện theo quy 
định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này, trừ trường hợp bị đơn yêu cầu tiếp tục giải 
quyết tranh chấp;

d) Các bên thỏa thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp;

đ) Tòa án đã quyết định vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng 
trọng tài, không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận 
trọng tài không thể thực hiện được theo quy định tại khoản 6 Điều 44 của Luật này.

2. Hội đồng trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp. Trường hợp 
Hội đồng trọng tài chưa được thành lập thì Chủ tịch Trung tâm trọng tài ra quyết 
định đình chỉ giải quyết tranh chấp.

3. Khi có quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp, các bên không có quyền 
khởi kiện yêu cầu Trọng tài giải quyết lại vụ tranh chấp đó nếu việc khởi kiện vụ 
tranh chấp sau không có gì khác với vụ tranh chấp trước về nguyên đơn, bị đơn và 
quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ các trường hợp quy định tại điểm c và điểm đ 
khoản 1 Điều này.

Chương IX
PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI 

Điều 60. Nguyên tắc ra phán quyết 
1. Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên 

tắc đa số. 
2. Trường hợp biểu quyết không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập 

theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trọng tài.
Điều 61. Nội dung, hình thức và hiệu lực của phán quyết trọng tài 
1. Phán quyết trọng tài phải được lập bằng văn bản và có các nội dung chủ yếu 

sau đây:
a) Ngày, tháng, năm và địa điểm ra phán quyết; 
b) Tên, địa chỉ của nguyên đơn và bị đơn;
c) Họ, tên, địa chỉ của Trọng tài viên;
d) Tóm tắt đơn khởi kiện và các vấn đề tranh chấp;
đ) Căn cứ để ra phán quyết, trừ khi các bên có thỏa thuận không cần nêu căn cứ 

trong phán quyết;
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e) Kết quả giải quyết tranh chấp;

g) Thời hạn thi hành phán quyết;

h) Phân bổ chi phí trọng tài và các chi phí khác có liên quan;

i) Chữ ký của Trọng tài viên.

2. Khi có Trọng tài viên không ký tên vào phán quyết trọng tài, Chủ tịch Hội 
đồng trọng tài phải ghi việc này trong phán quyết trọng tài và nêu rõ lý do. Trong 
trường hợp này, phán quyết trọng tài vẫn có hiệu lực.

3. Phán quyết trọng tài được ban hành ngay tại phiên họp hoặc chậm nhất là 30 
ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp cuối cùng. 

4. Phán quyết trọng tài phải được gửi cho các bên ngay sau ngày ban hành. Các 
bên có quyền yêu cầu Trung tâm trọng tài hoặc Hội đồng trọng tài vụ việc cấp bản 
sao phán quyết trọng tài.

5. Phán quyết trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 62. Đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc

1. Theo yêu cầu của một hoặc các bên tranh chấp, phán quyết của Trọng tài vụ 
việc được đăng ký tại Tòa án nơi Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết trước khi yêu 
cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tổ chức thi hành phán quyết trọng tài 
đó. Việc đăng ký hoặc không đăng ký phán quyết trọng tài không ảnh hưởng đến nội 
dung và giá trị pháp lý của phán quyết trọng tài. 

2. Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày ban hành phán quyết trọng tài, bên yêu cầu 
đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc phải gửi đơn xin đăng ký phán quyết trọng tài 
tới Tòa án có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này kèm theo bản chính hoặc 
bản sao có chứng thực hợp lệ các tài liệu sau đây: 

a) Phán quyết trọng tài do Hội đồng trọng tài vụ việc ban hành;

b) Biên bản phiên họp giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài vụ việc, 
nếu có;

c) Bản chính hoặc bản sao thỏa thuận trọng tài đã được chứng thực hợp lệ. 

Bên yêu cầu phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các tài liệu gửi cho 
Tòa án.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn xin đăng ký phán 
quyết, Chánh án Tòa án phải phân công một Thẩm phán xem xét đơn đăng ký phán 
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quyết. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải kiểm tra 
tính xác thực của các tài liệu gửi kèm theo đơn và thực hiện việc đăng ký. Trường 
hợp xác định phán quyết trọng tài không có thật thì Thẩm phán từ chối đăng ký, trả 
lại đơn yêu cầu và các tài liệu kèm theo và phải thông báo ngay cho bên có yêu cầu 
biết, đồng thời nêu rõ lý do. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
thông báo của Tòa án, người yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài có quyền khiếu 
nại với Chánh án Tòa án về việc từ chối đăng ký phán quyết trọng tài. Trong thời hạn 
03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Chánh án Tòa án phải xem xét 
và ra quyết định giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh án 
Tòa án là quyết định cuối cùng.

4. Nội dung đăng ký phán quyết Trọng tài: 

a) Thời gian, địa điểm thực hiện việc đăng ký;

b) Tên Tòa án tiến hành việc đăng ký;

c) Tên, địa chỉ của bên yêu cầu thực hiện việc đăng ký;

d) Phán quyết được đăng ký;

đ) Chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của Tòa án.

Điều 63. Sửa chữa và giải thích phán quyết; phán quyết bổ sung

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được phán quyết, trừ khi các bên có 
thỏa thuận khác về thời hạn, một bên có thể yêu cầu Hội đồng trọng tài sửa chữa 
những lỗi rõ ràng về chính tả, về số liệu do nhầm lẫn hoặc tính toán sai trong phán 
quyết nhưng phải thông báo ngay cho bên kia biết. Trường hợp Hội đồng trọng tài 
thấy yêu cầu này là chính đáng thì phải sửa chữa trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 
nhận được yêu cầu. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được phán quyết, trừ trường hợp các 
bên có thỏa thuận khác về thời hạn, một bên có thể yêu cầu Hội đồng trọng tài giải 
thích về điểm cụ thể hoặc phần nội dung của phán quyết nhưng phải thông báo ngay 
cho bên kia. Nếu Hội đồng trọng tài thấy rằng yêu cầu này là chính đáng thì phải giải 
thích trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Nội dung giải thích này 
là một phần của phán quyết.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành phán quyết, Hội đồng trọng tài 
có thể chủ động sửa những lỗi quy định tại khoản 1 Điều này và thông báo ngay cho 
các bên.



94 CÔNG BÁO/Số 564 + 565 ngày 25-9-2010

4. Trường hợp các bên không có thỏa thuận khác, trong thời hạn 30 ngày, kể từ 
ngày nhận được phán quyết, một bên có thể yêu cầu Hội đồng trọng tài ra phán quyết 
bổ sung đối với những yêu cầu được trình bày trong quá trình tố tụng nhưng không 
được ghi trong phán quyết và phải thông báo ngay cho bên kia biết. Nếu Hội đồng 
trọng tài cho rằng yêu cầu này là chính đáng thì ra phán quyết bổ sung trong thời hạn 
45 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

5. Trường hợp cần thiết, Hội đồng trọng tài có thể gia hạn việc sửa chữa, giải 
thích hoặc ra phán quyết bổ sung theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều này.

Điều 64. Lưu trữ hồ sơ 

1. Trung tâm trọng tài có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ vụ tranh chấp đã thụ lý. Hồ 
sơ vụ tranh chấp do Trọng tài vụ việc giải quyết được các bên hoặc các Trọng tài 
viên lưu trữ.

2. Hồ sơ trọng tài được lưu trữ trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày ra phán quyết 
trọng tài hoặc quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài.

Chương X 
THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI 

Điều 65. Tự nguyện thi hành phán quyết trọng tài

Nhà nước khuyến khích các bên tự nguyện thi hành phán quyết trọng tài.

Điều 66. Quyền yêu cầu thi hành phán quyết trọng tài 

1. Hết thời hạn thi hành phán quyết trọng tài mà bên phải thi hành phán quyết 
không tự nguyện thi hành và cũng không yêu cầu hủy phán quyết trọng tài theo 
quy định tại Điều 69 của Luật này, bên được thi hành phán quyết trọng tài có 
quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán 
quyết trọng tài.

2. Đối với phán quyết của Trọng tài vụ việc, bên được thi hành có quyền làm đơn 
yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài sau 
khi phán quyết được đăng ký theo quy định tại Điều 62 của Luật này.

Điều 67. Thi hành phán quyết trọng tài

Phán quyết trọng tài được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án 
dân sự.
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Chương XI
HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

Ðiều 68. Căn cứ hủy phán quyết trọng tài 

1. Tòa án xem xét việc hủy phán quyết trọng tài khi có đơn yêu cầu của một bên.

2. Phán quyết trọng tài bị hủy nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không có thỏa thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu;

b) Thành phần Hội đồng trọng tài, thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp với 
thỏa thuận của các bên hoặc trái với các quy định của Luật này;

c) Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; trường hợp 
phán quyết trọng tài có nội dung không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thì 
nội dung đó bị hủy;

d) Chứng cứ do các bên cung cấp mà Hội đồng trọng tài căn cứ vào đó để ra 
phán quyết là giả mạo; Trọng tài viên nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của 
một bên tranh chấp làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của phán quyết 
trọng tài;

đ) Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. 

3. Khi Tòa án xem xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, nghĩa vụ chứng 
minh được xác định như sau:

a) Bên yêu cầu hủy phán quyết trọng tài quy định tại các điểm a, b, c và d 
khoản 2 Điều này có nghĩa vụ chứng minh Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết 
thuộc một trong các trường hợp đó;

b) Đối với yêu cầu hủy phán quyết trọng tài quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 
này, Tòa án có trách nhiệm chủ động xác minh thu thập chứng cứ để quyết định hủy 
hay không hủy phán quyết trọng tài. 

Điều 69. Quyền yêu cầu hủy phán quyết trọng tài 

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được phán quyết trọng tài, nếu một 
bên có đủ căn cứ để chứng minh được rằng Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết thuộc 
một trong những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 68 của Luật này, thì có quyền 
làm đơn gửi Tòa án có thẩm quyền yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. Đơn yêu cầu 
hủy phán quyết trọng tài phải kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu 
cầu hủy phán quyết trọng tài là có căn cứ và hợp pháp.
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2. Trường hợp gửi đơn quá hạn vì sự kiện bất khả kháng thì thời gian có sự kiện 
bất khả kháng không được tính vào thời hạn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.

Điều 70. Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài 

1. Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tên và địa chỉ của bên có yêu cầu;

c) Yêu cầu và căn cứ hủy phán quyết trọng tài.

2. Kèm theo đơn yêu cầu phải có các giấy tờ sau đây:

a) Bản chính hoặc bản sao phán quyết trọng tài đã được chứng thực hợp lệ;

b) Bản chính hoặc bản sao thỏa thuận trọng tài đã được chứng thực hợp lệ.

Giấy tờ kèm theo đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng 
Việt và bản dịch phải được chứng thực hợp lệ.

Điều 71. Tòa án xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài

1. Sau khi thụ lý đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, Tòa án có thẩm quyền 
thông báo ngay cho Trung tâm trọng tài hoặc các Trọng tài viên của Hội đồng trọng 
tài vụ việc, các bên tranh chấp và Viện kiểm sát cùng cấp.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý, Chánh án Tòa án chỉ định 
một Hội đồng xét đơn yêu cầu gồm ba Thẩm phán, trong đó có một Thẩm phán làm 
chủ tọa theo sự phân công của Chánh án Tòa án. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được chỉ định, Hội đồng xét đơn yêu cầu phải 
phải mở phiên họp để xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. Tòa án phải chuyển 
hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp nghiên cứu trong thời hạn 07 ngày làm việc trước 
ngày mở phiên họp để tham dự phiên họp của Tòa án xét đơn yêu cầu. Hết thời hạn 
này, Viện kiểm sát phải gửi trả lại hồ sơ cho Tòa án để mở phiên họp xem xét đơn 
yêu cầu. 

3. Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của các bên tranh chấp, luật sư của 
các bên, nếu có, Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp. Trường hợp một trong các 
bên yêu cầu Hội đồng xét đơn vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ mà vắng mặt 
không có lý do chính đáng hoặc rời phiên họp mà không được Hội đồng chấp thuận 
thì Hội đồng vẫn tiến hành xét đơn yêu cầu hủy quyết định trọng tài.
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4. Khi xét đơn yêu cầu, Hội đồng xét đơn yêu cầu căn cứ vào các quy định tại 
Điều 68 của Luật này và các tài liệu kèm theo để xem xét, quyết định; không xét xử 
lại nội dung vụ tranh chấp mà Hội đồng trọng tài đã giải quyết. Sau khi xem xét đơn 
và các tài liệu kèm theo, nghe ý kiến của những người được triệu tập, nếu có, Kiểm 
sát viên trình bày ý kiến của Viện kiểm sát, Hội đồng thảo luận và quyết định theo 
đa số. 

5. Hội đồng xét đơn yêu cầu có quyền ra quyết định hủy hoặc không hủy phán 
quyết trọng tài. Trong trường hợp bên yêu cầu hủy phán quyết trọng tài rút đơn hoặc 
đã được triệu tập hợp lệ mà vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc rời phiên họp 
mà không được Hội đồng chấp thuận thì Hội đồng ra quyết định đình chỉ việc xét 
đơn yêu cầu.

6. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, Tòa án gửi quyết 
định cho các bên, Trung tâm trọng tài hoặc Trọng tài viên Trọng tài vụ việc và Viện 
kiểm sát cùng cấp.

7. Theo yêu cầu của một bên và xét thấy phù hợp, Hội đồng xét đơn yêu cầu có 
thể tạm đình chỉ việc xem xét giải quyết đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài trong 
thời hạn không quá 60 ngày để tạo điều kiện cho Hội đồng trọng tài khắc phục sai 
sót tố tụng trọng tài theo quan điểm của Hội đồng trọng tài nhằm loại bỏ căn cứ hủy 
bỏ phán quyết trọng tài. Hội đồng trọng tài phải thông báo cho Tòa án biết về việc 
khắc phục sai sót tố tụng. Trường hợp Hội đồng trọng tài không tiến hành khắc phục 
sai sót tố tụng thì Hội đồng tiếp tục xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.

8. Trường hợp Hội đồng xét đơn yêu cầu ra quyết định hủy phán quyết trọng tài, 
các bên có thể thỏa thuận lại để đưa vụ tranh chấp đó ra giải quyết tại Trọng tài hoặc 
một bên có quyền khởi kiện tại Tòa án. Trường hợp Hội đồng xét đơn yêu cầu không 
hủy phán quyết trọng tài thì phán quyết trọng tài được thi hành. 

9. Trong mọi trường hợp, thời gian giải quyết tranh chấp tại Trọng tài, thời 
gian tiến hành thủ tục hủy phán quyết trọng tài tại Tòa án không tính vào thời hiệu 
khởi kiện.

10. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành.

Điều 72. Lệ phí Tòa án liên quan đến Trọng tài 

Lệ phí về yêu cầu Tòa án chỉ định Trọng tài viên, áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thời, yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, đăng ký phán quyết trọng tài và những lệ 
phí khác được thực hiện theo quy định của pháp luật về án phí và lệ phí tòa án.
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Chương XII
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRỌNG TÀI 

NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều 73. Điều kiện hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Tổ chức trọng tài nước ngoài đã được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại 
nước ngoài, tôn trọng Hiến pháp và pháp luật của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam thì được phép hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật này.

Điều 74. Hình thức hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Tổ chức trọng tài nước ngoài hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

1. Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài (sau đây gọi là Chi nhánh); 

2. Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài (sau đây gọi là Văn 
phòng đại diện). 

Điều 75. Chi nhánh 

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Tổ chức trọng tài nước ngoài, được thành 
lập và thực hiện hoạt động trọng tài tại Việt Nam theo quy định của Luật này.

2. Tổ chức trọng tài nước ngoài và Chi nhánh của mình chịu trách nhiệm về hoạt 
động của Chi nhánh trước pháp luật Việt Nam. 

3. Tổ chức trọng tài nước ngoài cử một Trọng tài viên làm Trưởng Chi nhánh. 
Trưởng Chi nhánh là người đại diện theo ủy quyền của Tổ chức trọng tài nước ngoài 
tại Việt Nam. 

Điều 76. Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước 
ngoài tại Việt Nam

1. Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của 
Chi nhánh.

2. Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Chi 
nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại ngân hàng được phép 
hoạt động tại Việt Nam để phục vụ cho hoạt động của Chi nhánh.

4. Chuyển thu nhập của Chi nhánh ra nước ngoài theo quy định của pháp luật 
Việt Nam.
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5. Có con dấu mang tên Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Chỉ định Trọng tài viên để thành lập Hội đồng trọng tài theo ủy quyền của tổ 
chức trọng tài nước ngoài. 

7. Cung cấp dịch vụ trọng tài, hòa giải và các phương thức giải quyết tranh chấp 
thương mại khác theo quy định của pháp luật.

8. Cung cấp các dịch vụ hành chính, văn phòng và các dịch vụ khác cho việc giải 
quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài nước ngoài. 

9. Thu phí trọng tài và các khoản thu hợp pháp khác. 

10. Trả thù lao cho Trọng tài viên.

11. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng giải quyết tranh chấp cho 
Trọng tài viên.

12. Lưu trữ hồ sơ, cung cấp các bản sao quyết định trọng tài theo yêu cầu của các 
bên tranh chấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

13. Hoạt động theo đúng lĩnh vực ghi trong Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký 
hoạt động.

14. Chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động của 
Chi nhánh.

15. Báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động của Chi nhánh với Sở Tư pháp nơi 
Chi nhánh đăng ký hoạt động.

Điều 77. Văn phòng đại diện

1. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của Tổ chức trọng tài nước ngoài 
được thành lập và tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội hoạt động trọng tài tại Việt Nam theo 
quy định của Luật này. 

2. Tổ chức trọng tài nước ngoài phải chịu trách nhiệm về hoạt động của Văn 
phòng đại diện trước pháp luật Việt Nam. 

Điều 78. Quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài 
nước ngoài tại Việt Nam

1. Tìm kiếm, thúc đẩy các cơ hội hoạt động trọng tài của tổ chức mình tại 
Việt Nam. 

2. Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của 
Văn phòng đại diện.
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3. Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại 
Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Mở tài khoản bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép 
hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn 
phòng đại diện.

5. Có con dấu mang tên Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Hoạt động đúng mục đích, phạm vi và thời hạn được quy định trong Giấy 
phép thành lập Văn phòng đại diện.

7. Không được thực hiện hoạt động trọng tài tại Việt Nam.

8. Chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến, quảng bá hoạt động trọng tài theo 
quy định của pháp luật Việt Nam.

9. Chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động của 
Văn phòng đại diện.

10. Báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động của Văn phòng đại diện với Sở Tư 
pháp nơi Văn phòng đại diện đăng ký hoạt động.

Điều 79. Hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng 
tài nước ngoài tại Việt Nam 

Việc thành lập, đăng ký, hoạt động và chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn 
phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo 
quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên. Chính phủ quy định chi tiết thủ tục thành lập, đăng ký và 
chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước 
ngoài tại Việt Nam.

Chương XIII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 80. Áp dụng Luật đối với các Trung tâm trọng tài được thành lập 
trước ngày Luật này có hiệu lực 

Các Trung tâm trọng tài được thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực không 
phải làm thủ tục thành lập lại. Các Trung tâm trọng tài phải sửa đổi, bổ sung điều lệ, 
quy tắc tố tụng trọng tài cho phù hợp với quy định của Luật này trong thời hạn 12 
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tháng, kể từ ngày Luật này có hiệu lực. Hết thời hạn nêu trên mà các Trung tâm trọng 
tài không sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy tắc tố tụng trọng tài thì bị thu hồi Giấy phép 
thành lập và phải chấm dứt hoạt động.

Điều 81. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

2. Pháp lệnh Trọng tài thương mại số 03/2003/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực kể 
từ ngày Luật này có hiệu lực.

3. Các thỏa thuận trọng tài được ký kết trước ngày Luật này có hiệu lực được 
thực hiện theo các quy định của pháp luật tại thời điểm ký thỏa thuận trọng tài.

Điều 82. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm 
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, 
khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này 
để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

_____________________
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, 

kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Phú Trọng
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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ Y TẾ

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN 
THÔNG - BỘ Y TẾ___________

Số: 20/2010/TTLT-BTTTT-BYT

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

 
 Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát 

thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử 
đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch 
mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Báo chí ngày 12/6/1999; 

Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện khoản 7 Điều 12 
của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải 
ở người (HIV/AIDS) như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH VIỆC ƯU TIÊN VỀ THỜI ĐIỂM, THỜI LƯỢNG 
PHÁT SÓNG TRÊN ĐÀI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

Điều 1. Đối với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài 
Truyền hình Kỹ thuật số VTC

1. Hình thức tin tức:

a) Thời lượng phát sóng: Tối thiểu là 30 giây/lần phát sóng;

b) Tần suất phát sóng: Tối thiểu 1 lần trong ngày diễn ra sự kiện về phòng, chống 
HIV/AIDS;

c) Thời điểm phát sóng: Đưa vào chương trình thời sự chính trong khoảng thời 
gian từ 18h00 đến 19h45 hoặc từ 23h00 đến 23h30 của ngày diễn ra sự kiện về 
phòng, chống HIV/AIDS.
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2. Hình thức phóng sự, phim tài liệu:

a) Thời lượng phát sóng: Tối thiểu là 5 phút/lần phát sóng;

b) Tần suất phát sóng mới: Lần đầu tối thiểu 01 lần/quý;

c) Thời điểm phát sóng: Trong khoảng thời gian từ 6h00 đến 7h30 hoặc từ 12h00 
đến 13h30 hoặc từ 17h30 đến 19h00 trong chuyên mục, chuyên đề về y tế, xã hội, 
HIV/AIDS của đài. 

3. Hình thức giao lưu, tọa đàm:

a) Thời lượng phát sóng: Tối thiểu là 30 phút/lần phát sóng;

b) Tần suất phát sóng: Tối thiểu 1 lần/06 tháng; 

c) Thời điểm phát sóng: Trong khoảng thời gian từ 6h00 đến 22h00, ưu tiên từ 
20h00 đến 22h00.

4. Hình thức cổ động tuyên truyền:

a) Thời lượng phát sóng: Tối thiểu là 15 giây/lần phát sóng;

b) Tần suất phát sóng: Tối thiểu 04 lần/tháng;

c) Thời điểm phát sóng lần đầu: Trong khoảng thời gian từ 6h00 đến 7h30 hoặc 
từ 12h00 đến 13h30 hoặc từ 17h30 đến 19h00. 

5. Hình thức chạy chữ trên màn hình:

a) Số lượng ký tự tối thiểu: 30 ký tự/lần chạy;

b) Tần suất chạy chữ: Tối thiểu 2 lần/tuần;

c) Thời điểm chạy: Trong khoảng thời gian từ 19h45 đến 23h00.

6. Ngoài việc thực hiện các quy định về thời điểm, thời lượng phát sóng quy 
định tại các điểm a điểm c khoản 1, điểm a, điểm c khoản 2, điểm a, điểm c của 
khoản 3 và điểm a, điểm c khoản 4 Điều này, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền 
hình Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện việc tăng cường tần 
suất phát sóng trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS hàng 
năm như sau:

a) Đài Tiếng nói Việt Nam: Thực hiện phát sóng tối thiểu là 10 lần đối với 
hình thức cổ động tuyên truyền với thời lượng phát sóng tối thiểu là 30 giây/lần 
phát sóng;

b) Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC: Thực hiện 
phát sóng tối thiểu là 06 lần đối với hình thức cổ động tuyên truyền, 02 lần đối với 
hình thức phóng sự, phim tài liệu và 01 lần đối với hình thức giao lưu, tọa đàm. 
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Thời lượng phát sóng của mỗi hình thức thực hiện theo quy định tại các điểm a, điểm 
c khoản 2, điểm a, điểm c khoản 3 và điểm a, điểm c khoản 4 Điều này.

Điều 2. Đối với đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (sau đây gọi là đài phát thanh, truyền hình cấp tỉnh).

1. Hình thức tin tức:
a) Thời lượng phát sóng: Tối thiểu là 20 giây/lần phát sóng;
b) Tần suất phát sóng: Tối thiểu 01 lần trong ngày diễn ra sự kiện;
c) Thời điểm phát sóng: Đưa vào chương trình thời sự trong ngày diễn ra sự kiện.
2. Hình thức phóng sự, phim tài liệu:
a) Thời lượng phát sóng: Tối thiểu là 05 phút/lần phát sóng;
b) Tần suất phát sóng: Tối thiểu 01 lần/quý;
c) Thời điểm phát sóng: Trong khoảng thời gian từ 19h45 đến 23h00. 
3. Hình thức giao lưu, tọa đàm:
a) Thời lượng phát sóng: Tối thiểu là 30 phút/lần phát sóng;
b) Tần suất phát sóng: Tối thiểu 06 tháng/1 lần;
c) Thời điểm phát sóng: trong khoảng thời gian từ 19h45 đến 23h00.
4. Hình thức chạy chữ trên màn hình:
a) Số lượng ký tự tối thiểu: 30 ký tự/lần chạy;
b) Tần suất chạy chữ: Tối thiểu 2 lần/tuần;
c) Thời điểm chạy: Trong khoảng thời gian từ 19h45 đến 23h00.
5. Hình thức cổ động tuyên truyền:
a) Thời lượng phát sóng: Tối thiểu là 15 giây/lần phát sóng;
b) Tần suất phát sóng: Tối thiểu 03 lần/tháng;
c) Thời điểm phát sóng: Trong khoảng thời gian từ 19h45 đến 23h00. 
6. Ngoài việc thực hiện các quy định về thời điểm, thời lượng phát sóng quy định 

tại các điểm a, điểm c khoản 2, điểm a, điểm c khoản 3, điểm a, điểm c khoản 4 
và điểm a, điểm c khoản 5 điều này, đài phát thanh, truyền hình cấp tỉnh thực hiện 
việc tăng cường tần suất phát sóng trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống 
HIV/AIDS hàng năm như sau: 

a) Thực hiện phát sóng tối thiểu là 04 lần đối với hình thức cổ động tuyên truyền, 
02 lần đối với hình thức phóng sự, phim tài liệu và 01 lần đối với hình thức giao lưu, 
tọa đàm; 
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b) Thời lượng phát sóng của mỗi hình thức thực hiện theo quy định tại các 
điểm a khoản 3, điểm a khoản 4 và điểm c khoản 6 điều này.

Chương II
QUY ĐỊNH VIỆC ƯU TIÊN VỀ DUNG LƯỢNG, 

VỊ TRÍ ĐĂNG TRÊN BÁO IN, BÁO ĐIỆN TỬ

Điều 3. Đối với báo in ra hàng ngày hoặc cách ngày
1. Hàng tuần có tối thiểu 01 tin hoặc 01 bài truyền thông về phòng, chống HIV/

AIDS.
2. Trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS có 01 chuyên mục 

truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.
Điều 4. Đối với báo in ra hàng tuần
1. Hai tuần có 01 tin hoặc 01 bài truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.
2. Hàng tháng có 01 chuyên mục về phòng, chống HIV/AIDS. Số báo đã đăng 

chuyên mục thì không bắt buộc phải thực hiện theo quy định khoản 1 điều này.
3. Trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS có 01 chuyên mục 

truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.
Điều 5. Đối với tạp chí chuyên ngành về văn hóa xã hội ra hàng tháng
1. Mỗi số có 01 tin hoặc 01 bài truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.
2. Hai tháng có 01 chuyên mục về truyền thông phòng, chống HIV/AIDS. 

Số tạp chí đã đăng chuyên mục thì không bắt buộc phải thực hiện theo quy định 
khoản 1 điều này.

Điều 6. Đối với báo điện tử
1. Hàng tuần đưa tin, ảnh về các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
2. Hàng tháng có những bài viết phản ánh về công tác phòng, chống HIV/AIDS; 
3. Hàng quý có 01 chuyên mục truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.
4. Trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS có tối thiểu 02 

chuyên mục truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.
Điều 7. Vị trí đăng trên báo in và báo điện tử
Các nội dung, thông tin tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS được đăng 

trên trang y tế sức khỏe hoặc văn hóa xã hội của báo hoặc trên chuyên mục riêng về 
phòng, chống HIV/AIDS của báo.



106 CÔNG BÁO/Số 564 + 565 ngày 25-9-2010

Chương III
CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ HIV/AIDS

Điều 8. Cơ quan cung cấp thông tin về HIV/AIDS cho báo chí
1. Người phát ngôn của Bộ Y tế.
2. Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế.
3. Đơn vị đầu mối về phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương.
Điều 9. Nội dung cung cấp thông tin 
1. Các nội dung về thông tin theo quy định tại Điều 10 của Luật Phòng, chống 

nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).
2. Số liệu về tình hình nhiễm HIV/AIDS.
Điều 10. Chế độ cung cấp thông tin
1. Cung cấp thông tin định kỳ: 
a) Tuần đầu hàng tháng, hàng quý;
b) Tổ chức các buổi họp báo, giao ban báo chí định kỳ 6 tháng 01 lần.
2. Cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất hoặc do yêu cầu của các cơ quan 

báo chí:
a) Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về sự kiện, vấn đề quan trọng 

liên quan đến công tác phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý 
của cơ quan mình, cơ quan cung cấp thông tin được cung cấp cho báo chí bằng văn 
bản hoặc thông tin trực tiếp qua các cuộc giao ban báo chí hoặc gặp mặt báo chí;

b) Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo quản lý nhà nước về báo chí có yêu 
cầu bằng văn bản về việc cung cấp các thông tin, các sự kiện liên quan đến phòng, 
chống HIV/AIDS. 

Điều 11. Hình thức cung cấp thông tin
Tùy thuộc vào tính chất yêu cầu hoạt động, thông tin về HIV/AIDS sẽ được 

cung cấp qua các hình thức sau:
1. Trang tin điện tử của Cục Phòng, chống HIV/AIDS www.vaac.gov.vn.
2. Tạp chí AIDS và Cộng đồng.
3. Gửi văn bản đến các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý báo chí có liên quan.
4. Họp báo, gặp mặt, giao ban báo chí.
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5. Sinh hoạt Câu lạc bộ Nhà báo Việt Nam với công tác phòng, chống HIV/
AIDS.

6. Mời đại diện báo chí tham gia các sự kiện, các hoạt động do các cơ quan cung 
cấp thông tin tổ chức.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan báo chí
1. Thực hiện việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng, dung lượng và vị trí đăng 

tải thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS theo quy định tại 
Thông tư này.

2. Phối hợp với cơ quan phòng, chống HIV/AIDS Trung ương và địa phương 
xây dựng, chương trình kế hoạch, nội dung thông tin, truyền thông về HIV/AIDS.

3. Báo cáo hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống HIV/AIDS 
đến cơ quan quản lý nhà nước về báo chí theo định kỳ hàng năm.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
1. Kiểm tra, thanh tra và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về việc thực hiện các 

nội dung theo quy định tại Thông tư này đối với các cơ quan báo chí địa phương.

2. Phối hợp với Sở Y tế trong việc tổ chức giao ban, gặp mặt báo chí liên quan 
đến phòng, chống HIV/AIDS và cung cấp thông tin về HIV/AIDS cho báo chí.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Y tế
1. Kiểm tra, thanh tra việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí tại địa 

phương.

2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tổ chức giao ban, 
gặp mặt báo chí liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS và cung cấp thông tin về 
HIV/AIDS cho báo chí.

3. Phối hợp với các đài phát thanh, truyền hình, cơ quan báo chí trên địa bàn 
cấp tỉnh xây dựng chương trình kế hoạch, nội dung thông tin, tuyên truyền về 
HIV/AIDS.

4. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp và cung cấp nội dung chuyên môn liên 
quan đến HIV/AIDS cho các cơ quan báo chí địa phương định kỳ và đột xuất theo 
quy định tại Chương III của Thông tư này.



108 CÔNG BÁO/Số 564 + 565 ngày 25-9-2010

Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Chỉ đạo các cơ quan báo chí và Sở Thông tin và Truyền thông trong việc thực 
hiện các quy định tại Thông tư này.

2. Giao cho Cục Báo chí là đơn vị đầu mối quản lý, giám sát, báo cáo các hoạt 
động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS trên báo in trong phạm vi 
cả nước.

3. Giao cho Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử là đơn vị 
đầu mối quản lý, giám sát, báo cáo các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, 
chống HIV/AIDS trên đài phát thanh, đài truyền hình và báo điện tử trong phạm vi 
cả nước.

4. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thông tin, tuyên truyền về HIV/AIDS trên 
báo chí.

Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Y tế

1. Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền 
hình Kỹ thuật số VTC mở các chuyên mục về phòng, chống HIV/AIDS.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc cung cấp chính xác và 
khoa học các thông tin về HIV/AIDS. 

3. Chỉ đạo các cơ quan phòng, chống HIV/AIDS các cấp cung cấp thông tin liên 
quan đến HIV/AIDS và phối hợp với cơ quan báo chí tuyên truyền về phòng, chống 
HIV/AIDS.

4. Giao cho Cục Phòng, chống HIV/AIDS là đơn vị đầu mối thanh tra, kiểm tra, 
giám sát về nội dung thông tin về phòng, chống HIV/AIDS cho báo chí và công tác 
truyền thông về HIV/AIDS trên báo chí theo quy định tại Thông tư này.

Điều 17. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông 
phối hợp Sở Y tế và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo 
quy định của Thông tư này.

Điều 18. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Thông tư này thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 12 
của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải 
ở người (HIV/AIDS).
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Điều 19. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2010.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần bổ sung, sửa đổi, các đơn 

vị phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế để xem xét, giải 
quyết theo thẩm quyền./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ Y TẾ

 THỨ TRƯỞNG

Trịnh Quân Huấn

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Quý Doãn
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BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TÀI CHÍNH__________

Số: 130/2010/TT-BTC

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2010

THÔNG TƯ
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng 
đường bộ Trạm thu phí Định Quán và Trạm thu phí Bảo Lộc, Quốc lộ 20

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại 
Công văn số 1429/TTg-KTN ngày 11/8/2010;

Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 5979/BGTVT-TC 
ngày 30/8/2010; Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại Công văn số 5929/UBND ngày 
26/8/2010 và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 7066/UBND ngày 
31/8/2010;

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng 
đường bộ Trạm thu phí Định Quán và Trạm thu phí Bảo Lộc, Quốc lộ 20, như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng thu phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Định Quán và Trạm 
thu phí Bảo Lộc, Quốc lộ 20 thực hiện theo quy định tại mục III, phần I của Thông 
tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (sau đây gọi là Thông tư số 90/2004/
TT-BTC).
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Điều 2. Biểu mức thu
Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ Trạm thu 

phí Định Quán và Trạm thu phí Bảo Lộc, Quốc lộ 20 (mức thu áp dụng tại từng trạm 
và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Điều 3. Chứng từ thu phí
Chứng từ thu phí đường bộ sử dụng tại Trạm thực hiện theo quy định tại mục I 

phần III Thông tư số 90/2004/TT-BTC.

Điều 4. Quản lý sử dụng tiền phí thu được
1. Phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Định Quán và Trạm thu phí Bảo Lộc, 

Quốc lộ 20 được thu, nộp, quản lý và sử dụng theo quy định đối với đường bộ đầu 
tư để kinh doanh hướng dẫn tại mục IV, phần II của Thông tư số 90/2004/TT-BTC. 
Tổng số tiền thu phí hàng năm sau khi trừ chi tổ chức thu và trừ các khoản thuế theo 
quy định được xác định là khoản tiền thu phí hoàn vốn BOT.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, 
công khai chế độ thu phí sử dụng đường bộ không đề cập tại Thông tư này được thực 
hiện theo Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC 
ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và 
Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-
CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Quản lý thuế.

Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Thời gian bắt 

đầu thu phí kể từ khi Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí. 

2. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải 
giao nhiệm vụ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Định Quán và Trạm 
thu phí Bảo Lộc, Quốc lộ 20 và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn
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BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRẠM THU PHÍ 
ĐỊNH QUÁN VÀ TRẠM THU PHÍ BẢO LỘC, QUỐC LỘ 20

(Ban hành kèm theo Thông tư số 130/2010/TT-BTC 
ngày 01/9/2010 của Bộ Tài chính)

I. Mức thu áp dụng kể từ ngày được Bộ Giao thông vận tải cho phép thu phí 
đến hết ngày 31/12/2011, như sau:

TT Phương tiện chịu phí đường bộ

Mệnh giá

Vé lượt 
(đồng/vé/

lượt)

Vé tháng 
(đồng/vé/

tháng)

Vé quý 
(đồng/vé/

quý)

1 Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải 
trọng dưới 2 tấn và các loại buýt vận 
tải khách công cộng

10.000 300.000 800.000

2 Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe 
tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

15.000 450.000 1.200.000

3 Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải 
trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

22.000 660.000 1.800.000

4 Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 
18 tấn và xe chở hàng bằng Container 
20 fi t

40.000 1.200.000 3.200.000

5 Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và 
xe chở hàng bằng Container 40 fi t

80.000 2.400.000 6.500.000

II. Mức thu áp dụng kể từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 31/12/2013, 
như sau:

TT Phương tiện chịu phí đường bộ

Mệnh giá

Vé lượt 
(đồng/vé/

lượt)

Vé tháng 
(đồng/vé/

tháng)

Vé quý 
(đồng/vé/

quý)

1 Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải 
trọng dưới 2 tấn và các loại buýt 
vận tải khách công cộng

15.000 450.000 1.200.000
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TT Phương tiện chịu phí đường bộ

Mệnh giá

Vé lượt 
(đồng/vé/

lượt)

Vé tháng 
(đồng/vé/

tháng)

Vé quý 
(đồng/vé/

quý)

2 Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; 
Xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 
4 tấn

22.000 660.000 1.800.000

3 Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có 
tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

33.000 990.000 2.700.000

4 Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến 
dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng 
Container 20 fi t

60.000 1.800.000 4.800.000

5 Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở 
lên và xe chở hàng bằng Container 
40 fi t

120.000 3.600.000 9.700.000

III. Mức thu áp dụng kể từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2015, 
như sau:

TT
Phương tiện chịu phí 

đường bộ

Mệnh giá

Vé lượt 
(đồng/vé/

lượt)

Vé tháng 
(đồng/vé/

tháng)

Vé quý 
(đồng/vé/

quý)

1 Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải 
có tải trọng dưới 2 tấn và các 
loại buýt vận tải khách công 
cộng

18.000 540.000 1.450.000

2 Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế 
ngồi; Xe tải có tải trọng từ 2 
tấn đến dưới 4 tấn

27.000 810.000 2.150.000

3 Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe 
tải có tải trọng từ 4 tấn đến 
dưới 10 tấn

40.000 1.200.000 3.200.000
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TT
Phương tiện chịu phí 

đường bộ

Mệnh giá

Vé lượt 
(đồng/vé/

lượt)

Vé tháng 
(đồng/vé/

tháng)

Vé quý 
(đồng/vé/

quý)

4 Xe tải có tải trọng từ 10 tấn 
đến dưới 18 tấn và xe chở 
hàng bằng Container 20 fi t

72.000 2.160.000 5.800.000

5 Xe tải có tải trọng từ 18 tấn 
trở lên và xe chở hàng bằng 
Container 40 fi t

144.000 4.320.000 11.600.000

IV. Mức thu áp dụng kể từ ngày 01/01/2016 trở đi, như sau:

TT
Phương tiện chịu phí 

đường bộ

Mệnh giá

Vé lượt 
(đồng/vé/

lượt)

Vé tháng 
(đồng/vé/

tháng)

Vé quý 
(đồng/vé/

quý)

1 Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải 
có tải trọng dưới 2 tấn và các 
loại buýt vận tải khách công 
cộng

20.000 600.000 1.600.000

2 Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 
ghế ngồi; Xe tải có tải trọng 
từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

30.000 900.000 2.400.000

3 Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; 
Xe tải có tải trọng từ 4 tấn 
đến dưới 10 tấn

44.000 1.320.000 3.600.000

4 Xe tải có tải trọng từ 10 tấn 
đến dưới 18 tấn và xe chở 
hàng bằng Container 20 fi t

80.000 2.400.000 6.400.000

5 Xe tải có tải trọng từ 18 tấn 
trở lên và xe chở hàng bằng 
Container 40 fi t

160.000 4.800.000 13.000.000
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Ghi chú:

- Tải trọng của từng loại phương tiện áp dụng mệnh giá trên là tải trọng theo 
thiết kế (trọng tải hàng hóa), căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký xe do cơ quan có 
thẩm quyền cấp.

- Đối với việc áp dụng mức thu phí đối với xe chở hàng bằng Container (bao 
gồm cả đầu kéo moóc chuyên dùng): Áp dụng mức thu theo tải trọng thiết kế của xe, 
không phân biệt có chở hàng hay không chở hàng, kể cả trường hợp chở hàng bằng 
Container có tải trọng ít hơn tải trọng thiết kế vẫn áp dụng mức thu theo tải trọng 
thiết kế./.




