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ĐỀ CƯƠNG PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT QUÝ III NĂM 2021 

 

CHUYÊN ĐỀ 1: 

GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT 

PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM 

MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) NĂM 2020 

 

Ngày 16/11/2020, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội 

chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11, 

Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 30/11/2020 (Lệnh số 16/2020/L-CTN). 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội 

chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/7/2021. 

I. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO  

1. Mục đích  

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS góp phần giảm số người nhiễm mới HIV xuống dưới 1.000 trường 

hợp, giảm số tử vong do AIDS đạt mức dưới 1 trường hợp /100.000 dân, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống HIV/AIDS nhằm chấm dứt dịch bệnh AIDS 

vào năm 2030 theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

2. Quan điểm chỉ đạo  

a) Thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về phòng, 

chống HIV/AIDS đã được định hướng tại Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban 

chấp hành Trung ương khóa XII về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân trong tình hình mới. 

b) Khắc phục được các tồn tại, bất hợp lý sau 13 năm thực hiện Luật, 

đồng thời cụ thể hóa một số chính sách phòng, chống HIV/AIDS trên cơ sở có 

kế thừa chọn lọc những quy định hiện hành đang phát huy hiệu quả trong thực 

tiễn, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta để tạo hành lang pháp lý 

thuận lợi cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

c) Bảo đảm quyền của người nhiễm HIV. 

d) Khuyến khích, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, 

mọi người dân, các tổ chức xã hội dân sự và người nhiễm HIV vào công tác 

phòng, chống HIV/AIDS. 

đ) Thực hiện các cam kết với cộng đồng quốc tế về thực hiện mục tiêu 90-

90-90 vào năm 2020, hướng đến cơ bản chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. 
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e) Bảo đảm tính dự báo, thích ứng với các quan hệ xã hội phát sinh 

liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS, phù hợp với kinh nghiệm và thông lệ 

quốc tế. 

II. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT 

GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI 

(HIV/AIDS) NĂM 2020  

1. Bố cục 

- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung 14 điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS 

(Điều 2 về giải thích từ ngữ; Điều 4 về quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV; 

Điều 11 về đối tượng tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống 

HIV/AIDS; Điều 12 về trách nhiệm thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, 

chống HIV/AIDS; Điều 18 về phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở giáo dục bắt 

buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, trại 

giam, trại tạm giam; Điều 20 về người nhiễm HIV, người có nguy cơ cao tham 

gia phòng, chống HIV/AIDS; Điều 21 về can thiệp giảm tác hại trong dự phòng 

lây nhiễm HIV; Điều 27 về xét nghiệm HIV tự nguyện; Điều 29 về thực hiện xét 

nghiệm HIV; Điều 30 về thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp 

cận thông tin người nhiễm HIV; Điều 35 về phòng, chống lây nhiễm HIV từ mẹ 

sang con; Điều 36 về điều trị dự phòng phơi nhiễm với HIV; Điều 39 về tiếp cận 

thuốc kháng HIV; Điều 43 về nguồn lực cho phòng, chống HIV/AIDS). 

Bãi bỏ hai điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS năm 2006, bao gồm 

Điều 42 về áp dụng pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, xử lý vi phạm hành chính 

đối với người bị xử lý hình sự, hành chính mà bị bệnh AIDS giai đoạn cuối; 

Điều 44 về quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV. 

- Điều 2. Hiệu lực thi hành. 

2. Những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống HIV/AIDS 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS dựa 

trên hai chính sách: (1) Tăng cường tiếp cận thông tin người nhiễm HIV và (02) 

Bảo đảm quyền được tiếp cập dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS của mọi đối 

tượng. Cụ thể như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung các thuật ngữ: “Xét nghiệm HIV”, “Các biện pháp can 

thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV” và “Dự phòng trước phơi nhiễm 

với HIV bằng thuốc kháng HIV” tại Điều 2 về giải thích từ ngữ để bảo đảm cách 

hiểu thống nhất, chính xác phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo 

Luật. Theo đó, “xét nghiệm HIV là việc thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm 

xác định tình trạng nhiễm HIV trong mẫu máu, mẫu dịch sinh học của cơ thể 

người, bao gồm xét nghiệm sàng lọc HIV và xét nghiệm khẳng định HIV dương 

tính”; “Người di biến động là người thường xuyên sống xa gia đình, thay đổi chỗ ở 

và nơi làm việc”; “Dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV là 

việc sử dụng thuốc kháng HIV để phòng ngừa, giảm nguy cơ nhiễm HIV”. 
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b) Bổ sung nghĩa vụ của người nhiễm HIV phải thông báo tình trạng 

nhiễm HIV của mình cho vợ, chồng, người dự định kết hôn, người sống như vợ, 

chồng với mình để phòng ngừa lây nhiễm HIV cho người đó. Đây là nội dung 

cần thiết để góp phần bảo vệ quyền được an toàn của mỗi cá nhân và giảm nguy 

cơ lây nhiễm HIV từ người nhiễm HIV qua quan hệ tình dục (sửa đổi điểm b 

khoản 2 Điều 4 của Luật Phòng, chống HIV/AIDS năm 2006).  

c) Điều chỉnh, bổ sung một số đối tượng nguy cơ cao được ưu tiên các 

biện pháp tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS 

gồm nhóm người quan hệ tình dục đồng giới nam (MSM), người chuyển đổi 

giới tính, người có quan hệ tình dục với người nhiễm HIV và với các đối tượng 

nguy cơ cao, phạm nhân, người bị tạm giữ, tạm giam, trại viên cơ sở giáo dục 

bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 của 

Luật Phòng, chống HIV/AIDS năm 2006). 

d) Bổ sung trường hợp cơ quan thông tin đại chúng thực hiện thông tin, 

giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS được thu phí theo đặt hàng, 

giao nhiệm vụ có bố trí kinh phí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phù 

hợp với thực tiễn về tự chủ tài chính hiện nay, tránh quy định mang tính hình 

thức là miễn phí nhưng không khả thi. Đồng thời, chỉnh sửa tên một số cơ quan, 

tổ chức của nhà nước có thay đổi so với trước
1
. (Khoản 3, 7 Điều 12 và Điều 18 

của Luật Phòng, chống HIV/AIDS năm 2006). 

đ) Điều chỉnh, mở rộng sự tham gia của người nhiễm HIV, người có hành 

vi nguy cơ cao được tham gia một số biện pháp phòng, chống HIV/AIDS như: 

cung cấp dịch vụ xét nghiệm sàng lọc HIV, sinh phẩm tự xét nghiệm sàng lọc 

HIV cho người có nguy cơ cao tại cộng đồng theo quy định của pháp luật; giới 

thiệu, tư vấn sử dụng và tuân thủ điều trị, chuyển gửi người nguy cơ cao tham 

gia điều trị dự phòng trước và sau phơi nhiễm HIV. Đây là những hoạt động, 

dịch vụ đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp với điều kiện của người nhiễm HIV, 

người nguy cơ cao, tạo điều kiện để những người trong các nhóm đồng đẳng, 

nhất là người có mặc cảm dễ tiếp cận với các hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS (sửa đổi, bổ sung Điều 20 của Luật Phòng, chống HIV/AIDS năm 

2006).  

e) Luật hóa để quy định cụ thể các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong 

dự phòng lẫy nhiễm HIV hiện đang thực hiện theo quy định của Chính phủ và 

quy định cụ thể các đối tượng được tiếp cận các biện pháp can thiệp giảm tác hại 

để bảo đảm hiệu lực pháp lý và tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật. Bổ sung 

biện pháp can thiệp mới là “dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng 

vi rút HIV”. Đây là biện pháp kỹ thuật mới rất có hiệu quả trong phòng lây 

nhiễm HIV (sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Luật Phòng, chống HIV/AIDS năm 

2006).  

Ngoài ra, để Quốc hội xem xét quyết định trong dự thảo Luật Phòng, 

chống ma túy sửa đổi và Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi về tính đồng bộ 

thống nhất giữa các luật này với hệ thống pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS 

                                                 
1
 Bộ Văn hóa - Thông tin thành Bộ Thông tin và Truyền thông; bổ sung thêm nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
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trong việc đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS liên tục, 

hiệu quả của người nghiện ma túy, Chính phủ đã thống nhất bổ sung vào Luật 

Phòng, chống ma túy sửa đổi và Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi quy 

định về việc đảm bảo người đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế không bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp cai 

nghiện bắt buộc.  

g) Giảm độ tuổi được quyền tự nguyện đề nghị xét nghiệm HIV của trẻ 

em từ đủ 16 tuổi xuống đủ 15 tuổi mà không cần sự đồng ý của cha mẹ, người 

giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật để bảo đảm phù hợp với tình trạng 

thực tế lây nhiễm HIV trong nhóm trẻ hiện nay cần được xét nghiệm sớm để 

điều trị kịp thời nếu trẻ nhiễm HIV, bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của 

trẻ em, khắc phục được các tồn tại hiện nay. Trường hợp trẻ nhiễm HIV thì cơ 

sở xét nghiệm sẽ thông báo cho cha mẹ, người giám hộ biết để kịp thời hỗ trợ, 

tạo điều kiện chăm sóc và điều trị cho trẻ (sửa đổi, bổ sung Điều 27 của Luật 

Phòng, chống HIV/AIDS năm 2006). 

h) Quy định theo hướng phân tách cụ thể các kỹ thuật xét nghiệm tương 

ứng với phạm vi và điều kiện thực hiện từ đơn giản (xét nghiệm sàng lọc tại 

cộng đồng) đến phức tạp (khẳng định trường hợp HIV dương tính) để đáp ứng 

yêu cầu phát triển kỹ thuật hiện nay. Đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với 

điều kiện của cơ sở xét nghiệm HIV. Bổ sung quy định người được xét nghiệm 

HIV cung cấp chính xác địa chỉ nơi cư trú và số chứng minh thư nhân dân hoặc 

số thẻ căn cước công dân của mình cho cơ sở xét nghiệm trước khi thực hiện xét 

nghiệm để nhận kết quả xét nghiệm HIV dương tính (sửa đổi, bổ sung Điều 29 

của Luật Phòng, chống HIV/AIDS năm 2006). 

i) Bổ sung đối tượng được tiếp cận thông tin người nhiễm HIV để bảo 

đảm lợi ích của người nhiễm HIV trong việc điều trị, thanh toán chi phí khám, 

chữa bệnh cho họ cũng như phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm HIV cho người trực 

tiếp chăm sóc, điều trị cho họ (sửa đổi, bổ sung Điều 30 của Luật Phòng, chống 

HIV/AIDS năm 2006). Cụ thể:   

- “Người đứng đầu cơ quan, đơn vị và người được giao nhiệm vụ giám sát 

dịch HIV/AIDS” được thông báo kết quả xét nghiệm HIV để thống kê, đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm HIV ra cộng đồng của họ. 

- “Những người được tiếp cận thông tin của người nhiễm HIV gồm: 

Người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ giám sát dịch HIV/AIDS; Người 

đứng đầu, người được giao nhiệm vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội khi trực tiếp 

thực hiện việc giám định, thanh toán, quản lý thông tin khám bệnh, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV; Người đứng đầu, người được giao nhiệm 

vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi trực tiếp thực hiện việc thanh toán, quản 

lý thông tin khám bệnh, chữa bệnh cho người nhiễm HIV.” Đồng thời quy định 

phạm vi và nội dung thông tin của người nhiễm HIV được tiếp cận để đảm bảo 

giữ bí mật thông tin của người nhiễm HIV, nhưng vẫn thực hiện các nhiệm vụ 

trong phạm vi được giao. 

k) Tiếp tục quy định phụ nữ mang thai tự nguyện xét nghiệm HIV được 

miễn phí như quy định hiện hành; bổ sung thêm quy định về nguồn kinh phí chi trả 
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xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai là từ Quỹ bảo hiểm y tế đối với người có 

thẻ BHYT và từ ngân sách nhà nước cho người không có thẻ bảo hiểm y tế (sửa 

đổi, bổ sung Điều 35 của Luật Phòng, chống HIV/AIDS năm 2006);  điều chỉnh 

đối tượng được cấp miễn phí thuốc kháng HIV: Người bị phơi nhiễm với HIV, bị 

nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hoặc do rủi ro của kỹ thuật y tế hoặc do 

tham gia cứu nạn, phụ nữ và trẻ em có chỉ định điều trị dự phòng lây truyền HIV từ 

mẹ sang con, trẻ em dưới 6 tuổi, người nhiễm HIV trong cơ sở giáo dục bắt buộc, 

trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm 

giam, nhà tạm giữ, cơ sở giam giữ khác (sửa đổi, bổ sung Điều 39 Luật Phòng, 

chống HIV/AIDS năm 2006. Các đối tượng trước đây được cấp miễn phí thuốc 

kháng HIV theo quy định của Luật Phòng, chống HIV/AIDS năm 2006 là trẻ em 

từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi; người nhiễm HIV tích cực tham gia phòng, chống 

HIV, người nhiễm HIV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn). Các quy định này nhằm 

bảo đảm điều kiện thuận lợi về quyền tiếp cận dịch vụ can thiệp giảm tác hại, xét 

nghiệm HIV, chăm sóc điều trị HIV/AIDS của mọi người dân, đặc biệt phụ nữ 

mang thai, trẻ em, nhóm người yếu thế.   

l) Bổ sung biện pháp điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV là biện 

pháp chuyên môn kỹ thuật mới, hiệu quả cho người có nguy cơ phơi nhiễm với 

HIV, người phơi nhiễm với HIV để tăng tiếp cận và hiệu quả phòng ngừa lây 

nhiễm HIV cho các đối tượng này (sửa đổi, bổ sung Điều 36 của Luật Phòng, 

chống HIV/AIDS năm 2006).  

m) Quy định cụ thể hơn về nguồn lực và huy động các nguồn lực khác 

nhau cho phòng, chống HIV/AIDS bảo đảm thực hiện các hoạt động phòng, 

chống HIV/AIDS nhằm mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam, thể 

hiện vai trò Nhà nước trong việc cam kết nguồn lực hỗ trợ các hoạt động phòng, 

chống HIV/AIDS đối với cộng đồng quốc tế (sửa đổi, bổ sung Điều 43 của Luật 

Phòng, chống HIV/AIDS năm 2006). 

n) Bãi bỏ Điều 42 về tạm đình chỉ điều tra, miễn chấp hành hình phạt đối 

với người bị AIDS giai đoạn cuối, do khi người nhiễm HIV chuyển sang giai 

đoạn AIDS, nếu được điều trị ARV sẽ khỏe mạnh bình thường. Việc bỏ điều 

khoản này cũng nhằm đảm bảo quyền được điều trị HIV/AIDS cho những người 

nhiễm HIV trong cơ sở giam giữ, không để cho họ bị tử vong do AIDS nếu 

không được điều trị. Mặt khác, hiện nay việc tạm đình chỉ điều tra, miễn chấp 

hành hình phạt tù và các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đang được thực 

hiện theo các luật về hình sự, tố tụng hình sự, xử lý vi phạm hành chính mới 

được ban hành. 

o) Bãi bỏ Điều 44 về Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV. Dự 

kiến Chính phủ đề xuất ghép nội dung hoạt động của Quỹ này trong một Quỹ 

chung về lĩnh vực y tế khi xây dựng trong Luật phòng bệnh trình Quốc hội trong 

nhiệm kỳ tới. Việc bãi bỏ điều này không làm ảnh hưởng đến quyền được hỗ trợ, 

chăm sóc, điều trị HIV/AIDS của người nhiễm HIV do việc điều trị HIV/AIDS đã 

được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả hoặc ngân sách nhà nước đảm bảo cho một số đối 

tượng quy định tại Điều 39 sửa đổi, bổ sung. Việc bãi bỏ Quỹ này phù hợp với chủ 
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trương tại Nghị quyết số 792/2019/NQ- UBTVQH14 ngày 22/10/2019 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội. 

3. Dự báo tác động chính sách của luật đến người dân và xã hội 

- Không làm tăng chi phí của cả Nhà nước cũng như xã hội đồng thời 

không gây phát sinh thêm thủ tục hành chính và có tác dụng tạo điều kiện thuận 

lợi cho cả người nhiễm HIV và cơ sở y tế trong việc thực hiện các chính sách 

liên quan đến quyền của người nhiễm HIV. 

- Không làm ảnh hưởng nhiều đến tài chính cho người dân vì chi phí xét 

nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai thấp, có thể tự chi trả. Những người nguy cơ 

cao, người cần xét nghiệm HIV do bác sĩ chỉ định và có thẻ bảo hiểm y tế thì 

được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Những người khác được ngân sách nhà nước chi 

trả theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

- Bản thân người nghiện và gia đình người nghiện yên tâm điều trị nếu 

đảm bảo tuân thủ tốt về điều trị và không vi phạm pháp luật. Tạo điều kiện cho 

người nghiện cải tạo tốt, tìm kiếm công ăn việc làm ổn định, tăng thu nhập thêm 

gia đình. Không phát sinh các chi phí về điều trị nghiện bằng thuốc thay thế cho 

gia đình vì họ vẫn đảm bảo duy trì điều trị bình thường. 

- Mức độ đầu tư của Nhà nước nhỏ, có tính khả thi cao và cũng góp hạn 

chế nguy cơ bùng phát lây nhiễm HIV. Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách 

cũng không làm gia tăng chi phí của Quỹ bảo hiểm y tế vốn đang phải đối mặt 

với nguy cơ bội chi trong thời gian tới. 

4. Các điều kiện bảo đảm thực hiện 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật, tập huấn cho cán bộ, 

công chức, viên chức trong ngành y tế và Nhân dân. 

- Nghiên cứu, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất xây 

dựng mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật cho phù hợp. 

5. Triển khai hoạt động thi hành Luật  

5.1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội 

chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 

a) Ở Trung ương 

- Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức quán triệt việc thi 

hành luật; tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật thông qua các chuyên mục, chương trình, tập 

huấn, biên soạn tài liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về 

phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Bộ Y tế tổ chức đưa các hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông về 

Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải 

ở người và việc tổ chức thực hiện Luật vào các kế hoạch, hoạt động truyền 

thông hằng năm của Bộ Y tế, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, báo 

chí trong và ngoài ngành y tế thường xuyên, chủ động thông tin, giáo dục, 
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truyền thông về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn 

dịch mắc phải ở người và việc tổ chức thực hiện Luật. 

- Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung ương, các cơ quan 

thông tin, báo chí thuộc Bộ Y tế thường xuyên, chủ động thông tin, giáo dục, 

truyền thông về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch 

mắc phải ở người và việc tổ chức thực hiện Luật.  

- Báo Sức khỏe và Đời sống, Báo Gia đình - Xã hội mở các chuyên trang, 

chuyên mục về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch 

mắc phải ở người. 

- Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Y tế và cơ quan 

báo chí, phát thanh, truyền hình của ngành y tế các đơn vị, địa phương có trách 

nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung của Luật Phòng, chống nhiễm 

vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người và các văn bản quy 

phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật.  

- Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ Y tế chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan biên soạn, in ấn tài liệu, tổ chức tập 

huấn chuyên sâu về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn 

dịch mắc phải ở người và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ 

cốt cán, hội viên Chi hội Luật gia, báo cáo viên pháp luật và các Sở Y tế tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương. 

b) Ở địa phương 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết Luật bằng các hình 

thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, 

địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập 

nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật); Tổ chức đưa các hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông về phòng, 

chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người và 

việc tổ chức thực hiện Luật vào các kế hoạch, hoạt động truyền thông hằng năm 

của Sở Y tế, phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí trong và ngoài ngành y 

tế tại địa phương thường xuyên, chủ động thông tin, giáo dục, truyền thông về 

về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 

người và việc tổ chức thực hiện Luật. 

- Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe tỉnh, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh xây dựng kế hoạch truyền thông hằng năm và thường xuyên, chủ 

động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội 

chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người và việc tổ chức thực hiện Luật. 

5.2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật  

Vụ Pháp chế, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan rà 

soát, thống kê, lập danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc 

bãi bỏ; tổng hợp kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. 
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5.3. Xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống 

nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 

a) Các văn bản triển khai thi hành Luật 

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi 

hành Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 

phải ở người. 

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thi 

hành Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 

phải ở người. 

b) Các văn bản quy định chi tiết thi hành các điều, khoản của Luật 

- Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây 

ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. 

- Thông tư quy định công tác xét nghiệm HIV/AIDS 

5.4. Xây dựng các tài liệu hướng dẫn thực hiện Luật 

- Các quy trình, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật trong phòng, chống 

HIV/AIDS. 

- Quy trình (hướng dẫn) tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS; 

- Quy trình (hướng dẫn) điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV. 

- Rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy trình xét nghiệm, 

chẩn đoán, điều trị methadone; ARV./. 
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CHUYÊN ĐỂ 2: 

GIỚI THIỆU LUẬT THỎA THUẬN QUỐC TẾ  

 

Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế số 

70/2020/QH14. Cùng với Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Luật Thỏa thuận 

quốc tế được ban hành nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về công tác ký kết 

và thực hiện các văn bản hợp tác quốc tế, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống 

pháp luật, góp phần thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và quy định tại 

Điều 12 Hiến pháp năm 2013 về hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu ký kết thỏa 

thuận quốc tế (TTQT) của các cơ quan, tổ chức trong cả nước. 

1. Sự cần thiết ban hành Luật 

Bên cạnh điều ước quốc tế, Việt Nam còn ký kết hàng loạt văn bản hợp 

tác quốc tế khác, được gọi chung là “thỏa thuận quốc tế”. Hiện nay, pháp luật 

điều chỉnh việc ký kết và thực hiện loại văn bản hợp tác quốc tế này là Pháp lệnh 

Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007 (Pháp lệnh 2007). Hơn 10 năm 

qua, Pháp lệnh này đã thực hiện tốt vai trò là cơ sở pháp lý cho việc ký kết và 

thực hiện thỏa thuận quốc tế trên nhiều kênh, nhiều lĩnh vực với nhiều đối tác 

nước ngoài khác nhau, góp phần không chỉ thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác 

quốc tế giữa các cấp, các ngành, các tổ chức của Việt Nam với các đối tác nước 

ngoài mà còn góp phần giải quyết những vấn đề quan trọng, phức tạp như bảo 

vệ chủ quyền biển đảo, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, 

đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, qua đó tranh thủ sự hỗ trợ của các đối 

tác nước ngoài cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, triển khai nhiều 

chương trình kinh tế - xã hội, trong đó có xóa đói, giảm nghèo, khắc phục thiên 

tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Pháp lệnh 2007 

cũng cho thấy một số bất cập do có những vấn đề phát sinh hoặc do thay đổi quy 

định pháp luật có liên quan, đặt ra yêu cầu hoàn thiện quy định về thỏa thuận 

quốc tế. 

Việc ban hành Luật Thỏa thuận quốc tế là cần thiết vì những lý do cơ bản 

sau đây: 

a) Tạo cơ sở cho việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về hội 

nhập quốc tế (không chỉ gồm hội nhập kinh tế quốc tế) được quy định tại Điều 

12 Hiến pháp năm 2013
2
 và trong nhiều văn kiện của Đảng, nhất là Nghị quyết 

số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Nghị quyết số 06-

NQ/TW ngày 05/11/2016 và Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ 

Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh trọng 

tâm thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định kinh tế 

                                                 
2
 Trước Hiến pháp năm 2013 mới chỉ có quy định về hội nhập kinh tế quốc tế. Cụ thể, Hiến pháp 1992 chưa quy 

định về “hội nhập quốc tế” hoặc “hội nhập kinh tế quốc tế”; Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2001 quy định về “chủ 

động hội nhập kinh tế quốc tế” (Điều 15). 
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- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do 

thế hệ mới. 

b) Khắc phục một số bất cập của Pháp lệnh 2007: 

Thứ nhất, Pháp lệnh 2007 điều chỉnh việc ký TTQT nhân danh các cơ 

quan nhà nước ở trung ương (Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp 

việc của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Kiểm toán Nhà nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ), cơ 

quan nhà nước cấp tỉnh (hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương); cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp, song chưa quy định về việc ký kết TTQT của đơn vị trực thuộc. Thực 

tế, một số đơn vị trực thuộc bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương, đã ký kết nhiều văn bản hợp tác để thúc đẩy hợp tác 

quốc tế trong lĩnh vực cụ thể, đáp ứng yêu cầu hợp tác, hội nhập quốc tế. Theo 

thống kê của Bộ Ngoại giao và báo cáo từ các cơ quan, từ ngày Pháp lệnh 2007 

có hiệu lực đến ngày 31/12/2019, có tổng cộng 3.378 văn bản hợp tác quốc tế 

cụ thể được ký kết nhân danh đơn vị trực thuộc, trong đó gần một nửa được ký 

kết nhân danh đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, phần còn lại được ký kết 

nhân danh đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp 

hành chính dưới tỉnh. Ngoài ra, cấp tỉnh, huyện của một số tổ chức như Hội 

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ký các văn bản hợp 

tác với đối tác nước ngoài, trong đó đa số là các thỏa thuận nhận viện trợ phi 

chính phủ nước ngoài. Như vậy, thực tế ký kết TTQT ở cấp đơn vị trực thuộc là 

khá phổ biến và trong tương lai nhu cầu ký kết các văn bản loại này có thể sẽ 

còn tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, khung pháp luật hiện hành vẫn còn để ngỏ, 

chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào điều chỉnh việc ký kết TTQT loại này, 

dẫn đến sự lúng túng của các đơn vị trực thuộc. 

Thứ hai, nội dung không thuộc phạm vi TTQT quy định tại các điểm từ a 

– đ khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh 2007 đều thuộc quan hệ cấp Nhà nước, Chính 

phủ, thực chất là nội dung phải thuộc Điều ước quốc tế, “làm phát sinh, thay 

đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam theo pháp luật quốc tế” (theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Điều ước 

quốc tế 2016). Trong khi đó, thực tế cho thấy có không ít TTQT được ký kết có 

chứa nội dung liên quan gián tiếp tới hợp tác thuộc khuôn khổ Điều ước quốc 

tế, nhằm cụ thể hóa về việc triển khai các cam kết, Điều ước quốc tế ở cấp Nhà 

nước, Chính phủ (như TTQT song phương với một số nước về hợp tác tăng 

cường năng lực trong lĩnh vực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên 

hợp quốc, hoặc TTQT giữa các tỉnh biên giới về hợp tác quản lý biên giới, thúc 

đẩy thương mại vùng biên). Do đó, cần thiết phải quy định rõ khái niệm “thỏa 

thuận quốc tế” để phân biệt với “điều ước quốc tế”. 

Thứ ba, Pháp lệnh 2007 chưa quy định trình tự rút gọn cho trường hợp 

gấp trong khi bảo đảm các yêu cầu về ký kết TTQT; cũng chưa quy định trình 

tự đề xuất, ký kết và thực hiện các TTQT hợp tác liên ngành hoặc liên tỉnh. Đối 

tượng điều chỉnh của Pháp lệnh 2007 hiện nay chủ yếu là TTQT hợp tác đơn 
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ngành thuộc phạm vi phụ trách của một bộ, ngành hoặc một địa phương. 

Pháp lệnh 2007 cũng chưa tính đến các trường hợp cần ký gấp TTQT cần có 

thủ tục rút gọn để phục vụ yêu cầu đối ngoại, bảo đảm lợi ích quốc gia mà mới 

quy định thủ tục chung áp dụng cho tất cả các trường hợp ký kết TTQT. Trong 

khi đó, thực tế cho thấy trong khuôn khổ các chuyến thăm của đoàn cấp cao 

Việt Nam tại nước ngoài hoặc đoàn cấp cao nước ngoài tại Việt Nam có khá 

nhiều Điều ước quốc tế, TTQT được ký kết, đóng góp không nhỏ vào thành 

công chung của các chuyến thăm. Theo thống kê của Vụ Luật pháp và Điều 

ước quốc tế Bộ Ngoại giao, riêng trong hai năm 2018-2019 đã có khoảng 30 

TTQT nhân danh Nhà nước, Chính phủ, Bộ, ngành được ký kết trong các 

chuyến thăm cấp cao. Trong điều kiện thời gian chuẩn bị cho chuyến thăm 

thường rất gấp, để đáp ứng yêu cầu về chính trị, đối ngoại, việc cần có trình tự, 

thủ tục rút gọn cho việc ký kết các văn kiện này là cần thiết. Luật Điều ước 

quốc tế và Quyết định 36/2018/QĐ-CP cũng đã có quy định về trình tự, thủ tục 

rút gọn đối với việc ký kết, sửa đổi, bổ sung Điều ước quốc tế và thỏa thuận 

nhân danh Nhà nước, Chính phủ không phải là Điều ước quốc tế. 

Thứ tư, thực tế trong thời gian vừa qua đã phát sinh một số vụ tranh chấp 

đầu tư giữa Nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài. Các tranh chấp này có thể phát 

sinh do cam kết của các địa phương đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong 

các TTQT được ký kết. Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam với một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành 

viên của Liên minh Châu Âu ký ngày 30/6/2019 cũng có những quy định riêng 

liên quan đến loại TTQT này
3
. Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 

20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 cần có quy 

định chặt chẽ hơn đối với các TTQT liên quan đến đầu tư nhằm tăng cường 

quản lý đối với loại TTQT này. 

c) Khắc phục một số bất cập trong hệ thống pháp luật hiện hành, nhất là 

các văn bản pháp luật mới ban hành gần đây có liên quan trực tiếp đến ký kết 

và thực hiện TTQT. Cụ thể là: 

- Về chủ thể ký kết, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 không sử dụng 

khái niệm “cơ quan giúp việc của Quốc hội” mà chỉ liệt kê cơ quan của Quốc 

hội bao gồm Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội. Bên cạnh đó, Luật này cũng bổ sung chế định “Tổng Thư ký Quốc 

hội”. 

- Luật Điều ước quốc tế 2016 quy định thêm tiêu chí cụ thể về khái niệm 

điều ước quốc tế (Điều ước quốc tế) là “làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt 

quyền, nghĩa vụ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật 

quốc tế” (khoản 1 Điều 2 Luật Điều ước quốc tế). Như vậy, kể từ khi Luật Điều 

ước quốc tế có hiệu lực (ngày 01/7/2016), các TTQT được ký kết với danh 

nghĩa Nhà nước hay Chính phủ mà không là Điều ước quốc tế thì không thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Luật Điều ước quốc tế và cũng không thuộc phạm vi 

                                                 
3
 Hiệp định này chưa có hiệu lực (đến ngày 31/12/2020). 
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điều chỉnh của Pháp lệnh 2007
4
. Để khắc phục khoảng trống pháp luật, 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg ngày 

24/8/2018 quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ 

và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước 

không phải là Điều ước quốc tế (Quyết định 36/2018/QĐ-TTg); văn bản này 

mang tính chất hướng dẫn tạm thời trong lúc chờ Pháp lệnh 2007 được nâng lên 

thành Luật. 

- Luật Quản lý nợ công 2017 (thay thế Luật Quản lý nợ công 2009), cũng 

như các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật này có quy định riêng cho ký kết, 

thực hiện thỏa thuận về vay nợ nước ngoài, trong đó có nguồn hỗ trợ phát triển 

chính thức của các nhà tài trợ nước ngoài (ODA) và vay ưu đãi của nước ngoài. 

Quy định về việc ký kết và thực hiện văn bản ghi nhớ, thỏa thuận viện trợ phi 

Chính phủ nước ngoài được quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ ban hành ngày 08/7/2020 về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn 

lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài dành cho Việt Nam.     

- Nghị định số 35/2011/NĐ-CP ngày 18/5/2011 về biện pháp pháp luật 

bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội quy định trong quá trình 

ký kết, gia nhập Điều ước quốc tế, TTQT, các bộ, cơ quan ngang bộ có trách 

nhiệm gửi hồ sơ đề xuất ký kết đến Bộ Công an để lấy ý kiến về sự phù hợp với 

yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự (khoản 3 Điều 6). 

2. Quan điểm, mục tiêu chính sách 

Việc xây dựng Luật Thỏa thuận quốc tế nhằm hoàn thiện quy định của 

pháp luật hiện hành về công tác ký kết và thực hiện TTQT, bảo đảm sự thống 

nhất của hệ thống pháp luật; quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các cấp, 

các ngành từ trung ương đến địa phương trong công tác TTQT; bảo đảm triển 

khai và quản lý một cách thống nhất, nâng cao hiệu quả ký kết, thực hiện 

TTQT, tranh thủ nguồn lực bên ngoài cả về công nghệ, kỹ năng, kinh nghiệm 

và nguồn vốn của các nước và tổ chức quốc tế phục vụ công cuộc bảo vệ và 

phát triển đất nước. 

Quá trình xây dựng dự án Luật Thỏa thuận quốc tế đã tuân thủ các quan 

điểm chỉ đạo sau đây: 

a) Nội dung của Luật phải đảm bảo phù hợp với Hiến pháp năm 2013, 

bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. 

b) Thể chế hóa chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế, đặc biệt là Chỉ 

thị 04-CT/TW năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu 

quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết số 22-NQ/TW 

ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Quy chế quản lý thống 

nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW 

ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị (Quy chế 272) và Kết luận số 33-KL/TW 

                                                 
4
 Trước đó, các TTQT nhân danh Nhà nước, Chính phủ đều phải tuân theo quy trình chặt chẽ tương tự như đối 

với Điều ước quốc tế (theo quy định của Luật Điều ước quốc tế năm 2005, trước đó là Pháp lệnh Điều ước quốc 

tế năm 1998, Pháp lệnh Điều ước quốc tế năm 1989). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-93-2009-ND-CP-quy-che-quan-ly-su-dung-vien-tro-phi-Chinh-phu-nuoc-ngoai-96532.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-93-2009-ND-CP-quy-che-quan-ly-su-dung-vien-tro-phi-Chinh-phu-nuoc-ngoai-96532.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-93-2009-ND-CP-quy-che-quan-ly-su-dung-vien-tro-phi-Chinh-phu-nuoc-ngoai-96532.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-93-2009-ND-CP-quy-che-quan-ly-su-dung-vien-tro-phi-Chinh-phu-nuoc-ngoai-96532.aspx
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ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Quy chế 272, Nghị 

quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện có hiệu 

quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong 

bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Nghị 

quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn 

thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước 

ngoài đến năm 2030, Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về 

đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Đồng thời, phải bảo 

đảm không phình bộ máy, tăng biên chế theo chủ trương tại Nghị quyết số 18-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương 

khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế, tăng cường và 

làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối ngoại ở tất cả các kênh Quốc hội, Nhà nước, 

nhân dân Việt Nam với các nước, tổ chức quốc tế, đáp ứng yêu cầu bảo vệ lợi 

ích quốc gia, dân tộc, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, phát huy nội lực, 

tranh thủ các nguồn lực ở bên ngoài, tạo thành sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ 

quốc và phát triển đất nước trong giai đoạn mới hội nhập sâu rộng.  

c) Việc xây dựng Luật phải trên cơ sở kế thừa và phát huy các quy định 

còn giá trị của Pháp lệnh TTQT năm 2007 và Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tiếp thu kinh nghiệm của các nước trên thế 

giới, tham khảo rộng rãi, thực chất ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa 

học. 

d) Phải quy phạm hoá 04 chính sách đã được cơ quan có thẩm quyền 

thông qua tại giai đoạn Đề nghị xây dựng Luật, cụ thể là: 

- Chính sách 1: TTQT bao gồm các cam kết mang tính chính trị về hợp 

tác quốc tế, không mang tính ràng buộc pháp lý, không làm phát sinh quyền, 

nghĩa vụ pháp lý quốc tế đối với Nhà nước và Chính phủ Việt Nam. Mục tiêu 

của chính sách này là quy định rõ nội dung, tính chất của TTQT theo hướng 

phân biệt với Điều ước quốc tế, đồng thời phân biệt với hợp đồng, thỏa thuận 

về giao dịch về dân sự, kinh tế, tài chính, đầu tư, từ đó xác định quy định pháp 

luật được áp dụng với các loại thỏa thuận khác nhau, nhằm nâng cao hiệu quả 

quản lý công tác ký kết, thực hiện TTQT, khắc phục sự không rõ ràng về nội 

dung TTQT và yêu cầu tuân thủ quy định về pháp luật chuyên ngành đối với 

nội dung hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cụ thể. 

- Chính sách 2: Mở rộng phạm vi chủ thể ký kết TTQT phù hợp với chủ 

trương, nhu cầu và thực tiễn hợp tác quốc tế hiện nay. Mục tiêu của chính sách 

này là mở rộng chủ thể ký kết TTQT đến cấp tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan 

ngang Bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh 

của tổ chức là những chủ thể chưa được Pháp lệnh 2007 điều chỉnh dẫn đến 

khoảng trống pháp lý lớn trong những năm qua, gây lúng túng cho đơn vị trực 

thuộc trong quá trình tham gia công tác ký kết và thực hiện TTQT. 
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- Chính sách 3: Xác định rõ và đề cao trách nhiệm của cơ quan nhà 

nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh trong quản lý nhà nước đối với công tác 

ký kết và tổ chức thực hiện TTQT. Mục tiêu của chính sách này là quy định cụ 

thể hơn trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác ký kết 

và thực hiện TTQT. Trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các cơ quan và trách 

nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện TTQT chưa được 

quy định trong Pháp lệnh 2007. 

- Chính sách 4: Đơn giản hóa trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện TTQT. 

Mục tiêu của chính sách này là đơn giản hoá, rút ngắn trình tự, thủ tục ký kết 

và thực hiện TTQT thông qua trình tự, thủ tục rút gọn trong một số trường hợp 

nếu đảm bảo một số điều kiện, tiêu chí cụ thể. 

3. Bố cục, nội dung cơ bản của Luật 

3.1. Bố cục của Luật 

Luật Thỏa thuận quốc tế có 07 Chương, 52 điều, bao gồm: 

Chương I (Những quy định chung) gồm 07 điều từ Điều 1 đến Điều 7, 

quy định về phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; nguyên tắc ký kết và thực 

hiện TTQT; tên gọi, ngôn ngữ của TTQT; quản lý nhà nước về TTQT. 

Chương II (Ký kết TTQT) gồm 10 mục, 24 điều từ Điều 8 đến Điều 31, 

quy định về thẩm quyền quyết định, trình tự, thủ tục ký kết TTQT theo các 

nhóm danh nghĩa chủ thể, gồm: 

- TTQT nhân danh Nhà nước, Chính phủ; 

- TTQT nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc 

hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm 

toán nhà nước; 

- TTQT nhân danh Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- TTQT nhân danh Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- TTQT nhân danh Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương (gọi chung là cơ quan nhà nước cấp tỉnh); 

- TTQT nhân danh tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy 

ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; 

- TTQT nhân danh cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp (gọi chung là cơ quan trung ương của tổ chức); cơ quan cấp tỉnh của tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp (gọi chung là cơ quan cấp tỉnh của tổ chức); 

- TTQT nhân danh nhiều cơ quan, tổ chức; TTQT liên quan đến quốc 

phòng, an ninh, đầu tư; TTQT của các cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhân dân 

và Công an nhân dân. 
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Tại Chương II, Luật cũng quy định về hồ sơ lấy ý kiến về đề xuất ký 

kết TTQT và hồ sơ trình về ký kết TTQT (Điều 27-28); nội dung Bộ Ngoại 

giao và các cơ quan, tổ chức liên quan cho ý kiến về đề xuất ký kết TTQT 

(Điều 29-30); quy định về ký kết TTQT trong chuyến thăm của đoàn cấp cao 

(Điều 31). Đối với nhóm TTQT nhân danh Nhà nước và Chính phủ, Luật còn 

quy định về cấp Giấy ủy quyền ký, về rà soát, đối chiếu văn bản TTQT trước 

khi ký kết (Điều 10-11). Đối với TTQT nhân danh tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ 

quan ngang Bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới, TTQT nhân 

danh cơ quan cấp tỉnh của tổ chức, Luật chỉ quy định cụ thể về thẩm quyền 

quyết định ký kết và giao Chính phủ quy định chi tiết việc ký kết và thực hiện 

thỏa thuận quốc tế nhân danh các chủ thể này (Điều 20 và Điều 23). Luật cũng 

giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể việc ký 

kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của các cơ quan, đơn vị trong Quân đội 

nhân dân và Công an nhân dân (Điều 26). 

Chương III (Hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút 

khỏi, tạm đình chỉ thực hiện TTQT) gồm 03 điều từ Điều 32 đến Điều 34. 

Chương IV (Trình tự, thủ tục rút gọn) gồm 07 điều, từ Điều 35 đến Điều 

41, quy định về điều kiện áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn ký kết TTQT; về 

trình tự, thủ tục rút gọn ký kết TTQT nhân danh Nhà nước, Quốc hội, Chính 

phủ, cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan trung 

ương của tổ chức và hồ sơ liên quan; về sửa đổi, bổ sung, gia hạn TTQT theo 

trình tự, thủ tục rút gọn. 

Chương V (Thực hiện TTQT) bao gồm 02 điều từ Điều 42 đến Điều 43, 

quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở trung ương; cơ quan nhà nước 

cấp tỉnh; cơ quan trung ương của tổ chức; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức; cơ 

quan, đơn vị tham mưu về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của cơ quan nhà 

nước ở trung ương và cơ quan nhà nước cấp tỉnh trong việc thực hiện TTQT. 

Chương VI (Trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan 

nhà nước cấp tỉnh và cơ quan trung ương của tổ chức, cơ quan cấp tỉnh của tổ 

chức, cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại của tổ chức; kinh phí ký kết và thực 

hiện) gồm 07 điều từ Điều 44 đến Điều 50. Về kinh phí, Luật quy định về 

nguồn ngân sách và giao Chính phủ quy định chi tiết về đảm bảo ngân sách cho 

hoạt động ký kết và thực hiện TTQT của các cơ quan nhà nước. 

Chương VII (Điều khoản thi hành) gồm 02 điều từ Điều 51 đến Điều 52, 

quy định về hiệu lực thi hành của Luật và điều khoản chuyển tiếp. 

3.2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Thỏa thuận quốc tế 

được quy định tại Điều 1 và Điều 2. Theo đó, Luật này quy định về “nguyên 

tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt 

hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện, tổ chức thực hiện, trách nhiệm của 

các cơ quan trong việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế” và “không điều 

chỉnh việc ký kết, thực hiện thoả thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
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(ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài theo pháp luật về 

quản lý nợ công; thoả thuận về cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài 

theo pháp luật về cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài; thoả thuận 

về viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo pháp luật về viện trợ phi chính phủ 

nước ngoài; hợp đồng theo pháp luật về dân sự; hợp đồng dự án đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư theo pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư”. 

Trên cơ sở luật hoá Quyết định 36/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến 

nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không 

phải là điều ước quốc tế, so với Pháp lệnh 2007, đối tượng điều chỉnh được mở 

rộng thêm đối với TTQT nhân danh Nhà nước, Chính phủ; TTQT nhân danh 

tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan chuyên môn của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; TTQT nhân danh UBND cấp 

huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp. 

3.3. Một số nội dung, chính sách mới nổi bật 

Luật Thỏa thuận quốc tế có một số nội dung mới, có ý nghĩa hết sức quan 

trọng.  

- Thứ nhất, Luật đã mở rộng chủ thể ký kết TTQT, tạo khuôn khổ pháp lý 

cho việc ký kết TTQT của các chủ thể chưa được quy định trong Pháp lệnh 

năm 2007 như tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân 

cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp. Để so sánh, Pháp lệnh 2007 chỉ điều chỉnh các chủ thể ký kết gồm cơ 

quan nhà nước ở trung ương, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan trung ương 

của tổ chức. 

Đối với các thỏa thuận nhân danh Nhà nước, Chính phủ nhưng không 

phải là điều ước quốc tế theo quy định của Luật Điều ước quốc tế năm 2016 

(như các tuyên bố chung, chương trình hành động,…) thì việc ký kết cũng sẽ 

thực hiện theo quy định của Luật Thỏa thuận quốc tế. Trước đây, các thoả 

thuận loại này được coi là Điều ước quốc tế nên không được Pháp lệnh 2007 

điều chỉnh. Sau khi Luật Điều ước quốc tế năm 2016 có hiệu lực, việc ký kết 

loại thỏa thuận này được thực hiện theo Quyết định 36/2018/QĐ-TTg. 

Đối với việc mở rộng chủ thể ký kết TTQT đến Ủy ban nhân dân cấp xã, 

trong quá trình thảo luận về dự án Luật, Chính phủ và Quốc hội đã có xem xét 

và cân nhắc kỹ lưỡng. Thực tế, hợp tác quốc tế luôn tiềm ẩn những vấn đề nhạy 

cảm về chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh đòi hỏi cơ quan, đơn vị tham 

mưu và chủ thể ký kết phải có năng lực nhất định, do vậy việc mở rộng chủ thể 

ký kết TTQT cần được cân nhắc thận trọng là lẽ đương nhiên. Mặt khác, chúng 

ta cũng cần nhìn nhận thực tế về nhu cầu và hiệu quả của việc ký kết và thực 

hiện các văn bản này. Thời gian qua, việc triển khai ký kết văn bản hợp tác 
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quốc tế được thực hiện ở tất cả các cấp, từ trung ương đến địa phương. 

Đặc biệt, việc ký kết của các xã biên giới thời gian qua đã góp phần tăng cường 

quan hệ hữu nghị, hợp tác, thắt chặt tình đoàn kết, bảo đảm an ninh, trật tự khu 

vực biên giới, thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu, trao đổi văn hóa, 

hợp tác phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi để 

triển khai thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới giữa Việt Nam với các 

nước láng giềng. Điều khó khăn khi xây dựng Luật Thỏa thuận quốc tế là phải 

bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao 

công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, nâng cao chất lượng công tác 

thỏa thuận quốc tế bằng cách đưa các loại thỏa thuận quốc tế này vào Luật để 

tạo cơ sở quản lý, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước ở 

Trung ương và địa phương. 

Từ thực tiễn nhu cầu ký kết các văn bản hợp tác quốc tế của Ủy ban nhân 

dân cấp xã và để đáp ứng yêu cầu hợp tác quốc tế, Luật đã quy định chỉ mở 

rộng chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế đến Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực 

biên giới. Đồng thời, để bảo đảm phù hợp với năng lực, bảo đảm yêu cầu về 

chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật đã giới hạn một số nội 

dung Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới được ký như về giao lưu, 

trao đổi thông tin, kết nghĩa, hợp tác quản lý biên giới phù hợp với điều ước 

quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên (khoản 6 Điều 3) và quy định 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, cho phép và chịu trách nhiệm về 

việc ký kết thỏa thuận quốc tế của Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới 

(khoản 2 Điều 20, khoản 2 Điều 47). Quá trình xây dựng thỏa thuận quốc tế nhân 

danh Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới cũng phải tuân thủ trình tự, 

thủ tục hết sức chặt chẽ, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định quy định chi tiết về 

vấn đề này. 

- Thứ hai, do Luật Thỏa thuân quốc tế mở rộng phạm vi điều chỉnh đến 

cả các thỏa thuận nhân danh Nhà nước, Chính phủ (cũng là chủ thể ký kết điều 

ước quốc tế) nên Luật đã bổ sung điều khoản quy định rõ tính chất của TTQT 

để phân biệt với điều ước quốc tế và với các hợp đồng, thỏa thuận về giao dịch 

dân sự, kinh tế, tài chính, đầu tư. Theo đó, thỏa thuận quốc tế là thỏa thuận 

bằng văn bản về hợp tác quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình với bên ký kết nước ngoài, không làm phát 

sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế (khoản 1 Điều 2). Nội dung này không 

đặt ra đối với Pháp lệnh 2007 một mặt do Pháp lệnh chưa đề cập đến chủ thể 

Nhà nước, Chính phủ, mặt khác do thời điểm đó chưa phát sinh tranh chấp liên 

quan đến đầu tư giữa Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với một số nhà đầu tư nước 

ngoài dẫn đến việc một số tập đoàn lớn nước ngoài khởi kiện Chính phủ, Nhà 

nước Việt Nam. 

- Thứ ba, Luật đã bổ sung một chương mới quy định về trình tự, thủ tục 

rút gọn với những tiêu chí, điều kiện cụ thể để áp dụng trong trường hợp cần xử 

lý gấp do yêu cầu về chính trị, đối ngoại, cứu trợ khẩn cấp, khắc phục hậu quả 

thiên tai, thảm họa, dịch bệnh. Luật quy định hai hình thức rút gọn, bao gồm rút 

gọn về quy trình và rút gọn về thời hạn, hồ sơ. So với Pháp lệnh 2007, đây là 
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nội dung hoàn toàn mới, được xây dựng trên cơ sở kế thừa và vận dụng 

quy định về trình tự, thủ tục rút gọn tại Luật Điều ước quốc tế năm 2016 

(Chương VII) và Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg ngày 24/8/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh 

Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh 

Nhà nước không phải là Điều ước quốc tế để điều chỉnh phù hợp với các loại 

TTQT được quy định tại Luật này nhằm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức 

chủ động, tích cực thực hiện hội nhập quốc tế theo đường lối, chủ trương, chính 

sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, giải quyết các khó khăn, vướng mắc 

đang gặp phải; rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình ký kết, sửa đổi, bổ 

sung, gia hạn TTQT dưới một số điều kiện nhất định và đảm bảo tính đồng bộ 

của hệ thống pháp luật. 

- Thứ tư, Luật bổ sung một số điều khoản về thủ tục ký kết TTQT nhân 

danh nhiều cơ quan, tổ chức; TTQT liên quan đến quốc phòng, an ninh, đầu tư. 

Đối với việc ký kết TTQT nhân danh nhiều cơ quan, tổ chức thì các cơ quan, tổ 

chức đó thống nhất bằng văn bản chỉ định cơ quan, tổ chức làm đầu mối ký kết 

trước khi tiến hành các trình tự, thủ tục thông thường; trong trường hợp không 

thống nhất được cơ quan, tổ chức làm đầu mối ký kết thì báo cáo cơ quan cấp 

trên có thẩm quyền quyết định (khoản 1 Điều 24). Đối với các TTQT liên quan 

đến quốc phòng, an ninh, đầu tư, Luật quy định cơ quan ký kết ngoài việc tuân 

theo trình tự, thủ tục chung còn có trách nhiệm xin ý kiến của Bộ Công an, Bộ 

Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Điều 25), nhằm có cơ chế quản lý chặt 

chẽ hơn đối với nhóm TTQT loại này. Hồ sơ trình về việc ký kết nhóm thỏa 

thuận quốc tế này cần có ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (khoản 2 Điều 28). Đây là quy định hoàn toàn mới so 

với Pháp lệnh năm 2007 nhằm đáp ứng nhu cầu phát sinh trên thực tế, cũng 

như đảm bảo chặt chẽ hơn trong quy trình, thủ tục đối với một số loại TTQT 

đặc thù. 

3.4. Một số nội dung khác của Luật 

Ngoài các nội dung, chính sách mới nêu tại điểm 3.3 trên đây, Luật Thỏa 

thuận quốc tế đã kế thừa các quy định còn phù hợp của Pháp lệnh 2007, đồng 

thời có sửa đổi, bổ sung để đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật. Cụ 

thể, một số nội dung chính của Luật như sau: 

a) Bên ký kết Việt Nam: Thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh các 

cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 2 của Luật, gồm: 

- Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ (chủ thể Nhà nước, Chính phủ là quy 

định mới);  

- Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội (gọi chung là cơ quan của 

Quốc hội), Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước; 

- Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao; 

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  
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- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gọi chung là cơ 

quan nhà nước cấp tỉnh); 

- Tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ (quy định mới); 

- Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (quy định mới); 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện (quy định mới); 

- Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới (quy định mới); 

- Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

- Cơ quan cấp tỉnh của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (quy định mới). 

Pháp lệnh năm 2007 chỉ điều chỉnh các chủ thể ở cấp trung ương, Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức. 

b) Bên ký kết nước ngoài là Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, chính 

quyền địa phương, cơ quan, tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài, 

tổ chức quốc tế, cá nhân nước ngoài (khoản 4 Điều 2). Pháp lệnh 2007 không 

quy định chủ thể là “cá nhân nước ngoài”. 

c) Nguyên tắc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế (Điều 3): 

- Phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, lợi ích quốc gia, dân tộc, đường lối đối ngoại của nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên; tuân thủ nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, 

không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và các nguyên tắc cơ bản 

khác của pháp luật quốc tế. 

- Việc ký kết thỏa thuận quốc tế không được làm phát sinh, thay đổi, chấm 

dứt quyền, nghĩa vụ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp 

luật quốc tế; không được ký kết thỏa thuận quốc tế về các vấn đề phải thực hiện 

thông qua việc ký kết điều ước quốc tế theo quy định của pháp luật. 

- Bảo đảm yêu cầu về đối ngoại và hiệu quả của thỏa thuận quốc tế được ký 

kết, trong phạm vi nguồn kinh phí ngân sách nhà nước được giao hoặc tự chủ 

theo quy định của pháp luật. 

- Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ký kết 

thỏa thuận quốc tế và tuân thủ trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế quy 

định tại Luật này. 

- Việc ký kết thỏa thuận quốc tế của các cơ quan, tổ chức quy định tại các 

điểm b, c, d, đ, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 2 của Luật này không được ràng buộc 

trách nhiệm thực hiện của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ hoặc cơ quan, tổ 

chức Việt Nam không ký kết thỏa thuận quốc tế đó
5
. 

                                                 
5
 Có nghĩa là chỉ TTQT nhân danh Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ mới ràng buộc trách nhiệm thực hiện của 

Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ hoặc cơ quan, tổ chức Việt Nam không ký kết TTQT đó. 
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- Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới chỉ ký kết thỏa thuận 

quốc tế với bên ký kết nước ngoài là chính quyền địa phương cấp tương đương 

về giao lưu, trao đổi thông tin, kết nghĩa, hợp tác thực hiện quản lý biên giới phù 

hợp với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên. 

- Bên ký kết Việt Nam có trách nhiệm thực hiện thỏa thuận quốc tế được ký 

kết, đồng thời có quyền yêu cầu bên ký kết nước ngoài cũng phải thực hiện thỏa 

thuận quốc tế đó trên tinh thần hữu nghị, hợp tác. 

So với Pháp lệnh 2007, các nguyên tắc được nêu tại Luật Thỏa thuận 

quốc tế nhấn nhiều hơn đến các tiêu chí phân biệt TTQT với Điều ước quốc tế 

ở các nguyên tắc thứ hai và thứ năm, yêu cầu về “trong phạm vi nguồn kinh phí 

ngân sách nhà nước được giao hoặc tự chủ theo quy định của pháp luật” cũng 

lần đầu tiên được luật hoá. 

d) Tên gọi của thỏa thuận quốc tế (Điều 6): Thỏa thuận quốc tế được ký 

kết với tên gọi là thỏa thuận, thông cáo, tuyên bố, ý định thư, bản ghi nhớ, biên 

bản thỏa thuận, biên bản trao đổi, chương trình hợp tác, kế hoạch hợp tác hoặc 

tên gọi khác, trừ tên gọi đặc thù của điều ước quốc tế gồm công ước, hiệp ước, 

định ước, hiệp định. 

Pháp lệnh 2007 không có quy định mang tính hướng dẫn này. 

đ) Ngôn ngữ của thỏa thuận quốc tế (Điều 7): Thỏa thuận quốc tế phải 

có văn bản bằng tiếng Việt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa bên ký kết 

Việt Nam và bên ký kết nước ngoài (thí dụ như các điều ước quốc tế đa 

phương). Trong trường hợp thỏa thuận quốc tế chỉ có văn bản bằng tiếng nước 

ngoài thì bên ký kết Việt Nam có trách nhiệm dịch thỏa thuận quốc tế đó ra 

tiếng Việt. 

Văn bản bằng tiếng Việt phải bảo đảm chính xác về nội dung và thống 

nhất về hình thức với văn bản bằng tiếng nước ngoài của thỏa thuận quốc tế.  

e) Thẩm quyền quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế 

Danh nghĩa ký kết Thẩm quyền quyết định ký kết 

Nhà nước Chủ tịch nước 

Quốc hội Chủ tịch Quốc hội 

Chính phủ Thủ tướng Chính phủ 

Hội đồng Dân tộc Chủ tịch Hội đồng Dân tộc 

Ủy ban của Quốc hội Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội 

Tổng Thư ký Quốc hội Tổng Thư ký Quốc hội 

Văn phòng Quốc hội Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 
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Cơ quan thuộc Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội 

Người đứng đầu cơ quan thuộc Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội 

Kiểm toán nhà nước Tổng Kiểm toán nhà nước 

Tòa án nhân dân tối cao Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Văn phòng Chủ tịch nước Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 

người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ 

quan ngang Bộ 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Ủy ban nhân dân cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu 

vực biên giới 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Cơ quan trung ương của tổ 

chức 

Người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ 

chức quyết định (sau khi có văn bản đồng ý 

của cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại của 

tổ chức) 

Cơ quan cấp tỉnh của tổ chức Cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại của cơ 

quan cấp tỉnh của tổ chức quyết định 

g) Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế: 

Trình tự, thủ tục ký kết TTQT nhân danh các chủ thể “mới” gồm tổng 

cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực 

biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức sẽ được quy định tại Nghị định của 

Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều 20 và khoản 2 Điều 23 của Luật Thỏa 

thuận quốc tế. Dự kiến Nghị định sẽ được ban hành trong quý II năm 2021 và 

sẽ có hiệu lực cùng với ngày Luật Thỏa thuận quốc tế bắt đầu có hiệu lực, tức 

là ngày 01/7/2021. 

Đối với thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước, Chính phủ, trình tự, thủ tục 

như sau: 
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- Cơ quan đề xuất (gồm Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ) gửi hồ sơ đề xuất ký kết để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và cơ 

quan, tổ chức có liên quan trực tiếp. Các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến trả lời 

bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc. 

- Cơ quan đề xuất nghiên cứu tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức được 

lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với thỏa 

thuận quốc tế nhân danh Chính phủ; kiến nghị Chính phủ trình Chủ tịch nước 

quyết định đối với thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước. 

- Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ quyết định và tiến hành ký kết 

hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa thuận quốc tế. 

- Trên cơ sở quyết định bằng văn bản của Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng 

Chính phủ, cơ quan đề xuất hoặc cơ quan khác được phân công tổ chức việc ký 

kết thỏa thuận quốc tế; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cấp Giấy ủy quyền ký thỏa 

thuận quốc tế (trừ trường hợp thỏa thuận quốc tế do Chủ tịch nước, Thủ tướng 

Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ký). Trước khi tiến hành ký kết, cơ 

quan đề xuất có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và cơ quan 

nhà nước có liên quan rà soát, đối chiếu văn bản bằng tiếng Việt với văn bản 

bằng tiếng nước ngoài để bảo đảm chính xác về nội dung và thống nhất về hình 

thức. 

- Cơ quan đề xuất ký kết báo cáo Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng Chính 

phủ bằng văn bản, gửi bản sao thỏa thuận quốc tế cho Bộ Ngoại giao và cơ 

quan, tổ chức có liên quan trong thời hạn 15 ngày. 

Đối với các chủ thể “truyền thống” như cơ quan của Quốc hội, Kiểm toán 

nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng 

Chủ tịch nước, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức, 

trình tự, thủ tục ký kết về cơ bản kế thừa quy định của Pháp lệnh 2007 và gồm 

các bước sau: 

- Cơ quan ký kết gửi hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và 

cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến thỏa thuận quốc tế đó. Các cơ quan, 

tổ chức được lấy ý kiến trả lời bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc. 

- Người đứng đầu cơ quan quyết định và tiến hành ký kết hoặc ủy quyền 

cho một người khác ký thỏa thuận quốc tế sau khi nghiên cứu tiếp thu ý kiến 

của các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến. Trường hợp cơ quan, tổ chức được 

lấy ý kiến không đồng ý việc ký kết thỏa thuận quốc tế thì cơ quan đề xuất ký 

kết báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Trong thời hạn 15 ngày, cơ quan ký kết có trách nhiệm báo cáo cơ quan 

cấp trên có thẩm quyền bằng văn bản, đồng thời gửi bản sao thỏa thuận quốc tế 

đã ký cho Bộ Ngoại giao. 

h) Nội dung cho ý kiến về đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế 

Bộ Ngoại giao cho ý kiến về đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế theo các 

nội dung sau (Điều 29): 
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- Sự cần thiết, mục đích ký kết thỏa thuận quốc tế trên cơ sở đánh giá 

quan hệ giữa Việt Nam và bên ký kết nước ngoài. 

- Đánh giá sự phù hợp của thỏa thuận quốc tế với lợi ích quốc gia, dân 

tộc, đường lối đối ngoại của Việt Nam. 

- Đánh giá sự phù hợp của thỏa thuận quốc tế với điều ước quốc tế có 

liên quan mà Việt Nam là thành viên. 

- Đánh giá nội dung của thỏa thuận quốc tế đối với việc làm phát sinh, 

thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam theo pháp luật quốc tế. 

- Tên gọi, hình thức, danh nghĩa ký kết, cấp ký kết, ngôn ngữ, hiệu lực, 

kỹ thuật văn bản thỏa thuận quốc tế. 

- Việc tuân thủ trình tự, thủ tục đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế. 

- Tính thống nhất của văn bản thỏa thuận quốc tế bằng tiếng Việt với văn 

bản thỏa thuận quốc tế bằng tiếng nước ngoài. 

Các cơ quan, tổ chức có liên quan cho ý kiến về đề xuất ký kết thỏa thuận 

quốc tế theo các nội dung sau (Điều 30): 

- Đánh giá sự phù hợp giữa nội dung hợp tác quốc tế của thỏa thuận quốc 

tế và chủ trương hợp tác quốc tế của ngành, lĩnh vực trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ được giao; yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh (nếu có). 

- Đánh giá sự phù hợp giữa nội dung của thỏa thuận quốc tế và quy định 

của pháp luật chuyên ngành có liên quan. 

- Đánh giá tính khả thi và hiệu quả của thỏa thuận quốc tế. 

i) Hiệu lực của thỏa thuận quốc tế: Thỏa thuận quốc tế có hiệu lực theo 

quy định của thỏa thuận quốc tế đó. Trong trường hợp TTQT không quy định 

về hiệu lực thì thỏa thuận quốc tế đó có hiệu lực theo sự thống nhất bằng văn 

bản giữa bên ký kết Việt Nam và bên ký kết nước ngoài (Điều 32). 

k) Sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận quốc tế; chấm dứt hiệu lực, rút 

khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế 

 Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế 

thì có thẩm quyền quyết định sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận quốc tế đó. 

Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận quốc tế được tiến hành tương 

tự trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế quy định tại Luật Thỏa thuận quốc tế 

(Điều 33). 

Thỏa thuận quốc tế có thể bị chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ 

thực hiện theo quy định của thỏa thuận quốc tế đó hoặc theo thỏa thuận giữa 

bên ký kết Việt Nam và bên ký kết nước ngoài. Bên cạnh đó, nhằm tăng cường 

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, Luật quy định bên ký kết Việt Nam phải 

chấm dứt hiệu lực hoặc rút khỏi thỏa thuận quốc tế nếu quá trình thực hiện thỏa 

thuận quốc tế có sự vi phạm một trong các nguyên tắc ký kết và thực hiện thỏa 

thuận quốc tế quy định tại Điều 3 của Luật. Cơ quan, người có thẩm quyền 

quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế thì có thẩm quyền quyết định việc 
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chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế đó 

(Điều 34). 

4. Các điều kiện đảm bảo thực hiện Luật 

Luật Thỏa thuận quốc tế được ban hành trên cơ sở kế thừa và thay thế 

Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007. Quá trình xây 

dựng Luật đã tuân thủ một trong các chủ trương chính sách, quan điểm chỉ đạo 

là bảo đảm không phình bộ máy, tăng biên chế theo chủ trương tại Nghị quyết 

số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung 

ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy 

của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, các cơ 

quan, tổ chức ký kết thỏa thuận quốc tế về cơ bản sẽ sử dụng bộ máy, biên chế, 

cơ sở vật chất hiện có để đảm bảo cho hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận 

quốc tế, quản lý nhà nước về thỏa thuận quốc tế. 

Về kinh phí, Luật quy định kinh phí ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 

nhân danh các cơ quan nhà nước được bảo đảm từ ngân sách nhà nước cấp cho 

hoạt động thường xuyên của các cơ quan và các nguồn tài trợ khác theo quy định 

của pháp luật; kinh phí ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ 

quan trung ương của tổ chức, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức được bảo đảm từ 

nguồn tài chính của tổ chức và các nguồn tài trợ khác theo quy định của pháp 

luật (Điều 50) và giao Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết nội dung 

này. 

So với Pháp lệnh 2007, một trong các nội dung mới của Luật Thỏa thuận 

quốc tế là quy định về trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tham mưu về công tác 

đối ngoại, hợp tác quốc tế của cơ quan nhà nước ở trung ương và cơ quan nhà 

nước cấp tỉnh (Điều 43 và Điều 46), do đó các cơ quan nhà nước ở trung ương 

và cơ quan nhà nước cấp tỉnh cần chỉ định một đơn vị làm đầu mối về công tác 

thỏa thuận quốc tế của cơ quan mình và quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể 

của đơn vị này trong công tác thỏa thuận quốc tế. 

5. Dự báo tác động chính sách của Luật đến người dân và xã hội 

Luật Thỏa thuận quốc tế điều chỉnh hoạt động ký kết và thực hiện thỏa 

thuận quốc tế nhân danh các cơ quan nhà nước và các tổ chức, do đó không có 

tác động trực tiếp đến người dân. 

Đối với các cơ quan, tổ chức tham gia ký kết và thực hiện thỏa thuận 

quốc tế, dự báo Luật sẽ mang lại những tác động tích cực sau: 

- Luật Thỏa thuận quốc tế  đã tạo ra khung pháp lý hoàn thiện về công tác 

ký kết và thực hiện TTQT, đảm bảo sự đồng bộ, nhất quán của hệ thống pháp 

luật, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức chủ động, tích cực thực hiện hội 

nhập quốc tế, giải quyết các khó khăn, vướng mắc gặp phải khi xác định văn 

bản quy phạm pháp luật áp dụng đối với các loại văn bản hợp tác quốc tế. 

- Luật đã quy định rõ thẩm quyền quyết định và trình tự, thủ tục ký kết 

thỏa thuận quốc tế, bao gồm cả trình tự, thủ tục rút gọn, rút ngắn thời gian thực 

hiện các quy trình ký, sửa đổi, bổ sung, gia hạn TTQT dưới một số điều kiện 

nhất định. Trên cơ sở trình tự, thủ tục chung quy định trong Luật, Chính phủ sẽ 
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ban hành Nghị định quy định về trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế 

của các đơn vị trực thuộc. 

- Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và các đơn vị trực 

thuộc trong việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, phòng ngừa các hành 

vi vi phạm pháp luật về công tác TTQT và công tác ký kết, thực hiện văn bản 

hợp tác quốc tế của các đơn vị trực thuộc. 

Tuy nhiên, quy định của Luật về mở rộng chủ thể ký kết thỏa thuận quốc 

tế, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan có thể dẫn đến việc tăng thêm khối 

lượng công việc cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan nhà nước ở Trung ương, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện quản lý hoạt động đối ngoại nói 

chung và công tác TTQT nói riêng, như về công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật, công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm quy 

định của pháp luật về TTQT. 

6. Hoạt động triển khai thi hành Luật 

Để thi hành Luật này, Chính phủ sẽ ban hành 02 Nghị định: 

- Nghị định quy định chi tiết việc ký kết và tổ chức thực hiện TTQT nhân 

danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở 

khu vực biên giới và cơ quan cấp tỉnh của tổ chức. 

- Nghị định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm 

cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế (thay thế Nghị 

định 74/2016/NĐ-CP về cùng lĩnh vực). Trên cơ sở Nghị định này, Bộ trưởng 

Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí 

ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa 

thuận quốc tế, thay thế thông tư số 13/2018/TT-BTC. 

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cũng sẽ xây dựng, ban hành các thông tư 

quy định chi tiết việc ký kết và thực hiện TTQT của các cơ quan, đơn vị trong 

Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc ký 

kết và thực hiện TTQT đã quy định trong Luật. 

Bộ Ngoại giao với tư cách là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ 

thực hiện quản lý nhà nước về TTQT sẽ triển khai công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật về TTQT, tổ chức tập huấn, biên soạn sổ tay, cẩm nang hướng dẫn 

trình tự ký kết, thực hiện TTQT phục vụ nhu cầu của các cơ quan, tổ chức 

trong cả nước. 

* 

* * * 

Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020 thể hiện tính công khai, dân chủ, minh 

bạch, nhà nước pháp quyền, phù hợp với tinh thần của Hiến pháp. Các quy định 

của Luật cũng bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp 

luật đã được ban hành như Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Điều ước quốc tế, Luật Quản lý nợ 

công. Việc ban hành Luật Thỏa thuận quốc tế  có ý nghĩa quan trọng cả về đối 
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nội và đối ngoại, khắc phục kịp thời những bất cập của Pháp lệnh Ký kết và 

thực hiện TTQT năm 2007 và được kỳ vọng sẽ phục vụ đắc lực hơn nữa cho yêu 

cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam, đảm bảo lợi ích của đất nước./. 
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CHUYÊN ĐỀ 3: 

GIỚI THIỆU LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM NĂM 2020 

 

 

Ngày 11/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 

Luật Biên phòng Việt Nam, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Ngày 

25/11/2020, Chủ tịch nước có Lệnh số 11/2020/L-CTN công bố Luật. 

Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 là văn bản pháp lý rất quan trọng, 

đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; về nhiệm 

vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia như:“Chiến lược bảo 

vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”, “Chiến 

lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045”; đặc biệt, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính 

trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, đó là “Xây dựng lực lượng bảo 

vệ biên giới toàn dân rộng khắp, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân 

dân làm nòng cốt, BĐBP là một quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng, lực lượng 

chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số 

thành phần tiến thẳng hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên 

giới quốc gia trong tình hình mới”. 

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH CỦA LUẬT BIÊN 

PHÒNG VIỆT NAM HƯỚNG TỚI 

1. Quan điểm  

- Thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về xây dựng, 

quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; xây dựng lực lượng BĐBP đảm bảo tính hợp 

hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và các điều ước quốc 

tế về biên giới quốc gia mà Việt Nam là thành viên. 

- Kế thừa những quy định của Pháp lệnh BĐBP còn giá trị, khắc phục 

những vướng mắc, bất cập; rà soát, đối chiếu với các quy định pháp luật hiện 

hành để tránh mâu thuẫn, chồng chéo; đồng thời phát triển, bổ sung các quy định 

mới nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. 

- Bám sát các chính sách đã được đánh giá tác động của dự án Luật. 

Nghiên cứu, tiếp thu các quy định pháp luật về công tác biên phòng, tổ chức lực 

lượng bảo vệ biên giới của một số nước láng giềng, khu vực để vận dụng phù 

hợp với điều kiện của nước ta.  

2. Mục tiêu 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, 

cá nhân, xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp, nhân dân là 

chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, BĐBP là lực lượng chuyên 

trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần 

tiến thẳng lên hiện đại; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định 

lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu 

vực biên giới vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới 
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quốc gia trong tình hình mới. 

- Phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động 

xâm phạm biên giới quốc gia; bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và các mục 

tiêu chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới; phòng, chống có 

hiệu quả tội phạm, giữ vững ổn định an ninh, trật tự ở khu vực biên giới. 

- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên 

phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

II. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM 

1. Bố cục  

Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ 

họp thứ 10 ngày 11/11/2020 quy định về chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt 

động, lực lượng, bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên 

phòng; gồm 06 chương 36 điều, cụ thể: 

- Chương I. Những quy định chung, gồm 08 điều (từ Điều 1 đến Điều 8); 

- Chương II. Hoạt động cơ bản về biên phòng, gồm 04 điều (từ Điều 9 đến 

Điều 12); 

- Chương III. Lực lượng BĐBP, gồm 12 điều (từ Điều 13 đến Điều 24); 

- Chương IV. Bảo đảm biên phòng và chế độ, chính sách đối với lực 

lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng, gồm 03 điều (từ Điều 25 đến Điều 27); 

- Chương V. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về biên phòng, gồm 07 

điều (từ Điều 28 đến Điều 34); 

- Chương VI. Điều khoản thi hành, gồm 02 điều (Điều 35 và Điều 36). 

2. Nội dung cơ bản  

Luật Biên phòng Việt Nam quy định đầy đủ, toàn diện, cụ thể về bảo vệ 

chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc; đặc biệt là quy định rõ nhiệm 

vụ của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và của cả hệ thống chính trị trong 

xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng hai nhiệm vụ chiến lược là 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng biên giới hòa bình, 

hữu nghị, hợp tác và phát triển, cụ thể: 

2.1. Những quy định chung (Chương I) 

Chương này gồm 08 điều, từ Điều 1 đến Điều 8; quy định về phạm vi điều 

chỉnh, các từ ngữ cần giải thích và quy định về chính sách của Nhà nước về biên 

phòng, nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng, nhiệm vụ biên phòng, lực 

lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng, trách nhiệm và chế độ, chính sách của cơ 

quan, tổ chức, công dân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ lực lượng thực thi 

nhiệm vụ biên phòng và các hành vi bị nghiêm cấm về biên phòng. 

2.1.1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1) 

 Khác với Pháp lệnh BĐBP, phạm vi điều chỉnh của Luật Biên phòng Việt 

Nam mang tính toàn diện hơn nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính 

trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới 
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quốc gia, khu vực biên giới, cụ thể: “Luật này quy định chính sách, nguyên 

tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân về biên phòng”. 

2.1.2. Giải thích từ ngữ (Điều 2) 

Luật Biên phòng Việt Nam giải thích đối với một số từ ngữ mà hiện nay 

chưa được quy định tại các luật khác nhằm thống nhất nhận thức đối với các quy 

định của Luật, cụ thể: 

Biên phòng là tổng thể các hoạt động, biện pháp bảo vệ độc lập, chủ quyền, 

thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội ở khu vực biên giới bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc (khoản 1 Điều 2). 

Nền biên phòng toàn dân là sức mạnh biên phòng của đất nước, được xây 

dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần và các nguồn lực với phương châm toàn 

dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường (khoản 2 Điều 2). 

Thế trận biên phòng toàn dân là việc tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng 

và các nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ biên phòng phù hợp với Chiến 

lược bảo vệ biên giới quốc gia (khoản 3 Điều 2). 

Vành đai biên giới là phần lãnh thổ từ đường biên giới quốc gia trên đất 

liền trở vào từ 100 m đến 1.000 m do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có biên 

giới quốc gia quyết định, trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định (khoản 4 Điều 2). 

2.1.3. Về chính sách của Nhà nước về biên phòng (Điều 3) 

Trên cơ sở rà soát các chính sách đã được quy định tại Luật Biên giới 

quốc gia để không trùng lặp; đồng thời, bổ sung chính sách của Nhà nước đối 

với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng, BĐBP, các lực lượng khác ở địa 

phương, nhất là các xã biên giới nhưng vẫn đảm bảo cụ thể hóa các Nghị quyết 

của Đảng, kế thừa và pháp điển hóa các chính sách về biên phòng đã được quy 

định trong các văn bản pháp luật hiện hành. Luật Biên phòng Việt Nam quy định 

07 chính sách của nhà nước về biên phòng, gồm: 

- Thực hiện chính sách độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; 

xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, ổn định lâu dài với 

các nước có chung đường biên giới; mở rộng hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân. 

- Giải quyết các vấn đề biên giới quốc gia bằng biện pháp hòa bình trên cơ 

sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích chính 

đáng của nhau, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế 

mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

- Sử dụng các biện pháp chính đáng, thích hợp để bảo vệ độc lập, chủ 

quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

- Thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng lực lượng bảo 

vệ biên giới quốc gia toàn dân vững mạnh, rộng khắp, Nhân dân là chủ thể, lực 

lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.  
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- Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; ưu tiên nguồn lực đầu 

tư, hiện đại hóa các công trình biên giới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa 

học, công nghệ, đối ngoại ở khu vực biên giới. 

- Huy động các nguồn lực của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thực thi 

nhiệm vụ biên phòng. 

- Khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ vật 

chất, tài chính, tinh thần cho thực hiện nhiệm vụ biên phòng trên nguyên tắc tự 

nguyện, không trái với pháp luật Việt Nam và phù hợp với pháp luật quốc tế. 

2.1.4. Nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng (Điều 4) 

Luật Biên phòng Việt Nam quy định 04 nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên 

phòng, bao gồm:  

- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tôn trọng độc lập, chủ 

quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia của các nước. 

- Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước. 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, hệ thống chính trị, dựa vào 

Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân. 

- Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với 

quốc phòng, an ninh; kết hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng với xây dựng, củng 

cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, 

đối ngoại ở khu vực biên giới. 

2.1.5. Nhiệm vụ biên phòng (Điều 5)        

Quá trình soạn thảo Luật Biên phòng Việt Nam, còn có ý kiến đề nghị cân 

nhắc tên Điều vì cho rằng chưa phù hợp với nội dung của điều, trùng với nhiệm 

vụ của BĐBP; có ý kiến đề nghị sửa lại tên điều là “Nhiệm vụ công tác biên 

phòng”. Tuy nhiên, nhằm xác định rõ nhiệm vụ biên phòng là nhiệm vụ chung 

của cả hệ thống chính trị và của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng. Nếu 

sửa lại tên điều là “Nhiệm vụ công tác biên phòng” sẽ không đáp ứng được yêu 

cầu này, vì “công tác biên phòng” chỉ thuộc phạm vi của lực lượng BĐBP. Trên 

cơ sở ý kiến của các Đại biểu Quốc hội và để thể chế hóa đầy đủ quan điểm chỉ 

đạo của Đảng tại Nghị quyết số 33-NQ/TW; tránh chồng chéo, mâu thuẫn về 

chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức có liên quan, bảo đảm tính thống 

nhất trong hệ thống pháp luật, có tính khả thi, Luật Biên phòng Việt Nam đã quy 

định 07 nhiệm vụ biên phòng như hiện nay. 07 nhiệm vụ này được quy định cụ 

thể theo từng nhóm nội dung về xây dựng biên giới quốc gia, khu vực biên giới; 

quản lý biên giới quốc gia, khu vực biên giới và bảo vệ biên giới quốc gia, khu 

vực biên giới đảm bảo phù hợp, thống nhất với khái niệm “Biên phòng”. 

2.1.6. Lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng (Điều 6) 

Trên cơ sở nhiệm vụ biên phòng, Luật Biên phòng Việt Nam xác định lực 

lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng gồm 2 nhóm lực lượng là cơ quan, tổ chức, 
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đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân ở khu vực biên giới, cửa khẩu và cơ 

quan lãnh đạo, chỉ huy, quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang 

nhân dân nêu trên. 

2.1.7. Trách nhiệm và chế độ, chính sách của cơ quan, tổ chức, công 

dân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ lực lượng thực thi nhiệm vụ biên 

phòng (Điều 7) 

Đây là nội dung mới so với Pháp lệnh BĐBP, Luật Biên phòng Việt Nam 

quy định cơ quan, tổ chức, công dân có trách nhiệm tham gia, phối hợp, cộng 

tác, giúp đỡ lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng thực hiện nhiệm vụ. Riêng 

công dân ở khu vực biên giới có trách nhiệm tham gia xây dựng nền biên phòng 

toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và các phong trào bảo vệ chủ quyền, lãnh 

thổ, biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên 

giới, cửa khẩu. Đồng thời, Luật cũng quy định cụ thể cơ quan, tổ chức, công dân 

tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng có 

thành tích thì được khen thưởng; bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù; bị tổn 

hại về danh dự, nhân phẩm thì được khôi phục; người bị thương tích, tổn hại sức 

khỏe, tính mạng thì bản thân hoặc gia đình được hưởng chế độ, chính sách theo 

quy định của pháp luật. 

2.1.8. Các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 8) 

Luật Biên phòng Việt Nam quy định 07 nhóm hành vi bị nghiêm cấm, gồm: 

- Xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ quốc gia; phá hoại, gây mất ổn định an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu. 

- Sử dụng hoặc cho sử dụng khu vực biên giới của Việt Nam để chống 

phá, can thiệp vào nước khác; đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ 

biên giới. 

- Giả danh cơ quan, tổ chức, người thực thi nhiệm vụ biên phòng; chống 

lại, cản trở, trả thù, đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự, 

nhân phẩm người thực thi nhiệm vụ biên phòng. 

- Mua chuộc, hối lộ, dụ dỗ, lôi kéo hoặc ép buộc người thực thi nhiệm vụ 

biên phòng làm trái quy định của pháp luật. 

- Lợi dụng, lạm dụng việc thực thi nhiệm vụ biên phòng để vi phạm pháp 

luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân. 

- Phân biệt đối xử về giới, chia rẽ, kỳ thị dân tộc, chủng tộc, quốc tịch, tín 

ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa trong thực thi nhiệm vụ biên phòng. 

- Sản xuất, sử dụng, mua bán, trao đổi, vận chuyển, phát tán thông tin, 

hình ảnh sai lệch về chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia. 

2.2. Hoạt động cơ bản về biên phòng (Chương II) 

Gồm 03 điều, từ Điều 9 đến Điều 12, quy định về nền biên phòng toàn 

dân, thế trận biên phòng toàn dân; phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng; hạn 

chế hoặc tạm dừng hoạt động ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, qua lại 
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biên giới, cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền và hợp tác quốc tế về biên 

phòng, cụ thể: 

2.2.1. Về nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân (Điều 9) 

Nhằm làm rõ hơn sự kết hợp giữa nền biên phòng toàn dân, thế trận biên 

phòng toàn dân với thế trận quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thế trận 

an ninh nhân dân; thống nhất với khoản 1 Điều 28 Luật Biên giới quốc gia
(6)

 và 

để thể chế hóa quan điểm của Đảng tại Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng 

nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia. Luật Biên phòng Việt Nam xác định cụ thể 

05 nội dung cơ bản xây dựng nền biên phòng toàn dân và 04 nội dung xây dựng 

thế trận biên phòng toàn dân (Điều 9), cụ thể: 

- 05 nội dung cơ bản xây dựng nền biên phòng toàn dân, gồm: 

+ Xây dựng, tổ chức thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, khu 

vực phòng thủ, phòng thủ dân sự và kế hoạch phòng thủ ở khu vực biên giới; 

+ Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở khu vực biên giới; 

+ Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, quân sự, an ninh, đối ngoại, kinh 

tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ biên phòng; 

+ Xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia toàn dân vững mạnh, 

rộng khắp; xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện 

đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại;  

+ Xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biên 

giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu. 

- 04 nội dung cơ bản xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, gồm: 

+ Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, bố trí các cụm dân cư đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở khu 

vực biên giới; 

+ Xây dựng công trình phòng thủ liên hoàn, vững chắc; tổ chức, bố trí lực 

lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ biên phòng; 

+ Phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, lực lượng phát huy sức mạnh tổng 

hợp, kịp thời xử lý các tình huống ở biên giới, khu vực biên giới; 

+ Tổ chức Nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ biên phòng. 

2.2.2. Về phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng (Điều 10) 

Nhằm đảm bảo nguyên tắc một việc do nhiều chủ thể thực hiện nhưng chỉ 

một chủ thể chủ trì, phát huy được sức mạnh tổng hợp và thuận lợi trong thực thi 

nhiệm vụ biên phòng. Luật Biên phòng Việt Nam quy định về phối hợp thực thi 

nhiệm vụ biên phòng theo nhóm nhiệm vụ; đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 

biên giới quốc gia, khu vực biên giới do Bộ Quốc phòng chủ trì; đối với nhiệm 

vụ xây dựng biên giới quốc gia, khu vực biên giới do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

                                                 
6
 Khoản 1 Điều 28 Luật BGQG quy định: “Nhà nước xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng 

toàn dân vững mạnh để quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia”.  
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quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương chủ trì trên cơ sở chức năng 

quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực do pháp luật quy định. Đồng thời, quy định 

cụ thể về phạm vi, nguyên tắc, nội dung phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng. 

Cụ thể hóa nội dung của Điều này Chính phủ quy định chi tiết việc phối hợp 

giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương trong thực thi nhiệm 

vụ biên phòng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết việc phối hợp giữa 

Bộ đội Biên phòng và các lực lượng khác thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi 

nhiệm vụ biên phòng. 

2.2.3. Về hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở vành đai biên giới, khu vực 

biên giới, qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền (Điều 11) 

Để bảo đảm phù hợp với Điều 14 Hiến pháp năm 2013 quy định những 

nội dung có liên quan đến quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn 

chế theo quy định của luật và luật hóa các văn bản dưới luật hiện hành; Luật 

Biên phòng Việt Nam quy định cụ thể các trường hợp được hạn chế hoặc tạm 

dừng, các hoạt động bị hạn chế hoặc tạm dừng, thẩm quyền quyết định hạn chế 

hoặc tạm dừng các hoạt động trong vành đai biên giới, khu vực biên giới, qua lại 

biên giới tại cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền và trình tự, thủ tục quyết định 

hạn chế hoặc tạm dừng trong các trường hợp (Điều 11). 

2.2.4. Về hợp tác quốc tế (Điều 12) 

Trên cơ sở các nội dung mà Luật Điều ước quốc tế đã quy định và rà soát 

nguyên tắc hợp tác quốc tế để tránh trùng lặp với Điều 3 Luật Biên giới quốc 

gia. Luật Biên phòng Việt Nam xác định 06 nội dung và 04 hình thức hợp tác 

quốc tế về biên phòng nhằm làm rõ nội dung hợp tác quốc tế trong thiết lập, 

phát triển quan hệ biên giới và xây dựng, mở rộng quan hệ hữu nghị với các 

nước có chung biên giới, các quốc gia và tổ chức quốc tế khác trên thế giới và 

khu vực, phù hợp với đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước 

hiện nay, cụ thể: 

- 06 nội dung hợp tác quốc tế: 

+ Thiết lập, phát triển quan hệ biên giới; xây dựng, mở rộng quan hệ hữu 

nghị với chính quyền, nhân dân, lực lượng chức năng của nước có chung 

đường biên giới và các quốc gia khác; phát triển quan hệ với các tổ chức quốc 

tế có liên quan; 

+ Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về biên phòng; 

thiết lập, thực thi cơ chế hợp tác biên phòng song phương, đa phương theo quy 

định của pháp luật; 

+ Đàm phán, giải quyết các vấn đề, vụ việc về biên giới, cửa khẩu; tuần tra 

biên giới; kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, qua lại biên giới 

theo quy định của pháp luật; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; 

+ Đấu tranh ngăn chặn mọi hành động làm phương hại đến quan hệ biên 

giới giữa Việt Nam với các nước;  

+ Phòng, chống, ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, biến đổi 

khí hậu, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; 
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+ Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về biên phòng, 

chuyển giao trang bị, khoa học và công nghệ để tăng cường năng lực thực thi 

nhiệm vụ biên phòng. 

- 04 hình thức hợp tác quốc tế: 

+ Ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; 

+ Hội đàm, giao lưu hợp tác; 

+ Trao đổi, chia sẻ thông tin; 

+ Các hình thức hợp tác khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và 

điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.  

2.3. Lực lượng Bộ đội Biên phòng (Chương III) 

Đây là chương cơ bản quy định về BĐBP, gồm 12 điều (từ Điều 13 đến 

Điều 24), quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi hoạt động 

của BĐBP; quyền hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở vành đai biên giới, qua lại 

biên giới; sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; huy động người, tàu 

thuyền, phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự; hình thức, biện pháp quản lý, bảo 

vệ biên giới quốc gia; hệ thống tổ chức, trang bị, ngày truyền thống, tên giao 

dịch quốc tế, con dấu, trang phục, màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu và dấu hiệu nhận 

biết phương tiện của BĐBP, cụ thể: 

2.3.1. Về vị trí, chức năng của Bộ đội Biên phòng (Điều 13) 

Quá trình xây dựng điều luật quy định về nội dung này, có ý kiến đề nghị 

cần quy định rõ hơn về vị trí của BĐBP; cân nhắc cụm từ “là lực lượng chuyên 

trách làm nòng cốt” tại khoản 1 cho phù hợp với Điều 31 Luật Biên giới quốc 

gia. Có ý kiến đề nghị làm rõ chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng ban hành theo thẩm quyền; cân nhắc quy định BĐBP tham mưu trực tiếp 

với Đảng, Nhà nước; cân nhắc chức năng “duy trì an ninh, trật tự và thực thi 

pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu” và xác định rõ vai trò chủ trì, phối hợp 

để tránh chồng chéo với Luật Công an nhân dân. 

Tiếp thu các ý kiến nêu trên, Luật Biên phòng Việt Nam đã quy định về vị 

trí, chức năng của BĐBP như hiện nay và thấy rằng, BĐBP có chức năng tham 

mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là phù hợp vì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là 

người chỉ huy cao nhất trong Quân đội nhân dân. Quy định chức năng “chủ trì, 

phối hợp với cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực 

biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật” tại khoản 2 là phù hợp với 

quan điểm của Đảng, thống nhất với khoản 2 Điều 31 Luật Biên giới quốc gia, 

khoản 2 Điều 35 Luật Quốc phòng, khoản 5 Điều 16 Luật Công an nhân dân, 

thể chế hóa Thông báo số 165/TB-TW ngày 22/12/2004 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (Khóa IX) kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức BĐBP.  

Cụ thể như sau: 

“1. Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang nhân dân, thành phần của 

Quân đội nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo 

vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. 
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2. Bộ đội Biên phòng có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Đảng, Nhà nước chính 

sách, pháp luật về biên phòng; thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại và chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật.”. 

2.3.2. Nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng (Điều 14) 

Bộ đội Biên phòng có 12 nhiệm vụ quy định tại Điều 14 của Luật. Trên cơ 

sở tiếp thu ý kiến của các Đại biểu Quốc hội, Ban Soạn thảo đã nghiên cứu, bổ 

sung, rà soát nhiệm vụ của BĐBP cho đầy đủ, tránh chồng chéo với nhiệm vụ 

các cơ quan, tổ chức, lực lượng khác và bảo đảm tính khả thi. Nội dung điều luật 

này được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Pháp lệnh BĐBP còn giá 

trị, phù hợp với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của BĐBP trong thời gian qua 

cũng như yêu cầu, nhiệm vụ biên phòng trong tình hình mới. Đồng thời, thể chế 

hóa Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 08/8/1995 của Bộ Chính trị về xây dựng 

BĐBP trong tình hình mới và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ 

Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Một số điểm mới của Điều 

này, cụ thể như sau: 

- Bổ sung khoản 2 quy định BĐBP có nhiệm vụ “Tham mưu cho Bộ Quốc 

phòng về công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, duy trì an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên 

phòng” cho phù hợp với vị trí, chức năng của BĐBP.  

- Để tránh chồng chéo với nhiệm vụ của lực lượng Công an trên cùng một 

địa bàn, kế thừa quy định của Pháp lệnh hiện hành, khoản 4 Điều này quy định 

BĐBP có nhiệm vụ: “Duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa, phát 

hiện, ngăn chặn, đấu tranh với phương thức, thủ đoạn hoạt động của thế lực thù 

địch, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định 

của pháp luật”. 

Ngoài ra, Ban Soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý nhiều nội dung để bảo đảm 

tính thống nhất, tính khả thi và sắp xếp lại 10 nhiệm vụ khác như quy định của 

Luật hiện nay.  

2.3.3. Quyền hạn của Bộ đội Biên phòng (Điều 15) 

Nội dung Điều này được quy định trên cơ sở rà soát quyền hạn của BĐBP 

ở các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để tránh chồng chéo với lực lượng 

Công an, Hải quan. Đồng thời, quy định rõ từng trường hợp hạn chế hoặc tạm 

dừng các hoạt động ở vành đai biên giới, khu vực biên giới của Chỉ huy trưởng 

Bộ Chỉ huy Biên phòng cấp tỉnh và Đồn trưởng Đồn Biên phòng; quy định rõ 

việc huy động người, tàu thuyền, phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự cho chặt 

chẽ, thống nhất; bổ sung quyền nổ súng đối với tàu thuyền trên biển, sông suối 

biên giới vì Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 

2017 chưa quy định; quyền truy đuổi bắt giữ người, phương tiện vi phạm pháp 

luật của BĐBP. Cụ thể: 

- Bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật để thực thi 
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nhiệm vụ; áp dụng hình thức, biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia 

theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này. 

- Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, hệ 

thống mốc quốc giới, vật đánh dấu, dấu hiệu đường biên giới, công trình biên 

giới, cửa khẩu; cấp, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ thị thực và các loại giấy tờ trong 

lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; kiểm tra, kiểm soát phương tiện khi 

có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xử lý phương tiện vi phạm pháp luật ở khu vực 

biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật. 

- Đấu tranh, ngăn chặn, điều tra, xử lý vi phạm pháp luật ở khu vực biên 

giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật.  

- Hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, 

qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở theo quy định tại Điều 11 của Luật này. 

- Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định tại Điều 17 của 

Luật này. 

- Huy động người, tàu thuyền, phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự theo 

quy định tại Điều 18 của Luật này. 

- Trực tiếp truy đuổi, bắt giữ người, phương tiện vi phạm pháp luật từ 

biên giới vào nội địa; phối hợp với các lực lượng truy tìm, bắt giữ người có hành 

vi vi phạm pháp luật trốn chạy vào nội địa; truy đuổi, bắt giữ người, phương tiện 

vi phạm pháp luật trốn chạy từ trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam ra ngoài phạm 

vi lãnh hải Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế 

mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

- Hợp tác, phối hợp với lực lượng chức năng của nước có chung đường 

biên giới, các nước khác và tổ chức quốc tế trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc 

gia, cửa khẩu, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật theo quy định của pháp 

luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên. 

2.3.4. Phạm vi hoạt động của Bộ đội Biên phòng (Điều 16)  

Luật Biên phòng Việt Nam xác định cụ thể về phạm vi hoạt động của 

BĐBP ở trong và ngoài khu vực biên giới trong các trường hợp, cụ thể: 

- Hoạt động trong khu vực biên giới, cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản 

lý, địa bàn nội địa để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 

của pháp luật. 

- Hoạt động ngoài biên giới theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và quy định của pháp luật Việt Nam trong 

trường hợp vì mục đích nhân đạo, hòa bình, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, kiểm 

soát xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội 

phạm, vi phạm pháp luật. 

2.3.5. Hình thức quản lý, bảo vệ biên giới (Điều 19) 

Quá trình xây dựng Luật, có ý kiến đề nghị lấy tên Điều là “Cấp độ quản 

lý, bảo vệ biên giới” và rà soát, chỉnh lý Điều này cho phù hợp với Luật Quốc 
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phòng; cân nhắc thẩm quyền của Tư lệnh BĐBP, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

khi chuyển từ hình thức thường xuyên lên tăng cường và quy định rõ nội dung 

quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên, tăng cường. Tuy nhiên, Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội cho rằng, các hình thức quản lý, bảo vệ biên giới đã được thực hiện 

ổn định, thống nhất với quy định về sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Nhân dân 

nên cần được luật hóa để thực hiện thống nhất. Về quy định “Tư lệnh BĐBP 

quyết định chuyển hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quy định tại điểm a và 

điểm b khoản 1 Điều này, báo cáo ngay Bộ Quốc phòng và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về quyết định của mình” tại điểm a khoản 2 là phù hợp với yêu 

cầu, tình hình thực tiễn hiện nay. Quy định rõ thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới trong tình trạng khẩn cấp về quốc 

phòng, thiết quân luật, giới nghiêm, tình trạng chiến tranh để bảo đảm tính khả 

thi, tránh hạn chế quyền con người, quyền công dân và thống nhất với quy định 

của pháp luật về quốc phòng. 

2.3.6. Biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới (Điều 20) 

Bộ đội Biên phòng là một trong những cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh 

quốc gia ở khu vực biên giới, nên khi thực hiện nhiệm vụ được áp dụng các biện 

pháp cơ bản bảo vệ an ninh quốc gia. Vì vậy, kế thừa các quy định của Pháp lệnh 

BĐBP và thực tiễn công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia hiện nay, Luật 

quy định có 07 biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới và xếp theo thứ tự cấp độ từ 

thấp đến cao, gồm: Vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa 

học kỹ thuật, nghiệp vụ và vũ trang. Đồng thời, xác định: Nội dung, điều kiện, 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm áp dụng các biện pháp nêu trên do 

pháp luật quy định. 

2.4. Bảo đảm biên phòng và chế độ, chính sách đối với lực lượng thực 

thi nhiệm vụ biên phòng (Chương IV) 

Gồm 03 điều, quy định về bảo đảm nguồn lực (Điều 25), nguồn lực tài 

chính (Điều 26) và chế độ, chính sách (Điều 27) trong Luật Biên phòng Việt 

Nam được áp dụng cho lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và cán bộ, chiến 

sỹ BĐBP trên cơ sở luật hóa các chế độ, chính sách hiện hành, không quy định 

thêm chế độ, chính sách, đảm bảo phù hợp với Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 

19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội 

ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, 

ngang tầm nhiệm vụ”. Đồng thời, ưu tiên đối với cư dân ở khu vực biên giới, 

đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn để khuyến khích, động viên 

cán bộ, chiến sỹ BĐBP và lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng, cụ thể: 

“Điều 25. Bảo đảm nguồn nhân lực 

1. Công dân Việt Nam là nguồn nhân lực xây dựng, quản lý, bảo vệ biên 

giới quốc gia, khu vực biên giới. Nhà nước có kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, bồi 

dưỡng nguồn nhân lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; ưu tiên cư 

dân ở khu vực biên giới. 

2. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP được đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng về chính 

trị, chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tiếng dân tộc và kiến thức cần 
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thiết khác phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

3. Người dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, người có tài năng được ưu 

tiên, khuyến khích phục vụ lâu dài trong BĐBP.” 

“Điều 27. Chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng 

1. Lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng ở khu vực biên giới được 

hưởng chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.  

 2. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP được hưởng chính sách ưu đãi và chế độ đặc 

thù phù hợp với tính chất công tác và địa bàn hoạt động do Chính phủ quy 

định.” 

2.5. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về biên phòng (Chương V) 

Gồm 07 điều, từ Điều 28 đến Điều 34, quy định về trách nhiệm của Chính 

phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức thành viên của mặt trận về biên phòng. 

Nội dung Chương này được xây dựng trên cơ sở xác định cụ thể về trách 

nhiệm của 03 bộ (Quốc phòng, Ngoại giao, Công an) với tư cách là cơ quan chỉ 

huy, chỉ đạo lực lượng chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, 

khu vực biên giới và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các 

cấp trong xây dựng biên giới quốc gia, cụ thể như sau: 

2.5.1. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng (Điều 29) 

Để bảo đảm đúng thẩm quyền và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ 

Quốc phòng về thực thi nhiệm vụ biên phòng, đồng thời tránh chồng chéo chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức khác và bảo đảm tính khả thi. Luật quy 

định Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà 

nước về biên phòng và có 06 trách nhiệm sau đây: 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an trong quản lý, bảo vệ 

biên giới quốc gia. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương 

duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy 

định của pháp luật. 

- Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, hướng dẫn Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, chính quyền địa phương thực hiện việc xây dựng nền biên phòng toàn 

dân, thế trận biên phòng toàn dân, thực hiện Ngày biên phòng toàn dân. 

- Hướng dẫn Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương nơi có biên 

giới quốc gia thực hiện quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; 

- Xây dựng Bộ đội Biên phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

- Phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương trong xây 

dựng biên giới quốc gia, khu vực biên giới. 

Đồng thời, Luật cũng giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, 

quyền hạn của các lực lượng thuộc quyền trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc 
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gia, khu vực biên giới tại Điều này. 

2.5.2. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao (Điều 30) 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ Ngoại giao có trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, cơ quan có liên quan 

và chính quyền địa phương thực hiện 05 nội dung: 

- Đề xuất chủ trương, chính sách và các biện pháp quản lý về biên giới 

quốc gia. 

- Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại biên phòng; hướng 

dẫn lực lượng nòng cốt, chuyên trách về nghiệp vụ đối ngoại biên phòng. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có biên giới quốc gia 

thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia. 

- Trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hoặc hướng dẫn xử lý theo thẩm 

quyền vấn đề phát sinh trong hoạt động của Bộ, ngành, địa phương liên quan 

đến quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. 

- Bồi dưỡng, hướng dẫn lực lượng nòng cốt, chuyên trách thực thi nhiệm 

vụ biên phòng giải quyết vụ việc liên quan đến biên giới và người nước ngoài. 

2.5.3. Trách nhiệm của Bộ Công an (Điều 31)  

- Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ Công an có trách nhiệm 

phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao thực thi nhiệm vụ biên phòng. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, cơ quan có liên 

quan, chính quyền địa phương nơi có biên giới quốc gia thực hiện các nội dung 

sau đây: 

+ Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn 

dân, nền biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới; 

+ Quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, xây dựng, ban hành theo thẩm 

quyền và trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật về xuất cảnh, 

nhập cảnh. 

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, cơ quan có liên quan, chính 

quyền địa phương nơi có biên giới quốc gia duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội, 

thực thi pháp luật và xử lý các tình huống quân sự, quốc phòng ở khu vực biên giới. 

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn lực lượng 

nòng cốt, chuyên trách nghiệp vụ, pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 

xã hội, trao đổi thông tin nghiệp vụ liên quan để thực thi nhiệm vụ biên phòng. 

- Chỉ đạo Công an các cấp phối hợp với cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc 

phòng, Bộ Ngoại giao, chính quyền địa phương thực thi nhiệm vụ biên phòng. 

2.5.4. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp 

(Điều 33) 

Tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, chính quyền địa phương cấp tỉnh nơi có biên giới và ý kiến của các 

vị Đại biểu Quốc hội qua các kỳ họp, Luật Biên phòng Việt Nam xác định cụ thể 



 40 

về trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nơi có biên 

giới và không có biên giới quốc gia trong thực thi nhiệm vụ biên phòng, cụ thể: 

- Đối với Hội đồng nhân dân các cấp nơi có biên giới quốc gia, khoản 1 

Điều 33 quy định: 

“1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hội đồng nhân dân các 

cấp nơi có biên giới quốc gia có trách nhiệm sau đây: 

a) Quyết định chủ trương, biện pháp, huy động các nguồn lực bảo đảm 

thực thi nhiệm vụ biên phòng phù hợp với Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, 

xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; 

b) Quyết định ngân sách bảo đảm thực thi nhiệm vụ biên phòng và xây 

dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách ở địa phương; chính sách ưu tiên bảo 

đảm nhà ở, đất ở và các chính sách khác cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng 

công tác lâu dài ở khu vực biên giới; 

c) Giám sát thực hiện pháp luật về biên phòng ở địa phương.”. 

- Đối với Ủy ban nhân dân các cấp nơi có biên giới quốc gia, khoản 2 

Điều 33 quy định: 

“2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Ủy ban nhân dân các 

cấp nơi có biên giới quốc gia thực hiện quản lý nhà nước về biên phòng và có 

trách nhiệm sau đây: 

a) Lập dự toán ngân sách trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bảo đảm thực thi 

nhiệm vụ biên phòng và xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách ở địa phương; 

b) Tập trung và huy động các nguồn lực xây dựng khu vực biên giới vững 

mạnh về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn 

dân vững mạnh ở địa phương; thực hiện Ngày biên phòng toàn dân; thực hiện 

chính sách hậu phương quân đội; 

c) Sắp xếp, bố trí dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng; kết hợp phát triển kinh 

tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ với củng cố, tăng cường quốc phòng, 

an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới; 

d) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, cơ 

quan, tổ chức liên quan tổ chức phong trào quần chúng nhân dân tham gia quản 

lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở biên giới; 

đ) Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.”. 

- Đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nơi không có biên 

giới quốc gia, khoản 3 Điều 33 quy định: 

“3. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân các cấp nơi không có biên giới quốc gia có trách nhiệm sau đây: 

a) Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương, biện pháp, ngân 

sách, giám sát, huy động các nguồn lực bảo đảm thực thi nhiệm vụ biên phòng; 

b) Ủy ban nhân dân các cấp tham gia, phối hợp với cơ quan, tổ chức để 
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thực thi nhiệm vụ biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế 

trận biên phòng toàn dân vững mạnh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về biên phòng; tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đối ngoại ở biên giới; thực hiện Ngày biên 

phòng toàn dân; thực hiện chính sách hậu phương quân đội.”. 

2.6. Điều khoản thi hành (Chương VI) 

Gồm 02 điều (Điều 35 và Điều 36), Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Luật 

biên giới quốc gia và xác định Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực từ ngày 

01/01/2022, Pháp lệnh BĐBP hết hiệu lực khi Luật Biên phòng Việt Nam có 

hiệu lực.  

Điều 21 của Luật biên giới quốc gia được sửa đổi như sau: 

“Điều 21 

1. Trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh, lý do đặc biệt khác hoặc theo 

đề nghị, thông báo của nước hữu quan, người, phương tiện, hàng hóa có thể bị 

hạn chế hoặc tạm dừng qua lại biên giới quốc gia, kể cả việc đi qua không gây 

hại trong lãnh hải Việt Nam.  

2. Việc hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở vành đai biên giới, khu vực 

biên giới, qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền thực hiện theo 

quy định của Luật Biên phòng Việt Nam. 

3. Thẩm quyền quyết định việc hạn chế hoặc tạm dừng quy định tại khoản 

1 Điều này do Chính phủ quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 

này. Quyết định về việc hạn chế hoặc tạm dừng phải được thông báo cho chính 

quyền địa phương và nhà chức trách của nước hữu quan biết.”. 

III. TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM 

Tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực, trong đó có Việt Nam 

đang diễn biến khá phức tạp, khó lường, nhất là vấn đề tranh chấp lãnh thổ, tài 

nguyên, sắc tộc, tôn giáo, ly khai… Các thế lực thù địch tăng cường chống phá 

cách mạng Việt Nam, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy và các loại tội 

phạm có tính chất xuyên biên giới, di dịch cư tự do diễn biến phức tạp; các vấn 

đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai, ô nhiễm môi 

trường… ngày càng gia tăng. Nhất là trong tình hình hiện nay, dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) có ảnh hưởng tiêu 

cực đến hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ, liên quan trực tiếp đến công tác 

biên phòng trong phòng, chống lây lan dịch bệnh qua biên giới của Việt Nam. 

Qua đó, công tác biên phòng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, lực 

lượng chức năng, đồng thời phát huy sức mạnh của toàn quân, toàn dân trong 

bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và bảo 

đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới. 

Bộ Quốc phòng đã xác định các nội dung cần triển khai thực hiện như sau: 

1. Các văn bản quy định chi tiết cần ban hành 

- Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
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thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương cấp tỉnh nơi có biên giới quốc 

gia và các cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành 02 nghị định: (1) Nghị 

định quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam; (2) Nghị định 

quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 

của Bộ đội Biên phòng; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 03 đề án, dự án. 

- Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên 

quan phối hợp với Bộ Quốc phòng soạn thảo, chỉnh lý và theo dõi quá trình xây 

dựng, trình, ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Biên phòng Việt Nam; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra, trình dự thảo 

Nghị định bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy định của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; triển khai thực hiện các đề án, dự án có liên quan. 

- Chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 

biên giới quốc gia phối hợp với Bộ Quốc phòng trong xây dựng và triển khai thực 

hiện Đề án xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong 

nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân 

dân, thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới. 

b) Theo quy định tại khoản 4 Điều 10, khoản 2 Điều 29 và khoản 3 Điều 

19 của Luật, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ ban hành 02 thông tư: (1) Thông tư 

quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thuộc quyền trong quản lý, bảo 

vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và 

các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi nhiệm vụ biên phòng; (2) 

Thông tư quy định hình thức quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên và hình 

thức quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường của Bộ đội Biên phòng. 

2. Tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam 

a) Trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp 

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy 

định của Luật và các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quân ủy Trung 

ương Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới 

quốc gia và xây dựng BĐBP bảo đảm sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và 

phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể. 

- Gắn nội dung trên với lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, tuyên truyền, 

phổ biến Luật, chỉ thị của Đảng về triển khai thi hành Luật; mục đích, ý nghĩa 

của việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam, những kết quả nổi bật của lực 

lượng BĐBP trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, tham gia phát triển kinh 

tế, văn hóa, xã hội tại địa bàn khu vực biên giới. 

- Tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch và chuẩn bị về nội dung, hình 

thức tiến hành công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phù hợp với từng loại đối 

tượng, địa bàn đảm bảo công tác tuyên truyền đem lại hiệu quả, góp phần nâng 

cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân về nội dung của 

Luật, nhất là những nội dung mới để nghiêm chỉnh chấp hành. 

b) Trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ BĐBP 

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tích cực nghiên cứu, học tập và nhận thức được ý 
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nghĩa, tầm quan trọng của việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam và 

các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là những nội dung liên quan đến chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP; nâng cao nhận thức về trách nhiệm của 

bản thân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia./. 
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CHUYÊN ĐỀ 4: 

GIỚI THIỆU LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020 

 

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 10 

thông qua ngày 17/11/2020, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, theo 

đó, Luật được ban hành với những nội dung cơ bản như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 

2020 

Luật BVMT số 55/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 

23/6/2014 tại kỳ họp thứ 7. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, Luật BVMT đã 

góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác BVMT. Nhận thức về trách 

nhiệm và hành động trong BVMT đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, thu hút được 

sự quan tâm của toàn xã hội
7
. Phương thức quản lý, giải quyết các vấn đề về môi 

trường đã có sự thay đổi từ bị động ứng phó sang chủ động kiểm soát, phòng 

ngừa, kiểm soát các dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường để đóng góp 

cho tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Xu hướng suy giảm nhanh chất 

lượng môi trường và xu thế tăng mạnh về ô nhiễm môi trường trước đây đang 

được kiềm chế, giảm dần. Nền kinh tế có bước phát triển bền vững hơn, thân 

thiện hơn với môi trường. Tuy nhiên, Luật BVMT đang đứng trước yêu cầu cần 

phải được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xuất phát từ các lý do chính sau: 

1. Môi trường nước ta đang diễn biến ngày càng phức tạp, chất lượng 

môi trường của nhiều khu vực vào một số thời điểm đã vượt ngưỡng cho 

phép 

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua đã tạo áp lực lớn lên 

môi trường dẫn đến chất lượng môi trường của nhiều khu vực vượt ngưỡng cho 

phép, không còn khả năng tiếp nhận chất thải. Tình trạng ô nhiễm môi trường 

tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều điểm nóng đặc biệt là tại các khu vực tập 

trung nhiều hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. 

Ô nhiễm nước mặt tại các lưu vực sông, nhất là lưu vực sông Nhuệ - Đáy, 

sông Bắc Hưng Hải, sông Cầu, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Sài Gòn – Đồng 

Nai đoạn chảy qua các đô thị, khu dân cư vẫn diễn ra bức xúc. Nước thải đô thị 

phát sinh ngày càng lớn
8
 hầu hết chưa qua xử lý, xả ra môi trường gây ô nhiễm 

nguồn nước mặt trong các đô thị, khu dân cư; hạ tầng thu gom, xử lý chưa đáp 

ứng yêu cầu
9
. Nhiều nguồn nước đã hết khả năng tiếp nhận chất thải trong khi 

vẫn phải đang tiếp nhận một lượng lớn nước thải. Nhiều dòng sông không còn 

khả năng tự làm sạch và bị biến thành nơi dẫn, tiêu thoát, chứa nước thải. 

                                                 
7
 Theo Báo cáo PAPI năm 2018 thì tỷ lệ người trả lời trên toàn quốc chọn bảo vệ môi trường thay vì phát triển 

kinh tế bằng mọi giá tăng từ 69% năm 2016 lên 74% năm 2018. 
8
 Với 878 khu đô thị, 280 khu công nghiệp (KCN), 683 cụm công nghiệp (CCN), hơn 500.000 cơ sở sản xuất, 

trên 3.500 doanh nghiệp khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, hơn 5.400 làng nghề, hơn 13.000 cơ sở y tế 

đang hoạt động... hàng ngày phát sinh hơn 9.000.000 m3 nước thải sinh hoạt (tỷ lệ thu gom khoảng 12%), 

650.000 m
3
 nước thải công nghiệp, 125.000 m

3
 nước thải y tế. 

9
 Hiện mới có 250/280 KCN đang hoạt động đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung (đạt 89,28%); 115/683 

CCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung (đạt 16,8%). 
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Chất lượng không khí ở các đô thị, khu vực đông dân cư, nhất là tại 

thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng suy giảm, ngày càng trở 

nên nghiêm trọng; đặc biệt, tại một số thời điểm trong ngày và một số ngày 

trong năm khi có sự kết hợp giữa các yếu tố khí tượng, khí hậu, hiện tượng thời 

tiết sương mù với sự gia tăng các nguồn phát thải ô nhiễm không khí, chỉ số chất 

lượng không khí có thời điểm vượt ngưỡng an toàn, nguy hại tới sức khỏe người 

dân (như bụi mịn PM2.5, SO2, CO…), ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, gây 

tâm lý bất an, lo lắng trong Nhân dân. Chất thải rắn (CTR) cũng đang là vấn đề 

nóng cần được giải quyết với hàng chục triệu tấn rác thải sinh hoạt
10

, CTR công 

nghiệp, hàng trăm nghìn tấn chất thải nguy hại (CTNH), rác thải nhựa phát sinh 

hàng năm. Trong khi đó, hầu hết CTR chưa được phân loại tại nguồn, năng lực 

thu gom còn hạn chế, phần lớn được xử lý theo hình thức chôn lấp, nhiều bãi 

chôn lấp không hợp vệ sinh gây phát tán mùi ra các khu dân cư, gây bức xúc 

trong Nhân dân. Vẫn còn nhiều điểm ô nhiễm tồn lưu, cơ cở gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng chưa được xử lý triệt để
11

, nhiều cơ sở công nghiệp nằm 

xen lẫn trong khu dân cư chậm được di dời. Ô nhiễm đất do dư lượng hóa chất 

bảo vệ thực vật; thoái hóa đất do xói mòn rửa trôi tại vùng đồi núi; hiện tượng 

mặn hóa, xâm nhập mặn tại các khu vực cửa sông; ô nhiễm môi trường nước 

xuyên biên giới vẫn tiếp tục diễn ra và có xu hướng gia tăng so với những năm 

trước. 

Số lượng động vật, thực vật hoang dã trong thiên nhiên bị đe dọa đã gia 

tăng đáng kể
12

. Diện tích các hệ sinh thái tự nhiên bị thu hẹp, xuống cấp về chất 

lượng, đặc biệt là các hệ sinh thái đất ngập nước, núi đá vôi, bãi bồi cửa sông 

ven biển,... làm mất nguồn cung cấp nước ngầm, nơi sinh sản, phát triển, cư trú 

của các loài sinh vật. Số loài và số cá thể các loài hoang dã giảm mạnh, nhiều 

loài bị săn bắt, khai thác, buôn bán trái phép nên nguy cơ bị tuyệt chủng cao; 

vẫn còn nguy cơ từ sinh vật ngoại lai xâm hại và rủi ro từ sinh vật biến đổi gen. 

Một số sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
13

 và rất nghiêm trọng xảy ra trên 

diện rộng
14

 trong thời gian qua đã ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, sức khỏe 

của người dân, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, là bài học đắt giá về việc phát 

triển kinh tế thiếu bền vững. Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, 

nhưng quan trọng và chủ yếu là một số công cụ quản lý môi trường chưa phát 

huy được hiệu lực, hiệu quả; các cách tiếp cận và công cụ quản lý mới chưa 

được thể chế hóa kịp thời trong công tác BVMT, phù hợp với xu thế chung của 

thế giới. 

                                                 
10

 Mỗi năm, lượng CTR gia tăng khoảng 10% và có xu hướng tiếp tục gia tăng. Thống kê sơ bộ của Bộ TN&MT 

năm 2019 cho thấy, cả nước phát sinh hơn 61.000 tấn CTR sinh hoạt/ngày (hơn 37.000 tấn/ngày tại đô thị và hơn 

24.000 tấn/ngày tại nông thôn). Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt khu vực đô thị của các địa phương đạt từ 62% đến 

hơn 90%, tại khu vực nông thôn trung bình cả nước mới được khoảng từ 45% đến 60%. 
11

 Tính đến tháng 12/2019, trên cả nước còn 32 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg, 146 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg chưa hoàn 

thành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để. 
12

 Hiện nay, đã nghiên cứu, xác định được 1.211 loài động – thực vật hoang dã trong thiên nhiên bị đe dọa, đề 

xuất đưa vào Sách đỏ Việt Nam thời gian tới, bao gồm 600 loài thực vật và 611 loài động vật (tăng 329 loài so 

với Sách đỏ Việt Nam 2007, gồm 136 loài thực vật và 193 loài động vật). 
13

 Như sự cố cháy nổ tại Công ty Cổ phần phích nước Rạng Đông, sự cố ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt do vụ 

việc đổ bùn thải trái phép tại tỉnh Hòa Bình. 
14

 Sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền Trung. 
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2. Luật BVMT qua hơn 05 năm triển khai thực hiện đã bộc lộ 

những vướng mắc, bất cập, chồng chéo với một số hệ thống pháp luật khác; 

một số điều, khoản của Luật thiếu tính khả thi 

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn sau 5 năm thi hành cho thấy 

Luật BVMT 2014 đã bộc lộ những hạn chế, vướng mắc, bất cập, cụ thể là: 

- BVMT là nội dung có tính liên ngành, liên quan đến nhiều lĩnh vực. Tuy 

nhiên, Luật BVMT hiện hành chưa đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, thống nhất, 

chưa thể hiện được vai trò là luật khung, chi phối các hệ thống pháp luật khác 

nhằm đảm bảo vai trò trung tâm của công tác BVMT trong phát triển kinh tế - 

xã hội. Các nội dung BVMT được quy định trong nhiều luật khác nhau như Luật 

Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng 

sản, Luật Quy hoạch, Luật Thủy lợi…, tuy nhiên, giữa các luật này nhiều điểm 

còn có sự giao thoa, chưa thống nhất, khoảng trống chưa được quy định đã ảnh 

hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước về BVMT. 

- Cơ chế, chính sách BVMT chưa phù hợp và đồng bộ với thể chế kinh tế 

thị trường. Các loại thuế, phí về môi trường theo nguyên tắc “Người gây ô 

nhiễm phải trả tiền”, “Người hưởng lợi từ giá trị môi trường phải trả chi phí” để 

xử lý, khắc phục, cải tạo và phục hồi môi trường chưa phát huy được vai trò là 

công cụ kinh tế điều tiết vĩ mô, hạn chế các hoạt động gây ô nhiễm, suy thoái 

môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tăng trưởng xanh. 

Các quy định của Luật chưa tạo ra hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi để 

khuyến khích sản xuất, tiêu thụ bền vững, phát triển dịch vụ môi trường, sản 

phẩm, hàng hoá thân thiện với môi trường, khuyến khích xã hội hóa trong một 

số hoạt động BVMT. 

- Các thủ tục hành chính về môi trường còn có sự phân tán, thiếu liên 

thông, tích hợp dẫn đến việc cùng một dự án, chủ đầu tư phải thực hiện các thủ 

tục hành chính về môi trường của nhiều bên, nhiều cơ quan nhà nước (Giấy xác 

nhận hoàn thành công trình BVMT, Giấy phép xả thải vào nguồn nước, công 

trình thủy lợi, Giấy phép xả khí thải, Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu 

phế liệu, Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại, đăng ký chủ nguồn 

thải...), cần được tiếp tục cải cách, hợp nhất, liên thông nhằm nâng cao chất 

lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.  

- Một số vấn đề mới phát sinh về BVMT chưa có hành lang pháp lý để 

điều chỉnh: Thực tế trong thời gian qua cho thấy phát sinh nhiều sự cố ô nhiễm, 

suy thoái môi trường lớn, diễn ra trên diện rộng, bùng phát các điểm nóng về 

môi trường do xả thải. Tuy vậy, hiện nay chưa có cơ sở pháp lý về cơ chế, các 

tiêu chí sàng lọc, phân loại, phân luồng các dự án đầu tư theo mức độ rủi ro về 

môi trường; cơ chế kiểm soát đặc thù đối với các đối tượng có nguy cơ cao gây 

ô nhiễm, sự cố môi trường. Do đó, cần bổ sung các quy định về sàng lọc, phân 

loại, phân luồng dự án đầu tư, cơ chế đặc thù tăng cường kiểm soát đối với các 

đối tượng này để giải quyết thực tiễn quản lý môi trường đang đặt ra bức thiết 

hiện nay.  

- Việc tổ chức triển khai Luật BVMT còn thiếu hiệu quả. Nguyên nhân là 

do nội dung, trách nhiệm, phân công, phân cấp quản lý nhà nước về BVMT 
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chưa hợp lý, vẫn còn chồng chéo, mâu thuẫn, trách nhiệm chưa đi đôi với 

quyền hạn, chưa phân định rõ trách nhiệm (một việc vẫn giao cho nhiều cơ quan 

chủ trì) nhất là đối với việc quản lý rác thải đô thị, nông thôn, ứng phó, khắc 

phục hậu quả sự cố môi trường. Các quy định của pháp luật mới chỉ chú trọng 

trách nhiệm từ phía Nhà nước, thiếu cơ chế phù hợp để phát huy hiệu quả sự 

tham gia của toàn xã hội, từng doanh nghiệp và người dân trong công tác 

BVMT. 

- Một số điều, khoản của Luật chỉ quy định về nguyên tắc nhưng không 

giao cơ quan nào quy định chi tiết thi hành dẫn đến thiếu tính khả thi, không 

được triển khai trên thực tế; các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT ngày càng 

tinh vi, phức tạp, trong khi mức xử phạt và thời hiệu xử phạt chưa đủ sức răn đe, 

hạn chế về thẩm quyền, vì vậy kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp 

luật về BVMT còn nhiều hạn chế. 

3. Hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang 

và sẽ tác động mọi mặt đến đời sống kinh tế - xã hội, tạo ra xu thế mới 

trong quản lý môi trường và phát triển bền vững, trong đó việc xây dựng 

nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh đang trở thành xu thế chủ đạo trên 

phạm vi toàn cầu  

Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự 

hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, nguy cơ ô nhiễm xuyên biên giới, ô 

nhiễm theo dòng chảy công nghệ lạc hậu, chất thải vào Việt Nam ngày càng lớn, 

trong khi đó chúng ta đang thiếu các công cụ hữu hiệu để phòng ngừa, ngăn 

chặn từ xa.   

Kinh nghiệm của nhiều quốc gia cho thấy, các công cụ quản lý môi 

trường là giải pháp quan trọng để giải quyết các thách thức này, đồng thời tận 

dụng được các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình 

hội nhập quốc tế mang lại, góp phần thúc đẩy nhanh việc chuyển dịch từ mô 

hình kinh tế tuyến tính phát thải lớn sang các mô hình kinh tế ít phát thải các-

bon, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn
15

 trong bối cảnh gia tăng nhanh dân số, sức 

ép của tăng trưởng, nhu cầu tiêu thụ các loại nhiên liệu và năng lượng làm gia 

tăng khai thác tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường và biến đổi khí 

hậu (BĐKH)
16

. Điều này càng có ý nghĩa với Việt Nam khi chúng ta đã có một 

thời gian dài phát triển chủ yếu dựa vào khai thác các nguồn tài nguyên, thâm 

dụng vào vốn tự nhiên sẵn có và đang đứng trước những thách thức nghiêm 

trọng về cạn kiệt tài nguyên
17

, ô nhiễm môi trường và BĐKH. Thực tế cho thấy, 

                                                 
15

 Đã có khoảng 34 quốc gia với 118 mô hình tiêu biểu thực hiện việc chuyển dịch này thông qua các chiến lược, 

kế hoạch hành động đến ban hành các chính sách, pháp luật về kinh tế tuần hoàn nhằm xác định trách nhiệm của 

nhà sản xuất, người dân và nhà nước, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp môi trường, hình thành thị 

trường cung cấp dịch vụ xử lý rác thải để huy động nguồn lực tư nhân, giảm đầu tư của nhà nước. 
16

 Theo dự báo của Liên hợp quốc, đến năm 2030 nếu tiếp tục phát triển với mô hình kinh tế tuyến tính, nhu cầu 

sử dụng tài nguyên thiên nhiên sẽ tăng gấp 3 lần so với hiện nay, vượt ngoài khả năng cung ứng của Trái Đất; 

lượng chất thải sẽ vượt qua giới hạn sức chịu tải của môi trường. 
17

 Chỉ tính riêng về tiêu thụ than, từ năm 2015 Việt Nam trở thành nước nhập khẩu than đá, dự báo tới năm 2030, 

nước ta có thể phải nhập khẩu tới 100 triệu tấn than mỗi năm. Sử dụng tài nguyên nước hiệu quả còn thấp so với 

các nước trên thế giới và khu vực: Việt Nam chỉ tạo ra 2,37 USD/m
3 

nước, chỉ bằng khoảng 1/10 so với mức 
trung bình toàn cầu là 19,42 USD; thấp hơn nếu so với Lào (2,53 USD), Philippines (2,58 USD). Tác động của 

nguồn nước ô nhiễm lên sức khỏe con người, có thể làm giảm 3,5% GDP vào năm 2035. 
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để công tác BVMT hiệu quả thì phải gắn với mô hình tăng trưởng bền vững 

và phải được thể chế hóa trong Luật BVMT. 

4. Nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà 

nước về BVMT được ban hành, nhiều cam kết, điều ước quốc tế mà Việt 

Nam đã tham gia cần được thể chế hóa kịp thời 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, quan điểm, chủ 

trương về phát triển bền vững, BVMT phải được gắn kết chặt chẽ với phát triển 

kinh tế - xã hội đã được tiếp tục được Đảng và Nhà nước ta mở rộng, sâu sắc 

hơn, thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Báo cáo chính trị của Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã khẳng định “bảo đảm sự hài hoà giữa tăng 

trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, 

công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, BVMT, phát triển xã hội bền vững”. 

Đây là phương hướng phát triển phù hợp với “Chương trình nghị sự phát triển 

bền vững của Liên hợp quốc trong 15 năm tới” (2016 - 2030) được Đại hội đồng 

Liên hợp quốc thông qua tại khóa họp lần thứ 70 (ngày 25/9/2015) với 17 mục 

tiêu phát triển bền vững (SDG), 169 chỉ tiêu cụ thể với lộ trình thực hiện tới năm 

2030. Điều này cho thấy lựa chọn mô hình phát triển bền vững kinh tế - xã hội 

của đất nước cho thập niên tới là quyết tâm chính trị cao, quan điểm chỉ đạo 

quan trọng và nhất quán trong đường lối của Đảng và Nhà nước. 

Tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, đường lối nêu trên, Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng, thể hiện 

những quan điểm, nhận thức mới về công tác BVMT gắn kết với quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội như Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số 

chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao 

chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, Nghị 

quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một 

động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một trong những nhiệm vụ và giải pháp 

chủ yếu đến năm 2020 mà Đảng đã đặt ra tại Nghị quyết số 11-NQ/TW là: 

“Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền 

vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, BVMT và ứng phó với 

BĐKH”. Nghị quyết số 10-NQ/TW cũng nêu rõ: “Khẩn trương hoàn thiện pháp 

luật về đất đai, TN&MT, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân tiếp cận thị 

trường đất đai, tài nguyên một cách minh bạch, bình đẳng theo cơ chế thị 

trường”. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng đặt ra các nhiệm vụ: Tích cực thực hiện 

“Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững” của Liên hợp quốc; triển 

khai chiến lược tăng trưởng xanh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế nhanh và 

bền vững với phát triển xã hội bền vững; hoàn thiện pháp luật để tăng cường 

hiệu lực, hiệu quả cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. 

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền 

vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đã 

xác định một trong ba khâu đột phá là: “Hoàn thiện thể chế phát triển bền vững 

kinh tế biển, ưu tiên hoàn thiện hành lang pháp lý, đổi mới, phát triển mô hình 
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tăng trưởng xanh, BVMT, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh 

quốc tế của các ngành kinh tế biển, các vùng biển, ven biển.”. Đặc biệt, Kết luận 

số 56-KT/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài 

nguyên và BVMT đã đặt ra các nhiệm vụ: “Cần đặt yêu cầu về phòng, chống 

thiên tai, ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT ở vị trí trung tâm 

của các quyết định phát triển; môi trường không chỉ là không gian sinh tồn của 

con người, mà còn là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế 

- xã hội bền vững. Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; thực hiện 

sàng lọc, lựa chọn đầu tư phát triển dựa trên các tiêu chí về môi trường. Bảo 

đảm hài hòa lợi ích, tạo động lực khuyến khích các bên liên quan tích cực tham 

gia công tác ứng phó với BĐKH, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài 

nguyên và BVMT. Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Luật 

BVMT năm 2014 theo hướng khắc phục các chồng chéo, xung đột pháp luật, 

bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về BVMT, bổ sung các 

quy định mới nhằm tạo môi trường pháp lý đầy đủ, khả thi, thuận lợi cho việc 

thực hiện các nhiệm vụ liên quan.”. 

Bên cạnh đó, cùng với xu hướng hội nhập quốc tế của thế giới và khu vực, 

trong thời gian qua, Việt Nam đã tham gia đàm phán và ký kết các Hiệp định 

thương mại tự do (FTA) đa phương và song phương
18

, trong đó có những nội 

dung thể hiện các cam kết về môi trường, đa dạng sinh học và BĐKH. Các cam 

kết này rất cần được thể chế hóa kịp thời để được đảm bảo thực thi đầy đủ, thể 

hiện trách nhiệm của Việt Nam trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế về 

BVMT, đồng thời tranh thủ các cơ hội tăng cường năng lực công tác BVMT của 

đất nước. Những quan điểm, chủ trương mới nói trên của Đảng và Nhà nước rất 

cần phải được thể chế hóa trong Luật BVMT để tạo hành lang pháp lý triển khai 

thực hiện trong thực tế.  

II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM HƯỚNG TỚI CỦA LUẬT BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG 

1. Mục tiêu 

Hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định pháp luật về BVMT phù hợp với 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội 

nhập, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất về BVMT, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BVMT đáp ứng yêu cầu đặt ra của giai 

đoạn phát triển mới, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững. 

2. Quan điểm  

a) Thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước 

trong việc bảo đảm cùng với kinh tế, xã hội, các yêu cầu BVMT phải ở vị trí 

trung tâm của các quyết định phát triển, là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết 

cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

                                                 
18

  Như: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự 

do Việt Nam - Liên minh Châu Âu EU (EVFTA), Hiệp định khối mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), hiệp định 

Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA); Khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc; Khu vực thương 

mại tự do ASEAN Hàn Quốc; Khu vực thương mại tự do ASEAN - Nhật Bản… và các Hiệp định song phương. 
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b) Khắc phục các chồng chéo, xung đột pháp luật, bảo đảm sự thống 

nhất, đồng bộ, toàn diện của hệ thống pháp luật về BVMT, bổ sung các quy định 

mới nhằm tạo môi trường pháp lý đầy đủ, khả thi, thuận lợi cho việc thực hiện 

các nhiệm vụ liên quan. 

c) Có các cơ chế, chính sách mới mang tính đột phá, tạo nền tảng pháp lý 

cho việc hình thành và phát triển các mô hình tăng trưởng bền vững thông qua 

việc đẩy mạnh kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế phát thải ít các-bon, áp 

dụng đầy đủ nguyên tắc “Người gây ô nhiễm môi trường phải trả tiền”, “Người 

hưởng lợi từ giá trị của môi trường phải chi trả”, phù hợp kinh tế thị trường, 

đồng thời phải điều chỉnh được mặt trái của kinh tế thị trường. Huy động và sử 

dụng có hiệu quả nguồn lực từ các thành phần kinh tế, xã hội cho công tác 

BVMT. 

d) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chú trọng phòng ngừa, kiểm 

soát ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường; lấy bảo vệ sức khoẻ Nhân dân làm 

mục tiêu hàng đầu; tăng cường công bố, công khai thông tin về môi trường. 

đ) Thống nhất quản lý nhà nước về BVMT trên phạm vi cả nước; ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về BVMT để đáp ứng yêu 

cầu đặt ra trong giai đoạn mới. Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp và 

cả hệ thống chính trị trong việc tham gia vào các hoạt động BVMT, từ hoạch 

định chính sách đến tổ chức, giám sát thực hiện; trong đó doanh nghiệp, người 

dân phải đóng vai trò trung tâm. Có đủ chế tài xử lý để đảm bảo đủ tính răn đe 

để ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT. 

III. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

1. Bố cục của Luật bảo vệ môi trường 

Luật BVMT năm 2020 gồm 16 chương, 171 điều; được bố cục lại so với 

Luật BVMT năm 2014, đưa các quy định về bảo vệ các thành phần môi trường 

lên đầu, thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, 

bảo vệ sức khỏe người dân, coi đây là nội dung trọng tâm, quyết định cho các 

chính sách BVMT khác.  

- Luật đồng bộ các công cụ quản lý môi trường theo từng giai đoạn của dự 

án, bắt từ khâu xem xét chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, thực hiện dự án cho 

đến khi dự án đi vào vận hành chính thức và kết thúc dự án, bao gồm: Chiến 

lược BVMT quốc gia, quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh 

giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường (ĐTM), giấy phép 

môi trường (GPMT) và đăng ký môi trường.  

- Lần đầu tiên, Luật thiết kế khung chính sách hướng đến việc hình thành 

đạo luật về BVMT có tính tổng thể, toàn diện và hài hòa với hệ thống pháp luật 

về kinh tế - xã hội; cải cách mạnh mẽ, cắt giảm trên 40% thủ tục hành chính 

(TTHC), giảm thời gian thực hiện các TTHC từ 20-85 ngày, góp phần giảm chi 

phí tuân thủ của doanh nghiệp. 

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
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a) Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về hoạt động BVMT; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động 

BVMT. 

b) Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình 

và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm 

đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời. 

3. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi, đối 

tượng áp dụng 

- BVMT là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, 

cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân.  

- Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân được hưởng 

lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho hoạt động BVMT; gây ô 

nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải chi trả, bồi thường thiệt hại, khắc 

phục, xử lý và chịu trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

- Được nhà nước tạo điều kiện thuận lợi trong việc tham gia thực hiện, 

kiểm tra, giám sát hoạt động BVMT.  

- Được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và thực hiện việc tuân 

thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa BVMT. 

- Được bảo đảm quyền lợi trong việc đóng góp cho hoạt động bảo vệ môi 

trường; được ưu đãi, hỗ trợ hoạt động BVMT; thúc đẩy sản phẩm, dịch vụ thân 

thiện môi trường. 

- Được tôn vinh, khen thưởng trong việc đóng góp tích cực trong hoạt 

động BVMT theo quy định của pháp luật. 

4. Những nội dung chính sách, quy định mới 

4.1. Lần đầu tiên, cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong 

công tác BVMT; tăng cường công khai thông tin, tham vấn, phát huy vai trò 

giám sát, phản biện, đồng thời được bảo đảm quyền và lợi ích của cộng đồng 

dân cư khi tham gia các hoạt động BVMT  

- Thời gian qua, cộng đồng dân cư đã thể hiện vai trò ngày càng quan 

trọng trong công tác BVMT, tiêu biểu nhất là thông qua việc hình thành các mô 

hình cộng đồng tham gia BVMT hiệu quả. Sự tham gia của cộng đồng dân cư 

trong việc thu thập, cung cấp thông tin về BVMT; tham gia đánh giá kết quả 

BVMT của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, Luật BVMT năm 2014 chưa quy định cộng đồng dân cư là 

một chủ thể trong công tác BVMT, vì vậy chưa đẩy mạnh, phát huy được vai trò 

quan trọng của cộng đồng dân cư trong công tác BVMT. Luật BVMT năm 2020 

đã bổ sung “cộng đồng dân cư” vào phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

nhằm khẳng định vị trí, vai trò của nhóm đối tượng quan trọng này trong công 

tác BVMT cũng như thực hiện một trong những mục tiêu xuyên suốt của Luật là 
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bảo vệ sức khỏe người dân, đảm bảo người dân được sống trong môi trường 

trong lành.  

Nhằm tạo thuận lợi cho cộng đồng dân cư phát huy được vai trò của mình 

trong công tác BVMT, Luật đã bổ sung quy định thiết lập hệ thống trực tuyến 

tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị, tham vấn của tổ chức, cá nhân và 

cộng đồng dân cư về BVMT, qua đó giúp cộng đồng dân cư có thể tham gia 

giám sát hoạt động BVMT thông qua công nghệ thông tin, tương tác các ứng 

dụng thông minh trên điện thoại di động.  

- Vấn đề công khai thông tin đã được quy định xuyên suốt, thống nhất 

trong Luật BVMT năm 2020 theo các nội dung cụ thể về BVMT, cùng với một 

khoản riêng quy định việc cung cấp, công khai thông tin về môi trường. Cụ thể, 

Luật đã bổ sung nguyên tắc hoạt động BVMT phải được công khai, minh bạch; 

quy định rõ trách nhiệm công khai thông tin liên quan đến chất lượng môi 

trường không khí, chất lượng môi trường đất, chất thải nguy hại, kết quả quan 

trắc chất thải; chủ trương của Nhà nước là khuyến khích tổ chức, cá nhân tham 

gia đóng góp, cung cấp thông tin về môi trường; trách nhiệm của Bộ, cơ quan 

ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và của chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, khu sản xuất, kinh doanh tập trung, cụm công nghiệp trong việc cung 

cấp, công khai thông tin về môi trường.  

- Lần đầu tiên quy định việc công khai danh sách hội đồng thẩm định báo 

cáo ĐTM, dành một Điều quy định công khai thông tin và sự tham gia của cộng 

đồng trong phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. Việc công bố, công khai 

quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của cơ quan thẩm định, 

công khai báo cáo ĐTM sau khi được phê duyệt kết quả thẩm định của chủ dự 

án, nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT, trừ thông tin liên quan đến bí mật nhà 

nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật để lấy ý kiến của các 

bên liên quan cũng đã được quy định cụ thể trong Luật.  

Hình thức công khai được thực hiện thông qua cổng thông tin của cơ 

quan, tổ chức, trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác, 

bảo đảm thuận tiện cho những đối tượng có liên quan tiếp nhận thông tin; giao 

Chính phủ quy định chi tiết nội dung và việc quản lý thông tin về môi trường; 

trình tự, thủ tục, thời điểm và hình thức cung cấp, công khai thông tin về môi 

trường. 

- Lần đầu tiên, trách nhiệm của chủ dự án trong việc tham vấn cộng đồng 

dân cư, được quy định ngay từ khi lập báo cáo ĐTM. Trong đó, đã quy định rõ 

trách nhiệm thực hiện tham vấn, đối tượng tham vấn, nội dung tham vấn chủ 

yếu, hình thức tham vấn trong quá trình thực hiện ĐTM; kết quả tham vấn cộng 

đồng dân cư, cơ quan, tổ chức liên quan là thông tin quan trọng để chủ dự án 

nghiên cứu đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động của dự án đối với môi trường 

và hoàn thiện báo cáo ĐTM của dự án. Trong quá trình lập hồ sơ đề nghị cấp 

GPMT, Luật cũng đã quy định trách nhiệm của chủ dự án trong việc tham vấn ý 

kiến các bên có liên quan.  

4.2. Thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư 

theo các tiêu chí môi trường; kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động 
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xấu đến môi trường mức độ cao, thực hiện hậu kiểm đối với các dự án có 

công nghệ tiên tiến và thân thiện môi trường; cắt giảm thủ tục hành chính  

- Luật BVMT 2020 đã thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy quản lý 

môi trường thông qua thể chế hóa chính sách phát triển dựa trên quy luật tự 

nhiên, không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế; BVMT không 

chỉ là phòng ngừa, kiểm soát, xử lý chất thải; các hoạt động sản xuất, phát triển 

phải hài hòa với tự nhiên, khuyến khích bảo vệ và phát triển tự nhiên. Đồng thời, 

Luật cũng đặt ra các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường nhằm thực hiện mục tiêu 

bảo đảm người dân Việt Nam được hưởng chất lượng môi trường ngang bằng 

với các nước trên thế giới và cũng hài hòa với quy định của quốc tế để góp phần 

thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về BVMT, ứng phó với biến đổi khí 

hậu. 

- Lần đầu tiên, Luật tiếp cận phương pháp quản lý môi trường xuyên suốt, 

khoa học đối với dự án đầu tư dựa trên các tiêu chí môi trường; sàng lọc, không 

khuyến khích các dự án không tuân theo quy luật tự nhiên, chiếm dụng lớn diện 

tích rừng, đất lúa, tác động đến các di sản thiên nhiên, khu bảo tồn; áp dụng 

công cụ quản lý môi trường phù hợp theo từng giai đoạn từ việc xây dựng chiến 

lược, quy hoạch đến thực hiện dự án đầu tư.  

Theo đó dự án đầu tư được phân thành 04 nhóm: Có nguy cơ tác động xấu 

đến môi trường mức độ cao, có nguy cơ, ít có nguy cơ hoặc không có nguy cơ 

tác động xấu đến môi trường. Tương ứng với từng đối tượng dự án cụ thể, cơ 

quan quản lý nhà nước về môi trường sẽ áp dụng các cơ chế quản lý phù hợp, cụ 

thể là: 

+ Quy định chỉ đối tượng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức 

độ cao (Nhóm I) mới phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Quy định này 

nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành, gồm: Giảm 

TTHC cho nhiều nhà đầu tư, theo đó các dự án không thuộc Nhóm I sẽ không 

phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường nhằm tiết kiệm được thời gian và chi 

phí. 

+ Áp dụng đầy đủ các công cụ môi trường để quản lý, sàng lọc dự án đầu 

tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao (đánh giá sơ bộ tác động 

môi trường, ĐTM, cấp GPMT nếu phát sinh chất thải); đối với các dự án áp 

dụng công nghệ tiên tiến và thân thiện môi trường được cấp GPMT ngay từ giai 

đoạn nghiên cứu khả thi và tổ chức hậu kiểm (thông qua thanh tra, kiểm tra) khi 

dự án đi vào hoạt động hoặc chỉ phải đăng ký môi trường (không phải là thủ tục 

hành chính, được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, đơn giản) tại UBND cấp 

xã. Bên cạnh đó, Luật cũng cải cách mạnh mẽ TTHC thông qua việc tích hợp 

toàn bộ các giấy phép, giấy xác nhận về môi trường vào chung 01 GPMT và bãi 

bỏ các giấy phép có liên quan; 

+ Xác lập lại đúng vai trò hoạt động quan trắc chất thải của doanh nghiệp, 

Luật quy định các đối tượng xả nước thải, bụi, khí thải lớn ra môi trường phải 

quan trắc định kỳ; đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục bao gồm các cơ sở 

thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với lưu lượng phát thải trung 

bình trở lên và cơ sở không thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
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với lưu lượng phát thải lớn, các khu, cụm công nghiệp. Đối tượng, thông số, 

tần suất quan trắc cụ thể sẽ do Chính phủ quy định để phù hợp với điều kiện 

phát triển khoa học, công nghệ và yêu cầu BVMT trong từng thời kỳ. 

* Về ý kiến cho rằng số liệu quan trắc chất thải tự động, liên tục không 

đáng tin cậy do không có phương pháp tiêu chuẩn: 

- Phương pháp tiêu chuẩn được quy định đối với hoạt động quan trắc (lấy 

mẫu hiện trường, bảo quản mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm). Toàn 

bộ quá trình này đều do con người thực hiện, nên cần phải có quy trình kỹ thuật 

để quản lý bằng phương pháp tiêu chuẩn (hiện ở Việt Nam đang thực hiện theo 

các TCVN, ISO hoặc áp dụng các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ); 

- Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT đã quy định chi tiết các yêu cầu cơ 

bản và đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành, quản lý và kiểm soát hệ thống quan 

trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục. Về bản chất, việc quan trắc tự động, 

liên tục là do thiết bị đo tự thực hiện, được kiểm soát thông qua các yêu cầu về 

đặc tính kỹ thuật của thiết bị; yêu cầu về trách nhiệm kiểm định, hiệu chuẩn định 

kỳ thiết bị theo pháp luật về đo lường (quá trình này đều sử dụng chất chuẩn để 

đánh giá độ chính xác thiết bị theo quy định) để kiểm soát chặt chẽ độ chính xác 

cũng như quy trình vận hành thiết bị. Theo quy định này, doanh nghiệp có trách 

nhiệm phải thực hiện kiểm soát chất lượng của Hệ thống trước khi đi vào vận 

hành chính thức và định kỳ 01 lần/năm. 

- Hiện nay, quy định về độ chính xác của giá trị đo bằng thiết bị quan trắc 

tự động theo Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT đối với một số thông số quan 

trắc là tương đương, trong một số khoảng nồng độ còn nghiêm ngặt hơn so với 

yêu cầu về độ chính xác và độ nhiễu trong các phương pháp tiêu chuẩn đối với 

phân tích trong phòng thí nghiệm. Ví dụ như đối với thông số COD trong nước 

thải: yêu cầu độ chính xác của thiết bị quan trắc tự động là dưới 5% (theo giá 

trị đọc); trong khi đó theo phương pháp tiêu chuẩn SMEWW 5520C:2017 - 

Phương pháp tiêu chuẩn xác định COD bằng chuẩn độ (của Hoa Kỳ) cho phép 

sai số đến 5,6%. 

- Theo tiến trình phát triển khoa học kỹ thuật, đặc biệt là cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0, thì nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước khác cũng đã và đang 

chuyển đổi dần sang sử dụng thiết bị tự động để quản lý, như ngành điện hiện 

nay đã chuyển từ công tơ ghi số bằng tay sang công tơ tự động tính giá điện. 

4.3. Đã định chế nội dung sức khỏe môi trường; bổ sung nhiều giải 

pháp bảo vệ các thành phần môi trường, đặc biệt là môi trường không khí, 

môi trường nước 

- Nội dung sức khỏe môi trường tuy không có quy định riêng nhưng đã 

được định chế trong toàn bộ Luật BVMT 2020, thông qua việc bảo vệ các thành 

phần môi trường, qua đó bảo vệ sức khỏe người dân, bảo đảm quyền mọi người 

được sống trong môi trường trong lành. Luật đã bổ sung nội dung quản lý các 

chất ô nhiễm có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người; quy định rõ trách 

nhiệm của Bộ Y tế, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh trong theo dõi, 

kiểm soát, phòng ngừa các chất ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe con người 
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cũng như đánh giá mối quan hệ giữa sức khỏe môi trường với sức khỏe con 

người, đặc biệt là mối quan hệ giữa ô nhiễm môi trường với các loại bệnh dịch 

mới. 

- Riêng ô nhiễm không khí và môi trường nước mặt đang là vấn đề bức 

xúc tại các lưu vực sông và đô thị lớn của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay hành 

lang pháp lý chưa đầy đủ để quản lý chất lượng môi trường không khí, chất 

lượng môi trường nước và thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp với tình 

trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn.  

Để giải quyết vấn đề bức xúc nêu trên, Luật đã quy định việc lập và thực 

hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt, môi trường không khí 

nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ các thành phần môi trường; đồng thời quy định 

về tiêu chí và phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất, quy định nội dung về xử lý, 

cải tạo và phục hồi môi trường đất.  

Luật cũng đã quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc xây 

dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường 

không khí; đánh giá, theo dõi chất lượng môi trường không khí và công khai 

thông tin; cảnh báo cho cộng đồng và triển khai các biện pháp xử lý trong 

trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm; tổ chức thực hiện biện 

pháp khẩn cấp trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm 

nghiêm trọng. 

Không chỉ được quy định ở các nội dung về bảo vệ chất lượng môi trường 

không khí, đất, nước, việc bảo vệ các thành phần môi trường này còn được thể 

hiện tại nhiều nội dung có liên quan trong Luật như các nội dung về quản lý 

nước thải, quản lý bụi, khí thải và các chất ô nhiễm khác cũng như các nội dung 

về quản lý chất thải rắn (sẽ góp phần giảm tác động đến môi trường đất, nước và 

không khí), quan trắc các thành phần môi trường, vv. 

4.4. Thúc đẩy phân loại rác thải tại nguồn; định hướng cách thức quản 

lý, ứng xử với chất thải, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 

- Hiện nay tỷ lệ chôn lấp rác thải ở Việt Nam còn cao, một trong các 

nguyên nhân là do rác thải chưa được phân loại dẫn đến khó khăn trong xử lý. 

Để khắc phục tình trạng này, Luật BVMT 2020 đã quy định việc thu phí rác thải 

dựa trên khối lượng hoặc thể tích thay cho việc tính bình quân theo hộ gia đình 

hoặc đầu người như hiện nay. Cơ chế thu phí này sẽ góp phần thúc đẩy người 

dân phân loại, giảm thiểu rác thải phát sinh tại nguồn do nếu không thực hiện 

việc này thì chi phí xử lý rác thải phải nộp sẽ cao, thông qua quy định rác thải 

sinh hoạt phải được phân làm 03 loại: (i) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, 

tái chế; (ii) chất thải thực phẩm; (iii) Chất thải rắn sinh hoạt khác. Bộ TN&MT 

đã nghiên cứu kỹ lưỡng mô hình và kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới 

hiện đang thực hiện rất thành công việc thu phí xử lý rác thải qua hình thức bán 

bao bì, thiết bị đựng rác như Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia phát triển 

khác.  

Để bảo đảm tính khả thi của cơ chế này, Luật đã đưa ra một số quy định 

như: (i) Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp 
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tỉnh quyết định việc phân loại cụ thể chất thải rắn sinh hoạt với thời hạn áp 

dụng chậm nhất là ngày 31/12/2024; (ii) Tại các điểm tập kết rác thải, nếu phát 

hiện việc phân loại không đúng quy định thì đơn vị thu gom, vận chuyển có 

quyền từ chối thu gom, vận chuyển và thông báo cơ quan có thẩm quyền để 

kiểm tra, xác định hộ gia đình, cá nhân vi phạm và xử lý nghiêm (thông qua hệ 

thống camera giám sát); (iii) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã 

hội các cấp vận động cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Cộng đồng dân cư, tổ chức chính trị - xã hội có 

trách nhiệm giám sát việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt của các hộ gia đình, 

cá nhân; (iv) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra việc tuân thủ, xử 

lý hoặc chuyển cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản 

lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.  

Ngoài ra, rác thải sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân khu vực 

nông thôn sau khi phân loại được khuyến khích tận dụng tối đa lượng chất thải 

thực phẩm làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi để phù hợp với điều 

kiện nông thôn tại Việt Nam. 

- Nhằm hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng cường tái chế, tái sử 

dụng phế liệu trong nước để hạn chế việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu 

sản xuất, ngoài quy định trách nhiệm phân loại chất thải rắn công nghiệp phát 

sinh từ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thành các loại: (i) nhóm chất thải rắn 

công nghiệp thông thường được tái sử dụng, tái chế làm nguyên liệu sản xuất; 

(ii) nhóm chất thải rắn đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật được 

sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng; (iii) nhóm chất 

thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, Luật lần đầu tiên đã quy định 

trách nhiệm mở rộng của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, 

bao bì có khả năng tái chế/khó có khả năng tái chế phải thu hồi với tỷ lệ và quy 

cách bắt buộc hoặc thông qua hợp đồng dịch vụ hoặc cơ chế đóng góp tài chính 

để hỗ trợ tái chế sản phẩm, bao bì do mình sản xuất, nhập khẩu. 

4.5. Lần đầu tiên chế định về thẩm quyền quản lý nhà nước dựa trên 

nguyên tắc quản lý tổng hợp, thống nhất, một việc chỉ giao cho một cơ quan 

chủ trì thực hiện; phân cấp triệt để cho địa phương 

- Việc thực hiện song song thủ tục cấp giấy phép, giấy xác nhận về môi 

trường (do cơ quan quản lý nhà nước về BVMT thực hiện) với cấp phép xả nước 

thải vào công trình thủy lợi (do cơ quan quản lý nhà nước về công trình thủy lợi 

thực hiện) trong thời gian qua đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế, cụ thể là: một 

đối tượng là nước thải của doanh nghiệp xả thải vào công trình thủy lợi tiếp tục 

phải thực hiện hai TTHC có nhiều nội dung tương đồng; không bảo đảm nguyên 

tắc quản lý tổng hợp về tài nguyên nước; phân tán chức năng quản lý nhà nước 

đối với đối tượng là nước thải xả vào công trình thủy lợi; việc kiểm tra, thanh 

tra, xử lý vi phạm hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật vào công trình 

thủy lợi do các cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi không được kịp thời, 

thường xuyên, hiệu quả (do pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thủy lợi không có chế tài xử lý hành vi này). 

Để khắc phục vấn đề này, Luật BVMT 2020 đã bãi bỏ thủ tục cấp giấy 
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phép xả nước thải vào nguồn nước, xả nước thải vào công trình thủy lợi mà 

lồng ghép nội dung này trong GPMT nhằm thống nhất trách nhiệm, thẩm quyền 

và nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên nước; đồng thời giảm TTHC mạnh 

mẽ cho doanh nghiệp. Song song với chế định này, Luật cũng đã bổ sung trách 

nhiệm, thẩm quyền tham gia, phản biện và đồng thuận của cơ quan quản lý công 

trình thủy lợi ngay từ giai đoạn ĐTM cho đến khi cấp GPMT đối với cơ sở xả 

nước thải vào công trình thủy lợi nhằm tăng cường công tác phối hợp của các cơ 

quan. 

Luật đã phân cấp mạnh mẽ cho địa phương thông qua chế định giao 

UBND cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan thẩm định báo cáo 

ĐTM đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết 

định đầu tư của các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (quy định 

hiện hành phân cấp các Bộ, ngành đều có thể thẩm định báo cáo ĐTM) đồng 

thời quy định các bộ có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh trong quá trình thực hiện nhằm bảo đảm hiệu quả. Quy định này sẽ bảo 

đảm quản lý thống nhất tại địa phương, thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám 

sát, cấp phép sau này và phù hợp với xu hướng phân cấp cho địa phương như hệ 

thống pháp luật hiện hành. 

4.6. Lần đầu chế định cụ thể về kiểm toán môi trường nhằm tăng cường 

năng lực, hiệu quả quản lý môi trường của doanh nghiệp 

- Tiếp thu kinh nghiệm thành công của quốc tế về kiểm toán môi trường 

được áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhằm đánh giá mức độ 

hiệu quả sử dụng tiết kiệm tài nguyên, quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm và 

BVMT, Luật BVMT 2020 đã bổ sung nội dung về kiểm toán môi trường nhằm 

điều chỉnh hoạt động kiểm toán trong nội bộ tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ do đơn vị tự thực hiện hoặc thông qua dịch vụ kiểm toán.  

Mục đích của hoạt động này nhằm tăng cường năng lực quản lý môi 

trường của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nhận biết lỗ hổng trong quản lý 

môi trường và có giải pháp điều chỉnh hoạt động quản lý môi trường được hiệu 

quả hơn.  

- Luật cũng đã bổ sung quy định Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán 

trong lĩnh vực môi trường theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và pháp 

luật có liên quan. 

4.7. Cụ thể hóa các quy định về ứng phó BĐKH, thúc đẩy phát triển thị 

trường các-bon trong nước 

- Chương IV Luật BVMT 2014 đã quy định về ứng phó biến đổi khí hậu 

(BĐKH). Tuy nhiên, một số nội dung đang chồng lấn với các điều khoản trong các 

chương khác của Luật (nghiên cứu khoa học, quản lý chất thải, …), chưa cụ thể nội 

dung thích ứng BĐKH, do vậy, Luật BVMT 2020 đã bổ sung các quy định về 

thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-zôn, trong 

đó xác định nội dung và trách nhiệm của Bộ TN&MT, các Bộ, ngành liên quan 

và địa phương về thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; bổ 

sung quy định về lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH vào hệ thống chiến lược, 
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quy hoạch, thực hiện cam kết quốc tế về BĐKH và bảo vệ tầng ô-dôn.  

- Đặc biệt, Luật đã lần đầu tiên chế định về tổ chức và phát triển thị trường 

các-bon như là công cụ để thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính trong nước, góp 

phần thực hiện đóng góp về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính do Việt Nam cam 

kết khi tham gia Thỏa thuận Paris về BĐKH. Trong đó, quy định rõ đối tượng 

được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính và có quyền trao đổi, mua bán 

trên thị trường các-bon trong nước; căn cứ xác định hạn ngạch phát thải khí nhà 

kính; trách nhiệm của các cơ quan quản lý, tổ chức liên trong trong việc phân bổ 

hạn ngạch phát thải khí nhà kính; lộ trình và thời điểm triển khai thị trường các-

bon trong nước để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và điều 

ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

4.8. Hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ di sản thiên nhiên phù hợp 

với pháp luật quốc tế về di sản thế giới, đáp ứng yêu cầu của quá trình hội 

nhập quốc tế 

Theo Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công 

ước di sản thế giới), di sản thế giới được chia làm 02 loại bao gồm: di sản thiên 

nhiên và di sản văn hóa có các đặc điểm, tiêu chí hoàn toàn khác nhau (tiêu chí 

của di sản thiên nhiên gắn với các yếu tố của tự nhiên, trong đó tiêu chí của di 

sản văn hóa gắn với yếu tố con người). Việt Nam đã tham gia Công ước này từ 

năm 1987, tuy nhiên, hệ thống pháp luật của Việt Nam về quản lý di sản thiên 

nhiên chưa nội luật hóa đầy đủ và tương thích với nội dung của Công ước. Các 

quy định về đối tượng là di sản thiên nhiên của Việt Nam đang được quy định 

tản mạn trong một số pháp luật chuyên ngành như Luật Đa dạng sinh học (khu 

bảo tồn đất ngập nước), Luật Lâm nghiệp (khu bảo tồn là rừng đặc dụng), Luật 

Thủy sản (khu bảo tồn biển), thậm chí còn được quy định trong pháp luật về di 

sản văn hóa (Luật Di sản văn hóa quy định di sản văn hóa còn bao gồm cả danh 

lam thắng cảnh là một đối tượng của di sản thiên nhiên), do đó, chưa bao quát 

được toàn bộ các đối tượng là di sản thiên nhiên cần bảo vệ (như công viên địa 

chất toàn cầu, khu dự trữ sinh quyển, khu Ramsar –khu đất ngập nước có tầm 

quan trọng quốc tế, vườn di sản ASEAN), đồng thời thiếu quy định về việc xác 

lập cũng như chế độ quản lý các di sản thiên nhiên cấp quốc tế này. Điều này tạo 

ra rào cản trong quá trình hội nhập và thực hiện Công ước di sản thế giới mà 

Việt Nam đã tham gia cũng như phát sinh nhiều vấn đề chưa được xử lý trong 

thực tiễn quản lý hiện nay. 

Để khắc phục các bất cập này, Luật BVMT 2020 đã đưa ra các quy định 

về tiêu chí xác lập di sản thiên nhiên dựa trên cơ sở các tiêu chí của quốc tế và 

thực tiễn điều kiện Việt Nam hiện nay; trong đó đối với các đối tượng là di sản 

thiên nhiên đã được quy định trong pháp luật về lâm nghiệp, thủy sản, đa dạng 

sinh học và di sản văn hóa thì vẫn thực hiện theo các quy định này để tránh xáo 

trộn, chồng chéo. Đồng thời, quy định việc điều tra, đánh giá, quản lý và BVMT 

di sản thiên nhiên để bảo vệ, phát huy giá trị bền vững di sản thiên nhiên ở nước 

ta. 

4.9. Tạo lập chính sách phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế bền 

vững, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phục hồi và phát triển nguồn vốn tự nhiên 
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Phát triển kinh tế bền vững thông qua việc thúc đẩy các mô hình 

kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ít phát thải các-bon, đầu tư vào vốn tự 

nhiên đang là xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế của các nước trên thế 

giới hiện nay, nhất là các nước đang phát triển. Các mô hình này tập trung vào 

việc đầu tư sản xuất, tiêu dùng, xuất nhập khẩu, phân phối và kinh doanh các sản 

phẩm, hàng hóa và dịch vụ hướng tới tối ưu hóa sử dụng nguyên liệu, vật liệu, 

năng lượng và chất thải, thân thiện với môi trường; đầu tư vào vốn tự nhiên.  

Ở nước ta, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thúc 

đẩy tăng trưởng xanh, phát triển nền kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền 

vững cũng đã được ban hành nhưng còn thiếu cơ sở pháp lý tạo nền tảng cho 

thúc đẩy các mô hình kinh tế này. Vốn tự nhiên là các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, bao gồm tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, nguồn lợi thủy 

sản, khoáng sản, nhiên liệu hóa thạch, các nguồn năng lượng tự nhiên và các 

dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên. Cũng giống như các dạng vốn khác (vốn vật chất, 

vốn tài chính và vốn con người), vốn tự nhiên cũng có thể bị suy giảm và suy 

thoái do quá trình sản xuất và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, với mô 

hình tăng trưởng trước đây, chúng ta mới chỉ tập trung tích lũy nhanh vốn vật 

chất, tài chính và con người mà thiếu đi sự quan tâm tới sự suy giảm, cạn kiệt 

của vốn tự nhiên, tạo ra những rủi ro và thách thức lớn cho thế hệ tương lai.  

Để giải quyết vấn các vấn đề này, đồng thời tạo động lực phát triển bền 

vững và nâng cao chất lượng tăng trưởng và sự thịnh vượng quốc gia, Luật 

BVMT 2020 đã bổ sung một chương về các công cụ kinh tế và nguồn lực cho 

BVMT. Trong đó, đã bổ sung các chính sách về phát triển ngành công nghiệp 

môi trường, dịch vụ môi trường, sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường; ưu 

tiên thực hiện mua sắm xanh đối với dự án, nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà 

nước; thúc đẩy việc khai thác, sử dụng và phát triển vốn tự nhiên; đặc biệt là 

thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, bổ sung chính sách về tín dụng xanh, trái 

phiếu xanh để huy động đa dạng các nguồn lực xã hội cho BVMT. 

5. Những vấn đề sửa đổi, bổ sung 

5.1. Sửa đổi, bổ sung làm rõ một số từ ngữ (Điều 3 Luật BVMT năm 

2020) 

Chỉnh sửa 11 và bổ sung 12 từ ngữ (môi trường, hoạt động BVMT, chất 

thải, quy hoạch BVMT, ĐTM, quan trắc môi trường, hạ tầng kỹ thuật BVMT, 

công nghệ tốt nhất hiện có, cộng đồng dân cư; giấy phép môi trường, nhãn sinh 

thái…); bỏ 07 từ ngữ (phát triển bền vững, công nghiệp môi trường, kiểm soát ô 

nhiễm, an ninh môi trường…). 

5.2. Sửa đổi, bổ sung các quy định về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi 

phạm (Điều 160, 161 Luật BVMT năm 2020) 

- Luật đã quy định rõ hơn trách nhiệm của Bộ TN&MT, Bộ Công an, Bộ 

Quốc phòng và UBND các cấp trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, thanh 

tra về BVMT (khoản . Bổ sung quy định về tần suất thanh tra BVMT (không 

quá một lần/năm đối với một tổ chức, cá nhân, riêng các đối tượng chấp hành tốt 

công tác BVMT là không quá một lần/02 năm liên tiếp, trừ trường hợp thanh tra 
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đột xuất) để giảm phiền hà, chồng chéo cho doanh nghiệp. Bổ sung quy định 

thanh tra, kiểm tra đột xuất trong lĩnh vực BVMT được áp dụng theo quy định 

đặc thù không phải công bố, thông báo trước nhằm tăng cường hiệu quả của 

hoạt động này.  

- Bổ sung quy định về hoạt động kiểm tra chấp hành pháp luật về BVMT 

của các cơ quan nhà nước, trong đó có cơ chế phối hợp giữa các cơ quan để 

tránh chồng chéo; quy định về hoạt động kiểm tra của lực lượng cảnh sát môi 

trường chỉ thực hiện khi có dấu hiệu tội phạm, có tố giác, tin báo tội phạm về 

môi trường hoặc theo kế hoạch được Bộ trưởng Bộ TN&MT hoặc Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh phê duyệt.  

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về xử lý vi phạm theo hướng nâng thời  

hiệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT từ 02 năm lên 10 năm để 

đảm bảo phù hợp với tính chất đặc thù của các hành vi vi phạm trong lĩnh vực 

môi trường. Tăng mức phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT 

(không khống chế mức phạt tiền tối đa mà có thể tính mức phạt theo giá trị số 

lợi 

thu được từ hành vi vi phạm); bổ sung cách tính mức phạt theo ngày, phạt lũy 

tiến 

theo kinh nghiệm các nước tiên tiến đang áp dụng; luật hóa trách nhiệm của cá 

nhân, tổ chức có liên quan, đặc biệt là cán bộ phụ trách môi trường của doanh 

nghiệp để bảo đảm đủ sức răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm 

pháp luật về BVMT.  

- Quy định quyền của các lực lượng (thanh tra xây dựng, giao thông, tổ 

chức, cá nhân quản lý công viên, khu vui chơi, giải trí, khu du lịch…) được xử 

lý vi phạm về BVMT nơi công cộng, trong hoạt động xây dựng, phương tiện 

tham 

gia giao thông; quy cơ chế xử phạt nhanh bằng biên lai thu tiền trực tiếp và cho 

phép giữ lại một phần hoặc toàn bộ số tiền xử phạt, tiền phạt tại các cơ quan, tổ 

chức để duy trì hoạt động BVMT nhằm huy động sự tham gia của các lực lượng 

này trong phát hiện và xử lý vi phạm về BVMT.  

- Để nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính về BVMT, bên cạnh các 

hình thức xử phạt, Luật bổ sung việc áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính khác để xử lý các hành vi vi phạm hành chính về BVMT như: biện pháp 

lao 

động công ích (theo kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới đã áp dụng); giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Thực tế hoạt động xử 

phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về BVMT nơi công cộng 

trong thời gian qua không hiệu quả, mức phạt quá thấp thì không đảm bảo tính 

răn đe, mức phạt quá cao thì khó thu tiền phạt từ người vi phạm. Do vậy, việc bổ 

sung các quy định như trên sẽ đảm bảo tính khả thi, răn đe đối với cá nhân có 

hành vi vi phạm về BVMT tại nơi công cộng.  

5.3.  Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số luật có liên quan đến 

BVMT (Điều 169 Luật BVMT năm 2020) 

Luật đã sửa đổi, bổ sung một số quy định khác, bao gồm: Bãi bỏ 
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Điều 7 về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của BVMT” của Luật sửa đổi, bổ 

sung 

một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14; bãi bỏ 

Điều 99 về "Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 25 của Luật BVMT số 55/2014/QH13 

đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14” của Luật 

Đầu 

tư công số 39/2019/QH14; sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành nghề kinh doanh 

có 

điều kiện có liên quan đến lĩnh vực môi trường (bỏ 02 loại hình kinh doanh có 

điều kiện là nhập khẩu tàu cũ để phá dỡ và vận chuyển CTNH; sửa đổi, bổ sung 

một số điều về BVMT, xả nước thải trong Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy lợi, 

Luật Xử lý vi phạm hành chính để bảo đảm thống nhất đồng với các hệ thống 

pháp luật hiện hành. 

5.4. Sửa đổi, bổ sung các điều khoản chuyển tiếp (Điều 171 Luật BVMT 

năm 2020) 

Sửa đổi, bổ sung các điều khoản chuyển tiếp để xử lý sự giao thoa, bảo 

đảm tính thống nhất trong tổ chức thực hiện quy định pháp luật về BVMT. 

IV. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC 

THI HÀNH LUẬT KHI ĐƯỢC THÔNG QUA 

Các chính sách nêu trên không phát sinh đáng kể chi phí cho quản lý nhà 

nước về BVMT (chủ yếu là kinh phí xây dựng, hoàn thiện thể chế, quy định, 

phổ biến, tuyên truyền, đào tạo… thuộc nguồn kinh phí chi thường xuyên của cơ 

quan quản lý nhà nước về BVMT). Do vậy, với điều kiện thực tế về tài chính, cơ 

sở vật chất, nguồn nhân lực hiện nay đủ để tổ chức thi hành Luật sau khi được 

Quốc hội thông qua, bảo đảm tính khả thi của chính sách. Cụ thể như sau: 

1. Dự kiến nguồn lực 

Dự kiến nguồn lực để thi hành Luật như sau:  

- Từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương;  

- Từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Luật 

Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Luật bao gồm: 

- Ban hành văn bản quy định chi tiết và chỉ đạo, đôn đốc thi hành: Các cơ 

quan có thẩm quyền ban hành các văn bản được giao trong Luật để hướng dẫn 

thi hành phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan. 

- Tuyên truyền, phổ biến: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục các quy định liên quan; Bộ TNMT xây dựng nội dung thông tin, tuyên 

truyền phổ biến những yêu cầu, nội dung và các quy định của Luật kịp thời đến 

các cơ quan, tổ chức và người dân, giúp hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp thời để 

thực hiện. 

- Bảo đảm nguồn lực thực hiện: Bộ TN&MT chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để 
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Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai 

thực hiện Luật. Được bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các quy định trong 

Luật, ngoài nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, huy động nguồn lực từ 

cơ quan, đơn vị, hỗ trợ của các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế hoặc lồng ghép 

vào các chương trình, dự án khác để có nguồn kinh phí bảo đảm cho việc thực 

hiện Luật.  

- Kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thực hiện: Thực hiện công tác 

kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thi hành Luật và các văn bản pháp luật 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật. 

V. DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CỦA 

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Những vấn đề được lựa chọn để đánh giá tác động là những vấn đề đòi 

hỏi phải có chính sách mới, quan trọng, có mức độ gây tranh luận và ý kiến trái 

chiều lớn, có thể tạo ra nghĩa vụ tuân thủ lớn cho các đối tương có liên quan. 

Nên trong báo cáo này, sẽ đánh giá các nội dung sau: 

1) Tiêu chí sàng lọc dự án đầu tư; 

2) Đánh giá tác động môi trường (ĐTM); 

3) Giấy phép môi trường; 

4) Công cụ kinh tế và nguồn lực tài chính cho BVMT; 

1. Tác động của các quy định về tiêu chí sàng lọc dự án đầu tư 

Bổ sung các quy định về tiêu chí sàng lọc dự án, khoanh định, xác lập các 

khu vực cần bảo tồn, bảo vệ, phục hồi môi trường, sinh thái trên phạm vi cả 

nước  

* Tác động về kinh tế, xã hội: 

Tác động tiêu cực: 

- Đối với Nhà nước: 

+ Phát sinh chi phí xây dựng các tiêu chí cụ thể sàng lọc dự án, xác định 

các yếu tố kỹ thuật trong khoanh định, xác lập các khu vực cần bảo tồn, bảo vệ, 

phục hồi môi trường, sinh thái trên phạm vi cả nước. 

+ Phát sinh chi phí triển khai các hoạt động về quy hoạch và khoanh định 

các khu vực cần bảo tồn, bảo vệ, khu vực cần phục hồi môi trường, sinh thái; 

triển khai các chính sách áp dụng đối với việc dừng hoạt động hoặc di dời cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phù hợp với quy hoạch BVMT quốc gia, 

nội dung BVMT trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. 

- Đối với doanh nghiệp: 

+ Nhóm doanh nghiệp đầu tư dự án thuộc đối tượng phải xây dựng nội 

dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường sẽ tốn thêm chi phí xây dựng nội dung 

đánh giá sơ bộ tác động môi trường bên cạnh chi phí lập ĐTM chi tiết. Ước tính 

thời gian để hoàn thành xây dựng nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường, 

bao gồm việc lấy thông tin đầu vào, trả lời các câu hỏi sẽ mất khoảng 10 ngày 
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làm việc của một người có trình độ cao đẳng trở lên về môi trường, theo đó, 

chi phí trung bình để lập nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường trong đề 

xuất chủ trương đầu tư khoảng 10 triệu đồng. 

+ Doanh nghiệp hiện đang nằm trong vùng không phù hợp với quy hoạch 

BVMT quốc gia, nội dung BVMT trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh sẽ phải 

di dời hoặc chuyển đổi ngành nghề theo lộ trình. Điều này sẽ gây xáo trộn nhất 

định đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và tốn kém thời gian, 

chi phí của doanh nghiệp, kể cả việc mất cơ hội kinh doanh. 

- Đối với người dân: 

Việc khoanh định, xác lập các khu vực cần bảo tồn, bảo vệ, phục hồi môi 

trường, sinh thái trên phạm vi cả nước có thể làm giảm khả năng tiếp cận tới 

việc làm của người lao động ở các cơ sở đầu tư công nghiệp tại địa phương nếu 

rơi vào vùng không phù hợp với quy hoạch BVMT quốc gia, nội dung BVMT 

trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. 

Tác động tích cực: 

- Đối với Nhà nước: 

+ Việc bổ sung quy định về việc thực hiện xây dựng nội dung đánh giá sơ 

bộ tác động môi trường đối với các dự án tiềm ẩn gây ô nhiễm lớn đến môi 

trường, sẽ góp phần giúp các cơ quan ra quyết định chủ trương đầu tư một cách 

chính xác khi xem xét, xác định ngay từ ban đầu những tác động môi trường, tác 

động đến xã hội, các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của các dự án 

đầu tư để làm cơ sở phê duyệt báo cáo tiền khả thi (chủ trương đầu tư). Do đó, 

uy tín của cơ quan Nhà nước sẽ tăng lên. 

+ Cơ quan Nhà nước sẽ phải đầu tư thêm thời gian, nhân lực để thẩm định 

các nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường trong quá trình quyết định chủ 

trương đầu tư của dự án. 

+ Việc quy định những dự án ít có tác động tới môi trường không phải 

thực hiện ĐTM sẽ làm giảm chi phí cho việc thẩm định báo cáo ĐTM, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các dự án có thể sớm triển khai thực hiện. 

+ Việc khoanh định, xác lập các khu vực cần bảo tồn, bảo vệ, phục hồi 

môi trường, sinh thái trên phạm vi cả nước sẽ đem lại hiệu quả cao hơn trong 

quản lý môi trường. Các khu vực có chất lượng môi trường không tốt sẽ được 

tập trung các hoạt động để cải thiện môi trường. Các khu vực có chất lượng tốt 

sẽ có những yêu cầu nghiêm ngặt hơn để duy trì ổn định và cải thiện hơn chất 

lượng môi trường. Trên cơ sở khoanh định, xác lập các khu vực cần bảo tồn, bảo 

vệ, phục hồi môi trường, sinh thái trên phạm vi cả nước, các hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ được sắp xếp, bố trí phù hợp tại các vùng môi trường tương 

ứng, bảo đảm tận dụng tối đa các ưu thế về sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giúp 

tăng cường khả năng tuần hoàn, quay vòng xử lý chất thải tại các dự án có tính 

chất tương hỗ, liên kết với nhau. Hoạt động phát triển theo kết quả khoanh định, 

xác lập các khu vực cần bảo tồn, bảo vệ, phục hồi môi trường, sinh thái trên 

phạm vi cả nước sẽ tránh được những xung đột về môi trường trong khai thác, 

sử dụng tài nguyên và xử lý chất thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
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vụ trên vùng đã được phân định. Qua đó, làm giảm các khiếu nại, khiếu kiện 

về môi trường, tránh những tổn thất  chi phí xã hội để giải quyết các xung đột xã 

hội tương ứng, đồng thời tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm, thu hút đầu 

tư theo hướng ổn định và bền vững hơn. 

- Đối với doanh nghiệp: 

+ Doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, do tránh được rủi ro khi phải lập 

ĐTM chi tiết mà không được phê duyệt. Trường hợp doanh nghiệp thuộc nhóm 

phải xây dựng nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường thì chi phí lập này 

khá nhỏ so với chi phí lập và thẩm định báo cáo ĐTM chi tiết (một báo cáo 

ĐTM chi tiết vào khoảng 200-250 triệu đồng, chi phí thẩm định trung bình 50 

triệu đồng). Như vậy, trong trường hợp dự án không được phê duyệt chủ trương 

thì nhà đầu tư sẽ chỉ mất khoảng 10 triệu đồng cho xây dựng nội dung đánh giá 

sơ bộ tác động môi trường so với 300 triệu đồng cho báo cáo ĐTM chi tiết như 

quy định hiện hành. 

+ Doanh nghiệp thuộc nhóm đối tượng ít có tác động đến môi trường 

không phải thực hiện thủ tục về ĐTM/ thủ tục xin giấy phép môi trường hoặc 

đăng ký môi trường sẽ tiết kiệm được chi phí lập báo cáo ĐTM và chi phí về 

thẩm định ĐTM/ chi phí xin giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường. 

Doanh nghiệp còn tiết kiệm được thời gian chờ thẩm định, do đó có thể 

đưa dự án sớm triển khai, tạo lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển. 

+ Trường hợp có quy định về khoanh định, xác lập các khu vực cần bảo 

tồn, bảo vệ, phục hồi môi trường, sinh thái trên phạm vi cả nước, doanh nghiệp 

sẽ chủ động xác định các vị trí để đầu tư dự án. Việc này sẽ tránh cho doanh 

nghiệp đỡ tốn kém chi phí phải di dời trong trường hợp chất thải từ hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có những tác động hoặc có nguy cơ gây 

bất lợi đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của khu vực xung 

quanh. Ví dụ như trường hợp xây dựng trang trại heo tại hồ Trị An ở Đồng Nai, 

chi phí đầu tư cho xây dựng trang trại là 20 tỷ, chưa kể chi phí phá dỡ và phục 

hồi môi trường. Đây là khoản chi phí khá lớn của một doanh nghiệp nhưng hoàn 

toàn có thể tránh được nếu như có những quy định về khoanh định, xác lập các 

khu vực cần bảo tồn, bảo vệ, phục hồi môi trường, sinh thái trên phạm vi cả 

nước. 

- Đối với người dân và xã hội: 

Quy định về khoanh định, xác lập các khu vực cần bảo tồn, bảo vệ, phục 

hồi môi trường, sinh thái trên phạm vi cả nước sẽ có tác dụng tốt trong việc giữ 

gìn, BVMT một cách bền vững, thêm vào đó, sẽ tạo cho người dân địa phương 

cơ hội thực hiện các hoạt động đem lại thu nhập khác như phát triển du lịch tại 

các khu vực được bảo vệ, chăm sóc rừng để hưởng chi trả dịch vụ môi trường 

rừng, dịch vụ hệ sinh thái... 

* Tác động về thủ tục hành chính: 

+ Việc thực hiện ĐTM sơ bộ là một nội dung trong quá trình phê duyệt 

chủ trương đầu tư, không chứa đựng thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp. 
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+ Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về khoanh định, xác lập các khu 

vực cần bảo tồn, bảo vệ, phục hồi môi trường, sinh thái trên phạm vi cả nước 

không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. Trên cơ sở kết quả khoanh định, 

xác lập các khu vực cần bảo tồn, bảo vệ, phục hồi môi trường, sinh thái trên 

phạm vi cả nước, các thủ tục hành chính quy định như ĐTM, cấp phép về môi 

trường... không phải là các thủ tục hành chính riêng biệt các khu vực cần bảo 

tồn, bảo vệ và khu vực cần phục hồi môi trường, sinh thái mà là các thủ tục hành 

chính được viện dẫn từ các quy định có liên quan về ĐTM, giấy phép môi 

trường. 

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chí sàng lọc dự án, khoanh 

định, xác lập các khu vực cần bảo tồn, bảo vệ, phục hồi môi trường, sinh thái 

trên phạm vi cả nước bảo đảm các quy định về quy hoạch BVMT được triển 

khai trên thực tế theo hướng khoa học và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tổng số 

quy định sẽ cần sửa đổi, bổ sung là 01 văn bản luật, 02 văn bản nghị định (01 

nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và 01 nghị định về xử phạt vi 

phạm hành chính) và 01 thông tư 

2. Tác động của các chính sách về đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM) 

Sửa đổi, bổ sung các quy định về ĐTM theo hướng: bổ sung các yếu tố về 

xã hội trong báo cáo ĐTM, bắt buộc phải có sự tham vấn,công khai thông tin và 

giám sát thực hiện; quy định cụ thể về trình tự thực hiện các thủ tục về môi 

trường (trong đó có ĐTM) đối với từng loại dự án đầu tư cụ thể tương ứng với 

trình tự triển khai dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng; quy 

định lại vai trò của ĐTM là công cụ dự báo và chỉ có ý nghĩa trong giai đoạn 

triển khai xây dựng dự án; quy định về năng lực đơnvị tư vấn lập báo cáo ĐTM; 

quy định quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM là căn cứ để cấp 

có thẩm quyền thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục đầu dư, xây dựng, 

cấp phép hoạt động của dự án.  

* Tác động kinh tế, xã hội: 

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý về ĐTM và đánh giá tác động 

xã hội theo định hướng nêu trên sẽ có những tác động kinh tế, xã hội như sau: 

Tác động tiêu cực: 

- Đối với Nhà nước: 

+ Phát sinh chi phí xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản theo nội dung 

chính sách của phương án này, đồng thời ban hành mới hoặc sửa đổi quy định 

về xử lý vi phạm. Ước tính chi phí xây dựng luật tối đa là 600 triệu đồng, xây 

dựng nghị định về xử phạt và nghị định hướng dẫn thi hành là 120 triệu đồng 

(60 triệu đồng x 2 văn bản) và thông tư hướng dẫn 30 triệu đồng. Chi phí tối đa 

cho xây dựng văn bản là 750 triệu đồng. 

+ Phát sinh chi phí về tập huấn cho cán bộ tiếp cận, cập nhật với văn bản 

mới. Đồng thời, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển đổi vai trò của 
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ĐTM cho phù hợp quy định mới. Đầu tư thêm thời gian, nhân lực để thẩm 

định  nội dung báo cáo ĐTM liên quan đến các yếu tố xã hội. Hiện nay, nhân lực 

tham gia công tác thẩm định báo cáo ĐTM ước tính khoảng 395 người (20 cán 

bộ Bộ TNMT, 60 cán bộ ở các bộ, ngành, 315 cán bộ cấp địa phương). Ước tính 

chi 

phí cập nhật thông tin, tập huấn, tiếp cận văn bản mới khoảng 3 ngày làm việc/1 

cán bộ. Như vậy, chi phí cho hoạt động này tính trên cả nước vào khoảng 

412.380.000 đồng (43.500 đ/giờ làm việc x 8 giờ x 3 ngày x 395 người). 

+ Uy tín của Nhà nước có thể suy giảm do việc không kiểm soát tốt các 

điều kiện năng lực của các đơn vị tư vấn lập ĐTM dẫn đến đưa vào danh mục 

các đơn vị không đủ năng lực được phép thực hiện tư vấn lập ĐTM. 

- Đối với doanh nghiệp: 

+ Gia tăng thêm chi phí cho chủ đầu tư trong giai đoạn đầu thực hiện dự 

án vì phải bổ sung thêm các đối tượng cần tham vấn cộng đồng và các yếu tố xã 

hội trong trong nội dung về ĐTM. Ước tính mỗi năm có khoảng 200 báo cáo 

ĐTM được thẩm định và phê duyệt, mỗi báo cáo ĐTM sẽ mở rộng thêm đối 

tượng tham vấn khoảng 30 người. Chi phí cho việc tổ chức tham vấn thêm vào 

khoảng 120 triệu (200 x 30 người x 20.000đồng/ người). 

+ Đơn vị tư vấn lập ĐTM phải chứng minh đủ điều kiện về cơ sở vật chất, 

cán bộ chuyên môn và mất chi phí thực hiện hồ sơ để được cấp chứng chỉ hành 

nghề theo quy định. 

- Đối với người dân và xã hội: 

Người dân sẽ cần phải dành thời gian để tìm hiểu thông tin về dự án, góp 

ý đối với những tác động của dự án và các biện pháp BVMT mà chủ dự án đề 

xuất trong báo cáo ĐTM. 

Tác động tích cực: 

- Đối với Nhà nước: 

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý Nhà nước trong kiểm 

soát hoạt động của các tổ chức, cá nhân, tránh chồng chéo, giẫm chân lên nhau 

trong các lĩnh vực có tính chất tương đồng. 

+ Quy định bổ sung nội dung này sẽ góp phần ngăn ngừa các xung đột 

môi trường, giảm thiểu các vụ khiếu kiện tranh chấp kéo dài ở các khu dân cư 

trong cộng đồng xã hội, từ đó, giúp ổn định trật tự an ninh và an toàn xã hội. 

+ Việc kiểm soát năng lực của các đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM giúp 

nâng cao chất lượng báo cáo ĐTM qua đó, tăng cường hiệu quả công tác quản lý 

nhà nước về BVMT. 

- Đối với doanh nghiệp: 

+ Có cơ hội tiếp cận với các đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM có chất lượng 

đã được Nhà nước kiểm duyệt năng lực thông qua cấp chứng chỉ hành nghề. 

+ Việc bổ sung thêm các nội dung, đối tượng và yêu cầu của hoạt động 

tham vấn sẽ góp phần đánh giá đúng mức các vấn đề môi trường liên quan đến 
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vị trí thực hiện dự án, tăng cường khả năng chấp nhận dự án và giảm thiểu 

những tranh chấp và chậm trễ trong việc triển khai thực hiện dự án. Mức độ 

chuẩn xác và đầy đủ của việc xác định các tác động môi trường tiềm tàng của dự 

án sẽ được hỗ trợ đáng kể trên cơ sở xem xét một cách thấu đáo và đầy đủ các ý 

kiến, quan điểm của các nhóm bị ảnh hưởng và những nhóm quan tâm đến dự án 

được thực hiện trong các bước thực hiện khác nhau của quá trình ĐTM. 

+ Việc thay đổi các quy định về ĐTM và đánh giá tác động xã hội góp 

phần nâng cao ý thức, trách nhiệm BVMT của các doanh nghiệp; đồng thời, 

nâng cao hình ảnh, uy tín của các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định về 

BVMT. 

+ Việc đánh giá tác động xã hội góp phần tạo sự đồng thuận của người 

dân tại khu vực dự án, sẽ tránh cho doanh nghiệp những rủi ro khiếu nại, khiếu 

kiện và đền bù thiệt hại về môi trường do không tính hết các yếu tố xã hội đối 

với cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng khi thực hiện ĐTM. 

+ Quy định lại vai trò của ĐTM không phải là căn cứ để thực hiện thanh, 

kiểm tra sẽ giúp doanh nghiệp giảm rủi ro về pháp lý trong quá trình thực hiện 

dự án do không thực hiện đúng nội dung ĐTM được phê duyệt. Đây là lỗi rất dễ 

mắc phải do ĐTM mang tính dự báo ở giai đoạn chuẩn bị dự án, khi dự án đi 

vào vận hành chính thức, chắc chắn sẽ có những yếu tố, hạng mục, nội dung cần 

phải điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của cơ sở. Thực tiễn hoạt động thanh, kiểm tra doanh nghiệp cho 

thấy, khoảng 10% các cơ sở được thanh tra mắc lỗi “thực hiện không đúng một 

trong các nội dung báo cáo ĐTM và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo 

cáo ĐTM” với mức phạt từ 30 triệu đến 50 triệu đồng. Với khoảng 5.000 cơ sở 

được thanh tra mỗi năm, số cơ sở có nguy cơ bị phạt với lỗi trên là khoảng 500 

cơ sở và mức phạt ước tính khoảng 20 tỷ đồng. 

- Đối với người dân: 

Nếu có sự đồng thuận khi thực hiện dự án thì ít có khả năng xảy ra xung 

đột, tranh chấp giữa chủ dự án và người dân tại khu vực dự án. Do vậy, tránh 

được những chi phí để theo đuổi các vụ khiếu kiện về môi trường. 

* Tác động giới: 

Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và 

thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do các quy định về ĐTM là quy định 

chung, không phân biệt giới. Tuy nhiên, với việc quy định xem xét các yếu tố xã 

hội trong ĐTM sẽ yêu cầu chủ dự án chú trọng hơn đến các nhóm cộng đồng dễ 

bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi dự án. Qua đó, bảo đảm sự công bằng trong tiếp 

cận các cơ hội để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống của các nhóm đối tượng 

này.  

* Tác động về thủ tục hành chính: 

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về ĐTM và đánh giá tác động xã hội 

không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. 

Việc bổ sung quy định về tổ chức tư vấn lập báo cáo ĐTM phải đáp ứng 
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các điều kiện về cơ sở vật chất, cán bộ chuyên môn và được cấp chứng chỉ 

hành 

nghề theo quy định của Chính phủ làm phát sinh thủ tục hành chính đối với việc 

cấp chứng chỉ hành nghề. Quy định này được đưa ra để khắc phục tình trạng 

chất 

lượng của báo cáo ĐTM nhiều khi không đạt yêu cầu do được thực hiện bởi các 

tổ chức tư vấn không đủ năng lực. Đây là quy định cần thiết nhằm giúp cho cơ 

quan quản lý Nhà nước kiểm soát được hoạt động ngành nghề chuyên môn của 

tổ 

chức tư vấn đúng theo quy định của luật pháp, đồng thời nâng cao chất lượng 

của 

báo cáo ĐTM.  

(Chi tiết đánh giá tác động thủ tục hành chính được trình bày tại 

báo cáo đánh giá thủ tục hành chính) 

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về ĐTM đảm bảo tính tương thích 

giữa Luật BVMT và các văn bản hướng dẫn và quy định chi tiết về Luật BVMT 

với Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng và một số lĩnh vực khác. 

Khi sửa đổi các quy định về ĐTM, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số 

quy định liên quan đến chế tài xử lý vi phạm (xử phạt vi phạm hành chính trong 

BVMT) 

3. Tác động của chính sách về giấy phép môi trường 

Ban hành quy định về giấy phép môi trường tổng hợp để hợp nhất và thay 

thế các loại giấy tờ mang tính giấy phép về môi trường 

* Tác động kinh tế, xã hội: 

Tác động tiêu cực: 

- Đối với Nhà nước: 

+ Phát sinh chi phí xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản theo nội dung 

chính sách của phương án này, đồng thời ban hành mới hoặc sửa đổi quy định 

về xử lý vi phạm. Ước tính chi phí xây dựng luật tối đa là 600 triệu đồng, xây 

dựng nghị định về xử phạt và nghị định hướng dẫn thi hành là 120 triệu đồng 

(60 triệu đồng x 2 văn bản) và thông tư hướng dẫn 30 triệu đồng. Chi phí tối đa 

cho xây dựng văn bản là 750 triệu đồng. 

+ Phát sinh các chi phí về đào tạo nhân lực để có thể tiếp cận đối với 

phương thức quản lý mới. Ước tính số cán bộ cần đào tạo là 335 cán bộ (20 cán 

bộ ở Bộ TNMT và 5 cán bộ/ 1 tỉnh, thành phố x 63 tỉnh, thành phố); chi phí đào 

tạo cho 1 cán bộ là 3 triệu đồng/ cán bộ thì chi phí nhà nước cần bỏ ra là 1005 

triệu đồng. 

- Đối với doanh nghiệp: 

+ Doanh nghiệp buộc phải thực hiện các yêu cầu mới về giấy phép môi 

trường nên sẽ cần bố trí nhân lực để tiếp cận nội dung mới, có thể mất thêm thời 
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gian, công sức và chi phí để tổ chức tập huấn, đào tạo cán bộ tiếp cận nội 

dung mới. 

- Đối với người dân: 

Không có tác động trực tiếp. 

Tác động tích cực: 

- Với Nhà nước: 

+ Cơ quan Nhà nước sẽ giảm được nhân lực bố trí cho hoạt động cấp 

phép. 

Cụ thể, giảm bớt cán bộ làm thủ tục cấp phép khi sử dụng 01 loại giấy 

phép tổng hợp; giảm các chi phí để tổ chức hoạt động thẩm định, kiểm tra, xác 

nhận... 

+ Việc hợp nhất các giấy phép về BVMT sẽ giúp các cơ quan BVMT 

quyết định một lần toàn bộ các vấn đề môi trường của cơ sở sản xuất kinh doanh 

(biện pháp tiền kiểm). Điều này giúp các quyết định được đưa ra một cách toàn 

diện, triệt để hơn và có chất lượng hơn. Các quyết định này sẽ gián tiếp giúp 

chất lượng môi trường được nâng cao. Bên cạnh đó, Nhà nước có những quyết 

định chuẩn xác, rõ ràng hơn trong hoạt động thanh, kiểm tra do việc thực hiện 

một giấy phép duy nhất sẽ không làm phát sinh tình huống các giấy phép được 

cấp có yêu cầu, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý không đồng nhất. 

+ Uy tín của Nhà nước tăng lên vì phương án này phù hợp với xu hướng 

quốc tế. Kinh nghiệm của nhiều nước tiên tiến trên thế giới sử dụng giấy phép 

môi trường kết hợp kế hoạch quản lý môi trường của chủ dự án là công cụ quản 

lý Nhà nước chính đối với dự án đầu tư trong giai đoạn vận hành của dự án (các 

nước EU, Australia, Hàn Quốc…). 

+ Tăng cường sự phối hợp giữa ngành TN&MT với ngành xây dựng trong 

quá trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng bằng quy định “giấy phép môi 

trường được cấp trước khi thẩm định thiết kế xây dựng”. 

- Đối với Doanh nghiệp: 

+ Doanh nghiệp cắt giảm được nhân lực bố trí cho hoạt động xin các loại 

giấy phép. 

+ Doanh nghiệp cũng chủ động hơn trong việc tuân thủ pháp luật do chỉ 

phải thực hiện đúng theo một giấy phép. Doanh nghiệp tránh được những rủi ro 

pháp lý bị xử phạt vi phạm hành chính do không tuân thủ đúng quy định giấy 

phép được cấp trong trường hợp các giấy phép được cấp có yêu cầu pháp lý 

không thống nhất với nhau. Từ đó mà hiệu quả BVMT được tăng cường. 

+ Doanh nghiệp giảm được thời gian, chi phí cho việc thực hiện thủ tục về 

môi trường. 

+ Với giả định ở mức chi phí như hiện nay với mức chi phí cao nhất thì 

chi phí cần thiết để cơ quan Nhà nước cấp 01 giấy phép môi trường cho doanh 

nghiệp sẽ là 50 triệu đồng; chi phí doanh nghiệp để nhận được 01 giấy phép môi 

trường là 200 triệu đồng. Tính bình quân theo mức cơ quan trung ương cấp 60 
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giấy phép môi trường/năm và cơ quan địa phương cấp phép 630 giấy phép 

môi trường/năm thì tổng chi phí cho cấp phép môi trường khoảng 172.500 triệu 

đồng.  

- Đối với người dân: 

+ Không có tác động trực tiếp. 

* Tác động giới: 

Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và 

thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do các quy định về giấy phép môi 

trường là quy định chung, không phân biệt giới. 

* Tác động về thủ tục hành chính: 

Theo phương án này với việc ban hành quy định về giấy phép môi trường 

thống nhất đã cắt giảm tối đa 6 thủ tục hành chính gồm các thủ tục về giấy xác 

nhận hoàn thành công trình BVMT; giấy phép xả thải vào nguồn nước; giấy 

phép xả khí thải; sổ chủ nguồn thải; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về BVMT 

trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; giấy phép xử lý chất thải 

nguy hại. 

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Theo phương án này sẽ phải ban hành mới quy định tại Luật BVMT và 

các văn bản hướng dẫn; đồng thời, sửa đổi quy định tại nghị định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT. 

Ngoài ra, việc thống nhất các giấy phép về môi trường cần phải sửa đổi 

các quy định pháp luật có liên quan bao gồm các điều khoản quy định về giấy 

phép xả nước thải vào nguồn nước Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 và 

giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi tại Luật Thủy lợi số 08/2017/QH-

14 và các văn bản hướng dẫn thi hành của các luật này. 

4. Tác động của chính sách về công cụ kinh tế 

* Tác động kinh tế, xã hội: 

Tác động tiêu cực: 

- Đối với Nhà nước: 

+ Nhà nước phát sinh thêm chi phí để thẩm định, xác định mức ký quỹ cải 

tạo, phục hồi môi trường hoặc ký quỹ bảo đảm xử lý sản phẩm thu hồi, thải bỏ. 

+ Nhà nước phát sinh thêm chi phí để tính toán sức chịu tải của môi 

trường và phân hạn ngạch xả thải. 

- Đối với doanh nghiệp: 

+ Doanh nghiệp sẽ phải bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung về ký 

quỹ; 

+ Doanh nghiệp có thể khó bán sản phẩm hơn do giá thành cao hơn vì 

thông thường doanh nghiệp sẽ tính cả chi phí thu hồi, xử lý sản phẩm tái chế đã 

nộp vào quỹ BVMT vào giá thành sản phẩm. 
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+ Doanh nghiệp ngân hàng mất nhiều thời gian, chi phí để thẩm định 

chặt chẽ các yếu tố tác động về môi trường, xã hội trong các dự án cho vay. 

+ Doanh nghiệp có nguy cơ sẽ không được đầu tư hoặc dừng hoạt động 

do vượt hạn ngạch xả thải mà không tìm được nguồn cung khác trên thị trường 

hạn ngạch xả thải. 

- Đối với người dân: 

+ Người tiêu dùng sẽ phải trả chi phí cao hơn cho việc mua các sản phẩm 

thuộc danh mục sản phẩm tái chế phải thu hồi; 

+ Không khuyến khích người dân phân loại đối với các sản phẩm tái chế 

phải thu hồi do không nhìn thấy lợi ích kinh tế từ việc phân loại. 

Tác động tích cực: 

- Đối với Nhà nước: 

+ Việc chủ động nguồn vốn tài chính trong việc xử lý ô nhiễm, ứng phó 

sự cố môi trường sẽ tạo điều kiện để cơ quan Nhà nước có thể triển khai ngay 

các phương án hiệu quả để ứng phó với sự cố, giúp làm giảm thiệt hại cho xã hội 

và môi trường khi sự cố xảy ra. 

+ Thúc đẩy việc tái chế, tái sử dụng và hơn thế là thúc đẩy áp dụng mô 

hình kinh tế tuần hoàn, phù hợp với xu hướng của thế giới; giúp cho việc giảm 

gánh nặng chất thải lên môi trường và xã hội. 

+ Thực hiện tín dụng xanh giúp giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực từ đời 

sống và quy trình sản xuất đến môi trường và xã hội, góp phần vào quá trình 

phát triển bền vững của nền kinh tế. 

+ Chủ động trong việc tính toán sức chịu tải và hạn ngạch xả thải, đem lại 

chất lượng môi trường tốt hơn khi thực hiện việc xả thải phù hợp với sức chịu tải 

của môi trường. 

- Đối với doanh nghiệp: 

+ Ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường giúp doanh nghiệp chủ động hơn 

trong việc khắc phục ô nhiễm, ứng phó sự cố môi trường. 

+ Việc đóng góp tài chính để bảo đảm thu hồi sản phẩm tái chế tạo điều 

kiện thuận lợi để doanh nghiệp thuộc đối tượng phải thu hồi sản phẩm tái chế tổ 

chức thu hồi sản phẩm tái chế của mình; xã hội hóa công tác thu hồi sản phẩm 

tái chế đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tương tự như 

quy định tại nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần tăng cường thu hồi tối đa phế 

liệu trong nước và giảm lượng chất thải phát sinh. Các nhà sản xuất, nhập khẩu 

sẽ phải tính toán để tối ưu hóa việc sản xuất, nhập khẩu và phân phối sản phẩm 

để việc thu hồi, xử lý sản phẩm tái chế được hiệu quả. Trong đó, việc thiết kế 

xanh, bền vững và đánh giá sự thân thiện của sản phẩm đối với môi trường sẽ 

được tính đến trước khi sản xuất, nhập khẩu sản phẩm. Như vậy, chính sách này 

sẽ có tác động tích cực trong việc sản xuất ra các sản phẩm thân thiện với môi 

trường, nâng cao trách nhiệm xã hội của nhà sản xuất, nhập khẩu. Xét rộng hơn 

về tác động kinh tế của toàn xã hội, chính sách này sẽ thúc đẩy việc tái chế, tái 
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sử dụng và hơn thế là thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, phù hợp 

với xu hướng của thế giới. Chính sách này cũng giúp cho việc giảm gánh nặng 

chất thải lên môi trường và xã hội. 

+ Quỹ BVMT chủ động trong việc huy động kinh phí và chi trả kinh phí 

cho việc ứng phó sự cố môi trường. 

+ Đối với các doanh nghiệp ngân hàng, việc triển khai chương trình tín 

dụng xanh còn giúp ngân hàng giảm thiểu các khoản nợ khó đòi, tăng cường 

mức độ ổn định tài chính và bảo vệ hình ảnh thương hiệu trên thị trường. 

+ Kiểm soát theo hạn ngạch xả thải giúp doanh nghiệp chủ động hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của mình, thúc đẩy doanh nghiệp cải tiến công nghệ 

theo hướng tốt hơn, thân thiện hơn với môi trường, giảm phát thải. 

- Đối với người dân: 

+ Các quy định về ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường, quỹ BVMT không 

có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Tuy nhiên, với việc chủ động ngăn ngừa, 

kiểm soát ô nhiễm và ứng phó với sự cố môi trường của doanh nghiệp, cơ quan 

Nhà nước sẽ góp phần hạn chế, kiểm soát ô nhiễm và khắc phục sự cố môi 

trường, đem lại điều kiện sống tốt hơn cho người dân. 

* Tác động giới: 

Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và 

thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do các quy định chung, không phân biệt 

giới. 

* Tác động về thủ tục hành chính: 

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định không làm phát sinh thủ tục hành chính 

mới. 

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Phương án này đòi hỏi có những thay đổi trong các quy định tại Luật 

BVMT và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định 

về công cụ kinh tế trong BVMT cần bảo đảm tương thích với các quy định về tài 

chính hiện hành theo Luật Ngân sách Nhà nước, luật phí và lệ phí. 

VI. TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG THI HÀNH LUẬT 

Trong năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các bộ, 

ngành liên quan chủ trì ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn 

bản hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bao gồm: Nghị định quy định 

chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định quy định về giảm nhẹ 

phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện 

kiểm kê khí nhà kính; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường về ứng phó biến đổi khí hậu; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, 
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điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường 

của cơ quan nhà nước ở trung ương; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; Thông tư của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định mai táng, hỏa táng người chết do dịch bệnh nguy hiểm; 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về công trình hạ tầng kỹ thuật 

thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung theo quy định tại Điều 86./. 

 

  

 


