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HiÕn ph¸p
níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Ngµy 18/4/1992, Chñ tÞch níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· ký
lÖnh sè 08/LCT - H§NN8 c«ng bè HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt
Nam n¨m 1992 ®· ®îc Quèc héi th«ng qua ngµy 15/4/1992.
B¶n HiÕn ph¸p nµy còng ®· ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa
ViÖt Nam kho¸ X, kú häp thø 10 th«ng qua NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 vÒ viÖc
söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt
Nam n¨m 1992.
1- HiÕn ph¸p bao gåm:
- Lêi nãi ®Çu
- 12 ch¬ng, 147 ®iÒu
Ch¬ng I: Níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam - ChÕ ®é chÝnh trÞ. Sè ®iÒu
14, tõ ®iÒu 1 ®Õn ®iÒu 14.
Ch¬ng II: ChÕ ®é kinh tÕ. Sè ®iÒu: 15, tõ ®iÒu 15 ®Õn ®iÒu 29.
Ch¬ng III: V¨n ho¸, gi¸o dôc, khoa häc, c«ng nghÖ. Sè ®iÒu: 14, tõ ®iÒu 30 ®Õn
®iÒu 43.
Ch¬ng IV: B¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam XHCN. Sè ®iÒu: 5, tõ ®iÒu 44 ®Õn ®iÒu 48.
Ch¬ng V: QuyÒn vµ nghÜa vô c¬ b¶n cña c«ng d©n. Sè ®iÒu: 34, tõ ®iÒu 49 ®Õn
®iÒu 82.
Ch¬ng VI: Quèc héi. Sè ®iÒu: 18, tõ ®iÒu 83 ®Õn ®iÒu 100.
Ch¬ng VII: Chñ tÞch níc. Sè ®iÒu: 8, tõ ®iÒu 101 ®Õn ®iÒu 108.
Ch¬ng VIII: ChÝnh phñ. Sè ®iÒu: 9, tõ ®iÒu 109 ®Õn ®iÒu 117.
Ch¬ng IX: Héi ®ång nh©n d©n vµ ñy ban nh©n d©n. Sè ®iÒu: 8, tõ ®iÒu 118 ®Õn
®iÒu 125.
Ch¬ng X: Toµ ¸n nh©n d©n vµ ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n. Sè ®iÒu: 15, tõ ®iÒu 126
®Õn ®iÒu 140.
Ch¬ng XI: Quèc kú, Quèc huy, Quèc ca, Thñ ®«, ngµy Quèc kh¸nh. Sè ®iÒu: 5,
tõ ®iÒu 141 ®Õn ®iÒu 145.
Ch¬ng XII: HiÖu lùc cña HiÕn ph¸p vµ viÖc söa ®æi HiÕn ph¸p. Sè ®iÒu: 2, tõ ®iÒu
146 ®Õn ®iÒu 147.
II- TrÝch HiÕn ph¸p níc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa Viªt nam
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Ch¬ng I
Níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ChÕ ®é chÝnh trÞ
§iÒu 1.
Níc Céng hoµ XHCN ViÖt Nam lµ mét níc ®éc lËp, cã chñ quyÒn, thèng
nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ, bao gåm ®Êt liÒn, c¸c h¶i ®¶o, vïng biÓn vµ vïng trêi.
§iÒu 2.
Nhµ níc Céng hoµ XHCN ViÖt Nam lµ Nhµ níc ph¸p quyÒn x· héi chñ
nghÜa cña nh©n d©n, do nh©n d©n, v× nh©n d©n. TÊt c¶ quyÒn lùc Nhµ níc thuéc vÒ
nh©n d©n mµ nÒn t¶ng lµ liªn minh gi÷a giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp n«ng d©n vµ
®éi ngò trÝ thøc.
QuyÒn lùc nhµ níc lµ thèng nhÊt, cã sù ph©n c«ng vµ phèi hîp gi÷a c¸c c¬
quan nhµ níc trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn lËp ph¸p, hµnh ph¸p, t ph¸p.
§iÒu 3.
Nhµ níc b¶o ®¶m vµ kh«ng ngõng ph¸t huy quyÒn lµm chñ vÒ mäi mÆt cña
nh©n d©n, thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n
minh, mäi ngêi cã cuéc sèng Êm no, tù do, h¹nh phóc, cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn toµn
diÖn; nghiªm trÞ mäi hµnh ®éng x©m ph¹m lîi Ých cña Tæ quèc vµ cña nh©n d©n.
§iÒu 4.
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam,
®¹i biÓu trung thµnh quyÒn lîi cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµ cña c¶
d©n téc, theo chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh, lµ lùc lîng l·nh ®¹o
Nhµ níc vµ x· héi.
Mäi tæ chøc cña §¶ng ho¹t ®éng trong khu«n khæ HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt.
§iÒu 5.
Nhµ níc Céng hoµ XHCN ViÖt Nam lµ Nhµ níc thèng nhÊt cña c¸c d©n téc
cïng sinh sèng trªn ®Êt níc ViÖt Nam.
Nhµ níc thùc hiÖn chÝnh s¸ch b×nh ®¼ng, ®oµn kÕt, t¬ng trî gi÷a c¸c d©n
téc, nghiªm cÊm mäi hµnh vi kú thÞ, chia rÏ d©n téc.
C¸c d©n téc cã quyÒn dïng tiÕng nãi, ch÷ viÕt, gi÷ g×n b¶n s¾c d©n téc vµ ph¸t
huy nh÷ng phong tôc, tËp qu¸n, truyÒn thèng vµ v¨n ho¸ tèt ®Ñp cña m×nh.
Nhµ níc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt, tõng bíc n©ng cao ®êi
sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ®ång bµo d©n téc thiÓu sè.
§iÒu 6.
Nh©n d©n sö dông quyÒn lùc Nhµ níc th«ng qua Quèc héi vµ Héi ®ång nh©n
d©n lµ nh÷ng c¬ quan ®¹i diÖn cho ý chÝ vµ nguyÖn väng cña nh©n d©n, do nh©n d©n
bÇu ra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nh©n d©n.
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Quèc héi, Héi ®ång nh©n d©n vµ c¸c c¬ quan kh¸c cña Nhµ níc ®Òu tæ chøc
vµ ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ.
§iÒu 7.
ViÖc bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n tiÕn hµnh theo
nguyªn t¾c phæ th«ng, b×nh ®¼ng, trùc tiÕp vµ bá phiÕu kÝn.
§¹i biÓu Quèc héi bÞ cö tri hoÆc Quèc héi b·i nhiÖm vµ ®¹i biÓu Héi ®ång
nh©n d©n bÞ cö tri hoÆc Héi ®ång nh©n d©n d©n b·i nhiÖm khi ®¹i biÓu ®ã kh«ng cßn
xøng ®¸ng víi sù tÝn nhiÖm cña nh©n d©n.
§iÒu 8.
C¸c c¬ quan Nhµ níc, c¸n bé, viªn chøc nhµ níc ph¶i t«n träng nh©n d©n,
tËn tuþ phôc vô nh©n d©n, liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n, l¾ng nghe ý kiÕn vµ chÞu sù
gi¸m s¸t cña nh©n d©n; kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng tham nhòng, l·ng phÝ vµ mäi
biÓu hiÖn quan liªu, h¸ch dÞch, cöa quyÒn.
§iÒu 9.
MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam lµ tæ chøc liªn minh chÝnh trÞ, liªn hiÖp tù nguyÖn
cña tæ chøc chÝnh trÞ, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ- x· héi, tæ chøc x· héi vµ c¸c c¸ nh©n
tiªu biÓu trong c¸c giai cÊp, c¸c tÇng líp x· héi, c¸c d©n téc, c¸c t«n gi¸o vµ ngêi
ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi.
MÆt trËn Tæ quèc Viªt Nam vµ c¸c tæ chøc thµnh viªn lµ c¬ së chÝnh trÞ cña
chÝnh quyÒn nh©n d©n. MÆt trËn ph¸t huy truyÒn thèng ®oµn kÕt toµn d©n, t¨ng
cêng sù nhÊt trÝ vÒ chÝnh trÞ vµ tinh thÇn trong nh©n d©n, tham gia x©y dùng vµ
cñng cè chÝnh quyÒn nh©n d©n, cïng Nhµ níc ch¨m lo vµ b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng
cña nh©n d©n, ®éng viªn nh©n d©n thùc hiÖn quyÒn lµm chñ, nghiªm chØnh thi hµnh
HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¬ quan nhµ níc, ®¹i biÓu d©n cö
vµ c¸n bé, viªn chøc nhµ níc.
Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó MÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c tæ chøc thµnh viªn ho¹t
®éng cã hiÖu qu¶.
§iÒu 10.
C«ng ®oµn lµ tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi cña giai cÊp c«ng nh©n vµ cña ngêi
lao ®éng cïng víi c¬ quan Nhµ níc, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi ch¨m lo vµ b¶o
vÖ quyÒn lîi cña c¸n bé, c«ng nh©n, viªn chøc vµ nh÷ng ngêi lao ®éng kh¸c; tham
gia qu¶n lý Nhµ níc vµ x· héi, tham gia kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¬ quan
Nhµ níc, tæ chøc kinh tÕ; gi¸o dôc c¸n bé, c«ng nh©n, viªn chøc vµ nh÷ng ngêi
lao ®éng kh¸c x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc.
§iÒu 11.
C«ng d©n thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña m×nh ë c¬ së b»ng c¸ch tham gia c«ng
viÖc cña Nhµ níc vµ x· héi, cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ cña c«ng, b¶o vÖ quyÒn vµ lîi
Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n, gi÷ g×n an ninh quèc gia vµ trËt tù, an toµn x· héi, tæ
chøc ®êi sèng c«ng céng.
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§iÒu 12.
Nhµ níc qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt, kh«ng ngõng t¨ng cêng ph¸p chÕ
x· héi chñ nghÜa.
C¸c c¬ quan Nhµ níc, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi, ®¬n vÞ vò trang nh©n
d©n vµ mäi c«ng d©n ph¶i nghiªm chØnh chÊp hµnh HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt, ®Êu tranh
phßng ngõa vµ chèng c¸c téi ph¹m, c¸c vi ph¹m HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt.
Mäi hµnh ®éng x©m ph¹m lîi Ých cña Nhµ níc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p
cña tËp thÓ vµ cña c«ng d©n ®Òu bÞ xö lý theo ph¸p luËt.
§iÒu 13.
Tæ quèc ViÖt Nam lµ thiªng liªng, bÊt kh¶ x©m ph¹m.
Mäi ©m mu vµ hµnh ®éng chèng l¹i ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt vµ toµn
vÑn l·nh thæ cña Tæ quèc, chèng l¹i sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt
Nam x· héi chñ nghÜa ®Òu bÞ nghiªm trÞ theo ph¸p luËt.
§iÒu 14.
Níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam thùc hiÖn chÝnh s¸ch hoµ b×nh,
h÷u nghÞ, më réng giao lu vµ hîp t¸c víi tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi, kh«ng ph©n
biÖt chÕ ®é chÝnh trÞ vµ x· héi kh¸c nhau, trªn c¬ së t«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn vµ
toµn vÑn l·nh thæ cña nhau, kh«ng can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña nhau, b×nh
®¼ng vµ c¸c bªn cïng cã lîi; t¨ng cêng t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ vµ quan hÖ hîp t¸c
víi c¸c níc x· héi chñ nghÜa vµ c¸c níc l¸ng giÒng; tÝch cùc ñng hé vµ gãp phÇn
vµo cuéc ®Êu tranh chung cña nh©n d©n thÕ giíi v× hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n
chñ vµ tiÕn bé x· héi.
. . .

Ch¬ng V
QuyÒn vµ nghÜa vô c¬ b¶n cña c«ng d©n

§iÒu 49.
C«ng d©n níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ ngêi cã quèc tÞch
ViÖt Nam.
§iÒu 50.
ë níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, c¸c quyÒn con ngêi vÒ chÝnh
trÞ, d©n sù, kinh tÕ, v¨n ho¸ vµ x· héi ®îc t«n träng, thÓ hiÖn ë c¸c quyÒn c«ng d©n
vµ ®îc quy ®Þnh trong HiÕn ph¸p vµ luËt.
§iÒu 51.
QuyÒn cña c«ng d©n kh«ng t¸ch rêi nghÜa vô cña c«ng d©n.
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Nhµ níc b¶o ®¶m c¸c quyÒn cña c«ng d©n; c«ng d©n ph¶i lµm trßn nghÜa vô
cña m×nh ®èi víi Nhµ níc vµ x· héi.
QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n do HiÕn ph¸p vµ luËt quy ®Þnh.
§iÒu 52.
Mäi c«ng d©n ®Òu b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt.
§iÒu 53.
C«ng d©n cã quyÒn tham gia qu¶n lý Nhµ níc vµ x· héi, tham gia th¶o luËn
c¸c vÊn ®Ò chung cña c¶ níc vµ ®Þa ph¬ng, kiÕn nghÞ víi c¬ quan Nhµ níc, biÓu
quyÕt khi Nhµ níc tæ chøc trng cÇu ý d©n.
§iÒu 54.
C«ng d©n, kh«ng ph©n biÖt d©n téc, nam n÷, thµnh phÇn x· héi, tÝn ngìng,
t«n gi¸o, tr×nh ®é v¨n ho¸, nghÒ nghiÖp, thêi h¹n c tró, ®ñ mêi t¸m tuæi trë lªn
®Òu cã quyÒn bÇu cö vµ ®ñ hai m¬i mèt tuæi trë lªn ®Òu cã quyÒn øng cö vµo Quèc
héi, Héi ®ång nh©n d©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 55.
Lao ®éng lµ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n.
Nhµ níc vµ x· héi cã kÕ ho¹ch t¹o ngµy cµng nhiÒu viÖc lµm cho ngêi lao ®éng.
§iÒu 56.
Nhµ níc ban hµnh chÝnh s¸ch, chÕ ®é b¶o hé lao ®éng.
Nhµ níc quy ®Þnh thêi gian lao ®éng, chÕ ®é tiÒn l¬ng, chÕ ®é nghØ ng¬i vµ
chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi ®èi víi viªn chøc Nhµ níc vµ nh÷ng ngêi lµm c«ng ¨n l¬ng;
khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc b¶o hiÓm x· héi kh¸c ®èi víi ngêi lao ®éng.
§iÒu 57.
C«ng d©n cã quyÒn tù do kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 58.
C«ng d©n cã quyÒn së h÷u vÒ thu nhËp hîp ph¸p, cña c¶i ®Ó dµnh, nhµ ë, t
liÖu sinh ho¹t, t liÖu s¶n xuÊt, vèn vµ tµi s¶n kh¸c trong doanh nghiÖp hoÆc trong
c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c; ®èi víi ®Êt ®îc Nhµ níc giao sö dông th× theo quy ®Þnh
t¹i §iÒu 17 vµ §iÒu 18.
Nhµ níc b¶o hé quyÒn së h÷u hîp ph¸p vµ quyÒn thõa kÕ cña c«ng d©n.
§iÒu 59.
Häc tËp lµ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n.
BËc tiÓu häc lµ b¾t buéc, kh«ng ph¶i tr¶ häc phÝ.
C«ng d©n cã quyÒn häc v¨n ho¸ vµ häc nghÒ b»ng nhiÒu h×nh thøc.
Häc sinh cã n¨ng khiÕu ®îc Nhµ níc vµ x· héi t¹o ®iÒu kiÖn häc tËp ®Ó
ph¸t triÓn tµi n¨ng.
6

Nhµ níc cã chÝnh s¸ch häc phÝ, häc bæng.
Nhµ níc vµ x· héi t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ em khuyÕt tËt, trÎ em cã hoµn c¶nh
®Æc biÖt khã kh¨n kh¸c ®îc häc v¨n ho¸ vµ häc nghÒ phï hîp.
§iÒu 60.
C«ng d©n cã quyÒn nghiªn cøu khoa häc, kü thuËt, ph¸t minh, s¸ng chÕ, s¸ng
kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, s¸ng t¸c, phª b×nh v¨n häc, nghÖ thuËt vµ
tham gia c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ kh¸c. Nhµ níc b¶o hé quyÒn t¸c gi¶, quyÒn së h÷u
c«ng nghiÖp.
§iÒu 61.
C«ng d©n cã quyÒn ®îc hëng chÕ ®é b¶o vÖ søc khoÎ.
Nhµ níc quy ®Þnh chÕ ®é viÖn phÝ, chÕ ®é miÔn, gi¶m viÖn phÝ.
C«ng d©n cã nghÜa vô thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ vÖ sinh phßng bÖnh vµ vÖ
sinh c«ng céng.
Nghiªm cÊm s¶n xuÊt, vËn chuyÓn, bu«n b¸n, tµng tr÷, sö dông tr¸i phÐp
thuèc phiÖn vµ c¸c chÊt ma tuý kh¸c. Nhµ níc quy ®Þnh chÕ ®é b¾t buéc cai nghiÖn
vµ ch÷a c¸c bÖnh x· héi nguy hiÓm.
§iÒu 62.
C«ng d©n cã quyÒn x©y dùng nhµ ë theo quy ho¹ch vµ ph¸p luËt. QuyÒn lîi
cña ngêi thuª nhµ vµ ngêi cã nhµ cho thuª ®îc b¶o hé theo ph¸p luËt.
§iÒu 63.
C«ng d©n n÷ vµ nam cã quyÒn ngang nhau vÒ mäi mÆt chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n
ho¸, x· héi vµ gia ®×nh.
Nghiªm cÊm mäi hµnh vi ph©n biÖt ®èi xö víi phô n÷, xóc ph¹m nh©n phÈm
phô n÷.
Lao ®éng n÷ vµ nam viÖc lµm nh nhau th× tiÒn l¬ng ngang nhau. Lao ®éng
n÷ cã quyÒn hëng chÕ ®é thai s¶n. Phô n÷ lµ viªn chøc Nhµ níc vµ ngêi lµm
c«ng ¨n l¬ng cã quyÒn nghØ tríc vµ sau khi sinh ®Î mµ vÉn hëng l¬ng, phô cÊp
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
Nhµ níc vµ x· héi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó phô n÷ n©ng cao tr×nh ®é mäi mÆt, kh«ng
ngõng ph¸t huy vai trß cña m×nh trong x· héi; ch¨m lo ph¸t triÓn c¸c nhµ hé sinh,
khoa nhi, nhµ trÎ vµ c¸c c¬ së phóc lîi x· héi kh¸c ®Ó gi¶m nhÑ g¸nh nÆng gia ®×nh,
t¹o ®iÒu kiÖn cho phô n÷ s¶n xuÊt, c«ng t¸c, häc tËp, ch÷a bÖnh, nghØ ng¬i vµ lµm
trßn bæn phËn cña ngêi mÑ.
§iÒu 64.
Gia ®×nh lµ tÕ bµo cña x· héi.
Nhµ níc b¶o hé h«n nh©n vµ gia ®×nh.
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H«n nh©n theo nguyªn t¾c tù nguyÖn, tiÕn bé, mét vî mét chång, vî chång
b×nh ®¼ng.
Cha mÑ cã tr¸ch nhiÖm nu«i d¹y con thµnh nh÷ng c«ng d©n tèt. Con ch¸u cã
bæn phËn kÝnh träng vµ ch¨m sãc «ng bµ, cha mÑ.
Nhµ níc vµ x· héi kh«ng thõa nhËn viÖc ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c con.
§iÒu 65.
TrÎ em ®îc gia ®×nh, Nhµ níc vµ x· héi b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc.
§iÒu 66.
Thanh niªn ®îc gia ®×nh, Nhµ níc vµ x· héi t¹o ®iÒu kiÖn häc tËp, lao ®éng
vµ gi¶i trÝ, ph¸t triÓn thÓ lùc, trÝ tuÖ, båi dìng vÒ ®¹o ®øc, truyÒn thèng d©n téc, ý
thøc c«ng d©n vµ lý tëng x· héi chñ nghÜa, ®i ®Çu trong c«ng cuéc lao ®éng s¸ng
t¹o vµ b¶o vÖ Tæ quèc.
§iÒu 67.
Th¬ng binh, bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sÜ ®îc hëng c¸c chÝnh s¸ch u ®·i cña
Nhµ níc. Th¬ng binh ®îc t¹o ®iÒu kiÖn phôc håi chøc n¨ng lao ®éng, cã viÖc
lµm phï hîp víi søc khoÎ vµ cã ®êi sèng æn ®Þnh.
Nh÷ng ngêi vµ gia ®×nh cã c«ng víi níc ®îc khen thëng, ch¨m sãc.
Ngêi giµ, ngêi tµn tËt, trÎ må c«i kh«ng n¬i n¬ng tùa ®îc Nhµ níc vµ x·
héi gióp ®ì.
§iÒu 68.
C«ng d©n cã quyÒn tù do ®i l¹i vµ c tró ë trong níc, cã quyÒn ra níc ngoµi
vµ tõ níc ngoµi vÒ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 69.
C«ng d©n cã quyÒn tù do ng«n luËn, tù do b¸o chÝ; cã quyÒn ®îc th«ng tin;
cã quyÒn héi häp, lËp héi, biÓu t×nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 70.
C«ng d©n cã quyÒn tù do tÝn ngìng, t«n gi¸o, theo hoÆc kh«ng theo mét t«n
gi¸o nµo. C¸c t«n gi¸o ®Òu b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt.
Nh÷ng n¬i thê tù cña c¸c tÝn ngìng, t«n gi¸o ®îc ph¸p luËt b¶o hé.
Kh«ng ai ®îc x©m ph¹m tù do tÝn ngìng, t«n gi¸o hoÆc lîi dông tÝn
ngìng, t«n gi¸o ®Ó lµm tr¸i ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch cña Nhµ níc.
§iÒu 71.
C«ng d©n cã quyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ th©n thÓ, ®îc ph¸p luËt b¶o hé vÒ
tÝnh m¹ng, søc khoÎ, danh dù vµ nh©n phÈm.
Kh«ng ai bÞ b¾t, nÕu kh«ng cã quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n nh©n d©n, quyÕt ®Þnh
hoÆc phª chuÈn cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n, trõ trêng hîp ph¹m téi qu¶ tang. ViÖc
b¾t vµ giam gi÷ ngêi ph¶i ®óng ph¸p luËt.
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Nghiªm cÊm mäi h×nh thøc truy bøc, nhôc h×nh, xóc ph¹m danh dù, nh©n
phÈm cña c«ng d©n.
§iÒu 72.
Kh«ng ai bÞ coi lµ cã téi vµ ph¶i chÞu h×nh ph¹t khi cha cã b¶n ¸n kÕt téi cña
Toµ ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt.
Ngêi bÞ b¾t, bÞ giam gi÷, bÞ truy tè, xÐt xö tr¸i ph¸p luËt cã quyÒn ®îc båi
thêng thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt vµ phôc håi danh dù. Ngêi lµm tr¸i ph¸p luËt trong viÖc
b¾t, giam gi÷, truy tè, xÐt xö g©y thiÖt h¹i cho ngêi kh¸c ph¶i bÞ xö lý nghiªm minh.
§iÒu 73.
C«ng d©n cã quyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ chç ë.
Kh«ng ai ®îc tù ý vµo chç ë cña ngêi kh¸c nÕu ngêi ®ã kh«ng ®ång ý, trõ
trêng hîp ®îc ph¸p luËt cho phÐp.
Th tÝn, ®iÖn tho¹i, ®iÖn tÝn cña c«ng d©n ®îc b¶o ®¶m an toµn vµ bÝ mËt.
ViÖc kh¸m xÐt chç ë, viÖc bãc më, kiÓm so¸t, thu gi÷ th tÝn, ®iÖn tÝn cña c«ng d©n
ph¶i do ngêi cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 74.
C«ng d©n cã quyÒn khiÕu n¹i, quyÒn tè c¸o víi c¬ quan Nhµ níc cã thÈm
quyÒn vÒ nh÷ng viÖc lµm tr¸i ph¸p luËt cña c¬ quan Nhµ níc, tæ chøc kinh tÕ, tæ
chøc x· héi, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n hoÆc bÊt cø c¸ nh©n nµo.
ViÖc khiÕu n¹i, tè c¸o ph¶i ®îc c¬ quan Nhµ níc xem xÐt vµ gi¶i quyÕt
trong thêi h¹n ph¸p luËt quy ®Þnh.
Mäi hµnh vi x©m ph¹m lîi Ých cña Nhµ níc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña
tËp thÓ vµ cña c«ng d©n ph¶i ®îc kÞp thêi xö lý nghiªm minh. Ngêi bÞ thiÖt h¹i cã
quyÒn ®îc båi thêng vÒ vËt chÊt vµ phôc håi danh dù.
Nghiªm cÊm viÖc tr¶ thï ngêi khiÕu n¹i, tè c¸o hoÆc lîi dông quyÒn khiÕu
n¹i, tè c¸o ®Ó vu khèng, vu c¸o lµm h¹i ngêi kh¸c.
§iÒu 75 .
Ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi lµ bé phËn cña céng ®ång d©n téc ViÖt
Nam. Nhµ níc b¶o hé quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi.
Nhµ níc khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi ViÖt nam ®Þnh c ë níc
ngoµi gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam, gi÷ quan hÖ g¾n bã víi gia ®×nh vµ
quª h¬ng, gãp phÇn x©y dùng quª h¬ng, ®Êt níc.
§iÒu 76.
C«ng d©n ph¶i trung thµnh víi Tæ quèc.
Ph¶n béi Tæ quèc lµ téi nÆng nhÊt.
§iÒu 77.
B¶o vÖ Tæ quèc lµ nghÜa vô thiªng liªng vµ quyÒn cao quý cña c«ng d©n.
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C«ng d©n ph¶i lµm nghÜa vô qu©n sù vµ tham gia x©y dùng quèc phßng toµn d©n.
§iÒu 78.
C«ng d©n cã nghÜa vô t«n träng vµ b¶o vÖ tµi s¶n cña Nhµ níc vµ lîi Ých
c«ng céng.
§iÒu 79.
C«ng d©n cã nghÜa vô tu©n theo HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt, tham gia b¶o vÖ an
ninh quèc gia, trËt tù, an toµn x· héi, gi÷ g×n bÝ mËt quèc gia, chÊp hµnh nh÷ng quy
t¾c sinh ho¹t c«ng céng.
§iÒu 80.
C«ng d©n cã nghÜa vô ®ãng thuÕ vµ lao ®éng c«ng Ých theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 81.
Ngêi níc ngoµi c tró ë ViÖt Nam ph¶i tu©n theo HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt
ViÖt Nam, ®îc Nhµ níc b¶o hé tÝnh m¹ng, tµi s¶n vµ c¸c quyÒn lîi chÝnh ®¸ng
theo ph¸p luËt ViÖt Nam.
§iÒu 82.
Ngêi níc ngoµi ®Êu tranh v× tù do vµ ®éc lËp d©n téc, v× chñ nghÜa x· héi,
d©n chñ vµ hoµ b×nh hoÆc v× sù nghiÖp khoa häc mµ bÞ bøc h¹i th× ®îc Nhµ níc
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam xem xÐt viÖc cho c tró.

Ch¬ng VI
Quèc héi
§iÒu 83.
Quèc héi lµ c¬ quan ®¹i biÓu cao nhÊt cña nh©n d©n, c¬ quan quyÒn lùc Nhµ
níc cao nhÊt cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam.
Quèc héi lµ c¬ quan duy nhÊt cã quyÒn lËp hiÕn vµ lËp ph¸p.
Quèc héi quyÕt ®Þnh nh÷ng chÝnh s¸ch c¬ b¶n vÒ ®èi néi vµ ®èi ngo¹i, nhiÖm
vô kinh tÕ - x· héi, quèc phßng, an ninh cña ®Êt níc, nh÷ng nguyªn t¾c chñ yÕu vÒ
tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña bé m¸y Nhµ níc, vÒ quan hÖ x· héi vµ ho¹t ®éng cña
c«ng d©n.
Quèc héi thùc hiÖn quyÒn gi¸m s¸t tèi cao ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng cña Nhµ níc.
§iÒu 84.
Quèc héi cã nh÷ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y:
1- Lµm HiÕn ph¸p vµ söa ®æi HiÕn ph¸p; lµm luËt vµ söa ®æi luËt; quyÕt ®Þnh
ch¬ng tr×nh x©y dùng luËt, ph¸p lÖnh;
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2- Thùc hiÖn quyÒn gi¸m s¸t tèi cao viÖc tu©n theo HiÕn ph¸p, luËt vµ nghÞ
quyÕt cña Quèc héi; xÐt b¸o c¸o ho¹t ®éng cña Chñ tÞch níc, Uû ban thêng vô
Quèc héi, ChÝnh phñ, Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao;
3- QuyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc;
4- QuyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch tµi chÝnh, tiÒn tÖ quèc gia; quyÕt ®Þnh dù to¸n ng©n
s¸ch nhµ níc vµ ph©n bæ ng©n s¸ch trung ¬ng, phª chuÈn quyÕt to¸n ng©n s¸ch
nhµ níc; quy ®Þnh, söa ®æi hoÆc b·i bá c¸c thø thuÕ;
5- QuyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch d©n téc, chÝnh s¸ch t«n gi¸o cña nhµ níc;
6- Quy ®Þnh tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Quèc héi, Chñ tÞch níc, ChÝnh phñ,
Toµ ¸n nh©n d©n, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng;
7- BÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm Chñ tÞch níc, Phã Chñ tÞch níc, Chñ tÞch
Quèc héi, c¸c Phã Chñ tÞch Quèc héi vµ c¸c Uû viªn Uû ban thêng vô Quèc héi,
Thñ tíng ChÝnh phñ, Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t
nh©n d©n tèi cao; phª chuÈn ®Ò nghÞ cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc bæ nhiÖm,
miÔn nhiÖm, c¸ch chøc Phã Thñ tíng, Bé trëng vµ c¸c thµnh viªn kh¸c cña ChÝnh
phñ; phª chuÈn ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch níc vÒ danh s¸ch thµnh viªn Héi ®ång quèc
phßng vµ an ninh; bá phiÕu tÝn nhiÖm ®èi víi nh÷ng ngêi gi÷ c¸c chøc vô do Quèc
héi bÇu hoÆc phª chuÈn;
8- QuyÕt ®Þnh thµnh lËp, b·i bá c¸c Bé vµ c¬ quan ngang Bé cña ChÝnh phñ;
thµnh lËp míi, nhËp, chia, ®iÒu chØnh ®Þa giíi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng;
thµnh lËp hoÆc gi¶i thÓ ®¬n vÞ hµnh chÝnh-kinh tÕ ®Æc biÖt;
9- B·i bá c¸c v¨n b¶n cña Chñ tÞch níc, Uû ban thêng vô Quèc héi, ChÝnh
phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ, Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao vµ ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi
cao tr¸i víi HiÕn ph¸p, luËt vµ nghÞ quyÕt cña Quèc héi;
10- QuyÕt ®Þnh ®¹i x¸;
11- Quy ®Þnh hµm, cÊp trong c¸c lùc lîng vò trang nh©n d©n, hµm, cÊp ngo¹i
giao vµ nh÷ng hµm, cÊp Nhµ níc kh¸c; quy ®Þnh hu©n ch¬ng; huy ch¬ng vµ danh
hiÖu vinh dù Nhµ níc;
12- QuyÕt ®Þnh vÊn ®Ò chiÕn tranh vµ hoµ b×nh; quy ®Þnh vÒ t×nh tr¹ng khÈn
cÊp, c¸c biÖn ph¸p ®Æc biÖt kh¸c b¶o ®¶m quèc phßng vµ an ninh quèc gia;
13- QuyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch c¬ b¶n vÒ ®èi ngo¹i; phª chuÈn hoÆc b·i bá ®iÒu
íc quèc tÕ do chñ tÞch níc trùc tiÕp ký; phª chuÈn hoÆc b·i bá c¸c ®iÒu íc quèc
tÕ kh¸c ®· ®îc ký kÕt hoÆc gia nhËp theo ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch níc;
14- QuyÕt ®Þnh viÖc trng cÇu ý d©n.
§iÒu 85.
NhiÖm kú cña mçi kho¸ Quèc héi lµ n¨m n¨m.
Hai th¸ng tríc khi Quèc héi hÕt nhiÖm kú, Quèc héi kho¸ míi ph¶i ®îc bÇu
xong. ThÓ lÖ bÇu cö vµ sè ®¹i biÓu Quèc héi do luËt ®Þnh.
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Trong trêng hîp ®Æc biÖt, nÕu ®îc Ýt nhÊt hai phÇn ba tæng sè ®¹i biÓu Quèc
héi biÓu quyÕt t¸n thµnh, th× Quèc héi quyÕt ®Þnh rót ng¾n hoÆc kÐo dµi nhiÖm kú
cña m×nh.
§iÒu 86.
Quèc héi häp mçi n¨m hai kú do Uû ban thêng vô Quèc héi triÖu tËp.
Trong trêng hîp Chñ tÞch níc, Thñ tíng ChÝnh phñ hoÆc Ýt nhÊt mét phÇn
ba tæng sè ®¹i biÓu Quèc héi yªu cÇu hoÆc theo quyÕt ®Þnh cña m×nh, Uû ban
thêng vô Quèc héi triÖu tËp Quèc héi häp bÊt thêng.
Kú häp thø nhÊt cña Quèc héi kho¸ míi ®îc triÖu tËp chËm nhÊt lµ hai th¸ng
kÓ tõ ngµy bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi vµ do Chñ tÞch Quèc héi kho¸ tríc khai m¹c
vµ chñ täa cho ®Õn khi Quèc héi bÇu Chñ tÞch Quèc héi kho¸ míi.
§iÒu 87.
Chñ tÞch níc, Uû ban thêng vô Quèc héi, Héi ®ång d©n téc vµ c¸c Uû ban
cña Quèc héi, ChÝnh phñ, Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao,
MÆt trËn Tæ quèc ViÖt nam vµ c¸c tæ chøc thµnh viªn cña MÆt trËn cã quyÒn tr×nh
dù ¸n luËt ra tríc Quèc héi.
§¹i biÓu Quèc héi cã quyÒn tr×nh kiÕn nghÞ vÒ luËt vµ dù ¸n luËt ra tríc
Quèc héi.
Thñ tôc tr×nh Quèc héi dù ¸n luËt, kiÕn nghÞ vÒ luËt do luËt ®Þnh.
§iÒu 88.
LuËt, nghÞ quyÕt cña Quèc héi ph¶i ®îc qu¸ nöa tæng sè ®¹i biÓu Quèc héi
biÓu quyÕt t¸n thµnh, trõ c¸c trêng hîp Quèc héi b·i nhiÖm ®¹i biÓu Quèc héi quy
®Þnh t¹i §iÒu 7, rót ng¾n hoÆc kÐo dµi nhiÖm kú cña Quèc héi quy ®Þnh t¹i §iÒu 85
vµ söa ®æi HiÕn ph¸p quy ®Þnh t¹i §iÒu 147, th× ph¶i ®îc Ýt nhÊt lµ hai phÇn ba tæng
sè ®¹i biÓu Quèc héi biÓu quyÕt t¸n thµnh.
LuËt, nghÞ quyÕt cña Quèc héi ph¶i ®îc c«ng bè chËm nhÊt lµ 15 ngµy kÓ tõ
ngµy ®îc th«ng qua.
§iÒu 89.
Quèc héi bÇu Uû ban thÈm tra t c¸ch ®¹i biÓu Quèc héi vµ c¨n cø vµo b¸o
c¸o cña Uû ban mµ quyÕt ®Þnh x¸c nhËn t c¸ch ®¹i biÓu cña ®¹i biÓu Quèc héi.
§iÒu 90.
Uû ban thêng vô Quèc héi lµ c¬ quan thêng trùc cña Quèc héi.
Uû ban thêng vô Quèc héi gåm cã:
- Chñ tÞch Quèc héi;
- C¸c Phã Chñ tÞch Quèc héi;
- C¸c Uû viªn.
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Sè thµnh viªn Uû ban thêng vô Quèc héi do Quèc héi quyÕt ®Þnh. Thµnh
viªn Uû ban thêng vô Quèc héi kh«ng thÓ ®ång thêi lµ thµnh viªn ChÝnh phñ.
Uû ban thêng vô Quèc héi cña mçi kho¸ Quèc héi thùc hiÖn nhiÖm vô,
quyÒn h¹n cña m×nh cho ®Õn khi Quèc héi kho¸ míi bÇu Uû ban thêng vô Quèc
héi míi.
§iÒu 91
Uû ban thêng vô Quèc héi cã nh÷ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y:
1- C«ng bè vµ chñ tr× viÖc bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi;
2- Tæ chøc viÖc chuÈn bÞ, triÖu tËp vµ chñ tr× c¸c kú häp Quèc héi;
3- Gi¶i thÝch HiÕn ph¸p, luËt, ph¸p lÖnh;
4- Ra ph¸p lÖnh vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®îc Quèc héi giao;
5- Gi¸m s¸t viÖc thi hµnh HiÕn ph¸p, luËt, nghÞ quyÕt cña Quèc héi, ph¸p
lÖnh, nghÞ quyÕt cña Uû ban thêng vô Quèc héi; gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña ChÝnh
phñ, Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao; ®×nh chØ viÖc thi hµnh
c¸c v¨n b¶n cña ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ, Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn
kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao tr¸i víi HiÕn ph¸p, luËt, nghÞ quyÕt cña Quèc héi vµ tr×nh
Quèc héi quyÕt ®Þnh viÖc huû bá c¸c v¨n b¶n ®ã; huû bá c¸c v¨n b¶n cña ChÝnh phñ,
Thñ tíng ChÝnh phñ, Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao tr¸i
víi ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt cña Uû ban thêng vô Quèc héi;
6- Gi¸m s¸t vµ híng dÉn ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n; b·i bá c¸c nghÞ
quyÕt sai tr¸i cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; gi¶i t¸n
Héi ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng trong trêng hîp Héi
®ång nh©n d©n ®ã lµm thiÖt h¹i nghiªm träng ®Õn lîi Ých cña nh©n d©n;
7- ChØ ®¹o, ®iÒu hoµ, phèi hîp ho¹t ®éng cña Héi ®ång d©n téc vµ c¸c Uû ban
cña Quèc héi; híng dÉn vµ b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña c¸c ®¹i biÓu Quèc héi;
8- Trong thêi gian Quèc héi kh«ng häp, phª chuÈn ®Ò nghÞ cña Thñ tíng
ChÝnh phñ vÒ viÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc Phã Thñ tíng, Bé trëng, c¸c
thµnh viªn kh¸c cña ChÝnh phñ vµ b¸o c¸o víi Quèc héi t¹i kú häp gÇn nhÊt cña
Quèc héi;
9- Trong trêng hîp Quèc héi kh«ng thÓ häp ®îc, quyÕt ®Þnh viÖc tuyªn bè
t×nh tr¹ng chiÕn tranh khi níc nhµ bÞ x©m lîc vµ b¸o c¸o Quèc héi xem xÐt,
quyÕt ®Þnh t¹i kú häp gÇn nhÊt cña Quèc héi;
10- QuyÕt ®Þnh tæng ®éng viªn hoÆc ®éng viªn côc bé; ban bè t×nh tr¹ng khÈn
cÊp trong c¶ níc hoÆc ë tõng ®Þa ph¬ng;
11- Thùc hiÖn quan hÖ ®èi ngo¹i cña Quèc héi;
12- Tæ chøc trng cÇu ý d©n theo quyÕt ®Þnh cña Quèc héi.
13

§iÒu 92.
Chñ tÞch Quèc héi chñ täa c¸c phiªn häp cña Quèc héi; ký chøng thùc luËt,
nghÞ quyÕt cña Quèc héi; l·nh ®¹o c«ng t¸c cña Uû ban thêng vô Quèc héi; tæ
chøc viÖc thùc hiÖn quan hÖ ®èi ngo¹i cña Quèc héi; gi÷ quan hÖ víi c¸c ®¹i biÓu
Quèc héi.
C¸c Phã Chñ tÞch Quèc héi, gióp Chñ tÞch lµm nhiÖm vô theo sù ph©n c«ng
cña Chñ tÞch.
§iÒu 93.
Ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt cña Uû ban thêng vô Quèc héi ph¶i ®îc qu¸ nöa
tæng sè thµnh viªn Uû ban thêng vô Quèc héi biÓu quyÕt t¸n thµnh. Ph¸p lÖnh, nghÞ
quyÕt cña Uû ban thêng vô Quèc héi ph¶i ®îc c«ng bè chËm nhÊt lµ mêi l¨m
ngµy kÓ tõ ngµy ®îc th«ng qua, trõ trêng hîp Chñ tÞch níc tr×nh Quèc héi xem
xÐt l¹i.
§iÒu 94.
Quèc héi bÇu Héi ®ång d©n téc gåm Chñ tÞch, c¸c Phã Chñ tÞch vµ c¸c Uû viªn.
Héi ®ång d©n téc nghiªn cøu vµ kiÕn nghÞ víi Quèc héi nh÷ng vÊn ®Ò vÒ d©n
téc; thùc hiÖn quyÒn gi¸m s¸t viÖc thi hµnh chÝnh s¸ch d©n téc, c¸c ch¬ng tr×nh, kÕ
ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi miÒn nói vµ vïng cã ®ång bµo d©n téc thiÓu sè.
Tríc khi ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh vÒ chÝnh s¸ch d©n téc, ChÝnh phñ ph¶i
tham kh¶o ý kiÕn cña Héi ®ång d©n téc.
Chñ tÞch Héi ®ång d©n téc ®îc tham dù c¸c phiªn häp cña Uû ban thêng vô
Quèc héi, ®îc mêi tham dù c¸c phiªn häp cña ChÝnh phñ bµn viÖc thùc hiÖn chÝnh
s¸ch d©n téc.
Héi ®ång d©n téc cßn cã nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n kh¸c nh Uû ban cña
Quèc héi quy ®Þnh t¹i §iÒu 95.
Héi ®ång d©n téc cã mét sè thµnh viªn lµm viÖc theo chÕ ®é chuyªn tr¸ch.
§iÒu 95.
Quèc héi bÇu c¸c Uû ban cña Quèc héi.
C¸c Uû ban cña Quèc héi nghiªn cøu, thÈm tra dù ¸n luËt, kiÕn nghÞ vÒ luËt, dù
¸n ph¸p lÖnh vµ dù ¸n kh¸c, nh÷ng b¸o c¸o ®îc Quèc héi hoÆc Uû ban thêng vô
Quèc héi giao; tr×nh Quèc héi, Uû ban thêng vô Quèc héi ý kiÕn vÒ ch¬ng tr×nh
x©y dùng luËt, ph¸p lÖnh; thùc hiÖn quyÒn gi¸m s¸t trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn
h¹n do luËt ®Þnh; kiÕn nghÞ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc ph¹m vi ho¹t ®éng cña Uû ban.
Mçi Uû ban cã mét sè thµnh viªn lµm viÖc theo chÕ ®é chuyªn tr¸ch.
§iÒu 96.
Héi ®ång d©n téc vµ c¸c Uû ban cña Quèc héi cã quyÒn yªu cÇu thµnh viªn
ChÝnh phñ, Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n
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tèi cao vµ viªn chøc Nhµ níc h÷u quan kh¸c tr×nh bµy hoÆc cung cÊp tµi liÖu vÒ
nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt. Ngêi ®îc yªu cÇu cã tr¸ch nhiÖm ®¸p øng yªu cÇu ®ã.
C¸c c¬ quan Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm nghiªn cøu vµ tr¶ lêi nh÷ng kiÕn nghÞ
cña Héi ®ång d©n téc vµ c¸c Uû ban cña Quèc héi.
§iÒu 97.
§¹i biÓu Quèc héi lµ ngêi ®¹i diÖn cho ý chÝ, nguyÖn väng cña nh©n d©n,
kh«ng chØ ®¹i diÖn cho nh©n d©n ë ®¬n vÞ bÇu cö ra m×nh mµ cßn ®¹i diÖn cho nh©n
d©n c¶ níc.
§¹i biÓu Quèc héi ph¶i liªn hÖ chÆt chÏ víi cö tri, chÞu sù gi¸m s¸t cña cö tri;
thu thËp vµ ph¶n ¸nh trung thùc ý kiÕn vµ nguyÖn väng cña cö tri víi Quèc héi vµ
c¸c c¬ quan Nhµ níc h÷u quan; thùc hiÖn chÕ ®é tiÕp xóc vµ b¸o c¸o víi cö tri vÒ
ho¹t ®éng cña m×nh vµ cña Quèc héi; tr¶ lêi nh÷ng yªu cÇu vµ kiÕn nghÞ cña cö tri;
xem xÐt, ®«n ®èc, theo dâi viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n vµ híng
dÉn, gióp ®ì c«ng d©n thùc hiÖn c¸c quyÒn ®ã.
§¹i biÓu Quèc héi phæ biÕn vµ vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn HiÕn ph¸p, luËt
vµ nghÞ quyÕt cña Quèc héi.
§iÒu 98.
§¹i biÓu Quèc héi cã quyÒn chÊt vÊn Chñ tÞch níc, Chñ tÞch Quèc héi, Thñ
tíng ChÝnh phñ, Bé trëng vµ c¸c thµnh viªn kh¸c cña ChÝnh phñ, Ch¸nh ¸n Toµ ¸n
nh©n d©n tèi cao vµ ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao.
Ngêi bÞ chÊt vÊn ph¶i tr¶ lêi tríc Quèc héi t¹i kú häp, trong trêng hîp cÇn
®iÒu tra th× Quèc héi cã thÓ quyÕt ®Þnh cho tr¶ lêi tríc Uû ban thêng vô Quèc héi
hoÆc t¹i kú häp sau cña Quèc héi hoÆc cho tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n.
§¹i biÓu Quèc héi cã quyÒn yªu cÇu c¬ quan Nhµ níc, tæ chøc x· héi, tæ
chøc kinh tÕ, ®¬n vÞ vò trang tr¶ lêi nh÷ng vÊn ®Ò mµ ®¹i biÓu Quèc héi quan t©m.
Ngêi phô tr¸ch cña c¸c c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ nµy cã tr¸ch nhiÖm tr¶ lêi nh÷ng
vÊn ®Ò mµ ®¹i biÓu Quèc héi yªu cÇu trong thêi h¹n luËt ®Þnh.
§iÒu 99.
Kh«ng cã sù ®ång ý cña Quèc héi vµ trong thêi gian Quèc héi kh«ng häp,
kh«ng cã sù ®ång ý cña Uû ban thêng vô Quèc héi th× kh«ng ®îc b¾t giam, truy
tè ®¹i biÓu Quèc héi.
NÕu v× ph¹m téi qu¶ tang mµ ®¹i biÓu Quèc héi bÞ t¹m gi÷, th× c¬ quan t¹m gi÷
ph¶i lËp tøc b¸o c¸o ®Ó Quèc héi hoÆc Uû ban thêng vô Quèc héi xÐt vµ quyÕt ®Þnh.
§iÒu 100.
§¹i biÓu Quèc héi ph¶i dµnh thêi gian ®Ó lµm nhiÖm vô ®¹i biÓu.
Uû ban thêng vô Quèc héi, Thñ tíng ChÝnh phñ, c¸c Bé trëng, c¸c thµnh
viªn kh¸c cña ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan kh¸c cña Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm cung
cÊp tµi liÖu cÇn thiÕt mµ ®¹i biÓu yªu cÇu vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®¹i biÓu Quèc héi lµm
nhiÖm vô ®¹i biÓu.
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Nhµ níc b¶o ®¶m kinh phÝ ho¹t ®éng cña ®¹i biÓu Quèc héi.

Ch¬ng VII
Chñ tÞch níc
§iÒu 101.
Chñ tÞch níc lµ ngêi ®øng ®Çu Nhµ níc, thay mÆt níc Céng hoµ x· héi
chñ nghÜa ViÖt nam vÒ ®èi néi vµ ®èi ngo¹i.
§iÒu 102.
Chñ tÞch níc do Quèc héi bÇu trong sè ®¹i biÓu Quèc héi.
Chñ tÞch níc chÞu tr¸ch nhiÖm vµ b¸o c¸o c«ng t¸c tríc Quèc héi.
NhiÖm kú cña Chñ tÞch níc theo nhiÖm kú cña Quèc héi. Khi Quèc héi hÕt
nhiÖm kú, Chñ tÞch níc tiÕp tôc lµm nhiÖm vô cho ®Õn khi Quèc héi kho¸ míi bÇu
Chñ tÞch níc míi.
§iÒu 103.
Chñ tÞch níc cã nh÷ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y:
1- C«ng bè HiÕn ph¸p, luËt, ph¸p lÖnh;
2- Thèng lÜnh c¸c lùc lîng vò trang nh©n d©n vµ gi÷ chøc vô Chñ tÞch Héi
®ång quèc phßng vµ an ninh;
3- §Ò nghÞ Quèc héi bÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm Phã Chñ tÞch níc, Thñ
tíng ChÝnh phñ, Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t
nh©n d©n tèi cao;
4- C¨n cø vµo nghÞ quyÕt cña Quèc héi bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc
Phã Thñ tíng, Bé trëng vµ c¸c thµnh viªn kh¸c cña ChÝnh phñ;
5- C¨n cø vµo nghÞ quyÕt cña Quèc héi hoÆc cña Uû ban thêng vô Quèc héi,
c«ng bè quyÕt ®Þnh tuyªn bè t×nh tr¹ng chiÕn tranh, c«ng bè quyÕt ®Þnh ®¹i x¸;
6- C¨n cø vµo nghÞ quyÕt cña Uû ban thêng vô Quèc héi, ra lÖnh tæng ®éng
viªn hoÆc ®éng viªn côc bé, c«ng bè t×nh tr¹ng khÈn cÊp; trong trêng hîp Uû ban
thêng vô Quèc héi kh«ng thÓ häp ®îc, ban bè t×nh tr¹ng khÈn cÊp trong c¶ níc
hoÆc ë tõng ®Þa ph¬ng;
7- §Ò nghÞ Uû ban thêng vô Quèc héi xem xÐt l¹i ph¸p lÖnh trong thêi h¹n
mêi ngµy kÓ tõ ngµy ph¸p lÖnh ®îc th«ng qua; nÕu ph¸p lÖnh ®ã vÉn ®îc Uû
ban thêng vô Quèc héi biÓu quyÕt t¸n thµnh mµ Chñ tÞch níc vÉn kh«ng nhÊt trÝ,
th× Chñ tÞch níc tr×nh Quèc héi quyÕt ®Þnh t¹i kú häp gÇn nhÊt.
8- Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc Phã Ch¸nh ¸n, ThÈm ph¸n Toµ ¸n nh©n
d©n tèi cao, Phã ViÖn trëng, KiÓm s¸t viªn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao;
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9- QuyÕt ®Þnh phong hµm, cÊp sÜ quan cÊp cao trong c¸c lùc lîng vò trang
nh©n d©n, hµm, cÊp hµm ®¹i sø, nh÷ng hµm, cÊp nhµ níc trong nh÷ng lÜnh vùc
kh¸c; quyÕt ®Þnh tÆng thëng hu©n ch¬ng, huy ch¬ng, gi¶i thëng nhµ níc vµ
danh hiÖu vinh dù nhµ níc;
10- Cö, triÖu håi ®¹i sø ®Æc mÖnh toµn quyÒn cña ViÖt Nam; tiÕp nhËn ®¹i sø
®Æc mÖnh toµn quyÒn cña níc ngoµi; tiÕn hµnh ®µm ph¸n, ký kÕt ®iÒu íc quèc tÕ
nh©n danh Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam víi ngêi ®øng ®Çu Nhµ
níc kh¸c; tr×nh Quèc héi phª chuÈn ®iÒu íc quèc tÕ ®· trùc tiÕp ký; quyÕt ®Þnh phª
chuÈn hoÆc gia nhËp ®iÒu íc quèc tÕ, trõ trêng hîp cÇn tr×nh Quèc héi quyÕt ®Þnh;
11- QuyÕt ®Þnh cho nhËp quèc tÞch ViÖt Nam, cho th«i quèc tÞch ViÖt Nam
hoÆc tíc quèc tÞch ViÖt Nam;
12- QuyÕt ®Þnh ®Æc x¸.
§iÒu 104.
Héi ®ång quèc phßng vµ an ninh gåm Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch, c¸c Uû viªn.
Chñ tÞch níc ®Ò nghÞ danh s¸ch thµnh viªn Héi ®ång quèc phßng vµ an ninh
tr×nh Quèc héi phª chuÈn. Thµnh viªn Héi ®ång quèc phßng vµ an ninh kh«ng nhÊt
thiÕt lµ ®¹i biÓu Quèc héi.
Héi ®ång quèc phßng vµ an ninh ®éng viªn mäi lùc lîng vµ kh¶ n¨ng cña
níc nhµ ®Ó b¶o vÖ Tæ quèc.
Trong trêng hîp cã chiÕn tranh, Quèc héi cã thÓ giao cho Héi ®ång quèc
phßng vµ an ninh nh÷ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ®Æc biÖt.
Héi ®ång quèc phßng vµ an ninh lµm viÖc theo chÕ ®é tËp thÓ vµ quyÕt ®Þnh
theo ®a sè.
§iÒu 105.
Chñ tÞch níc cã quyÒn tham dù c¸c phiªn häp cña Uû ban thêng vô Quèc héi.
Khi xÐt thÊy cÇn thiÕt, Chñ tÞch níc cã quyÒn tham dù c¸c phiªn häp cña
ChÝnh phñ.
§iÒu 106.
Chñ tÞch níc ban hµnh lÖnh, quyÕt ®Þnh ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n
cña m×nh.
§iÒu 107.
Phã Chñ tÞch níc do Quèc héi bÇu trong sè ®¹i biÓu Quèc héi.
Phã Chñ tÞch níc gióp Chñ tÞch lµm nhiÖm vô vµ cã thÓ ®îc Chñ tÞch uû
nhiÖm thay Chñ tÞch lµm mét sè nhiÖm vô.
§iÒu 108.
Khi Chñ tÞch níc kh«ng lµm viÖc ®îc trong mét thêi gian dµi, th× Phã Chñ
tÞch quyÒn Chñ tÞch.
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Trong trêng hîp khuyÕt Chñ tÞch níc, th× Phã Chñ tÞch quyÒn Chñ tÞch cho
®Õn khi Quèc héi bÇu Chñ tÞch níc míi.

Ch¬ng VIII
ChÝnh phñ
§iÒu 109.
ChÝnh phñ lµ c¬ quan chÊp hµnh cña Quèc héi, c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc
cao nhÊt cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam.
ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ, kinh tÕ,
v¨n ho¸, x· héi, quèc phßng, an ninh vµ ®èi ngo¹i cña Nhµ níc; b¶o ®¶m hiÖu lùc
cña bé m¸y Nhµ níc tõ Trung ¬ng ®Õn c¬ së; b¶o ®¶m viÖc t«n träng vµ chÊp
hµnh HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt; ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n trong sù nghiÖp
x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, b¶o ®¶m æn ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n
ho¸ cña nh©n d©n.
ChÝnh phñ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Quèc héi vµ b¸o c¸o c«ng t¸c víi Quèc héi,
Uû ban thêng vô Quèc héi, Chñ tÞch níc.
§iÒu 110.
ChÝnh phñ gåm cã Thñ tíng, c¸c Phã Thñ tíng, c¸c Bé trëng vµ c¸c thµnh
viªn kh¸c. Ngoµi Thñ tíng, c¸c thµnh viªn kh¸c cña ChÝnh phñ kh«ng nhÊt thiÕt lµ
®¹i biÓu Quèc héi.
Thñ tíng ChÝnh phñ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Quèc héi vµ b¸o c¸o c«ng t¸c
víi Quèc héi, Uû ban thêng vô Quèc héi, Chñ tÞch níc.
Phã Thñ tíng gióp Thñ tíng lµm nhiÖm vô theo sù ph©n c«ng cña Thñ
tíng. Khi Thñ tíng v¾ng mÆt th× mét Phã Thñ tíng ®îc Thñ tíng uû nhiÖm
thay mÆt, l·nh ®¹o c«ng t¸c cña ChÝnh phñ.
§iÒu 111.
Chñ tÞch Uû ban trung ¬ng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam. Chñ tÞch Tæng Liªn
®oµn lao ®éng ViÖt Nam vµ ngêi ®øng ®Çu c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n ®îc mêi tham
dù c¸c phiªn häp cña ChÝnh phñ khi bµn c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan.
§iÒu 112.
ChÝnh phñ cã nh÷ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y:
1- L·nh ®¹o c«ng t¸c cña c¸c Bé, c¸c c¬ quan ngang Bé vµ c¸c c¬ quan thuéc
ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp, x©y dùng vµ kiÖn toµn hÖ thèng thèng nhÊt bé
m¸y hµnh chÝnh Nhµ níc tõ Trung ¬ng ®Õn c¬ së; híng dÉn, kiÓm tra Héi ®ång
nh©n d©n thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n cña c¬ quan Nhµ níc cÊp trªn; t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó
Héi ®ång nh©n d©n thùc hiÖn nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n theo luËt ®Þnh: ®µo t¹o, båi
dìng, s¾p xÕp vµ sö dông ®éi ngò viªn chøc Nhµ níc;
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2- B¶o ®¶m viÖc thi hµnh HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt trong c¸c c¬ quan Nhµ
níc, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi, ®¬n vÞ vò trang vµ c«ng d©n; tæ chøc vµ l·nh
®¹o c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt trong nh©n d©n;
3- Tr×nh dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh vµ c¸c dù ¸n kh¸c tríc Quèc héi vµ Uû ban
thêng vô Quèc héi;
4- Thèng nhÊt qu¶n lý viÖc x©y dùng, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n; thùc
hiÖn chÝnh s¸ch tµi chÝnh, tiÒn tÖ quèc gia; qu¶n lý vµ b¶o ®¶m sö dông cã hiÖu qu¶
tµi s¶n thuéc së h÷u toµn d©n; ph¸t triÓn v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ, khoa häc vµ c«ng
nghÖ, thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ ng©n s¸ch Nhµ níc;
5- Thi hµnh nh÷ng biÖn ph¸p b¶o vÖ c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng
d©n, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng d©n sö dông quyÒn vµ lµm trßn nghÜa vô cña m×nh, b¶o
vÖ tµi s¶n, lîi Ých cña Nhµ níc vµ cña x· héi; b¶o vÖ m«i trêng;
6- Cñng cè vµ t¨ng cêng nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n; b¶o
®¶m an ninh quèc gia vµ trËt tù, an toµn x· héi; x©y dùng c¸c lùc lîng vò trang
nh©n d©n; thi hµnh lÖnh ®éng viªn, lÖnh ban bè t×nh tr¹ng khÈn cÊp vµ mäi biÖn ph¸p
cÇn thiÕt kh¸c ®Ó b¶o vÖ ®Êt níc;
7- Tæ chøc vµ l·nh ®¹o c«ng t¸c kiÓm kª, thèng kª cña Nhµ níc; c«ng t¸c
thanh tra vµ kiÓm tra Nhµ níc, chèng quan liªu, tham nhòng trong bé m¸y Nhµ
níc; c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n;
8- Thèng nhÊt qu¶n lý c«ng t¸c ®èi ngo¹i; ®µm ph¸n, ký kÕt ®iÒu íc quèc tÕ
nh©n danh Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, trõ trêng hîp quy ®Þnh
t¹i ®iÓm 10 §iÒu 103; ®µm ph¸n, ký, phª duyÖt, gia nhËp ®iÒu íc quèc tÕ nh©n
danh ChÝnh phñ; chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn c¸c ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi
chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp; b¶o vÖ lîi Ých cña Nhµ níc, lîi Ých chÝnh
®¸ng cña tæ chøc vµ c«ng d©n ViÖt Nam ë níc ngoµi;
9- Thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi, chÝnh s¸ch d©n téc, chÝnh s¸ch t«n gi¸o;
10- QuyÕt ®Þnh viÖc ®iÒu chØnh ®Þa giíi c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh díi cÊp tØnh,
thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng;
11- Phèi hîp víi MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n trong
khi thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh; t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c tæ chøc ®ã ho¹t
®éng cã hiÖu qu¶.
§iÒu 113.
NhiÖm kú cña ChÝnh phñ theo nhiÖm kú cña Quèc héi. Khi Quèc héi hÕt
nhiÖm kú, ChÝnh phñ tiÕp tôc lµm nhiÖm vô cho ®Õn khi Quèc héi kho¸ míi thµnh
lËp ChÝnh phñ míi.
§iÒu 114.
Thñ tíng ChÝnh phñ cã nh÷ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y:
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1- L·nh ®¹o c«ng t¸c cña ChÝnh phñ, c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ, Uû ban
nh©n d©n c¸c cÊp; chñ täa c¸c phiªn häp cña ChÝnh phñ;
2- §Ò nghÞ Quèc héi thµnh lËp hoÆc b·i bá c¸c Bé vµ c¸c c¬ quan ngang Bé;
tr×nh Quèc héi phª chuÈn ®Ò nghÞ vÒ viÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc Phã thñ
tíng, Bé trëng, c¸c thµnh viªn kh¸c cña ChÝnh phñ;
3- Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc c¸c Thø trëng vµ chøc vô t¬ng
®¬ng; phª chuÈn viÖc bÇu cö, miÔn nhiÖm, ®iÒu ®éng, c¸ch chøc Chñ tÞch, c¸c Phã
Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng;
4- §×nh chØ viÖc thi hµnh hoÆc b·i bá nh÷ng quyÕt ®Þnh, chØ thÞ, th«ng t cña
Bé trëng, c¸c thµnh viªn cña ChÝnh phñ, quyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña Uû ban nh©n d©n
vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tr¸i víi HiÕn
ph¸p, luËt vµ c¸c v¨n b¶n cña c¸c c¬ quan Nhµ níc cÊp trªn;
5- §×nh chØ viÖc thi hµnh nh÷ng NghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh,
thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tr¸i víi HiÕn ph¸p, luËt vµ c¸c v¨n b¶n cña c¸c c¬
quan Nhµ níc cÊp trªn, ®ång thêi ®Ò nghÞ Uû ban thêng vô Quèc héi b·i bá;
6- Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o tríc nh©n d©n qua c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin
®¹i chóng vÒ nh÷ng vÊn ®Ò quan träng mµ ChÝnh phñ ph¶i gi¶i quyÕt.
§iÒu 115.
C¨n cø vµo HiÕn ph¸p, luËt, nghÞ quyÕt cña Quèc héi, ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt
cña Uû ban thêng vô Quèc héi, lÖnh, quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch níc, ChÝnh phñ ra
nghÞ quyÕt, nghÞ ®Þnh, Thñ tíng ChÝnh phñ ra quyÕt ®Þnh, chØ thÞ vµ kiÓm tra viÖc
thi hµnh c¸c v¨n b¶n ®ã.
Nh÷ng vÊn ®Ò quan träng thuéc thÈm quyÒn cña ChÝnh phñ ph¶i ®îc th¶o
luËn tËp thÓ vµ quyÕt ®Þnh theo ®a sè.
§iÒu 116.
Bé trëng vµ c¸c thµnh viªn kh¸c cña ChÝnh phñ chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ
níc vÒ lÜnh vùc, ngµnh m×nh phô tr¸ch trong ph¹m vi c¶ níc, b¶o ®¶m quyÒn tù
chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c c¬ së theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
C¨n cø vµo HiÕn ph¸p, luËt vµ nghÞ quyÕt cña Quèc héi, ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt
cña Uû ban thêng vô Quèc héi, lÖnh, quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch níc, c¸c v¨n b¶n
cña ChÝnh phñ vµ Thñ tíng chÝnh phñ, Bé trëng, c¸c thµnh viªn kh¸c cña ChÝnh
phñ ra quyÕt ®Þnh, chØ thÞ, th«ng t vµ kiÓm tra viÖc thi hµnh c¸c v¨n b¶n ®ã ®èi víi
tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng vµ c¬ së.
§iÒu 117.
Bé trëng vµ c¸c thµnh viªn kh¸c cña ChÝnh phñ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Thñ
tíng ChÝnh phñ, tríc Quèc héi vÒ lÜnh vùc, ngµnh m×nh phô tr¸ch.
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Ch¬ng IX
Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n
§iÒu 118.
C¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®îc
ph©n ®Þnh nh sau:
Níc chia thµnh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng;
TØnh chia thµnh huyÖn, thµnh phè thuéc tØnh vµ thÞ x·; thµnh phè trùc thuéc
Trung ¬ng chia thµnh quËn, huyÖn vµ thÞ x·;
HuyÖn chia thµnh x·, thÞ trÊn; thµnh phè thuéc tØnh, thÞ x· chia thµnh phêng
vµ x·; quËn chia thµnh phêng.
ViÖc thµnh lËp Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ë c¸c ®¬n vÞ hµnh
chÝnh do luËt ®Þnh.
§iÒu 119.
Héi ®ång nh©n d©n lµ c¬ quan quyÒn lùc Nhµ níc ë ®Þa ph¬ng, ®¹i diÖn cho
ý chÝ, nguyÖn väng vµ quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, do nh©n d©n ®Þa ph¬ng bÇu ra,
chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nh©n d©n ®Þa ph¬ng vµ c¬ quan Nhµ níc cÊp trªn.
§iÒu 120.
C¨n cø vµo HiÕn ph¸p, luËt, v¨n b¶n cña c¬ quan Nhµ níc cÊp trªn, Héi ®ång
nh©n d©n ra nghÞ quyÕt vÒ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thi hµnh nghiªm chØnh HiÕn ph¸p vµ
ph¸p luËt ë ®Þa ph¬ng; vÒ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ ng©n s¸ch; vÒ quèc
phßng, an ninh ë ®Þa ph¬ng; vÒ biÖn ph¸p æn ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n,
hoµn thµnh mäi nhiÖm vô cÊp trªn giao cho, lµm trßn nghÜa vô ®èi víi c¶ níc.
§iÒu 121.
§¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n lµ ngêi ®¹i diÖn cho ý chÝ, nguyÖn väng cña
nh©n d©n ë ®Þa ph¬ng; ph¶i liªn hÖ chÆt chÏ víi cö tri, chÞu sù gi¸m s¸t cña cö tri,
thùc hiÖn chÕ ®é tiÕp xóc, b¸o c¸o víi cö tri vÒ ho¹t ®éng cña m×nh vµ cña Héi ®ång
nh©n d©n, tr¶ lêi nh÷ng yªu cÇu, kiÕn nghÞ cña cö tri; xem xÐt, ®«n ®èc viÖc gi¶i
quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña nh©n d©n.
§¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n cã nhiÖm vô vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn ph¸p
luËt, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc, nghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n, ®éng viªn nh©n
d©n tham gia qu¶n lý Nhµ níc.
§iÒu 122.
§¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n cã quyÒn chÊt vÊn Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n,
Chñ tÞch vµ c¸c thµnh viªn kh¸c cña Uû ban nh©n d©n, Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n, ViÖn
trëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n vµ thñ trëng c¸c c¬ quan thuéc Uû ban nh©n d©n.
Ngêi bÞ chÊt vÊn ph¶i tr¶ lêi tríc Héi ®ång nh©n d©n trong thêi h¹n do luËt ®Þnh.
21

§¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n cã quyÒn kiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan Nhµ níc ë
®Þa ph¬ng. Ngêi phô tr¸ch c¬ quan nµy cã tr¸ch nhiÖm tiÕp ®¹i biÓu, xem xÐt, gi¶i
quyÕt kiÕn nghÞ cña ®¹i biÓu.
§iÒu 123.
Uû ban nh©n d©n do Héi ®ång nh©n d©n bÇu lµ c¬ quan chÊp hµnh cña Héi
®ång nh©n d©n, c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc ë ®Þa ph¬ng, chÞu tr¸ch nhiÖm chÊp
hµnh HiÕn ph¸p, luËt, c¸c v¨n b¶n cña c¸c c¬ quan Nhµ níc cÊp trªn vµ nghÞ quyÕt
cña Héi ®ång nh©n d©n.
§iÒu 124.
Uû ban nh©n d©n trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n do ph¸p luËt quy ®Þnh,
ra quyÕt ®Þnh, chØ thÞ vµ kiÓm tra viÖc thi hµnh nh÷ng v¨n b¶n ®ã.
Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Uû ban nh©n d©n.
Khi quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò quan träng cña ®Þa ph¬ng, Uû ban nh©n d©n
ph¶i th¶o luËn tËp thÓ vµ quyÕt ®Þnh theo ®a sè.
Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cã quyÒn ®×nh chØ viÖc thi hµnh hoÆc b·i bá nh÷ng
v¨n b¶n sai tr¸i cña c¸c c¬ quan thuéc Uû ban nh©n d©n vµ c¸c v¨n b¶n sai tr¸i cña
Uû ban nh©n d©n cÊp díi; ®×nh chØ thi hµnh nghÞ quyÕt sai tr¸i cña Héi ®ång nh©n
d©n cÊp díi, ®ång thêi ®Ò nghÞ Héi ®ång nh©n d©n cÊp m×nh b·i bá nh÷ng nghÞ
quyÕt ®ã.
§iÒu 125.
Chñ tÞch Uû ban MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ ngêi ®øng ®Çu c¸c ®oµn thÓ
nh©n d©n ë ®Þa ph¬ng ®îc mêi tham dù c¸c kú häp Héi ®ång nh©n d©n vµ ®îc mêi
tham dù héi nghÞ Uû ban nh©n d©n cïng cÊp khi bµn c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan.
Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n thùc hiÖn chÕ ®é th«ng b¸o t×nh h×nh
mäi mÆt cña ®Þa ph¬ng cho MÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, l¾ng nghe
ý kiÕn, kiÕn nghÞ cña c¸c tæ chøc nµy vÒ x©y dùng chÝnh quyÒn vµ ph¸t triÓn kinh tÕ
- x· héi ë ®Þa ph¬ng; phèi hîp víi MÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n ®éng
viªn nh©n d©n cïng Nhµ níc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kinh tÕ-x· héi, quèc phßng,
an ninh ë ®Þa ph¬ng.
. . .
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PhÇn II
LuËt c¸n bé, c«ng chøc
PhÇn II chØ dµnh cho thi sinh thi khèi c«ng chøc.
§èi víi thÝ sinh thi khèi viªn chøc kh«ng ph¶i häc LuËt C¸n bé, c«ng chøc mµ thay
b»ng NghÞ ®Þnh quy ®Þnh vÒ viªn chøc sÏ ®îc ph¸t riªng.
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QUỐC HỘI
Luật số: 22/2008/QH12

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

LUẬT
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
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 cán bộ, công chức.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý
cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi
hành công vụ.
Điều 2. Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức
Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan.
Điều 3. Các nguyên tắc trong thi hành công vụ
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
2. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
3. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.
4. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.
5. Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.
Điều 4. Cán bộ, công chức
1. Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức
vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước,
tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau
đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi
chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch,
chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức
chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc
Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân
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quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ
quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự
nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
(sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ
ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị
sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công
lập theo quy định của pháp luật.
3. Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt
Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính
trị - xã hội; công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức
danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và
hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Điều 5. Các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức
1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước.
2. Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.
3. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân
công, phân cấp rõ ràng.
4. Việc sử dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải dựa trên phẩm
chất chính trị, đạo đức và năng lực thi hành công vụ.
5. Thực hiện bình đẳng giới.
Điều 6. Chính sách đối với người có tài năng
Nhà nước có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi
ngộ xứng đáng đối với người có tài năng.
Chính phủ quy định cụ thể chính sách đối với người có tài năng.
Điều 7. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
1. Cơ quan sử dụng cán bộ, công chức là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao
thẩm quyền quản lý, phân công, bố trí, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
của cán bộ, công chức.
2. Cơ quan quản lý cán bộ, công chức là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao
thẩm quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch, nâng lương, cho thôi việc, nghỉ hưu,
giải quyết chế độ, chính sách và khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức.
3. Vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch
công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
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4. Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ của công chức.
5. Bổ nhiệm là việc cán bộ, công chức được quyết định giữ một chức vụ lãnh
đạo, quản lý hoặc một ngạch theo quy định của pháp luật.
6. Miễn nhiệm là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi
chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.
7. Bãi nhiệm là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi
chưa hết nhiệm kỳ.
8. Giáng chức là việc công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị hạ xuống
chức vụ thấp hơn.
9. Cách chức là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục
giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ
nhiệm.
10. Điều động là việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định
chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.
11. Luân chuyển là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ
nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để
tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ.
12. Biệt phái là việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến
làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.
13. Từ chức là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ
chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

CHƯƠNG II
NGHĨA VỤ, QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Mục 1
NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Điều 8. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân
1. Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia.
2. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.
3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của
nhân dân.
4. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và
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pháp luật của Nhà nước.
Điều 9. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ
1. Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn được giao.
2. Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ
quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm
pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước.
3. Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
4. Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao.
5. Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là
trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường
hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và người
thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi
hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết
định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 10. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu
Ngoài việc thực hiện quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Luật này, cán bộ, công
chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị còn phải thực hiện các nghĩa vụ
sau đây:
1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết
quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
2. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức;
3. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm về việc để xảy ra quan liêu,
tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;
4. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, văn hóa
công sở trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công
chức thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật, có thái độ quan
liêu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho công dân;
5. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan
có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, tổ chức;
6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
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Mục 2
QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Điều 11. Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi
hành công vụ
1. Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ.
2. Được bảo đảm trang thiết bị và các điều kiện làm việc khác theo quy định
của pháp luật.
3. Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
4. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
5. Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ.
Điều 12. Quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên
quan đến tiền lương
1. Được Nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn
được giao, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Cán bộ, công chức
làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số,
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trong các ngành, nghề có
môi trường độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy
định của pháp luật.
2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ
khác theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi
Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng
theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ,
công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài
tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những
ngày không nghỉ.
Điều 14. Các quyền khác của cán bộ, công chức
Cán bộ, công chức được bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học, tham
gia các hoạt động kinh tế, xã hội; được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở, phương
tiện đi lại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; nếu
bị thương hoặc hy sinh trong khi thi hành công vụ thì được xem xét hưởng chế độ,
chính sách như thương binh hoặc được xem xét để công nhận là liệt sĩ và các quyền
khác theo quy định của pháp luật.
Mục 3
ĐẠO ĐỨC, VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
28

Điều 15. Đạo đức của cán bộ, công chức
Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong
hoạt động công vụ.
Điều 16. Văn hóa giao tiếp ở công sở
1. Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải có thái độ lịch sự, tôn
trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc.
2. Cán bộ, công chức phải lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; công bằng, vô tư,
khách quan khi nhận xét, đánh giá; thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ.
3. Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải mang phù hiệu hoặc thẻ công
chức; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và
đồng nghiệp.
Điều 17. Văn hóa giao tiếp với nhân dân
1. Cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân dân; có tác phong, thái độ
lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng,
mạch lạc.
2. Cán bộ, công chức không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn,
phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ.
Mục 4
NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM
Điều 18. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo
đức công vụ
1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất
đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công.
2. Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật.
3. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến
công vụ để vụ lợi.
4. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo
dưới mọi hình thức.
Điều 19. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí
mật nhà nước
1. Cán bộ, công chức không được tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà
nước dưới mọi hình thức.
2. Cán bộ, công chức làm việc ở ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước
thì trong thời hạn ít nhất là 05 năm, kể từ khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc,
không được làm công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm
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nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên
doanh với nước ngoài.
3. Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn mà
cán bộ, công chức không được làm và chính sách đối với những người phải áp dụng
quy định tại Điều này.
Điều 20. Những việc khác cán bộ, công chức không được làm
Ngoài những việc không được làm quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Luật
này, cán bộ, công chức còn không được làm những việc liên quan đến sản xuất,
kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật
và của cơ quan có thẩm quyền.

CHƯƠNG III
CÁN BỘ Ở TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN
Điều 21. Cán bộ
1. Cán bộ quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này bao gồm cán bộ trong cơ
quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung
ương, cấp tỉnh, cấp huyện.
2. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam căn cứ vào điều lệ
của Đảng Cộng sản Việt Nam, của tổ chức chính trị - xã hội và quy định của Luật
này quy định cụ thể chức vụ, chức danh cán bộ làm việc trong cơ quan của Đảng
Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội.
Chức vụ, chức danh cán bộ làm việc trong cơ quan nhà nước được xác định
theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Toà
án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân
và Uỷ ban nhân dân, Luật kiểm toán nhà nước và các quy định khác của pháp luật
có liên quan.
Điều 22. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ
1. Thực hiện các nghĩa vụ, quyền quy định tại Chương II và các quy định khác
có liên quan của Luật này.
2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và
điều lệ của tổ chức mà mình là thành viên.
3. Chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và trước cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Điều 23. Bầu cử, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ trong cơ quan của
Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội
Việc bầu cử, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ trong cơ quan của Đảng
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Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện theo quy định của
điều lệ, pháp luật có liên quan.
Điều 24. Bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ trong cơ
quan nhà nước
Việc bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ theo nhiệm kỳ
trong cơ quan nhà nước từ trung ương đến cấp huyện được thực hiện theo quy định
của Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Hội
đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức
Viện kiểm sát nhân dân, Luật kiểm toán nhà nước, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội,
Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
Điều 25. Đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ
1. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn, chức vụ, chức
danh cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với quy hoạch cán bộ.
2. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ do cơ quan có thẩm quyền của Đảng
Cộng sản Việt Nam, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định.
Điều 26. Điều động, luân chuyển cán bộ
1. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ, cán bộ được điều động,
luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước,
tổ chức chính trị - xã hội.
2. Việc điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp
luật và của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 27. Mục đích đánh giá cán bộ
Đánh giá cán bộ để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá là
căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện
chính sách đối với cán bộ.
Điều 28. Nội dung đánh giá cán bộ
1. Cán bộ được đánh giá theo các nội dung sau đây:
a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của
Nhà nước;
b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;
c) Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ;
d) Tinh thần trách nhiệm trong công tác;
đ) Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện hàng năm, trước khi bầu cử, phê
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chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc nhiệm kỳ,
thời gian luân chuyển.
Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá cán bộ được thực hiện theo quy định
của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 29. Phân loại đánh giá cán bộ
1. Căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ được phân loại đánh giá như sau:
a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
c) Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;
d) Không hoàn thành nhiệm vụ.
2. Kết quả phân loại đánh giá cán bộ được lưu vào hồ sơ cán bộ và thông báo
đến cán bộ được đánh giá.
3. Cán bộ 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng
lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn
chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền bố trí công tác khác.
Cán bộ 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ.
Điều 30. Xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm
1. Cán bộ có thể xin thôi làm nhiệm vụ hoặc từ chức, miễn nhiệm trong các
trường hợp sau đây:
a) Không đủ sức khỏe;
b) Không đủ năng lực, uy tín;
c) Theo yêu cầu nhiệm vụ;
d) Vì lý do khác.
2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm
được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 31. Nghỉ hưu đối với cán bộ
1. Cán bộ được nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật lao động.
2. Trước 06 tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị
quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu;
trước 03 tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán
bộ ra quyết định nghỉ hưu.
3. Trong trường hợp đặc biệt, đối với cán bộ giữ chức vụ từ Bộ trưởng hoặc
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tương đương trở lên có thể được kéo dài thời gian công tác theo quy định của cơ
quan có thẩm quyền.

CHƯƠNG IV
CÔNG CHỨC Ở TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN
Mục 1
CÔNG CHỨC VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC
Điều 32. Công chức
1. Công chức quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật này bao gồm:
a) Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội;
b) Công chức trong cơ quan nhà nước;
c) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập;
d) Công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là
sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; công chức trong cơ
quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên
nghiệp.
2. Chính phủ quy định cụ thể Điều này.
Điều 33. Nghĩa vụ, quyền của công chức
1. Thực hiện các nghĩa vụ, quyền quy định tại Chương II và các quy định khác
có liên quan của Luật này.
2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.
3. Chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Điều 34. Phân loại công chức
1. Căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức được phân loại như sau:
a) Loại A gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp
hoặc tương đương;
b) Loại B gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc
tương đương;
c) Loại C gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương
đương;
d) Loại D gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương
đương và ngạch nhân viên.
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2. Căn cứ vào vị trí công tác, công chức được phân loại như sau:
a) Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;
b) Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Mục 2
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
Điều 35. Căn cứ tuyển dụng công chức
Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm
và chỉ tiêu biên chế.
Điều 36. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành
phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành
xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị
áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
Điều 37. Phương thức tuyển dụng công chức
1. Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển, trừ trường
hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hình thức, nội dung thi tuyển công chức phải
phù hợp với ngành, nghề, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, trình
độ và năng lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.
2. Người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật này cam kết
tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu,
vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
thì được tuyển dụng thông qua xét tuyển.
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3. Chính phủ quy định cụ thể việc thi tuyển, xét tuyển công chức.
Điều 38. Nguyên tắc tuyển dụng công chức
1. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.
2. Bảo đảm tính cạnh tranh.
3. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.
4. Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người có công với nước, người dân
tộc thiểu số.
Điều 39. Cơ quan thực hiện tuyển dụng công chức
1. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà
nước thực hiện tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ
chức, đơn vị thuộc quyền quản lý.
2. Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước thực hiện tuyển dụng công
chức trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý.
3. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tuyển dụng và phân cấp
tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý.
4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý.
5. Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội tuyển dụng
và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản
lý.
Điều 40. Tập sự đối với công chức
Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự theo quy
định của Chính phủ.
Điều 41. Tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên
Việc tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viện
kiểm sát nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức Tòa án
nhân dân và pháp luật về tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.
Mục 3
CÁC QUY ĐỊNH VỀ NGẠCH CÔNG CHỨC
Điều 42. Ngạch công chức và việc bổ nhiệm vào ngạch công chức
1. Ngạch công chức bao gồm:
a) Chuyên viên cao cấp và tương đương;
b) Chuyên viên chính và tương đương;
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c) Chuyên viên và tương đương;
d) Cán sự và tương đương;
đ) Nhân viên.
2. Việc bổ nhiệm vào ngạch phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
a) Người được bổ nhiệm có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch;
b) Việc bổ nhiệm vào ngạch phải đúng thẩm quyền và bảo đảm cơ cấu công
chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
3. Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong các trường hợp
sau đây:
a) Người được tuyển dụng đã hoàn thành chế độ tập sự;
b) Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch;
c) Công chức chuyển sang ngạch tương đương.
Điều 43. Chuyển ngạch công chức
1. Chuyển ngạch là việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này
được bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác có cùng thứ bậc về chuyên
môn, nghiệp vụ.
2. Công chức được chuyển ngạch phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ
của ngạch được chuyển và phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
3. Công chức được giao nhiệm vụ không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của
ngạch công chức đang giữ thì phải được chuyển ngạch cho phù hợp.
4. Không thực hiện nâng ngạch, nâng lương khi chuyển ngạch.
Điều 44. Nâng ngạch công chức
1. Việc nâng ngạch phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công
chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển.
2. Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương
ứng với ngạch cao hơn thì được đăng ký dự thi nâng ngạch.
3. Kỳ thi nâng ngạch được tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh, công khai,
minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.
Điều 45. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu về công chức đảm nhận vị trí việc làm
tương ứng với ngạch dự thi thì công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó được
đăng ký dự thi.
2. Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch phải có phẩm chất chính trị, đạo đức,
năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của ngạch dự thi.
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Điều 46. Tổ chức thi nâng ngạch công chức
1. Nội dung và hình thức thi nâng ngạch công chức phải phù hợp với chuyên
môn, nghiệp vụ của ngạch dự thi, bảo đảm lựa chọn công chức có năng lực, trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch dự thi và đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ.
2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức kỳ thi
nâng ngạch công chức.
3. Chính phủ quy định cụ thể về việc thi nâng ngạch công chức.
Mục 4
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC
Điều 47. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức
1. Nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng công chức
phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn của
ngạch công chức và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.
2. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức bao gồm:
a) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức;
b) Đào tạo, bồi dưỡng theo các chức danh lãnh đạo, quản lý.
3. Nội dung, chương trình, thời gian đào tạo, bồi dưỡng công chức do Chính
phủ quy định.
Điều 48. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong đào tạo, bồi
dưỡng công chức
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức có trách nhiệm xây dựng và
công khai quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn và nâng cao năng
lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.
2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức có trách nhiệm tạo điều kiện để
công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ của công chức.
3. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức do ngân sách nhà nước cấp và các
nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
Điều 49. Trách nhiệm và quyền lợi của công chức trong đào tạo, bồi
dưỡng
1. Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy
chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.
2. Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng nguyên lương và phụ
cấp; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thâm niên công tác liên tục, được
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xét nâng lương theo quy định của pháp luật.
3. Công chức đạt kết quả xuất sắc trong khóa đào tạo, bồi dưỡng được biểu
dương, khen thưởng.
4. Công chức đã được đào tạo, bồi dưỡng nếu tự ý bỏ việc, xin thôi việc phải
đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.
Mục 5
ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM, LUÂN CHUYỂN, BIỆT PHÁI,
TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC
Điều 50. Điều động công chức
1. Việc điều động công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phẩm chất
chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.
2. Công chức được điều động phải đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ phù
hợp với vị trí việc làm mới.
Điều 51. Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
1. Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào:
a) Nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
b) Tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được thực
hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.
2. Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là 05 năm; khi hết
thời hạn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc
không bổ nhiệm lại.
3. Công chức được điều động đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác hoặc được bổ
nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ lãnh đạo,
quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp kiêm nhiệm.
Điều 52. Luân chuyển công chức
1. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công
chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng
Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
2. Chính phủ quy định cụ thể việc luân chuyển công chức.
Điều 53. Biệt phái công chức
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái công chức đến làm
việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.
2. Thời hạn biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính
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phủ quy định.
3. Công chức biệt phái phải chấp hành phân công công tác của cơ quan, tổ
chức, đơn vị nơi được cử đến biệt phái.
4. Công chức biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa,
vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được
hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.
5. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí
công việc phù hợp cho công chức khi hết thời hạn biệt phái.
6. Không thực hiện biệt phái công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới
36 tháng tuổi.
Điều 54. Từ chức hoặc miễn nhiệm đối với công chức
1. Công chức lãnh đạo, quản lý có thể từ chức hoặc miễn nhiệm trong các
trường hợp sau đây:
a) Không đủ sức khỏe;
b) Không đủ năng lực, uy tín;
c) Theo yêu cầu nhiệm vụ;
d) Vì lý do khác.
2. Công chức lãnh đạo, quản lý sau khi từ chức hoặc miễn nhiệm được bố trí
công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo hoặc nghỉ hưu, thôi việc.
3. Công chức lãnh đạo, quản lý xin từ chức hoặc miễn nhiệm nhưng chưa được
cấp có thẩm quyền đồng ý cho từ chức hoặc miễn nhiệm vẫn phải tiếp tục thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
4. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc từ chức hoặc miễn
nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật và
của cơ quan có thẩm quyền.
Mục 6
ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC
Điều 55. Mục đích đánh giá công chức
Đánh giá công chức để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá là
căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và
thực hiện chính sách đối với công chức.
Điều 56. Nội dung đánh giá công chức
1. Công chức được đánh giá theo các nội dung sau đây:
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a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của
Nhà nước;
b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;
c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
d) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;
đ) Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
e) Thái độ phục vụ nhân dân.
2. Ngoài những quy định tại khoản 1 Điều này, công chức lãnh đạo, quản lý
còn được đánh giá theo các nội dung sau đây:
a) Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý;
b) Năng lực lãnh đạo, quản lý;
c) Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.
3. Việc đánh giá công chức được thực hiện hàng năm, trước khi bổ nhiệm, quy
hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái.
4. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đánh giá công chức.
Điều 57. Trách nhiệm đánh giá công chức
1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức có trách nhiệm
đánh giá công chức thuộc quyền.
2. Việc đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu
cơ quan, tổ chức cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện.
Điều 58. Phân loại đánh giá công chức
1. Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo các
mức như sau:
a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
c) Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;
d) Không hoàn thành nhiệm vụ.
2. Kết quả phân loại đánh giá công chức được lưu vào hồ sơ công chức và
thông báo đến công chức được đánh giá.
3. Công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về
năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn
hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức,
đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác.
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Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức,
đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc.
Mục 7
THÔI VIỆC, NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC
Điều 59. Thôi việc đối với công chức
1. Công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp
sau đây:
a) Do sắp xếp tổ chức;
b) Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý;
c) Theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật này.
2. Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng thì phải làm đơn gửi cơ quan, tổ
chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ
ngày nhận đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản,
nếu không đồng ý cho thôi việc thì phải nêu rõ lý do; trường hợp chưa được cơ
quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc thì không được hưởng
chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của
pháp luật.
3. Không giải quyết thôi việc đối với công chức đang trong thời gian xem xét
kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
4. Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi
con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp xin thôi việc theo nguyện vọng.
Điều 60. Nghỉ hưu đối với công chức
1. Công chức được nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật lao động.
2. Trước 06 tháng, tính đến ngày công chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị
quản lý công chức phải thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 03
tháng, tính đến ngày công chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công
chức ra quyết định nghỉ hưu.

CHƯƠNG V
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ
Điều 61. Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã
1. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 của Luật này bao
gồm cán bộ cấp xã và công chức cấp xã.
2. Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây:
a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ;
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b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;
c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân;
d) Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
đ) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
e) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
g) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có
hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);
h) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
3. Công chức cấp xã có các chức danh sau đây:
a) Trưởng Công an;
b) Chỉ huy trưởng Quân sự;
c) Văn phòng - thống kê;
d) Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc
địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);
đ) Tài chính - kế toán;
e) Tư pháp - hộ tịch;
g) Văn hóa - xã hội.
Công chức cấp xã do cấp huyện quản lý.
4. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm
cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã.
5. Căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội, quy mô, đặc điểm của địa phương,
Chính phủ quy định cụ thể số lượng cán bộ, công chức cấp xã.
Điều 62. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức cấp xã
1. Thực hiện các nghĩa vụ, quyền quy định tại Luật này, quy định khác của
pháp luật có liên quan, điều lệ của tổ chức mà mình là thành viên.
2. Cán bộ, công chức cấp xã khi giữ chức vụ được hưởng lương và chế độ bảo
hiểm; khi thôi giữ chức vụ, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật
được xem xét chuyển thành công chức, trong trường hợp này, được miễn chế độ tập
sự và hưởng chế độ, chính sách liên tục; nếu không được chuyển thành công chức
mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì thôi hưởng lương và thực hiện đóng bảo hiểm tự
nguyện theo quy định của pháp luật; trường hợp là cán bộ, công chức được điều
động, luân chuyển, biệt phái thì cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp
hoặc giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật.
Chính phủ quy định cụ thể khoản này.
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Điều 63. Bầu cử, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
1. Việc bầu cử cán bộ cấp xã được thực hiện theo quy định của Luật tổ chức
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân,
điều lệ của tổ chức có liên quan, các quy định khác của pháp luật và của cơ quan có
thẩm quyền.
2. Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải thông qua thi tuyển; đối với các xã
miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì có thể được tuyển dụng thông qua xét
tuyển.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã
theo quy định của Chính phủ.
3. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã phải căn cứ vào tiêu
chuẩn của từng chức vụ, chức danh, yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với quy hoạch
cán bộ, công chức.
Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã do cơ quan có thẩm
quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ quy định.
Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã do ngân sách nhà nước
cấp và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
Điều 64. Đánh giá, phân loại, xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm,
thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cấp xã
Việc đánh giá, phân loại, xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, thôi
việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cấp xã được thực hiện theo quy định tương
ứng của Luật này đối với cán bộ, công chức và các quy định khác của pháp luật,
điều lệ có liên quan.

CHƯƠNG VI
QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Điều 65. Nội dung quản lý cán bộ, công chức
1. Nội dung quản lý cán bộ, công chức bao gồm:
a) Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức;
b) Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, công chức;
c) Quy định chức danh và cơ cấu cán bộ;
d) Quy định ngạch, chức danh, mã số công chức; mô tả, quy định vị trí việc
làm và cơ cấu công chức để xác định số lượng biên chế;
đ) Các công tác khác liên quan đến quản lý cán bộ, công chức quy định tại
Luật này.
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2. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Uỷ ban thường vụ
Quốc hội, Chính phủ quy định cụ thể nội dung quản lý cán bộ, công chức quy định
tại Điều này.
Điều 66. Thẩm quyền quyết định biên chế cán bộ, công chức
1. Thẩm quyền quyết định biên chế cán bộ được thực hiện theo quy định
của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định biên chế công chức của Văn phòng
Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.
3. Chủ tịch nước quyết định biên chế công chức của Văn phòng Chủ tịch nước.
4. Chính phủ quyết định biên chế công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ, cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước.
5. Căn cứ vào quyết định chỉ tiêu biên chế được Chính phủ giao, Hội đồng
nhân dân cấp tỉnh quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân
dân, Uỷ ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập của Uỷ ban nhân dân các cấp.
6. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định
biên chế công chức trong cơ quan và đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng
Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội.
Điều 67. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức
1. Việc quản lý cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định của Luật này, các
quy định khác của pháp luật có liên quan, điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức
chính trị - xã hội và văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
2. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công chức.
Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về
công chức.
Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ,
quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước về công chức theo phân công,
phân cấp của Chính phủ.
Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực
hiện việc quản lý nhà nước về công chức theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
3. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện việc quản lý công
chức theo phân cấp của cơ quan có thẩm quyền và theo quy định của Chính phủ.
Điều 68. Chế độ báo cáo về công tác quản lý cán bộ, công chức
1. Hàng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội về công tác quản lý cán bộ, công chức.
2. Việc chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về công tác quản lý cán bộ, công chức
được quy định như sau:
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a) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
báo cáo về công tác quản lý cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý;
b) Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà
nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước báo cáo về công tác quản lý
cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý;
c) Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã
hội báo cáo về công tác quản lý công chức thuộc quyền quản lý.
Các báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản này được gửi đến Chính phủ
trước ngày 30 tháng 9 hàng năm để tổng hợp, chuẩn bị báo cáo trình Quốc hội.
3. Việc chuẩn bị báo cáo công tác quản lý cán bộ trong cơ quan của Đảng
Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo quy định của pháp luật
và của cơ quan có thẩm quyền.
4. Nội dung báo cáo công tác quản lý cán bộ, công chức thực hiện theo quy
định tại Điều 65 của Luật này.
Điều 69. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ cán bộ,
công chức thuộc quyền quản lý. Hồ sơ cán bộ, công chức phải có đầy đủ tài liệu theo
quy định, bảo đảm chính xác diễn biến, quá trình công tác của cán bộ, công chức.
2. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hướng dẫn việc lập,
quản lý hồ sơ cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý.
3. Bộ Nội vụ hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, trừ trường
hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

CHƯƠNG VII
CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH CÔNG VỤ
Điều 70. Công sở
1. Công sở là trụ sở làm việc của cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà
nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, có tên gọi riêng, có địa
chỉ cụ thể, bao gồm công trình xây dựng, các tài sản khác thuộc khuôn viên trụ sở
làm việc.
2. Nhà nước đầu tư xây dựng công sở cho cơ quan của Đảng Cộng sản Việt
Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
3. Quy mô, vị trí xây dựng, tiêu chí thiết kế công sở do cơ quan có thẩm quyền
quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của từng cơ quan, tổ
chức, đơn vị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn, định
mức sử dụng.
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Điều 71. Nhà ở công vụ
1. Nhà ở công vụ do Nhà nước đầu tư xây dựng để cán bộ, công chức được
điều động, luân chuyển, biệt phái thuê trong thời gian đảm nhiệm công tác. Khi hết
thời hạn điều động, luân chuyển, biệt phái, cán bộ, công chức trả lại nhà ở công vụ
cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý nhà ở công vụ.
2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý nhà ở công vụ phải bảo đảm việc quản lý,
sử dụng nhà ở công vụ đúng mục đích, đối tượng.
Điều 72. Trang thiết bị làm việc trong công sở
1. Nhà nước bảo đảm trang thiết bị làm việc trong công sở để phục vụ việc thi
hành công vụ; chú trọng đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu
quả thi hành công vụ.
2. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc mua
sắm trang thiết bị làm việc theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài
sản nhà nước.
3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm xây dựng quy chế
quản lý trang thiết bị làm việc trong công sở, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.
Điều 73. Phương tiện đi lại để thi hành công vụ
Nhà nước bố trí phương tiện đi lại cho cán bộ, công chức để thi hành công vụ
theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; trường hợp không
bố trí được thì cán bộ, công chức được thanh toán chi phí đi lại theo quy định của
Chính phủ.

CHƯƠNG VIII
THANH TRA CÔNG VỤ
Điều 74. Phạm vi thanh tra công vụ
1. Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo
quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan.
2. Thanh tra việc thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều
động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, đánh giá, thôi việc, nghỉ hưu, khen
thưởng, xử lý kỷ luật công chức, đạo đức, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ
của công chức và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động công vụ.
Điều 75. Thực hiện thanh tra công vụ
1. Thanh tra bộ, Thanh tra sở, Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện trong phạm vi
nhiệm vụ, quyền hạn của mình thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của
cán bộ, công chức.
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2. Thanh tra Bộ Nội vụ, Thanh tra Sở Nội vụ thực hiện chức năng thanh tra
chuyên ngành trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 74 của Luật này.
3. Chính phủ quy định cụ thể hoạt động thanh tra công vụ.

CHƯƠNG IX
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 76. Khen thưởng cán bộ, công chức
1. Cán bộ, công chức có thành tích trong công vụ thì được khen thưởng theo
quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.
2. Cán bộ, công chức được khen thưởng do có thành tích xuất sắc hoặc công
trạng thì được nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên khi xem xét bổ nhiệm chức
vụ cao hơn nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu.
Chính phủ quy định cụ thể khoản này.
Điều 77. Miễn trách nhiệm đối với cán bộ, công chức
Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau đây:
1. Phải chấp hành quyết định trái pháp luật của cấp trên nhưng đã báo cáo
người ra quyết định trước khi chấp hành;
2. Do bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
Điều 78. Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ
1. Cán bộ vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật
có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình
thức kỷ luật sau đây:
a) Khiển trách;
b) Cảnh cáo;
c) Cách chức;
d) Bãi nhiệm.
2. Việc cách chức chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo
nhiệm kỳ.
3. Cán bộ phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp
luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm; trường hợp
bị Tòa án phạt tù mà không được hưởng án treo thì đương nhiên bị thôi việc.
4. Việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ
luật cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật, điều lệ của Đảng Cộng sản
Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
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Điều 79. Các hình thức kỷ luật đối với công chức
1. Công chức vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp
luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những
hình thức kỷ luật sau đây:
a) Khiển trách;
b) Cảnh cáo;
c) Hạ bậc lương;
d) Giáng chức;
đ) Cách chức;
e) Buộc thôi việc.
2. Việc giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh
đạo, quản lý.
3. Công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo thì đương
nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; công chức
lãnh đạo, quản lý phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp
luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bổ nhiệm.
4. Chính phủ quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục và
thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức.
Điều 80. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật
1. Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn do Luật này quy định mà khi hết thời hạn
đó thì cán bộ, công chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật.
Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm.
2. Thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức là khoảng thời gian từ khi
phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật của cán bộ, công chức đến khi có quyết định xử
lý kỷ luật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 02 tháng; trường hợp vụ việc có những tình
tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời
hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 04 tháng.
3. Trường hợp cá nhân đã bị khởi tố, truy tố hoặc đã có quyết định đưa ra xét
xử theo thủ tục tố tụng hình sự, nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc
đình chỉ vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm kỷ luật thì bị xử lý kỷ luật;
trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án,
người ra quyết định phải gửi quyết định và hồ sơ vụ việc cho cơ quan, tổ chức, đơn
vị có thẩm quyền xử lý kỷ luật.
Điều 81. Tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức
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1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức có thể ra quyết định tạm
đình chỉ công tác trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, nếu để
cán bộ, công chức đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý.
Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo
dài thêm nhưng tối đa không quá 15 ngày; nếu cán bộ, công chức bị tạm giữ, tạm
giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử thì thời gian tạm giữ, tạm giam
được tính là thời gian nghỉ việc có lý do; hết thời hạn tạm đình chỉ công tác nếu cán
bộ, công chức không bị xử lý kỷ luật thì được tiếp tục bố trí làm việc ở vị trí cũ.
2. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục
vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, cán bộ, công chức được hưởng lương theo
quy định của Chính phủ.
Điều 82. Các quy định khác liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật
1. Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị
kéo dài 06 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; nếu bị giáng chức, cách
chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có
hiệu lực.
2. Cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực
hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ
ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; hết thời hạn này, nếu cán bộ, công chức không
vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch,
đào tạo, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.
3. Cán bộ, công chức đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, đang bị điều tra,
truy tố, xét xử thì không được ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt
phái, đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch, giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc.
4. Cán bộ, công chức bị kỷ luật cách chức do tham nhũng thì không được bổ
nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý.
Điều 83. Quản lý hồ sơ khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức
Việc khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức được lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức.

CHƯƠNG X
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 84. Áp dụng quy định của Luật cán bộ, công chức đối với các đối
tượng khác
1. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Uỷ ban thường vụ
Quốc hội, Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật này đối với những người
được bầu cử nhưng không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật
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này; chế độ phụ cấp đối với những người đã nghỉ hưu nhưng được bầu cử giữ chức
vụ, chức danh cán bộ.
2. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ quy định
cụ thể việc áp dụng Luật cán bộ, công chức đối với những người được Đảng, Nhà
nước điều động, phân công và những người được tuyển dụng, bổ nhiệm theo chỉ
tiêu biên chế được giao làm việc trong tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
3. Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật cán bộ, công chức đối với Chủ
tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám
đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những người giữ các chức vụ lãnh
đạo, quản lý khác trong các doanh nghiệp nhà nước; những người được Nhà nước
cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp
của Nhà nước.
4. Chính phủ quy định khung số lượng, chế độ, chính sách đối với những
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
Điều 85. Điều khoản chuyển tiếp đối với những người làm việc trong đơn
vị sự nghiệp công lập
Các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến những người làm việc
trong đơn vị sự nghiệp công lập mà không phải là cán bộ, công chức quy định tại
Luật này được tiếp tục thực hiện cho đến khi ban hành Luật viên chức.
Điều 86. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
2. Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa
đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm
2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày
29 tháng 4 năm 2003 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
Điều 87. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan khác có thẩm quyền
quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật này;
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 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng
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PhÇn III
Mét sè v¨n b¶n luËt,
v¨n b¶n ph¸p quy vÒ lÜnh vùc thèng kª
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Quèc héi

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
LuËt sè 04/2003/QH11

Quèc héi
níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Kho¸ XI, kú häp thø 3
(Tõ ngµy 03 th¸ng 5 ®Õn ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003)

LuËt Thèng Kª
§Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thèng kª, b¶o ®¶m th«ng tin thèng kª trung
thùc, kh¸ch quan, chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi phôc vô c¸c c¬ quan nhµ níc trong
viÖc ®¸nh gi¸, dù b¸o t×nh h×nh, ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc, chÝnh s¸ch, x©y dùng kÕ
ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin thèng kª cña c¸c tæ
chøc, c¸ nh©n kh¸c; t¨ng cêng hiÖu lùc qu¶n lý nhµ níc vÒ c«ng t¸c thèng kª;
C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992
®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m
2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10;
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ thèng kª.

Ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung
®iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
1. LuËt nµy quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng thèng kª, sö dông th«ng tin thèng kª vµ hÖ
thèng tæ chøc thèng kª nhµ níc.
2. ViÖc ®iÒu tra thèng kª cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ngoµi hÖ thèng tæ chøc
thèng kª nhµ níc do ChÝnh phñ quy ®Þnh.
§iÒu 2. §èi tîng ¸p dông
§èi tîng ¸p dông cña LuËt nµy bao gåm:
1. C¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang nh©n
d©n, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi - nghÒ
nghiÖp, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, doanh nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ trùc
thuéc doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, hîp t¸c x·, tæ hîp t¸c, hé kinh
doanh c¸ thÓ, hé gia ®×nh, c¸ nh©n, c¸c tæ chøc kh¸c cña ViÖt Nam ë trong níc, ë
níc ngoµi vµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng trªn l·nh thæ ViÖt Nam (sau ®©y
gäi chung lµ tæ chøc, c¸ nh©n) cung cÊp th«ng tin thèng kª;
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2. Tæ chøc, c¸ nh©n sö dông th«ng tin thèng kª;
3. Tæ chøc thèng kª, ngêi lµm c«ng t¸c thèng kª.
§iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷
Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau:
1. Ho¹t ®éng thèng kª lµ ®iÒu tra, b¸o c¸o, tæng hîp, ph©n tÝch vµ c«ng bè c¸c
th«ng tin ph¶n ¸nh b¶n chÊt vµ tÝnh quy luËt cña c¸c hiÖn tîng kinh tÕ - x· héi trong
®iÒu kiÖn kh«ng gian vµ thêi gian cô thÓ do tæ chøc thèng kª nhµ níc tiÕn hµnh.
2. Th«ng tin thèng kª lµ s¶n phÈm cña ho¹t ®éng thèng kª, bao gåm sè liÖu
thèng kª vµ b¶n ph©n tÝch c¸c sè liÖu ®ã.
3. ChØ tiªu thèng kª lµ tiªu chÝ mµ biÓu hiÖn b»ng sè cña nã ph¶n ¸nh quy m«,
tèc ®é ph¸t triÓn, c¬ cÊu, quan hÖ tû lÖ cña hiÖn tîng kinh tÕ - x· héi trong ®iÒu
kiÖn kh«ng gian vµ thêi gian cô thÓ.
4. HÖ thèng chØ tiªu thèng kª lµ tËp hîp nh÷ng chØ tiªu thèng kª do c¬ quan
nhµ níc cã thÈm quyÒn ban hµnh.
5. HÖ thèng chØ tiªu thèng kª quèc gia lµ tËp hîp nh÷ng chØ tiªu thèng kª ph¶n
¸nh t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi chñ yÕu cña ®Êt níc.
6. §iÒu tra thèng kª lµ h×nh thøc thu thËp th«ng tin thèng kª theo ph¬ng ¸n
®iÒu tra.
7. B¸o c¸o thèng kª lµ h×nh thøc thu thËp th«ng tin thèng kª theo chÕ ®é b¸o
c¸o thèng kª do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ban hµnh.
B¸o c¸o thèng kª bao gåm b¸o c¸o thèng kª c¬ së vµ b¸o c¸o thèng kª tæng hîp.
§iÒu 4. Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ho¹t ®éng thèng kª
Ho¹t ®éng thèng kª ph¶i tu©n theo c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n sau ®©y:
1. B¶o ®¶m tÝnh trung thùc, kh¸ch quan, chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi trong ho¹t
®éng thèng kª;
2. B¶o ®¶m tÝnh ®éc lËp vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô thèng kª;
3. Thèng nhÊt vÒ chØ tiªu, biÓu mÉu, ph¬ng ph¸p tÝnh, b¶ng ph©n lo¹i, ®¬n vÞ
®o lêng, niªn ®é thèng kª vµ b¶o ®¶m tÝnh so s¸nh quèc tÕ;
4. Kh«ng trïng lÆp, chång chÐo gi÷a c¸c cuéc ®iÒu tra thèng kª, c¸c chÕ ®é
b¸o c¸o thèng kª;
5. C«ng khai vÒ ph¬ng ph¸p thèng kª, c«ng bè th«ng tin thèng kª;
6. B¶o ®¶m quyÒn b×nh ®¼ng trong viÖc tiÕp cËn vµ sö dông th«ng tin thèng kª
nhµ níc ®· ®îc c«ng bè c«ng khai;
7. Nh÷ng th«ng tin thèng kª vÒ tõng tæ chøc, c¸ nh©n chØ ®îc sö dông cho
môc ®Ých tæng hîp thèng kª.
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§iÒu 5. øng dông khoa häc, c«ng nghÖ vµo ho¹t ®éng thèng kª
Nhµ níc u tiªn ®Çu t, øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, truyÒn th«ng vµ
ph¬ng ph¸p thèng kª tiªn tiÕn vµo ho¹t ®éng thèng kª.
§iÒu 6. C¸c hµnh vi bÞ nghiªm cÊm trong ho¹t ®éng thèng kª
Nghiªm cÊm c¸c hµnh vi sau ®©y:
1. Kh«ng thùc hiÖn hoÆc c¶n trë viÖc thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o, ®iÒu tra thèng kª;
2. Khai man th«ng tin; b¸o c¸o, c«ng bè th«ng tin thèng kª sai sù thËt; Ðp buéc
ngêi kh¸c khai man th«ng tin, b¸o c¸o, c«ng bè th«ng tin thèng kª sai sù thËt;
3. TiÕt lé th«ng tin thèng kª thuéc danh môc bÝ mËt nhµ níc; tiÕt lé th«ng tin
thèng kª g¾n víi tªn, ®Þa chØ cô thÓ cña tõng tæ chøc, c¸ nh©n khi cha ®îc sù ®ång
ý cña tæ chøc, c¸ nh©n ®ã;
4. QuyÕt ®Þnh ®iÒu tra, ban hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tr¸i quy ®Þnh cña
ph¸p luËt;
5. C¸c hµnh vi kh¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ thèng kª.

Ch¬ng II
HÖ thèng th«ng tin thèng kª
§iÒu 7. HÖ thèng th«ng tin thèng kª
HÖ thèng th«ng tin thèng kª bao gåm:
1. Th«ng tin thèng kª do hÖ thèng tæ chøc thèng kª tËp trung trùc tiÕp thùc
hiÖn vµ tæng hîp tõ th«ng tin thèng kª do c¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc
ChÝnh phñ, Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao thùc hiÖn nh»m
®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý chung cña Nhµ níc;
2. Th«ng tin thèng kª do c¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ,
Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao thùc hiÖn nh»m ®¸p øng
yªu cÇu tæng hîp cña hÖ thèng tæ chøc thèng kª tËp trung vµ yªu cÇu qu¶n lý, sö
dông cña c¸c c¬ quan ®ã.
§iÒu 8. ThÈm quyÒn ban hµnh hÖ thèng chØ tiªu thèng kª
1. C¨n cø vµo yªu cÇu nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, Thñ tíng ChÝnh
phñ ban hµnh hÖ thèng chØ tiªu thèng kª quèc gia. HÖ thèng chØ tiªu thèng kª quèc
gia lµ c¬ së ®Ó ph©n c«ng, phèi hîp trong ho¹t ®éng thèng kª, x©y dùng ch¬ng
tr×nh ®iÒu tra thèng kª quèc gia, x©y dùng chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp vµ chÕ
®é b¸o c¸o thèng kª c¬ së.
2. C¨n cø vµo hÖ thèng chØ tiªu thèng kª quèc gia, Bé trëng, Thñ trëng c¬
quan ngang bé, Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n
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d©n tèi cao ban hµnh c¸c chØ tiªu thèng kª phôc vô yªu cÇu qu¶n lý, sö dông thuéc
ngµnh, lÜnh vùc phô tr¸ch.
§iÒu 9. B¶ng ph©n lo¹i thèng kª
1. C¸c b¶ng ph©n lo¹i thèng kª ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ban
hµnh dïng lµm chuÈn mùc vµ sö dông thèng nhÊt trong ho¹t ®éng thèng kª, bao
gåm c¸c b¶ng hÖ thèng ngµnh kinh tÕ quèc d©n, ph©n lo¹i lo¹i h×nh kinh tÕ, danh
môc ®¬n vÞ hµnh chÝnh, danh môc d©n téc, danh môc ®¬n vÞ kinh tÕ, c¬ quan hµnh
chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp, danh môc s¶n phÈm, hµng ho¸, danh môc nghÒ nghiÖp,
danh môc gi¸o dôc ®µo t¹o vµ c¸c b¶ng ph©n lo¹i thèng kª kh¸c.
2. ChÝnh phñ quy ®Þnh thÈm quyÒn ban hµnh c¸c b¶ng ph©n lo¹i thèng kª, trõ
c¸c b¶ng ph©n lo¹i thèng kª quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy.
3. Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi
cao ban hµnh c¸c b¶ng ph©n lo¹i thèng kª thuéc ngµnh, lÜnh vùc phô tr¸ch.
§iÒu 10 . H×nh thøc thu thËp th«ng tin thèng kª
C¸c h×nh thøc chñ yÕu vÒ thu thËp th«ng tin thèng kª bao gåm ®iÒu tra thèng
kª vµ b¸o c¸o thèng kª.

Ch¬ng III
§iÒu tra thèng kª vµ b¸o c¸o thèng kª
Môc 1
®iÒu tra thèng kª
§iÒu 11. Ch¬ng tr×nh ®iÒu tra thèng kª quèc gia
1. C¨n cø vµo hÖ thèng chØ tiªu thèng kª quèc gia vµ chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª
tæng hîp cña Nhµ níc, bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Toµ ¸n
nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao ®Ò nghÞ c¸c cuéc ®iÒu tra thèng kª
dù kiÕn tiÕn hµnh; c¬ quan thèng kª trung ¬ng tæng hîp, tr×nh Thñ tíng ChÝnh
phñ quyÕt ®Þnh ch¬ng tr×nh ®iÒu tra thèng kª quèc gia dµi h¹n vµ hµng n¨m.
Ch¬ng tr×nh ®iÒu tra thèng kª quèc gia bao gåm danh môc c¸c cuéc ®iÒu tra,
thêi h¹n ®iÒu tra, ph©n c«ng thùc hiÖn vµ c¸c ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m thùc hiÖn viÖc ®iÒu tra.
2. ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc tiÕn hµnh c¸c cuéc ®iÒu tra ngoµi ch¬ng tr×nh
®iÒu tra thèng kª quèc gia.
§iÒu 12. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®iÒu tra thèng kª
1. Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh c¸c cuéc tæng ®iÒu tra thèng kª.
2. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh
phñ, Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao
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trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh quyÕt ®Þnh c¸c cuéc ®iÒu tra thèng kª
ngoµi c¸c cuéc tæng ®iÒu tra quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy.
3. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng trong
ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh quyÕt ®Þnh c¸c cuéc ®iÒu tra thèng kª theo
yªu cÇu qu¶n lý cña ®Þa ph¬ng ngoµi c¸c cuéc ®iÒu tra quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy.
§iÒu 13. Ph¬ng ¸n ®iÒu tra thèng kª
1. Mçi cuéc ®iÒu tra thèng kª ph¶i cã ph¬ng ¸n ®iÒu tra thèng kª.
2. Ph¬ng ¸n ®iÒu tra thèng kª bao gåm c¸c quy ®Þnh vµ híng dÉn vÒ môc
®Ých, yªu cÇu, ph¹m vi, ®èi tîng, ®¬n vÞ, néi dung, ph¬ng ph¸p ®iÒu tra, thêi
®iÓm, thêi gian ®iÒu tra, c¬ quan tiÕn hµnh ®iÒu tra vµ lùc lîng thùc hiÖn ®iÒu tra,
tæng hîp, ph©n tÝch, c«ng bè kÕt qu¶ ®iÒu tra, kinh phÝ vµ c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt
kh¸c b¶o ®¶m thùc hiÖn, tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan.
3. Ngêi quyÕt ®Þnh ®iÒu tra thèng kª quyÕt ®Þnh ph¬ng ¸n ®iÒu tra thèng kª.
Ph¬ng ¸n ®iÒu tra thèng kª cña bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ,
Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao vµ Uû ban nh©n d©n tØnh,
thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng tríc khi ®îc quyÕt ®Þnh ph¶i cã sù thÈm ®Þnh vÒ
chuyªn m«n, nghiÖp vô cña c¬ quan thèng kª trung ¬ng.
§iÒu 14. Kinh phÝ ®iÒu tra thèng kª
1. Kinh phÝ thùc hiÖn c¸c cuéc ®iÒu tra thèng kª do ng©n s¸ch nhµ níc b¶o
®¶m theo quy m«, tÝnh chÊt cña tõng cuéc ®iÒu tra.
2. ViÖc lËp dù to¸n, qu¶n lý, sö dông vµ quyÕt to¸n kinh phÝ ®iÒu tra thèng kª
®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ níc.
§iÒu 15. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¬ quan tiÕn hµnh ®iÒu tra vµ ngêi thùc
hiÖn ®iÒu tra thèng kª
1. C¬ quan tiÕn hµnh ®iÒu tra thèng kª cã quyÒn vµ nghÜa vô sau ®©y:
a) ChØ ®¹o, tæ chøc vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ph¬ng ¸n ®iÒu tra thèng kª;
b) Tæ chøc tæng hîp, ph©n tÝch, c«ng bè kÕt qu¶ ®iÒu tra thèng kª.
2. Ngêi thùc hiÖn ®iÒu tra thèng kª cã quyÒn vµ nghÜa vô sau ®©y:
a) §îc tËp huÊn vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô ®iÒu tra thèng kª;
b) Thùc hiÖn ®iÒu tra theo ®óng ph¬ng ¸n ®iÒu tra thèng kª.
3. C¬ quan tiÕn hµnh ®iÒu tra vµ ngêi thùc hiÖn ®iÒu tra thèng kª ph¶i chÞu
tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh kh¸ch quan vµ chÝnh x¸c cña th«ng tin ®iÒu tra, gi÷ bÝ mËt th«ng
tin theo quy ®Þnh cña LuËt nµy.
§iÒu 16. QuyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc, c¸ nh©n ®îc ®iÒu tra thèng kª
Tæ chøc, c¸ nh©n ®îc ®iÒu tra thèng kª cã quyÒn vµ nghÜa vô sau ®©y:
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1. §îc th«ng b¸o vÒ quyÕt ®Þnh ®iÒu tra thèng kª;
2. Cung cÊp th«ng tin trung thùc, ®Çy ®ñ vµ ®óng thêi h¹n theo yªu cÇu cña
ngêi thùc hiÖn ®iÒu tra thèng kª;
3. KhiÕu n¹i, tè c¸o hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®iÒu tra thèng kª.
Môc 2
chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª c¬ së
§iÒu 17. ChÕ ®é b¸o c¸o thèng kª c¬ së
ChÕ ®é b¸o c¸o thèng kª c¬ së bao gåm c¸c quy ®Þnh vÒ ®èi tîng thùc hiÖn,
ph¹m vi, néi dung b¸o c¸o, kú h¹n, thêi h¹n thùc hiÖn, n¬i nhËn b¸o c¸o do c¬ quan
nhµ níc cã thÈm quyÒn ban hµnh ®Ó thu thËp th«ng tin thèng kª tõ c¸c chøng tõ, sæ
ghi chÐp sè liÖu ban ®Çu.
§iÒu 18. ThÈm quyÒn ban hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª c¬ së
1. Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª c¬ së ®Ó thu thËp
th«ng tin thèng kª ®èi víi nh÷ng chØ tiªu thèng kª quèc gia do c¬ quan thèng kª
trung ¬ng ®îc ph©n c«ng thùc hiÖn.
2. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé, Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi
cao, ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao ban hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª
c¬ së ®Ó thu thËp th«ng tin thèng kª ®èi víi nh÷ng chØ tiªu thèng kª quèc gia ®îc
ph©n c«ng thùc hiÖn vµ c¸c chØ tiªu thèng kª thuéc ngµnh, lÜnh vùc phô tr¸ch sau khi
cã sù thÈm ®Þnh vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña c¬ quan thèng kª trung ¬ng
§iÒu 19. QuyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª c¬ së
Tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª c¬ së cã quyÒn vµ nghÜa vô sau ®©y:
1. Ghi chÐp, tæng hîp sè liÖu, lËp vµ nép b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña chÕ ®é
b¸o c¸o thèng kª c¬ së;
2. LËp b¸o c¸o thèng kª c¬ së trung thùc, chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ trªn c¬ së c¸c
chøng tõ vµ sæ ghi chÐp sè liÖu ban ®Çu; tÝnh to¸n, tæng hîp c¸c chØ tiªu ®óng néi
dung vµ ph¬ng ph¸p theo quy ®Þnh cña chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª c¬ së;
3. KhiÕu n¹i quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh khi cã c¨n cø cho
r»ng quyÕt ®Þnh, hµnh vi ®ã vi ph¹m quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chÕ ®é b¸o c¸o thèng
kª c¬ së.
Môc 3
chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp
§iÒu 20. ChÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp
57

ChÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp bao gåm c¸c quy ®Þnh vÒ ®èi tîng thùc
hiÖn, ph¹m vi, néi dung b¸o c¸o, kú h¹n, thêi h¹n thùc hiÖn, n¬i nhËn b¸o c¸o do c¬
quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ban hµnh ®Ó tæng hîp th«ng tin thèng kª tõ c¸c b¸o
c¸o thèng kª c¬ së, b¸o c¸o tµi chÝnh, kÕt qu¶ c¸c cuéc ®iÒu tra thèng kª vµ c¸c
nguån th«ng tin kh¸c.
§iÒu 21. ThÈm quyÒn ban hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp
1. Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp ¸p dông
®èi víi bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ.
2. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé ban hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª
tæng hîp ¸p dông ®èi víi c¬ quan chuyªn m«n cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè
trùc thuéc trung ¬ng, huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh thuéc ngµnh, lÜnh
vùc phô tr¸ch sau khi cã sù thÈm ®Þnh vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña c¬ quan thèng
kª trung ¬ng.
3. Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi
cao ban hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp ¸p dông ®èi víi hÖ thèng Toµ ¸n,
ViÖn kiÓm s¸t sau khi cã sù thÈm ®Þnh vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña c¬ quan thèng
kª trung ¬ng.
§iÒu 22. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¬ quan thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª
tæng hîp
C¬ quan thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp cã quyÒn vµ nghÜa vô
sau ®©y:
1. Tæ chøc thu thËp, tæng hîp sè liÖu, lËp vµ nép b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña
chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp;
2. LËp b¸o c¸o thèng kª tæng hîp trung thùc, chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ trªn c¬ së sè
liÖu cña c¸c cuéc ®iÒu tra thèng kª, b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o thèng kª c¬ së vµ c¸c
nguån th«ng tin kh¸c; tÝnh to¸n, tæng hîp c¸c chØ tiªu ®óng néi dung vµ ph¬ng
ph¸p theo quy ®Þnh cña chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp;
3. KhiÕu n¹i quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh khi cã c¨n cø cho
r»ng quyÕt ®Þnh, hµnh vi ®ã vi ph¹m quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chÕ ®é b¸o c¸o thèng
kª tæng hîp.
§iÒu 23. QuyÒn khai th¸c, sö dông c¬ së d÷ liÖu thèng kª
1. Tæ chøc thèng kª tËp trung cã quyÒn khai th¸c, sö dông c¬ së d÷ liÖu thèng
kª ban ®Çu cña c¬ quan thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp. C¬ quan thùc
hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp th«ng tin thuéc c¬
së d÷ liÖu thèng kª ban ®Çu do m×nh qu¶n lý theo yªu cÇu cña tæ chøc thèng kª tËp trung.
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2. C¬ quan thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp ®îc tæ chøc thèng kª
tËp trung cung cÊp trë l¹i th«ng tin thèng kª tæng hîp vµ ®îc quyÒn khai th¸c c¬ së
d÷ liÖu thèng kª tæng hîp cã liªn quan cña tæ chøc thèng kª tËp trung.

Ch¬ng IV
c«ng bè vµ sö dông th«ng tin thèng kª
§iÒu 24. C«ng bè th«ng tin thèng kª
1. Th«ng tin thèng kª do tæ chøc thèng kª nhµ níc tiÕn hµnh ph¶i ®îc c«ng
bè c«ng khai, ®óng thêi h¹n, trõ nh÷ng th«ng tin thèng kª ph¶i ®îc gi÷ bÝ mËt quy
®Þnh t¹i §iÒu 27 cña LuËt nµy.
ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ vÒ thêi h¹n, ph¬ng tiÖn vµ ph¹m vi c«ng bè th«ng
tin thèng kª.
2. Th«ng tin thèng kª do ngêi cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 25 cña LuËt
nµy c«ng bè lµ th«ng tin thèng kª cã gi¸ trÞ ph¸p lý.
§iÒu 25. ThÈm quyÒn c«ng bè th«ng tin thèng kª
1. Thñ trëng c¬ quan thèng kª trung ¬ng c«ng bè th«ng tin thèng kª thuéc hÖ
thèng chØ tiªu thèng kª quèc gia.
2. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh
phñ, Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi
cao c«ng bè th«ng tin thèng kª thuéc ngµnh, lÜnh vùc phô tr¸ch ngoµi c¸c th«ng tin
thèng kª thuéc hÖ thèng chØ tiªu thèng kª quèc gia.
3. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng c«ng bè
th«ng tin thèng kª tõ kÕt qu¶ c¸c cuéc ®iÒu tra thèng kª quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu
12 cña LuËt nµy.
§iÒu 26. Sö dông th«ng tin thèng kª
ViÖc trÝch dÉn, sö dông th«ng tin thèng kª ph¶i trung thùc vµ ghi râ nguån
gèc cña th«ng tin.
§iÒu 27. B¶o mËt th«ng tin thèng kª
Th«ng tin thèng kª ph¶i ®îc gi÷ bÝ mËt bao gåm:
1. Th«ng tin thèng kª g¾n víi tªn, ®Þa chØ cô thÓ cña tõng tæ chøc, c¸ nh©n, trõ
trêng hîp ®îc tæ chøc, c¸ nh©n ®ã ®ång ý cho c«ng bè;
2. Nh÷ng th«ng tin thèng kª thuéc danh môc bÝ mËt nhµ níc.

Ch¬ng V
tæ chøc thèng kª
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§iÒu 28. HÖ thèng tæ chøc thèng kª nhµ níc
HÖ thèng tæ chøc thèng kª nhµ níc bao gåm hÖ thèng tæ chøc thèng kª tËp
trung, tæ chøc thèng kª bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Toµ ¸n
nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao.
§iÒu 29. HÖ thèng tæ chøc thèng kª tËp trung
1. HÖ thèng tæ chøc thèng kª tËp trung ®îc tæ chøc theo ngµnh däc gåm c¬
quan thèng kª trung ¬ng vµ c¸c c¬ quan thèng kª ®Þa ph¬ng.
2. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña hÖ
thèng tæ chøc thèng kª tËp trung.
§iÒu 30. Thèng kª bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Toµ
¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao
1. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh
phñ, Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao
cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª theo quy ®Þnh cña LuËt nµy.
2. ChÝnh phñ quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc thèng kª bé, c¬ quan
ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ.
3. Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi
cao theo thÈm quyÒn quy ®Þnh cô thÓ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc thèng kª cña
hÖ thèng Toµ ¸n, ViÖn kiÓm s¸t.
§iÒu 31. Thèng kª x·, phêng, thÞ trÊn
Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn c«ng
t¸c thèng kª phôc vô yªu cÇu qu¶n lý cña x·, phêng, thÞ trÊn; thùc hiÖn c¸c cuéc
®iÒu tra thèng kª vµ chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª cña Nhµ níc.
§iÒu 32. Thèng kª doanh nghiÖp, c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp
Doanh nghiÖp, c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc
hiÖn c«ng t¸c thèng kª phôc vô yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp, c¬ quan, ®¬n vÞ; göi
b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¬ quan thèng kª thuéc hÖ thèng tæ chøc thèng kª tËp trung; thùc
hiÖn c¸c cuéc ®iÒu tra thèng kª vµ chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª cña Nhµ níc.
§iÒu 33. Ngêi lµm c«ng t¸c thèng kª
1. Ngêi lµm c«ng t¸c thèng kª bao gåm ngêi lµm c«ng t¸c thèng kª trong
hÖ thèng tæ chøc thèng kª nhµ níc, ngêi lµm thèng kª ë x·, phêng, thÞ trÊn,
ngêi lµm thèng kª ë doanh nghiÖp, c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp vµ ngêi
®îc trng tËp thùc hiÖn ®iÒu tra thèng kª.
2. Ngêi lµm c«ng t¸c thèng kª ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn sau ®©y:
a) Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, trung thùc, kh¸ch quan, cã ý thøc chÊp
hµnh ph¸p luËt;
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b) Cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô thèng kª.
3. Ngêi lµm c«ng t¸c thèng kª ®éc lËp vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô thèng kª.
4. Ngêi lµm c«ng t¸c thèng kª cã tr¸ch nhiÖm tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p
luËt vÒ thèng kª, thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c c«ng viÖc ®îc ph©n c«ng.

Ch¬ng VI
Qu¶n lý nhµ níc vÒ thèng kª
Môc 1
Néi dung qu¶n lý nhµ níc vµ c¬ quan qu¶n lý nhµ níc
vÒ thèng kª
§iÒu 34. Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ thèng kª
Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ thèng kª bao gåm:
1. X©y dùng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn
c«ng t¸c thèng kª, hÖ thèng chØ tiªu thèng kª quèc gia, ch¬ng tr×nh ®iÒu tra thèng
kª quèc gia;
2. Ban hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ thèng kª;
3. Phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt vÒ thèng kª;
4. Qu¶n lý viÖc c«ng bè th«ng tin thèng kª;
5. X©y dùng tæ chøc thèng kª, ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô thèng kª;
6. Tæ chøc nghiªn cøu khoa häc, øng dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo ho¹t ®éng
thèng kª;
7. Hîp t¸c quèc tÕ vÒ thèng kª;
8. Thanh tra, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ thèng kª, xö lý vi ph¹m
ph¸p luËt vÒ thèng kª;
9. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ thèng kª theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 35. C¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ thèng kª
1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ thèng kª.
2. C¬ quan thèng kª trung ¬ng gióp ChÝnh phñ thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn
h¹n thuéc néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ thèng kª theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.
3. Bé, c¬ quan ngang bé trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã
tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ níc vÒ thèng kª trong ngµnh, lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng
phô tr¸ch.
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4. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng trong ph¹m vi nhiÖm
vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ níc vÒ thèng kª t¹i ®Þa ph¬ng.
Môc 2
Thanh tra thèng kª
§iÒu 36. Thanh tra thèng kª
1. Thanh tra thèng kª lµ thanh tra chuyªn ngµnh vÒ thèng kª. Thanh tra thèng
kª cã nhiÖm vô thanh tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ thèng kª; ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn
vµ xö lý theo thÈm quyÒn hoÆc kiÕn nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn xö lý vi ph¹m ph¸p
luËt vÒ thèng kª; kiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thi hµnh ph¸p luËt vÒ thèng kª.
2. Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña thanh tra thèng kª do ChÝnh phñ quy ®Þnh.
§iÒu 37. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña thanh tra thèng kª
Khi tiÕn hµnh thanh tra, ®oµn thanh tra hoÆc thanh tra viªn cã quyÒn vµ tr¸ch
nhiÖm sau ®©y:
1. XuÊt tr×nh quyÕt ®Þnh thanh tra vµ thÎ thanh tra viªn;
2. Yªu cÇu ®èi tîng thanh tra, c¸c bªn cã liªn quan cung cÊp tµi liÖu, chøng
cø vµ tr¶ lêi nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn néi dung thanh tra;
3. LËp biªn b¶n thanh tra, kiÕn nghÞ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt ®èi víi nh÷ng sai ph¹m;
4. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ xö lý vi ph¹m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
5. Thùc hiÖn ®óng tr×nh tù, thñ tôc thanh tra, kh«ng g©y phiÒn hµ, s¸ch nhiÔu,
lµm c¶n trë ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ ho¹t ®éng b×nh thêng cña ®èi tîng
thanh tra;
6. B¸o c¸o víi c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ kÕt qu¶ thanh tra vµ kiÕn nghÞ biÖn
ph¸p gi¶i quyÕt;
7. Tu©n thñ ph¸p luËt, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ kÕt luËn thanh tra
vµ biÖn ph¸p xö lý do m×nh quyÕt ®Þnh;
8. Gi÷ bÝ mËt tµi liÖu thanh tra theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 38. QuyÒn vµ nghÜa vô cña ®èi tîng thanh tra thèng kª
§èi tîng thanh tra cã quyÒn vµ nghÜa vô sau ®©y:
1. Yªu cÇu ®oµn thanh tra, thanh tra viªn xuÊt tr×nh quyÕt ®Þnh thanh tra, thÎ
thanh tra viªn vµ thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thanh tra;
2. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®oµn thanh tra vµ thanh tra viªn thùc hiÖn nhiÖm vô;
3. Cung cÊp tµi liÖu, chøng cø vµ tr¶ lêi c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn néi dung
thanh tra theo yªu cÇu cña ®oµn thanh tra, thanh tra viªn;
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4. ChÊp hµnh c¸c quyÕt ®Þnh xö lý cña ®oµn thanh tra, thanh tra viªn theo quy
®Þnh cña ph¸p luËt;
5. KhiÕu n¹i, tè c¸o, khëi kiÖn víi c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ quyÕt
®Þnh thanh tra, hµnh vi cña thanh tra viªn vµ kÕt luËn, quyÕt ®Þnh cña thanh tra thèng
kª mµ m×nh cã c¨n cø cho lµ kh«ng ®óng ph¸p luËt;
6. Yªu cÇu båi thêng thiÖt h¹i do c¸c biÖn ph¸p xö lý kh«ng ®óng ph¸p luËt
cña ®oµn thanh tra hoÆc thanh tra viªn g©y ra.

Ch¬ng VII
Khen thëng vµ xö lý vi ph¹m
§iÒu 39. Khen thëng
Tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c thèng kª th× ®îc khen thëng
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 40. Xö lý vi ph¹m
Tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ thèng kª th× tuú theo tÝnh chÊt,
møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt, xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch
nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

Ch¬ng VIII
§iÒu kho¶n thi hµnh
§iÒu 41. HiÖu lùc thi hµnh
1. LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004.
2. Ph¸p lÖnh kÕ to¸n vµ thèng kª ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1988 hÕt hiÖu lùc kÓ tõ
ngµy LuËt nµy cã hiÖu lùc
§iÒu 42. Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh
ChÝnh phñ, Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao quy ®Þnh
chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt nµy.
LuËt nµy ®· ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸
XI, kú häp thø 3 th«ng qua ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003.
Chñ tÞch quèc héi
§· ký: NguyÔn V¨n An

63

chÝnh phñ
---------

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 40/2004/N§-CP

----------------------------------------------------------------------------
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Hµ Néi, ngµy 13 th¸ng 02 n¨m 2004

nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ
Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu
cña LuËt Thèng kª
--------

CHÝNH PHñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø LuËt Thèng kª ngµy 26 th¸ng 6 n¨m 2003;
Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc Thèng kª,
NGHÞ §ÞNH:
§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt
Thèng kª vÒ ®èi tîng cung cÊp th«ng tin, hÖ thèng chØ tiªu, b¶ng ph©n lo¹i, chÕ ®é
b¸o c¸o, ®iÒu tra thèng kª, c«ng bè vµ sö dông th«ng tin thèng kª, øng dông khoa
häc, c«ng nghÖ vµo ho¹t ®éng thèng kª, tæ chøc thèng kª.
§iÒu 2. Tæ chøc, c¸ nh©n cung cÊp th«ng tin thèng kª
1. Tæ chøc, c¸ nh©n cung cÊp th«ng tin thèng kª bao gåm:
a) C¬ quan nhµ níc c¸c cÊp;
b) §¬n vÞ sù nghiÖp;
c) Tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi - nghÒ
nghiÖp, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, tæ chøc nghÒ nghiÖp;
d) §¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang nh©n d©n;
®) Doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc doanh
nghiÖp (chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ phô thuéc);
e) Hîp t¸c x·;
g) Tæ hîp t¸c, hé hoÆc c¬ së kinh doanh c¸ thÓ;
h) Hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n;
i) Tæ chøc kh¸c cña ViÖt Nam ë trong níc, ë níc ngoµi;
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k) Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng trªn l·nh thæ ViÖt Nam, trõ c¸c c¬
quan tæ chøc vµ c¸ nh©n ®îc hëng c¸c quyÒn u ®·i, miÔn trõ ngo¹i giao, l·nh sù
theo ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp.
2. Tæ chøc, c¸ nh©n cung cÊp th«ng tin thèng kª cã nghÜa vô thùc hiÖn chÕ ®é
b¸o c¸o thèng kª; tr¶ lêi c¸c c©u hái trong phiÕu ®iÒu tra cho ngêi thùc hiÖn ®iÒu
tra thèng kª (sau ®©y gäi lµ ®iÒu tra viªn thèng kª) hoÆc ghi vµ göi phiÕu ®iÒu tra
cho c¬ quan thùc hiÖn ®iÒu tra thèng kª.
§iÒu 3. øng dông khoa häc, c«ng nghÖ vµo ho¹t ®éng thèng kª
ViÖc øng dông khoa häc, c«ng nghÖ vµo ho¹t ®éng thèng kª ®îc Nhµ níc u
tiªn ®Çu t ®Ó :
1. øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, truyÒn th«ng vµo ho¹t ®éng thu thËp, xö lý,
tæng hîp, c«ng bè th«ng tin, x©y dùng ng©n hµng d÷ liÖu thèng kª.
2. Nghiªn cøu, øng dông khoa häc, c«ng nghÖ, ph¬ng ph¸p thèng kª tiªn tiÕn
vµo ho¹t ®éng ®iÒu tra, b¸o c¸o, tæng hîp, ph©n tÝch vµ c«ng bè th«ng tin thèng kª.
3. §µo t¹o, båi dìng c¸n bé thèng kª vÒ øng dông khoa häc, c«ng nghÖ th«ng
tin vµ ph¬ng ph¸p thèng kª tiªn tiÕn.
§iÒu 4. Th«ng tin thèng kª
Th«ng tin thèng kª do hÖ thèng tæ chøc thèng kª tËp trung trùc tiÕp thùc hiÖn
vµ tæng hîp tõ th«ng tin thèng kª do c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc
ChÝnh phñ, Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao theo quy ®Þnh
t¹i §iÒu 7 LuËt Thèng kª, bao gåm:
1.Th«ng tin thèng kª do hÖ thèng tæ chøc thèng kª tËp trung ë cÊp huyÖn, cÊp
tØnh vµ Tæng côc Thèng kª trùc tiÕp thùc hiÖn.
2. Th«ng tin thèng kª ®îc tæng hîp tõ chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp do
Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh ¸p dông cho c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan
thuéc ChÝnh phñ.
3. Th«ng tin thèng kª do Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao
cung cÊp cho Tæng côc Thèng kª ®Ó tæng hîp phôc vô qu¶n lý chung cña Nhµ níc.
§iÒu 5. HÖ thèng chØ tiªu thèng kª quèc gia
1. HÖ thèng chØ tiªu thèng kª quèc gia lµ tËp hîp nh÷ng chØ tiªu thèng kª ph¶n
¸nh t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi chñ yÕu cña ®Êt níc ®Ó thu thËp th«ng tin thèng kª,
phôc vô c¸c c¬ quan, l·nh ®¹o §¶ng vµ Nhµ níc c¸c cÊp trong viÖc ®¸nh gi¸, dù
b¸o t×nh h×nh, ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc, chÝnh s¸ch, x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh
tÕ - x· héi tõng thêi kú vµ ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin thèng kª cña c¸c tæ chøc, c¸
nh©n kh¸c.
2. HÖ thèng chØ tiªu thèng kª quèc gia lµ c¬ së ®Ó ph©n c«ng, phèi hîp trong
viÖc thu thËp, tæng hîp, ph©n tÝch vµ c«ng bè th«ng tin thèng kª, x©y dùng ch¬ng
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tr×nh ®iÒu tra thèng kª quèc gia, x©y dùng chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp vµ chÕ
®é b¸o c¸o thèng kª c¬ së.
3. HÖ thèng chØ tiªu thèng kª quèc gia ®îc ban hµnh bao gåm danh môc chØ
tiªu, c¸c ph©n tæ chñ yÕu, kú h¹n b¸o c¸o vµ ph©n c«ng thùc hiÖn.
4. Tæng côc Thèng kª chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan
thuéc ChÝnh phñ, Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (sau ®©y
gäi chung lµ Bé, ngµnh) x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu thèng kª quèc gia, tr×nh Thñ
tíng ChÝnh phñ ban hµnh.
§iÒu 6. ThÈm quyÒn ban hµnh b¶ng ph©n lo¹i thèng kª
1. Tæng côc Thèng kª chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh x©y dùng, tr×nh Thñ
tíng ChÝnh phñ ban hµnh c¸c b¶ng ph©n lo¹i thèng kª sau ®©y:
a) B¶ng hÖ thèng ngµnh kinh tÕ quèc d©n;
b) B¶ng danh môc ®¬n vÞ hµnh chÝnh;
c) B¶ng danh môc d©n téc;
d) B¶ng danh môc s¶n phÈm chñ yÕu;
®) B¶ng danh môc nghÒ nghiÖp;
e) B¶ng danh môc gi¸o dôc, ®µo t¹o;
g) C¸c b¶ng ph©n lo¹i thèng kª kh¸c ¸p dông chung cho nhiÒu ngµnh, lÜnh vùc.
2. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé ban hµnh b¶ng ph©n lo¹i thèng kª
chuyªn ngµnh thuéc ngµnh, lÜnh vùc phô tr¸ch.
§iÒu 7. §iÒu tra thèng kª
1. Tæng ®iÒu tra thèng kª ®Ó thu thËp nh÷ng th«ng tin thèng kª c¬ b¶n, trªn
ph¹m vi c¶ níc theo chu kú dµi, quy m« lín, ph¹m vi réng liªn quan nhiÒu ngµnh,
nhiÒu cÊp, sö dông lùc lîng vµ kinh phÝ lín.
2. §iÒu tra thèng kª ®Ó thu thËp nh÷ng th«ng tin thèng kª tõ c¸c tæ chøc, hé gia
®×nh vµ c¸ nh©n trong c¸c trêng hîp sau:
a) §iÒu tra thèng kª ®Ó thu thËp nh÷ng th«ng tin thèng kª tõ c¸c tæ chøc kh«ng
ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª;
b) §iÒu tra thèng kª ®Ó bæ sung th«ng tin tõ c¸c tæ chøc cã thùc hiÖn chÕ ®é b¸o
c¸o thèng kª;
c) §iÒu tra thèng kª ®Ó thu thËp nh÷ng th«ng tin tõ hé hoÆc c¬ së kinh doanh
c¸ thÓ, hé gia ®×nh, c¸ nh©n;
d) §iÒu tra thèng kª ®Ó thu thËp nh÷ng th«ng tin thèng kª khi cã nhu cÇu ®ét xuÊt.
§iÒu 8. Ch¬ng tr×nh ®iÒu tra thèng kª quèc gia
1. Ch¬ng tr×nh ®iÒu tra thèng kª quèc gia ®îc ban hµnh bao gåm : Danh môc
c¸c cuéc ®iÒu tra, thêi kú, thêi ®iÓm ®iÒu tra, c¬ quan chñ tr×, c¬ quan phèi hîp thùc
hiÖn, dù to¸n kinh phÝ vµ nguån kinh phÝ ®iÒu tra.
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2. Tæng côc Thèng kª chñ tr× tæng hîp nhu cÇu vÒ c¸c cuéc ®iÒu tra thèng kª tiÕn
hµnh trong 5 n¨m vµ hµng n¨m cña c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh
phñ, Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao vµ c¸c cuéc ®iÒu tra
do Tæng côc Thèng kª trùc tiÕp thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 LuËt Thèng kª,
trªn c¬ së ®ã x©y dùng ch¬ng tr×nh ®iÒu tra thèng kª quèc gia tr×nh Thñ tíng
ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh b¶o ®¶m c¸c cuéc ®iÒu tra phï hîp víi yªu cÇu thu thËp th«ng
tin cña Nhµ níc.
Nhu cÇu ®iÒu tra thèng kª cña c¸c Bé, ngµnh ph¶i ®îc göi vÒ Tæng côc Thèng kª
trong quý II n¨m tríc cña kú kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m vµ hµng n¨m.
3. Tæng côc Thèng kª chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn
ch¬ng tr×nh ®iÒu tra thèng kª quèc gia vµ b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ kÕt qu¶
thùc hiÖn.
§iÒu 9. §iÒu tra thèng kª ngoµi ch¬ng tr×nh ®iÒu tra thèng kª quèc gia
C¸c cuéc ®iÒu tra thèng kª ngoµi ch¬ng tr×nh ®iÒu tra thèng kª quèc gia ®îc
tiÕn hµnh trong c¸c trêng hîp sau:
1. §iÒu tra thèng kª ®ét xuÊt, khi cã thiªn tai, ®Þch ho¹, dÞch bÖnh hoÆc c¸c
trêng hîp ®ét xuÊt kh¸c.
2. §iÒu tra thèng kª ®Ó thu thËp th«ng tin vÒ c¸c chØ tiªu phôc vô yªu cÇu qu¶n
lý cña Bé, ngµnh thuéc lÜnh vùc phô tr¸ch nhng cha cã trong hÖ thèng chØ tiªu
thèng kª quèc gia.
3. §iÒu tra thèng kª cña ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng
nh»m thu thËp th«ng tin thèng kª cã tÝnh chÊt ®Æc thï phôc vô yªu cÇu qu¶n lý cña ®Þa
ph¬ng mµ nh÷ng th«ng tin ®ã cha cã trong hÖ thèng chØ tiªu thèng kª quèc gia.
§iÒu 10. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®iÒu tra thèng kª
1. Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh c¸c cuéc Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë,
Tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n, Tæng ®iÒu tra c¸c c¬ së kinh tÕ,
hµnh chÝnh, sù nghiÖp vµ c¸c cuéc Tæng ®iÒu tra kh¸c theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc
trëng Tæng côc Thèng kª.
Tæng côc Thèng kª chÞu tr¸ch nhiÖm chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, ñy ban
nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn c¸c cuéc tæng ®iÒu tra
thèng kª.
2. Tæng côc trëng Tæng côc Thèng kª quyÕt ®Þnh c¸c cuéc ®iÒu tra thèng kª
®îc ph©n c«ng trong ch¬ng tr×nh ®iÒu tra thèng kª quèc gia, c¸c cuéc ®iÒu tra
thèng kª ngoµi ch¬ng tr×nh ®iÒu tra thèng kª quèc gia quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ
®Þnh nµy ®Ó thu thËp nh÷ng th«ng tin thuéc hÖ thèng chØ tiªu thèng kª quèc gia.
3. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ
quyÕt ®Þnh c¸c cuéc ®iÒu tra thèng kª ®îc ph©n c«ng thuéc ch¬ng tr×nh ®iÒu tra thèng
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kª quèc gia vµ c¸c cuéc ®iÒu tra ngoµi ch¬ng tr×nh ®iÒu tra thèng kª quèc gia quy ®Þnh
t¹i §iÒu 8 vµ §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy; göi kÕt qu¶ ®iÒu tra cho Tæng côc Thèng kª.
4. Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng trong ph¹m
vi, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh, quyÕt ®Þnh c¸c cuéc ®iÒu tra thèng kª quy ®Þnh
t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy; göi kÕt qu¶ ®iÒu tra cho Tæng côc Thèng kª.
§iÒu 11. ThÈm ®Þnh ph¬ng ¸n ®iÒu tra thèng kª
1. Tæng côc Thèng kª cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh ph¬ng ¸n ®iÒu tra thèng kª
cña c¸c Bé, ngµnh, ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng theo quy
®Þnh t¹i §iÒu 13 LuËt Thèng kª, b¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt, kh«ng trïng lÆp trong
®iÒu tra thèng kª.
2. Hå s¬ thÈm ®Þnh gåm: v¨n b¶n ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh vµ b¶n dù th¶o ph¬ng ¸n
®iÒu tra thèng kª.
3. Néi dung thÈm ®Þnh gåm: ph¹m vi, ®èi tîng ®iÒu tra, ®¬n vÞ ®iÒu tra; mÉu
phiÕu ®iÒu tra; thêi ®iÓm, thêi gian tiÕn hµnh ®iÒu tra; ph¬ng ph¸p ®iÒu tra, ph¬ng
ph¸p tÝnh, tæng hîp c¸c chØ tiªu ®iÒu tra.
4. Thêi h¹n thÈm ®Þnh ph¬ng ¸n ®iÒu tra thèng kª lµ 15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn
®îc hå s¬ ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh.
C¬ quan quyÕt ®Þnh ®iÒu tra thèng kª nghiªn cøu ý kiÕn thÈm ®Þnh; söa ®æi, bæ
sung ph¬ng ¸n ®iÒu tra thèng kª cho phï hîp vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô thèng kª
tríc khi ban hµnh. QuyÕt ®Þnh ®iÒu tra vµ ph¬ng ¸n ®iÒu tra sau khi ban hµnh ph¶i
®îc göi cho Tæng côc Thèng kª.
§iÒu 12. Kinh phÝ ®iÒu tra thèng kª
1. Kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c cuéc ®iÒu tra thèng kª do ng©n s¸ch nhµ níc b¶o
®¶m vµ ®îc bè trÝ trong dù to¸n ng©n s¸ch cña c¸c c¬ quan theo quy ®Þnh cña LuËt
Ng©n s¸ch Nhµ níc (bao gåm c¶ nguån kinh phÝ kh¸c do tæ chøc quèc tÕ tµi trî
theo c¸c ch¬ng tr×nh dù ¸n) theo quy m«, tÝnh chÊt cña tõng cuéc ®iÒu tra.
2. Kinh phÝ b¶o ®¶m cho c¸c cuéc ®iÒu tra thèng kª ngoµi ch¬ng tr×nh ®iÒu tra
thèng kª quèc gia do Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Tæng côc Thèng kª vµ c¸c
Bé, ngµnh liªn quan tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
3. Kinh phÝ b¶o ®¶m cho c¸c cuéc ®iÒu tra thèng kª do ñy ban nh©n d©n tØnh,
thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh do ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng b¶o ®¶m.
4. Kinh phÝ b¶o ®¶m cho c¸c cuéc ®iÒu tra thèng kª ph¶i ®îc lËp vµ göi cho c¬
quan tµi chÝnh ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh.
5. C¬ quan tµi chÝnh c¸c cÊp c¨n cø dù to¸n kinh phÝ c¸c cuéc ®iÒu tra ®îc tiÕn
hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8, §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh vµ kho¶n 1, kho¶n 2, kho¶n 3
§iÒu nµy ®Ó b¶o ®¶m kinh phÝ cho c¸c cuéc ®iÒu tra, híng dÉn viÖc qu¶n lý, sö
dông, quyÕt to¸n kinh phÝ ®iÒu tra thèng kª theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch.
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§iÒu 13. QuyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc, c¸ nh©n ®îc ®iÒu tra thèng kª
1. Kh«ng ®îc tõ chèi hoÆc c¶n trë viÖc thùc hiÖn ®iÒu tra thèng kª cña Nhµ níc.
2. Cung cÊp th«ng tin thèng kª trung thùc, ®Çy ®ñ vµ ®óng thêi h¹n theo yªu
cÇu cña ®iÒu tra viªn thèng kª.
Trong trêng hîp ®iÒu tra theo ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp, tæ chøc, c¸ nh©n ®îc
®iÒu tra thèng kª ph¶i ghi trung thùc, ®Çy ®ñ theo yªu cÇu cña phiÕu ®iÒu tra vµ göi
®óng h¹n cho c¬ quan tiÕn hµnh ®iÒu tra thèng kª.
3. §îc th«ng b¸o quyÕt ®Þnh, môc ®Ých, yªu cÇu, thêi h¹n cña cuéc ®iÒu tra
thèng kª.
4. §îc b¶o ®¶m bÝ mËt th«ng tin ®· cung cÊp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
5. KhiÕu n¹i, tè c¸o hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®iÒu tra thèng kª.
§iÒu 14. §èi tîng thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª c¬ së
§èi tîng thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª c¬ së lµ doanh nghiÖp nhµ níc
h¹ch to¸n ®éc lËp, c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, tæ
chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi - nghÒ nghiÖp, tæ chøc x· héi, tæ
chøc x· héi - nghÒ nghiÖp cã sö dông ng©n s¸ch Nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp cã vèn
®Çu t níc ngoµi vµ c¸c c¬ quan ®¬n vÞ kh¸c ®îc quy ®Þnh cô thÓ trong tõng chÕ
®é b¸o c¸o thèng kª c¬ së.
C¸c ®èi tîng thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª c¬ së cã tr¸ch nhiÖm göi b¸o
c¸o thèng kª c¬ së cho Côc Thèng kª tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, c¬
quan chñ qu¶n vµ c¬ quan kh¸c ®îc quy ®Þnh trong chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª c¬ së.
§iÒu 15. X©y dùng vµ ban hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª c¬ së
1. ViÖc x©y dùng chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª c¬ së ph¶i c¨n cø vµo hÖ thèng chØ
tiªu thèng kª quèc gia ®îc ph©n c«ng vµ b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau:
a) Kh«ng ®îc trïng lÆp vÒ néi dung, kú b¸o c¸o gi÷a c¸c chÕ ®é b¸o c¸o;
b) §¸p øng yªu cÇu cña chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp vµ yªu cÇu qu¶n lý
ngµnh, lÜnh vùc;
c) B¶o ®¶m tÝnh kh¶ thi.
2. Tæng côc Thèng kª x©y dùng, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh chÕ ®é
b¸o c¸o thèng kª c¬ së ®Ó thu thËp th«ng tin thèng kª ®èi víi nh÷ng chØ tiªu thèng
kª quèc gia do Tæng côc Thèng kª ®îc ph©n c«ng thùc hiÖn.
3. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé ban hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª
c¬ së ®Ó thu thËp th«ng tin thèng kª ®èi víi nh÷ng chØ tiªu thèng kª quèc gia ®îc
ph©n c«ng thùc hiÖn vµ c¸c chØ tiªu thèng kª thuéc ngµnh, lÜnh vùc phô tr¸ch ngoµi
c¸c chØ tiªu thèng kª nãi t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy.
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4. C¬ quan thuéc ChÝnh phñ x©y dùng, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh chÕ
®é b¸o c¸o thèng kª c¬ së ®Ó thu thËp th«ng tin thèng kª ®èi víi nh÷ng chØ tiªu
thèng kª quèc gia ®îc ph©n c«ng thùc hiÖn vµ c¸c chØ tiªu thèng kª thuéc ngµnh,
lÜnh vùc phô tr¸ch ngoµi c¸c chØ tiªu thèng kª nãi t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy.
§iÒu 16. X©y dùng vµ ban hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp
1. ViÖc x©y dùng chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp ph¶i c¨n cø vµo hÖ thèng
chØ tiªu thèng kª quèc gia vµ b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau ®©y:
a) §¸p øng yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ - x· héi cña ChÝnh phñ, Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng;
b) Kh«ng ®îc trïng lÆp vÒ néi dung, kú b¸o c¸o gi÷a c¸c chÕ ®é b¸o c¸o do
Thñ tíng ChÝnh phñ vµ c¸c Bé, ngµnh ban hµnh;
c) B¶o ®¶m tÝnh kh¶ thi.
2. Tæng côc Thèng kª x©y dùng, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh chÕ ®é
b¸o c¸o thèng kª tæng hîp ¸p dông ®èi víi c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan
thuéc ChÝnh phñ.
3. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé ban hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª
tæng hîp ¸p dông ®èi víi c¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc ñy ban nh©n d©n tØnh,
thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh vÒ
nh÷ng chØ tiªu thèng kª thuéc ngµnh, lÜnh vùc phô tr¸ch.
4. Bé trëng Bé Quèc phßng, Bé trëng Bé C«ng an ban hµnh chÕ ®é b¸o c¸o
thèng kª ¸p dông riªng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang nh©n d©n ®Ó
phôc vô trùc tiÕp cho an ninh, quèc phßng.
5. C¬ quan thuéc ChÝnh phñ x©y dùng, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn ký ban hµnh
chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp ¸p dông ®èi víi c¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc
ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh
phè thuéc tØnh vÒ nh÷ng chØ tiªu thèng kª thuéc ngµnh, lÜnh vùc phô tr¸ch.
6. C¬ quan thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp cã tr¸ch nhiÖm göi b¸o
c¸o thèng kª tæng hîp cho c¬ quan thèng kª thuéc hÖ thèng tæ chøc thèng kª tËp
trung cïng cÊp ®Ó tæng hîp sè liÖu ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý chung cña Nhµ níc.
§iÒu 17. ThÈm ®Þnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª
1. Tæng côc Thèng kª cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi
víi chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª c¬ së, chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp thuéc thÈm
quyÒn ban hµnh cña Bé, c¬ quan ngang Bé, Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn KiÓm s¸t
nh©n d©n tèi cao theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 21 LuËt Thèng kª.
2. Hå s¬ thÈm ®Þnh gåm: v¨n b¶n ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh, dù th¶o chÕ ®é b¸o c¸o
thèng kª, c¸c mÉu biÓu b¸o c¸o, b¶n gi¶i thÝch vµ b¶n híng dÉn thùc hiÖn.
3. Néi dung thÈm ®Þnh gåm: ®èi tîng ¸p dông chÕ ®é b¸o c¸o, ph¹m vi thu
thËp, tæng hîp, mÉu biÓu b¸o c¸o, nguån sè liÖu, ph¬ng ph¸p tÝnh c¸c chØ tiªu
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thèng kª, kú h¹n b¸o c¸o, n¬i nhËn b¸o c¸o vµ c¸c yªu cÇu cña viÖc x©y dùng chÕ ®é
b¸o c¸o quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 15 vµ kho¶n 1 §iÒu 16 NghÞ ®Þnh nµy.
4. Thêi h¹n thÈm ®Þnh lµ 15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc v¨n b¶n ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh.
5. C¬ quan ban hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª c¬ së, b¸o c¸o thèng kª tæng hîp
nghiªn cøu ý kiÕn thÈm ®Þnh, söa ®æi, bæ sung chÕ ®é b¸o c¸o cho phï hîp vÒ
chuyªn m«n, nghiÖp vô thèng kª tríc khi ban hµnh. QuyÕt ®Þnh ban hµnh chÕ ®é
b¸o c¸o, mÉu biÓu b¸o c¸o, b¶n gi¶i thÝch vµ b¶n híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é b¸o
c¸o sau khi ban hµnh ph¶i ®îc göi cho Tæng côc Thèng kª.
§iÒu 18. QuyÒn khai th¸c, sö dông c¬ së d÷ liÖu thèng kª
1. C¬ së d÷ liÖu thèng kª ban ®Çu lµ tËp hîp nh÷ng th«ng tin ghi trªn c¸c chøng
tõ, sæ tæng hîp, tê khai h¶i quan, hé tÞch, hé khÈu, thu chi, tê khai ®¨ng ký thuÕ,
phiÕu ®iÒu tra thèng kª, b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c th«ng tin thèng kª kh¸c ®îc nhËp vµ
lu tr÷ trong c¸c ph¬ng tiÖn mang tin ®iÖn tö, m¹ng tin häc.
2. C¬ quan thuéc hÖ thèng tæ chøc thèng kª tËp trung cã quyÒn truy cËp, khai
th¸c sö dông, sao lu, ghi chÐp l¹i c¬ së d÷ liÖu ban ®Çu liªn quan ®Õn hÖ thèng chØ
tiªu thèng kª quèc gia cña c¬ quan thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp
cïng cÊp ®Ó sö dông cho môc ®Ých thèng kª.
C¬ quan thuéc hÖ thèng tæ chøc thèng kª tËp trung cã tr¸ch nhiÖm gi÷ bÝ mËt
c¸c th«ng tin thèng kª ®· khai th¸c tõ c¬ së d÷ liÖu cña c¸c c¬ quan thùc hiÖn chÕ
®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp.
3. C¬ quan thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp cã tr¸ch nhiÖm cung
cÊp c¬ së d÷ liÖu thèng kª ban ®Çu vµ c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt ®Ó c¬ quan thuéc hÖ
thèng tæ chøc thèng kª tËp trung khai th¸c ®îc c¬ së d÷ liÖu.
4. C¬ quan thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tæng hîp ®îc c¬ quan thuéc hÖ
thèng tæ chøc thèng kª tËp trung cung cÊp trë l¹i nh÷ng th«ng tin thèng kª tæng hîp
(b¸o c¸o thèng kª, niªn gi¸m thèng kª, s¶n phÈm ®iÖn tö, trang siªu v¨n b¶n trªn
m¹ng tin häc...) vµ ®îc quyÒn truy cËp, khai th¸c c¬ së d÷ liÖu thèng kª tæng hîp
cã liªn quan ®Õn ngµnh, lÜnh vùc phô tr¸ch cña tæ chøc thèng kª tËp trung ®Ó sö
dông cho môc ®Ých thèng kª, qu¶n lý.
5. Tæng côc Thèng kª thèng nhÊt víi c¸c Bé, ngµnh vÒ quy chÕ khai th¸c c¬ së
d÷ liÖu thèng kª nãi ë c¸c kho¶n 2, 3, 4 §iÒu nµy phï hîp víi t×nh h×nh c¬ së d÷ liÖu
vµ sù tiÕn bé cña c«ng nghÖ th«ng tin.
§iÒu 19. C«ng bè th«ng tin thèng kª
1. Th«ng tin thèng kª do tæ chøc thèng kª nhµ níc thùc hiÖn ph¶i ®îc c«ng
bè c«ng khai, ®óng thêi h¹n quy ®Þnh cña tõng néi dung vµ cho tõng lo¹i ®èi tîng,
trõ nh÷ng th«ng tin thèng kª g¾n víi tªn, ®Þa chØ cô thÓ cña tõng tæ chøc, c¸ nh©n
khi cha ®îc tæ chøc, c¸ nh©n ®ã ®ång ý cho c«ng bè vµ nh÷ng th«ng tin thèng kª
thuéc Danh môc bÝ mËt nhµ níc.
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2. ThÈm quyÒn c«ng bè th«ng tin thèng kª
a) Tæng côc trëng Tæng côc Thèng kª c«ng bè th«ng tin thèng kª thuéc hÖ
thèng chØ tiªu thèng kª quèc gia.
b) Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ c«ng bè
th«ng tin thèng kª thuéc ngµnh, lÜnh vùc phô tr¸ch ngoµi c¸c th«ng tin thuéc hÖ thèng
chØ tiªu thèng kª quèc gia. Nh÷ng chØ tiªu thèng kª quèc gia ph©n c«ng cho Bé, ngµnh
thu thËp, tæng hîp ph¶i ®îc göi cho Tæng côc Thèng kª thÈm ®Þnh vµ c«ng bè.
c) Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng c«ng bè
th«ng tin thèng kª quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh nµy.
d) Ngêi cã thÈm quyÒn c«ng bè th«ng tin thèng kª chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ®é tin
cËy cña th«ng tin thèng kª ®· c«ng bè.
3. Th«ng tin thèng kª do ngêi cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy
c«ng bè lµ th«ng tin thèng kª cã gi¸ trÞ ph¸p lý. Kh«ng mét tæ chøc, c¸ nh©n nµo
®îc söa ch÷a, thay ®æi th«ng tin thèng kª do ngêi cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i
kho¶n 2 §iÒu nµy c«ng bè hoÆc Ðp buéc tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c c«ng bè th«ng tin
thèng kª sai sù thËt.
4. Thêi h¹n c«ng bè th«ng tin thèng kª ®îc quy ®Þnh nh sau:
a) Niªn gi¸m thèng kª hµng n¨m ph¶i ®îc c«ng bè chËm nhÊt vµo th¸ng 6 n¨m sau;
b) Th«ng tin thèng kª tæng hîp vÒ kinh tÕ - x· héi hµng th¸ng, hµng quý ph¶i
®îc c«ng bè theo ®óng thêi h¹n quy ®Þnh cña tõng lo¹i b¸o c¸o;
c) KÕt qu¶ ®iÒu tra thèng kª ph¶i ®îc c«ng bè theo ®óng thêi h¹n quy ®Þnh
trong ph¬ng ¸n ®iÒu tra thèng kª.
5. Th«ng tin thèng kª ®îc c«ng bè th«ng qua c¸c h×nh thøc vµ ph¬ng tiÖn:
Niªn gi¸m thèng kª, häp b¸o, c¸c s¶n phÈm thèng kª b»ng v¨n b¶n, ®iÖn tö trªn
m¹ng tin häc vµ c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng.
§iÒu 20. Sö dông th«ng tin thèng kª
1. Th«ng tin thèng kª ®· ®îc ngêi cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 NghÞ
®Þnh nµy c«ng bè lµ tµi s¶n c«ng. Mäi tæ chøc, c¸ nh©n ®îc b×nh ®¼ng trong viÖc
tiÕp cËn, sö dông th«ng tin thèng kª ®· ®îc c«ng bè.
2. ViÖc trÝch dÉn, sö dông th«ng tin thèng kª ®· ®îc c¬ quan nhµ níc cã
thÈm quyÒn c«ng bè ph¶i trung thùc vµ ghi râ nguån gèc cña th«ng tin. Nghiªm cÊm
sö dông th«ng tin thèng kª vµo nh÷ng viÖc lµm ph¬ng h¹i ®Õn lîi Ých quèc gia vµ
lîi Ých cña tæ chøc, c¸ nh©n cung cÊp th«ng tin.
§iÒu 21. Tæ chøc thèng kª Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ
1. Tæ chøc thèng kª Bé, ngµnh cã tr¸ch nhiÖm gióp Bé trëng, Thñ trëng
ngµnh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y:
a) Tæ chøc ho¹t ®éng thèng kª phôc vô yªu cÇu qu¶n lý cña Bé, ngµnh;
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b) Tæ chøc chØ ®¹o vµ híng dÉn c«ng t¸c thèng kª cña Bé vµ c¬ quan chuyªn
m«n cña ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh, huyÖn thuéc lÜnh vùc phô tr¸ch;
c) Thùc hiÖn c¸c cuéc ®iÒu tra, chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª c¬ së vµ chÕ ®é b¸o
c¸o thèng kª tæng hîp cña Nhµ níc.
2. Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ ph¶i cã phßng thèng kª ®Ó
thùc hiÖn nhiÖm vô thèng kª cña Bé, ngµnh; ®èi víi c¸c Bé, c¬ quan ngang bé, c¬
quan thuéc ChÝnh phñ cã khèi lîng c«ng t¸c thèng kª lín Thñ tíng ChÝnh phñ
quyÕt ®Þnh thµnh lËp Trung t©m thèng kª.
3 . Tæ chøc thèng kª Bé, ngµnh chÞu sù qu¶n lý, chØ ®¹o trùc tiÕp cña Bé,
ngµnh vµ sù híng dÉn, chØ ®¹o, kiÓm tra, thanh tra vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña
Tæng côc Thèng kª.
§iÒu 22. Thèng kª x·, phêng, thÞ trÊn
1. ñy ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc c«ng t¸c thèng
kª vµ bè trÝ ngêi cã ®ñ tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô lµm c«ng t¸c thèng kª
theo chøc danh quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ c¸n bé, c«ng chøc x·, phêng, thÞ trÊn.
2. C«ng t¸c thèng kª x·, phêng, thÞ trÊn chÞu sù qu¶n lý, chØ ®¹o trùc tiÕp cña
ñy ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn vµ sù híng dÉn vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô
cña Phßng Thèng kª cÊp huyÖn.
3. C¸n bé, c«ng chøc x·, phêng, thÞ trÊn lµm c«ng t¸c thèng kª cã tr¸ch nhiÖm
gióp ñy ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn:
a) Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª phôc vô yªu cÇu qu¶n lý cña x·,
phêng, thÞ trÊn;
b) Thùc hiÖn c¸c cuéc ®iÒu tra vµ chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª cña Nhµ níc.
4. C¸n bé, c«ng chøc lµm c«ng t¸c thèng kª x·, phêng, thÞ trÊn ®îc bè trÝ
trong ph¹m vi sè lîng c¸n bé, c«ng chøc x·, phêng theo quy ®Þnh vµ ®îc hëng
chÕ ®é, quyÒn lîi nh c¸c chøc danh chuyªn m«n t¹i x·, phêng, thÞ trÊn theo quy
®Þnh hiÖn hµnh.
§iÒu 23. Thèng kª doanh nghiÖp, c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp
1. Doanh nghiÖp, c¬ quan hµnh chÝnh (trõ Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc
ChÝnh phñ), ®¬n vÞ sù nghiÖp, ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang cã tæ chøc thèng kª
hoÆc bè trÝ c¸n bé lµm c«ng t¸c thèng kª.
2. Thèng kª doanh nghiÖp, c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp chÞu sù qu¶n
lý, chØ ®¹o trùc tiÕp cña thñ trëng ®¬n vÞ vµ cã tr¸ch nhiÖm gióp thñ trëng ®¬n vÞ:
a) Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª phôc vô yªu cÇu qu¶n lý cña doanh
nghiÖp, c¬ quan, ®¬n vÞ;
b) Thùc hiÖn c¸c cuéc ®iÒu tra vµ chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª cña Nhµ níc.
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3. Göi b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o thèng kª cho Côc Thèng kª tØnh, thµnh phè trùc
thuéc trung ¬ng n¬i ®Æt trô së cña ®¬n vÞ.
§iÒu 24. §iÒu tra thèng kª cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ngoµi hÖ thèng tæ chøc
thèng kª nhµ níc
1. Tæ chøc, c¸ nh©n ngoµi hÖ thèng tæ chøc thèng kª nhµ níc ®îc tiÕn hµnh c¸c
cuéc ®iÒu tra thèng kª phôc vô nghiªn cøu khoa häc, s¶n xuÊt kinh doanh trong ph¹m vi
chøc n¨ng, lÜnh vùc ho¹t ®éng; nÕu ®iÒu tra thèng kª ngoµi ph¹m vi chøc n¨ng, lÜnh vùc
ho¹t ®éng, ph¶i ®îc sù ®ång ý cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ lÜnh vùc ®ã.
2. C¸c cuéc ®iÒu tra thèng kª quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ®îc tiÕn hµnh
theo nguyªn t¾c tù nguyÖn cña tæ chøc, c¸ nh©n ®îc ®iÒu tra vÒ néi dung ®iÒu tra,
thêi ®iÓm ®iÒu tra.
3. KÕt qu¶ ®iÒu tra thèng kª nãi t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy kh«ng cã gi¸ trÞ thay thÕ
th«ng tin thèng kª ®· c«ng bè theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 25 LuËt Thèng kª vµ §iÒu 19
NghÞ ®Þnh nµy.
4. C¸c tæ chøc ngoµi hÖ thèng tæ chøc thèng kª nhµ níc nhng cã sö dông ng©n
s¸ch nhµ níc ®Ó ®iÒu tra thèng kª th× ph¶i göi kÕt qu¶ ®iÒu tra cho Tæng côc Thèng kª.
5. Nghiªm cÊm c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ngoµi hÖ thèng tæ chøc thèng kª nhµ níc
tiÕn hµnh ®iÒu tra thèng kª lµm ph¬ng h¹i ®Õn lîi Ých quèc gia, lîi Ých hîp ph¸p
cña tæ chøc vµ c«ng d©n.
§iÒu 25. KiÓm tra, thanh tra vµ xö lý vi ph¹m ph¸p luËt thèng kª
Ho¹t ®éng kiÓm tra, thanh tra vµ xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ thèng kª ®îc thùc
hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
§iÒu 26. §iÒu kho¶n thi hµnh
1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
2. Tæng côc trëng Tæng côc Thèng kª, c¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan
ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh,
thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy./.

TM. ChÝnh phñ
Thñ tíng
Đã ký: Phan V¨n Kh¶i
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