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NGH卯 A卯NH 

QUY A卯NH V陰 X盈 Lụ K疫 LU一T VIÊN CH永C VÀ TRÁCH NHI烏M B唄I TH姶云NG, HOÀN TR謂 C曳A 
VIÊN CH永C 

C<n cへ Luｖt Tつ chへc Chính phぶ ngày 25 tháng 12 n<m 2001;  
C<n cへ Luｖt viên chへc ngày 15 tháng 11 n<m 2010; 
Theo đぐ nghず cぶa Bと tr∫のng Bと Nとi vぴ; 
Chính phぶ ban hành Nghず đずnh quy đずnh vぐ xぼ lý kや luｖt viên chへc và trách nhiざm bぢi th∫ぬng, hoàn trｌ 
cぶa viên chへc, 
Ch逢挨ng 1. 

NH頴NG QUY A卯NH CHUNG 
Ai隠u 1. Ph衣m vi đi隠u ch雨nh 
Ngh鵜 đ鵜nh này quy đ鵜nh v隠 th運i hi羽u, th運i h衣n x穎 lỦ k益 lu壱t; vi羽c áp d映ng hình th泳c k益 lu壱t; th育m 
quy隠n, trình t詠, th栄 t映c x穎 lỦ k益 lu壱t đ嘘i v噂i viên ch泳c và trách nhi羽m b欝i th逢運ng, hoàn tr違 c栄a viên 
ch泳c. 
Ai隠u 2. A嘘i t逢嬰ng áp d映ng  
1. Ngh鵜 đ鵜nh này áp d映ng đ嘘i v噂i viên ch泳c làm vi羽c trong các đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p quy đ鵜nh t衣i 
kho違n 1, kho違n 2 Ai隠u 9 Lu壱t viên ch泳c. 
2. Ngh鵜 đ鵜nh này không áp d映ng đ嘘i v噂i các đ嘘i t逢嬰ng sau: 
a) Nh英ng ng逢運i gi英 ch泳c v映 lưnh đ衣o, qu違n lỦ t衣i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p đ逢嬰c quy đ鵜nh là công 
ch泳c theo Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 06/2010/NA-CP ngày 25 tháng 01 n<m 2010 c栄a Chính ph栄 quy đ鵜nh nh英ng 
ng逢運i là công ch泳c; 
b) Nh英ng ng逢運i làm vi羽c theo ch院 đ瓜 h嬰p đ欝ng quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 68/2000/NA-CP ngày 17 
tháng 11 n<m 2000 c栄a Chính ph栄 v隠 th詠c hi羽n ch院 đ瓜 h嬰p đ欝ng m瓜t s嘘 lo衣i công vi羽c trong c挨 quan 
hành chính nhà n逢噂c, đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p và h嬰p đ欝ng lao đ瓜ng th運i v映 t衣i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p. 

Ch逢挨ng 2. 
X盈 Lụ K疫 LU一T VIÊN CH永C 

M影C 1. NGUYÊN T溢C VẨ CÁC TR姶云NG H営P X盈 Lụ K疫 LU一T 
Ai隠u 3. Nguyên t逸c x穎 lỦ k益 lu壱t  
1. Khách quan, công b茨ng, nghiêm minh, đúng pháp lu壱t. 
2. M厩i hành vi vi ph衣m pháp lu壱t ch雨 b鵜 x穎 lỦ m瓜t hình th泳c k益 lu壱t. N院u viên ch泳c có nhi隠u hành vi vi 
ph衣m pháp lu壱t ho員c ti院p t映c có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t trong th運i gian đang thi hành quy院t đ鵜nh k益 
lu壱t thì b鵜 x穎 lỦ k益 lu壱t v隠 t瑛ng hành vi vi ph衣m pháp lu壱t và ch鵜u hình th泳c k益 lu壱t n<ng h挨n m瓜t m泳c 
so v噂i hình th泳c k益 lu壱t áp d映ng v噂i hành vi vi ph衣m n員ng nh医t, tr瑛 tr逢運ng h嬰p có hành vi vi ph衣m b鵜 
x穎 lỦ k益 lu壱t b茨ng hình th泳c bu瓜c thôi vi羽c. 
3. Thái đ瓜 ti院p thu, s穎a ch英a và ch栄 đ瓜ng kh逸c ph映c h壱u qu違 c栄a viên ch泳c có hành vi vi ph衣m pháp 
lu壱t là y院u t嘘 xem xét t<ng n員ng ho員c gi違m nh姻 khi áp d映ng hình th泳c k益 lu壱t. 
4. Th運i gian ch逢a xem xét x穎 lỦ k益 lu壱t đ嘘i v噂i viên ch泳c trong các tr逢運ng h嬰p quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 5 
Ngh鵜 đ鵜nh này không tính vào th運i h衣n x穎 lỦ k益 lu壱t. 
5. Không áp d映ng hình th泳c x穎 ph衣t hành chính thay cho hình th泳c k益 lu壱t. 
6. C医m m丑i hành vi xâm ph衣m thân th吋, danh d詠, nhân ph育m c栄a viên ch泳c trong quá trình x穎 lỦ k益 
lu壱t. 
Ai隠u 4. Các tr逢運ng h嬰p x穎 lỦ k益 lu壱t  
Viên ch泳c b鵜 x穎 lỦ k益 lu壱t khi có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t trong các tr逢運ng h嬰p sau: 
1. Vi ph衣m vi羽c th詠c hi羽n ngh┄a v映 c栄a viên ch泳c và nh英ng vi羽c viên ch泳c không đ逢嬰c làm quy đ鵜nh 
t衣i Lu壱t viên ch泳c; 
2. Vi ph衣m các ngh┄a v映 khác cam k院t trong h嬰p đ欝ng làm vi羽c đư kỦ k院t v噂i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công 
l壱p; 
3. Vi ph衣m pháp lu壱t b鵜 Tòa án k院t án b茨ng b違n án có hi羽u l詠c pháp lu壱t; 
4. Vi ph衣m quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 phòng, ch嘘ng tham nh┡ng; th詠c hành ti院t ki羽m, ch嘘ng lưng phí; 
bình đ鰯ng gi噂i; phòng, ch嘘ng t羽 n衣n xư h瓜i và các quy đ鵜nh khác c栄a pháp lu壱t liên quan đ院n viên 
ch泳c nh逢ng ch逢a đ院n m泳c b鵜 truy c泳u trách nhi羽m hình s詠. 
Ai隠u 5. Các tr逢運ng h嬰p ch逢a xem xét x穎 lỦ k益 lu壱t  



C挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 có th育m quy隠n ch逢a xem xét x穎 lỦ k益 lu壱t đ嘘i v噂i viên ch泳c có hành vi vi 
ph衣m pháp lu壱t trong các tr逢運ng h嬰p sau: 
1. Aang trong th運i gian ngh雨 hàng n<m, ngh雨 theo ch院 đ瓜, ngh雨 vi羽c riêng đ逢嬰c ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 
s詠 nghi羽p công l壱p cho phép; 
2. Aang trong th運i gian đi隠u tr鵜, ch英a b羽nh có xác nh壱n c栄a c挨 quan y t院 có th育m quy隠n; 
3. Viên ch泳c n英 đang trong th運i gian mang thai, ngh雨 thai s違n, đang nuôi con d逢噂i 12 tháng tu鰻i; 
4. Aang b鵜 t衣m gi英, t衣m giam ch運 k院t lu壱n c栄a c挨 quan có th育m quy隠n đi隠u tra, truy t嘘, xét x穎 v隠 
hành vi vi ph衣m pháp lu壱t. 
Ai隠u 6. Các tr逢運ng h嬰p đ逢嬰c mi宇n x穎 lỦ k益 lu壱t  
Viên ch泳c đ逢嬰c mi宇n x穎 lỦ k益 lu壱t trong các tr逢運ng h嬰p sau: 
1. A逢嬰c c挨 quan có th育m quy隠n xác nh壱n tình tr衣ng m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠 khi vi ph衣m pháp 
lu壱t; 
2. A逢嬰c c医p có th育m quy隠n xác nh壱n có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t trong tình th院 b医t kh違 kháng khi 
th詠c hi羽n công vi羽c, nhi羽m v映. 
M影C 2. TH云I HI烏U, TH云I H萎N X盈 Lụ K疫 LU一T 
Ai隠u 7. Th運i hi羽u x穎 lỦ k益 lu壱t  
1. Th運i hi羽u x穎 lỦ k益 lu壱t là 24 tháng, k吋 t瑛 th運i đi吋m viên ch泳c có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t cho đ院n 
th運i đi吋m ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p có th育m quy隠n ra thông báo b茨ng v<n b違n v隠 
vi羽c xem xét x穎 lỦ k益 lu壱t. 
2. Khi phát hi羽n hành vi vi ph衣m pháp lu壱t c栄a viên ch泳c, ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p 
có th育m quy隠n x穎 lỦ k益 lu壱t quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 14 Ngh鵜 đ鵜nh này ph違i ra thông báo b茨ng v<n b違n v隠 
vi羽c xem xét x穎 lỦ k益 lu壱t. Thông báo ph違i nêu rõ th運i đi吋m viên ch泳c có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t, 
th運i đi吋m phát hi羽n viên ch泳c có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t và th運i h衣n x穎 lỦ k益 lu壱t. 
Ai隠u 8. Th運i h衣n x穎 lỦ k益 lu壱t 
1. Th運i h衣n x穎 lỦ k益 lu壱t t嘘i đa là 02 tháng, k吋 t瑛 ngày phát hi羽n viên ch泳c có hành vi vi ph衣m pháp 
lu壱t cho đ院n ngày ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p có th育m quy隠n ra quy院t đ鵜nh x穎 lỦ k益 
lu壱t. 
2. Tr逢運ng h嬰p v映 vi羽c có liên quan đ院n nhi隠u ng逢運i, có tang v壱t, ph逢挨ng ti羽n c亥n giám đ鵜nh ho員c 
nh英ng tình ti院t ph泳c t衣p khác c亥n có th運i gian thanh tra, ki吋m tra đ吋 làm rõ thêm thì ng逢運i đ泳ng đ亥u 
đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p có th育m quy隠n x穎 lỦ k益 lu壱t ra quy院t đ鵜nh kéo dài th運i h衣n x穎 lỦ k益 lu壱t, 
nh逢ng không quá 04 tháng. 

M影C 3. ÁP D影NG HỊNH TH永C K疫 LU一T 
Ai隠u 9. Các hình th泳c k益 lu壱t  
1. Viên ch泳c không gi英 ch泳c v映 qu違n lỦ n院u có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t, tùy theo m泳c đ瓜 vi ph衣m b鵜 
áp d映ng m瓜t trong các hình th泳c k益 lu壱t sau: 
a) Khi吋n trách; 
b) C違nh cáo; 
c) Bu瓜c thôi vi羽c. 
2. Viên ch泳c qu違n lỦ n院u có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t, tùy theo m泳c đ瓜 vi ph衣m b鵜 áp d映ng m瓜t trong 
các hình th泳c k益 lu壱t sau: 
a) Khi吋n trách; 
b) C違nh cáo; 
c) Cách ch泳c; 
d) Bu瓜c thôi vi羽c. 
Ai隠u 10. Khi吋n trách 
Hình th泳c k益 lu壱t khi吋n trách áp d映ng đ嘘i v噂i viên ch泳c có m瓜t trong các hành vi vi ph衣m pháp lu壱t 
sau đây: 
1. Vi ph衣m các quy đ鵜nh, n瓜i quy, quy ch院 làm vi羽c c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p đư đ逢嬰c ng逢運i có 
th育m quy隠n nh逸c nh荏 b茨ng v<n b違n; 
2. Không tuân th栄 quy trình, quy đ鵜nh chuyên môn, nghi羽p v映, đ衣o đ泳c ngh隠 nghi羽p và quy t逸c 泳ng 
x穎 trong khi th詠c hi羽n ho衣t đ瓜ng ngh隠 nghi羽p, đư đ逢嬰c ng逢運i có th育m quy隠n nh逸c nh荏 b茨ng v<n 
b違n; 
3. Không ch医p hành s詠 phân công công tác c栄a ng逢運i có th育m quy隠n ho員c không th詠c hi羽n công 
vi羽c, nhi羽m v映 đư cam k院t trong h嬰p đ欝ng làm vi羽c mà không có lỦ do chính đáng; 
4. Có thái đ瓜 hách d鵜ch, c穎a quy隠n ho員c gây khó kh<n, phi隠n hà đ嘘i v噂i nhân dân trong quá trình 
th詠c hi羽n công vi羽c ho員c nhi羽m v映 đ逢嬰c giao; 
5. Gây m医t đoàn k院t trong đ挨n v鵜; 



6. T詠 Ủ ngh雨 vi羽c, t鰻ng s嘘 t瑛 03 đ院n d逢噂i 05 ngày làm vi羽c trong m瓜t tháng đ逢嬰c tính trong tháng 
d逢挨ng l鵜ch ho員c t瑛 03 đ院n d逢噂i 05 ngày làm vi羽c liên ti院p, mà không có lỦ do chính đáng; 
7. S穎 d映ng tài s違n c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p và c栄a nhân dân trái v噂i quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 
8. Vi ph衣m quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 phòng, ch嘘ng tham nh┡ng; th詠c hành ti院t ki羽m, ch嘘ng lưng phí; 
k益 lu壱t lao đ瓜ng; bình đ鰯ng gi噂i; phòng, ch嘘ng t羽 n衣n xư h瓜i và các quy đ鵜nh khác c栄a pháp lu壱t liên 
quan đ院n viên ch泳c. 
Ai隠u 11. C違nh cáo 
Hình th泳c k益 lu壱t c違nh cáo áp d映ng đ嘘i v噂i viên ch泳c có m瓜t trong các hành vi vi ph衣m pháp lu壱t sau 
đây: 
1. Không tuân th栄 quy trình, quy đ鵜nh chuyên môn, nghi羽p v映, đ衣o đ泳c ngh隠 nghi羽p và quy t逸c 泳ng 
x穎 trong khi th詠c hi羽n ho衣t đ瓜ng ngh隠 nghi羽p gây h壱u qu違 nghiêm tr丑ng; 
2. Không ch医p hành s詠 phân công công tác c栄a ng逢運i có th育m quy隠n ho員c không th詠c hi羽n công 
vi羽c, nhi羽m v映 đư cam k院t trong h嬰p đ欝ng làm vi羽c mà không có lỦ do chính đáng, gây 違nh h逢荏ng 
đ院n công vi羽c chung c栄a đ挨n v鵜; 
3. S穎 d映ng gi医y t運 không h嬰p pháp đ吋 đ逢嬰c tham gia đào t衣o, b欝i d逢叡ng; đ逢嬰c d詠 thi ho員c xét thay 
đ鰻i ch泳c danh ngh隠 nghi羽p; 
4. T詠 Ủ ngh雨 vi羽c, t鰻ng s嘘 t瑛 05 đ院n d逢噂i 07 ngày làm vi羽c trong m瓜t tháng đ逢嬰c tính trong tháng 
d逢挨ng l鵜ch ho員c t瑛 05 đ院n d逢噂i 07 ngày làm vi羽c liên ti院p, mà không có lỦ do chính đáng; 
5. Phân bi羽t đ嘘i x穎 dân t瓜c, thành ph亥n xư h瓜i, tín ng逢叡ng, tôn giáo d逢噂i m丑i hình th泳c; 
6. L嬰i d映ng ho衣t đ瓜ng ngh隠 nghi羽p đ吋 tuyên truy隠n ch嘘ng l衣i ch栄 tr逢挨ng đ逢運ng l嘘i, chính sách c栄a 
A違ng, pháp lu壱t c栄a Nhà n逢噂c ho員c gây ph逢挨ng h衣i đ嘘i v噂i thu亥n phong, m悦 t映c, đ運i s嘘ng v<n hóa, 
tinh th亥n c栄a nhân dân và xư h瓜i; 
7. Xúc ph衣m danh d詠, nhân ph育m, uy tín c栄a ng逢運i khác trong khi th詠c hi羽n ho衣t đ瓜ng ngh隠 nghi羽p; 
8. S穎 d映ng trái phép ch医t ma túy b鵜 c挨 quan công an thông báo v隠 đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p n挨i viên 
ch泳c đang công tác; 
9. Viên ch泳c qu違n lỦ không th詠c hi羽n đúng trách nhi羽m qu違n lỦ, đ吋 viên ch泳c thu瓜c quy隠n qu違n lỦ, 
ph映 trách vi ph衣m pháp lu壱t gây h壱u qu違 nghiêm tr丑ng trong khi th詠c hi羽n ho衣t đ瓜ng ngh隠 nghi羽p; 
10. B鵜 ph衣t tù cho h逢荏ng án treo ho員c c違i t衣o không giam gi英 đ嘘i v噂i viên ch泳c không gi英 ch泳c v映 
qu違n lỦ, tr瑛 tr逢運ng h嬰p quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u 13 Ngh鵜 đ鵜nh này; 
11. Vi ph衣m 荏 m泳c đ瓜 nghiêm tr丑ng quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 phòng, ch嘘ng tham nh┡ng; th詠c hi羽n 
ti院t ki羽m, ch嘘ng lưng phí; k益 lu壱t lao đ瓜ng; bình đ鰯ng gi噂i; phòng, ch嘘ng t羽 n衣n xư h瓜i và các quy đ鵜nh 
khác c栄a pháp lu壱t liên quan đ院n viên ch泳c nh逢ng đư thành kh育n ki吋m đi吋m trong quá trình xem xét 
x穎 lỦ k益 lu壱t. 
Ai隠u 12. Cách ch泳c 
Hình th泳c k益 lu壱t cách ch泳c áp d映ng đ嘘i v噂i viên ch泳c qu違n lỦ có m瓜t trong các hành vi vi ph衣m pháp 
lu壱t sau đây: 
1. Không hoàn thành nhi羽m v映 qu違n lỦ, đi隠u hành theo s詠 phân công mà không có lỦ do chính đáng, 
đ吋 x違y ra h壱u qu違 nghiêm tr丑ng; 
2. S穎 d映ng gi医y t運 không h嬰p pháp đ吋 đ逢嬰c b鰻 nhi羽m ch泳c v映; 
3. B鵜 ph衣t tù cho h逢荏ng án treo ho員c c違i t衣o không giam gi英; 
4. Vi ph衣m 荏 m泳c đ瓜 nghiêm tr丑ng quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 phòng, ch嘘ng tham nh┡ng; th詠c hành 
ti院t ki羽m, ch嘘ng lưng phí; bình đ鰯ng gi噂i; phòng, ch嘘ng t羽 n衣n xư h瓜i và các quy đ鵜nh khác c栄a pháp 
lu壱t liên quan đ院n viên ch泳c. 
Ai隠u 13. Bu瓜c thôi vi羽c 
Hình th泳c k益 lu壱t bu瓜c thôi vi羽c áp d映ng đ嘘i v噂i viên ch泳c có m瓜t trong các hành vi vi ph衣m pháp lu壱t 
sau đây: 
1. B鵜 ph衣t tù mà không đ逢嬰c h逢荏ng án treo ho員c b鵜 Tòa án k院t án v隠 hành vi tham nh┡ng; 
2. Không tuân th栄 quy trình, quy đ鵜nh chuyên môn, nghi羽p v映, đ衣o đ泳c ngh隠 nghi羽p và quy t逸c 泳ng 
x穎 trong khi th詠c hi羽n ho衣t đ瓜ng ngh隠 nghi羽p gây h壱u qu違 đ員c bi羽t nghiêm tr丑ng; 
3. S穎 d映ng gi医y t運 không h嬰p pháp đ吋 đ逢嬰c tuy吋n d映ng vào đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p; 
4. Nghi羽n ma túy có xác nh壱n c栄a c挨 quan y t院 có th育m quy隠n; 
5. T詠 Ủ ngh雨 vi羽c, t鰻ng s嘘 t瑛 07 ngày làm vi羽c tr荏 lên trong m瓜t tháng ho員c t瑛 20 ngày làm vi羽c tr荏 lên 
trong m瓜t n<m mà không có lỦ do chính đáng đ逢嬰c tính trong tháng d逢挨ng l鵜ch; n<m d逢挨ng l鵜ch; 
6. Vi ph衣m 荏 m泳c đ瓜 đ員c bi羽t nghiêm tr丑ng quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 phòng, ch嘘ng tham nh┡ng, 
nh逢ng ch逢a đ院n m泳c b鵜 truy c泳u trách nhi羽m hình s詠; quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 th詠c hành ti院t ki羽m, 
ch嘘ng lưng phí; k益 lu壱t lao đ瓜ng; phòng, ch嘘ng t羽 n衣n xư h瓜i và các quy đ鵜nh khác c栄a pháp lu壱t liên 
quan đ院n viên ch泳c. 

M影C 4. TH域M QUY陰N X盈 Lụ K疫 LU一T, TRỊNH T衛, TH曳 T影C XEM XÉT X盈 Lụ K疫 LU一T 
Ai隠u 14. Th育m quy隠n x穎 lỦ k益 lu壱t  



1. A嘘i v噂i viên ch泳c qu違n lỦ, ng逢運i đ泳ng đ亥u c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 có th育m quy隠n b鰻 nhi羽m ti院n 
hành x穎 lỦ k益 lu壱t và quy院t đ鵜nh hình th泳c k益 lu壱t. 
2. A嘘i v噂i viên ch泳c không gi英 ch泳c v映 qu違n lỦ, ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p qu違n lỦ 
viên ch泳c ti院n hành x穎 lỦ k益 lu壱t và quy院t đ鵜nh hình th泳c k益 lu壱t. 
3. A嘘i v噂i viên ch泳c bi羽t phái, ng逢運i đ泳ng đ亥u c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 n挨i viên ch泳c đ逢嬰c c穎 đ院n 
bi羽t phái ti院n hành xem xét x穎 lỦ k益 lu壱t, đ隠 ngh鵜 hình th泳c k益 lu壱t và g穎i h欝 s挨 x穎 lỦ k益 lu壱t v隠 đ挨n v鵜 
s詠 nghi羽p công l壱p c穎 viên ch泳c bi羽t phái đ吋 ra quy院t đ鵜nh k益 lu壱t theo th育m quy隠n. 
4. A嘘i v噂i viên ch泳c đư chuy吋n công tác m噂i phát hi羽n có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t mà còn trong th運i 
hi羽u quy đ鵜nh, thì ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p qu違n lỦ viên ch泳c tr逢噂c đây ti院n hành 
x穎 lỦ k益 lu壱t, quy院t đ鵜nh hình th泳c k益 lu壱t và g穎i h欝 s挨, quy院t đ鵜nh k益 lu壱t v隠 c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 
đang qu違n lỦ viên ch泳c. N院u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p tr逢噂c đây đư gi違i th吋, sáp nh壱p, h嬰p nh医t, 
chia, tách thì nh英ng ng逢運i có trách nhi羽m liên quan ph違i bàn giao h欝 s挨 đ吋 đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p 
đang qu違n lỦ viên ch泳c th詠c hi羽n vi羽c x穎 lỦ k益 lu壱t. 
Ai隠u 15. T鰻 ch泳c h丑p ki吋m đi吋m viên ch泳c có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t  
1. Ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p qu違n lỦ viên ch泳c ch鵜u trách nhi羽m t鰻 ch泳c cu瓜c h丑p 
đ吋 viên ch泳c có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t t詠 ki吋m đi吋m và nh壱n th泳c k益 lu壱t, tr瑛 tr逢運ng h嬰p viên 
ch泳c b鵜 Tòa án k院t án ph衣t tù mà không đ逢嬰c h逢荏ng án treo ho員c b鵜 Tòa án k院t án v隠 hành vi tham 
nh┡ng. Vi羽c t鰻 ch泳c cu瓜c h丑p ki吋m đi吋m đ逢嬰c ti院n hành nh逢 sau: 
a) Tr逢運ng h嬰p đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p qu違n lỦ viên ch泳c có đ挨n v鵜 c医u thành thì t鰻 ch泳c cu瓜c h丑p 
ki吋m đi吋m v噂i thành ph亥n d詠 h丑p là toàn th吋 viên ch泳c c栄a đ挨n v鵜 c医u thành mà viên ch泳c đang công 
tác. Biên b違n cu瓜c h丑p ki吋m đi吋m 荏 đ挨n v鵜 c医u thành đ逢嬰c g穎i t噂i ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p 
công l壱p qu違n lỦ viên ch泳c. Cu瓜c h丑p ki吋m đi吋m c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p qu違n lỦ viên ch泳c có 
hành vi vi ph衣m pháp lu壱t đ逢嬰c t鰻 ch泳c v噂i thành ph亥n d詠 h丑p là đ衣i di羽n lưnh đ衣o chính quy隠n, c医p 
栄y và công đoàn c栄a đ挨n v鵜; 
b) Tr逢運ng h嬰p đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p qu違n lỦ viên ch泳c không có đ挨n v鵜 c医u thành, thành ph亥n 
d詠 h丑p ki吋m đi吋m viên ch泳c vi ph衣m là toàn th吋 viên ch泳c c栄a đ挨n v鵜. 
2. A嘘i v噂i viên ch泳c qu違n lỦ có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t, ng逢運i đ泳ng đ亥u c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 
có th育m quy隠n b鰻 nhi羽m viên ch泳c có trách nhi羽m t鰻 ch泳c h丑p ki吋m đi吋m và quy院t đ鵜nh thành ph亥n 
d詠 h丑p. 
3. Viên ch泳c có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t ph違i làm b違n t詠 ki吋m đi吋m và t詠 nh壱n hình th泳c k益 lu壱t. 
Tr逢運ng h嬰p viên ch泳c có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t không làm b違n ki吋m đi吋m thì cu瓜c h丑p ki吋m đi吋m 
viên ch泳c vi ph衣m v磯n đ逢嬰c ti院n hành. 
4. N瓜i dung các cu瓜c h丑p ki吋m đi吋m viên ch泳c có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t quy đ鵜nh t衣i Ai隠u này 
ph違i đ逢嬰c l壱p thành biên b違n. Biên b違n các cu瓜c h丑p ki吋m đi吋m ph違i có ki院n ngh鵜 áp d映ng hình th泳c 
k益 lu壱t đ嘘i v噂i viên ch泳c có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t. Trong th運i h衣n 03 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày 
k院t thúc cu瓜c h丑p ki吋m đi吋m, biên b違n cu瓜c h丑p ki吋m đi吋m đ逢嬰c g穎i t噂i Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng k益 lu壱t đ吋 
t鰻 ch泳c xem xét x穎 lỦ k益 lu壱t theo quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh này. 
Ai隠u 16. H瓜i đ欝ng k益 lu壱t  
1. Ng逢運i có th育m quy隠n x穎 lỦ k益 lu壱t quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 14 Ngh鵜 đ鵜nh này quy院t đ鵜nh thành l壱p H瓜i 
đ欝ng k益 lu壱t đ吋 t逢 v医n v隠 vi羽c áp d映ng hình th泳c k益 lu壱t đ嘘i v噂i viên ch泳c có hành vi vi ph衣m pháp 
lu壱t, tr瑛 tr逢運ng h嬰p viên ch泳c b鵜 Tòa án k院t án ph衣t tù mà không đ逢嬰c h逢荏ng án treo ho員c b鵜 Tòa án 
k院t án v隠 hành vi tham nh┡ng. 
2. Nguyên t逸c làm vi羽c c栄a H瓜i đ欝ng k益 lu壱t: 
a) H瓜i đ欝ng k益 lu壱t ch雨 h丑p khi có đ栄 các thành viên tham d詠; 
b) H瓜i đ欝ng k益 lu壱t ki院n ngh鵜 áp d映ng hình th泳c k益 lu壱t thông qua b臼 phi院u kín; 
c) Cu瓜c h丑p H瓜i đ欝ng k益 lu壱t ph違i có biên b違n ghi Ủ ki院n c栄a các thành viên d詠 h丑p và k院t qu違 b臼 
phi院u ki院n ngh鵜 hình th泳c k益 lu壱t áp d映ng đ嘘i v噂i viên ch泳c có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t. 
3. H瓜i đ欝ng k益 lu壱t t詠 gi違i th吋 sau khi hoàn thành nhi羽m v映. 
Ai隠u 17. Thành ph亥n H瓜i đ欝ng k益 lu壱t  
1. A嘘i v噂i viên ch泳c không gi英 ch泳c v映 qu違n lỦ có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t: 
a) Tr逢運ng h嬰p đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p qu違n lỦ viên ch泳c không có đ挨n v鵜 c医u thành, H瓜i đ欝ng k益 
lu壱t có 03 thành viên, bao g欝m: 
Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng là ng逢運i đ泳ng đ亥u ho員c c医p phó c栄a ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p 
qu違n lỦ viên ch泳c; 
M瓜t 栄y viên H瓜i đ欝ng là đ衣i di羽n Ban ch医p hành công đoàn c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p qu違n lỦ 
viên ch泳c; 
M瓜t 栄y viên kiêm Th逢 kỦ H瓜i đ欝ng là ng逢運i đ衣i di羽n b瓜 ph壱n làm công tác t鰻 ch泳c cán b瓜 c栄a đ挨n v鵜 
s詠 nghi羽p công l壱p qu違n lỦ viên ch泳c. 
b) Tr逢運ng h嬰p đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p qu違n lỦ viên ch泳c có đ挨n v鵜 c医u thành, H瓜i đ欝ng k益 lu壱t có 
05 thành viên, bao g欝m: 



Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng là ng逢運i đ泳ng đ亥u ho員c c医p phó c栄a ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p 
qu違n lỦ viên ch泳c; 
M瓜t 栄y viên H瓜i đ欝ng là đ衣i di羽n c医p 栄y c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p qu違n lỦ viên ch泳c; 
M瓜t 栄y viên H瓜i đ欝ng là đ衣i di羽n Ban ch医p hành công đoàn c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p qu違n lỦ 
viên ch泳c; 
M瓜t 栄y viên H瓜i đ欝ng là đ衣i di羽n c栄a đ挨n v鵜 công tác có viên ch泳c b鵜 xem xét x穎 lỦ k益 lu壱t, 栄y viên H瓜i 
đ欝ng này do ng逢運i đ泳ng đ亥u c栄a đ挨n v鵜 c医u thành đó l詠a ch丑n và c穎 ra; 
M瓜t 栄y viên kiêm Th逢 kỦ H瓜i đ欝ng là ng逢運i đ衣i di羽n b瓜 ph壱n làm công tác t鰻 ch泳c cán b瓜 c栄a đ挨n v鵜 
s詠 nghi羽p công l壱p qu違n lỦ viên ch泳c. 
2. A嘘i v噂i viên ch泳c qu違n lỦ có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t, H瓜i đ欝ng k益 lu壱t có 05 thành viên, bao 
g欝m: 
a) Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng là ng逢運i đ泳ng đ亥u ho員c c医p phó c栄a ng逢運i đ泳ng đ亥u c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 
có th育m quy隠n b鰻 nhi羽m viên ch泳c; 
b) M瓜t 栄y viên H瓜i đ欝ng là ng逢運i đ泳ng đ亥u ho員c c医p phó c栄a ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công 
l壱p qu違n lỦ viên ch泳c; 
c) M瓜t 栄y viên H瓜i đ欝ng là đ衣i di羽n c医p 栄y c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p qu違n lỦ viên ch泳c ho員c đ挨n 
v鵜 đ逢嬰c phân c医p qu違n lỦ viên ch泳c; 
d) M瓜t 栄y viên H瓜i đ欝ng là đ衣i di羽n Ban ch医p hành công đoàn c栄a đ挨n v鵜 qu違n lỦ viên ch泳c ho員c đ挨n 
v鵜 đ逢嬰c phân c医p qu違n lỦ viên ch泳c; 
đ) M瓜t 栄y viên kiêm Th逢 kỦ H瓜i đ欝ng là ng逢運i đ衣i di羽n b瓜 ph壱n làm công tác t鰻 ch泳c cán b瓜 c栄a c挨 
quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 có th育m quy隠n x穎 lỦ k益 lu壱t viên ch泳c. 
3. Không đ逢嬰c c穎 ng逢運i có quan h羽 gia đình nh逢 cha, m姻, con đ逢嬰c pháp lu壱t th瑛a nh壱n và v嬰, 
ch欝ng, anh, ch鵜, em ru瓜t, dâu (r吋) ho員c ng逢運i có liên quan đ院n hành vi vi ph衣m pháp lu壱t c栄a viên 
ch泳c b鵜 xem xét x穎 lỦ k益 lu壱t tham gia thành viên H瓜i đ欝ng k益 lu壱t. 
Ai隠u 18. T鰻 ch泳c h丑p H瓜i đ欝ng k益 lu壱t  
1. Chu育n b鵜 h丑p: 
a) Ch壱m nh医t là 03 ngày làm vi羽c tr逢噂c cu瓜c h丑p c栄a H瓜i đ欝ng k益 lu壱t, gi医y tri羽u t壱p h丑p ph違i đ逢嬰c 
g穎i t噂i viên ch泳c có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t. Viên ch泳c có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t v逸ng m員t ph違i 
có lỦ do chính đáng. Tr逢運ng h嬰p viên ch泳c có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t v逸ng m員t sau 02 l亥n g穎i 
gi医y tri羽u t壱p thì đ院n l亥n th泳 03 sau khi g穎i gi医y tri羽u t壱p, n院u viên ch泳c đó v磯n v逸ng m員t thì H瓜i đ欝ng 
k益 lu壱t v磯n h丑p xem xét và ki院n ngh鵜 hình th泳c k益 lu壱t; 
b) H瓜i đ欝ng k益 lu壱t có th吋 m運i đ衣i di羽n c栄a t鰻 ch泳c chính tr鵜, t鰻 ch泳c chính tr鵜 - xư h瓜i c栄a đ挨n v鵜 có 
viên ch泳c vi ph衣m k益 lu壱t d詠 h丑p. Ng逢運i đ逢嬰c m運i d詠 h丑p có quy隠n phát bi吋u Ủ ki院n và đ隠 xu医t hình 
th泳c k益 lu壱t nh逢ng không đ逢嬰c b臼 phi院u v隠 hình th泳c k益 lu壱t; 
c) 曳y viên kiêm Th逢 kỦ H瓜i đ欝ng k益 lu壱t có nhi羽m v映 chu育n b鵜 tài li羽u, h欝 s挨 liên quan đ院n vi羽c x穎 lỦ 
k益 lu壱t, ghi biên b違n cu瓜c h丑p c栄a H瓜i đ欝ng k益 lu壱t; 
d) H欝 s挨 x穎 lỦ k益 lu壱t trình H瓜i đ欝ng k益 lu壱t g欝m: b違n t詠 ki吋m đi吋m, trích ngang s挨 y院u lỦ l鵜ch c栄a 
viên ch泳c có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t, biên b違n cu瓜c h丑p ki吋m đi吋m viên ch泳c và các tài li羽u khác 
có liên quan. 
2. Trình t詠 h丑p: 
a) Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng k益 lu壱t tuyên b嘘 lỦ do, gi噂i thi羽u các thành viên tham d詠; 
b) 曳y viên kiêm Th逢 kỦ H瓜i đ欝ng k益 lu壱t đ丑c trích ngang s挨 y院u lỦ l鵜ch c栄a viên ch泳c có hành vi vi 
ph衣m pháp lu壱t và các tài li羽u khác có liên quan; 
c) Viên ch泳c có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t đ丑c b違n t詠 ki吋m đi吋m, n院u viên ch泳c có hành vi vi ph衣m 
pháp lu壱t v逸ng m員t thì Th逢 kỦ H瓜i đ欝ng k益 lu壱t đ丑c thay, n院u viên ch泳c có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t 
không làm b違n t詠 ki吋m đi吋m thì H瓜i đ欝ng k益 lu壱t ti院n hành các trình t詠 còn l衣i c栄a cu瓜c h丑p quy đ鵜nh 
t衣i kho違n này; 
d) 曳y viên kiêm Th逢 kỦ H瓜i đ欝ng k益 lu壱t đ丑c biên b違n cu瓜c h丑p ki吋m đi吋m; 
đ) Các thành viên H瓜i đ欝ng k益 lu壱t và ng逢運i tham d詠 cu瓜c h丑p th違o lu壱n và phát bi吋u Ủ ki院n; 
e) Viên ch泳c có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t phát bi吋u Ủ ki院n; n院u viên ch泳c có hành vi vi ph衣m pháp 
lu壱t không phát bi吋u Ủ ki院n ho員c v逸ng m員t thì H瓜i đ欝ng k益 lu壱t ti院n hành các trình t詠 còn l衣i c栄a cu瓜c 
h丑p quy đ鵜nh t衣i kho違n này; 
g) H瓜i đ欝ng k益 lu壱t b臼 phi院u kín ki院n ngh鵜 áp d映ng hình th泳c k益 lu壱t; 
h) Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng k益 lu壱t công b嘘 k院t qu違 b臼 phi院u kín và thông qua biên b違n cu瓜c h丑p; 
i) Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng k益 lu壱t và 栄y viên kiêm Th逢 kỦ H瓜i đ欝ng k益 lu壱t có trách nhi羽m kỦ biên b違n c栄a 
cu瓜c h丑p. 
3. Tr逢運ng h嬰p có t瑛 02 viên ch泳c tr荏 lên trong cùng đ挨n v鵜 có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t thì H瓜i đ欝ng 
k益 lu壱t h丑p đ吋 ti院n hành xem xét x穎 lỦ k益 lu壱t đ嘘i v噂i t瑛ng viên ch泳c. 
Ai隠u 19. Quy院t đ鵜nh k益 lu壱t  



1. Trình t詠 ra quy院t đ鵜nh k益 lu壱t: 
a) Trong th運i h衣n 05 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày k院t thúc cu瓜c h丑p, H瓜i đ欝ng k益 lu壱t ph違i có ki院n ngh鵜 
vi羽c x穎 lỦ k益 lu壱t b茨ng v<n b違n (kèm theo biên b違n h丑p H瓜i đ欝ng k益 lu壱t và h欝 s挨 x穎 lỦ k益 lu壱t) g穎i 
ng逢運i có th育m quy隠n x穎 lỦ k益 lu壱t quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 14 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này; 
b) Trong th運i h衣n 05 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c v<n b違n ki院n ngh鵜 c栄a H瓜i đ欝ng k益 lu壱t, 
ng逢運i có th育m quy隠n x穎 lỦ k益 lu壱t ra quy院t đ鵜nh k益 lu壱t ho員c k院t lu壱n viên ch泳c không vi ph衣m pháp 
lu壱t và ch鵜u trách nhi羽m v隠 quy院t đ鵜nh c栄a mình; 
c) Tr逢運ng h嬰p vi ph衣m c栄a viên ch泳c có tình ti院t ph泳c t衣p thì ng逢運i có th育m quy隠n x穎 lỦ k益 lu壱t 
quy院t đ鵜nh kéo dài th運i h衣n x穎 lỦ k益 lu壱t theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u 8 Ngh鵜 đ鵜nh này và ch鵜u trách 
nhi羽m v隠 quy院t đ鵜nh c栄a mình; 
d) Tr逢運ng h嬰p viên ch泳c có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t b鵜 Tòa án k院t án ph衣t tù mà không đ逢嬰c 
h逢荏ng án treo ho員c b鵜 Tòa án k院t án v隠 hành vi tham nh┡ng, trong th運i h衣n 15 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 
ngày nh壱n đ逢嬰c quy院t đ鵜nh, b違n án có hi羽u l詠c pháp lu壱t c栄a Tòa án thì ng逢運i có th育m quy隠n x穎 lý 
k益 lu壱t có trách nhi羽m ra quy院t đ鵜nh k益 lu壱t bu瓜c thôi vi羽c đ嘘i v噂i viên ch泳c vi ph衣m pháp lu壱t. 
2. Quy院t đ鵜nh k益 lu壱t ph違i ghi rõ th運i đi吋m có hi羽u l詠c thi hành. 
3. Sau 12 tháng, k吋 t瑛 ngày quy院t đ鵜nh k益 lu壱t có hi羽u l詠c, n院u viên ch泳c không ti院p t映c có hành vi vi 
ph衣m pháp lu壱t đ院n m泳c ph違i x穎 lỦ k益 lu壱t thì đ逢挨ng nhiên ch医m d泳t hi羽u l詠c c栄a quy院t đ鵜nh k益 lu壱t. 
Tr逢運ng h嬰p viên ch泳c ti院p t映c có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t trong th運i gian đang thi hành quy院t đ鵜nh 
k益 lu壱t thì quy院t đ鵜nh k益 lu壱t đang thi hành ch医m d泳t hi羽u l詠c k吋 t瑛 th運i đi吋m quy院t đ鵜nh k益 lu壱t đ嘘i v噂i 
hành vi vi ph衣m pháp lu壱t m噂i có hi羽u l詠c. 
4. Các tài li羽u liên quan đ院n vi羽c x穎 lỦ k益 lu壱t và quy院t đ鵜nh k益 lu壱t ph違i đ逢嬰c l逢u gi英 trong h欝 s挨 viên 
ch泳c. Hình th泳c k益 lu壱t ph違i ghi vào lỦ l鵜ch c栄a viên ch泳c. 
Ai隠u 20. Khi院u n衣i  
Viên ch泳c b鵜 x穎 lỦ k益 lu壱t có quy隠n khi院u n衣i đ嘘i v噂i quy院t đ鵜nh k益 lu壱t theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 
khi院u n衣i. 

M影C 5. CÁC QUY A卯NH LIÊN QUAN 
Ai隠u 21. Các quy đ鵜nh liên quan khi xem xét x穎 lỦ k益 lu壱t 
1. Tr逢運ng h嬰p viên ch泳c đang làm th栄 t映c h逢荏ng ch院 đ瓜 h逢u trí mà b鵜 phát hi羽n có hành vi vi ph衣m 
pháp lu壱t trong th運i gian thi hành nhi羽m v映 thì đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p d瑛ng vi羽c gi違i quy院t th栄 t映c 
h逢荏ng ch院 đ瓜 h逢u trí cho đ院n th運i đi吋m có quy院t đ鵜nh k益 lu壱t ho員c có k院t lu壱n viên ch泳c không vi 
ph衣m pháp lu壱t c栄a ng逢運i có th育m quy隠n x穎 lỦ k益 lu壱t. 
2. Tr逢運ng h嬰p H瓜i đ欝ng k益 lu壱t đư có v<n b違n ki院n ngh鵜 v隠 vi羽c x穎 lỦ k益 lu壱t nh逢ng ch逢a ra quy院t 
đ鵜nh k益 lu壱t mà phát hi羽n thêm các tình ti院t liên quan đ院n vi ph衣m k益 lu壱t ho員c phát hi羽n viên ch泳c b鵜 
xem xét x穎 lỦ k益 lu壱t có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t khác thì H瓜i đ欝ng k益 lu壱t xem xét ki院n ngh鵜 l衣i hình 
th泳c k益 lu壱t. 
Ai隠u 22. Các quy đ鵜nh liên quan đ院n vi羽c thi hành quy院t đ鵜nh k益 lu壱t  
1. Viên ch泳c b鵜 x穎 lỦ k益 lu壱t bu瓜c thôi vi羽c: 
a) Viên ch泳c b鵜 x穎 lỦ k益 lu壱t bu瓜c thôi vi羽c thì không đ逢嬰c h逢荏ng ch院 đ瓜 thôi vi羽c nh逢ng đ逢嬰c c挨 
quan b違o hi吋m xư h瓜i xác nh壱n th運i gian làm vi羽c đư đóng b違o hi吋m xư h瓜i đ吋 th詠c hi羽n ch院 đ瓜 b違o 
hi吋m xư h瓜i theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; 
b) A挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p có th育m quy隠n qu違n lỦ viên ch泳c l逢u gi英 h欝 s挨 viên ch泳c b鵜 x穎 lỦ k益 
lu壱t bu瓜c thôi vi羽c có trách nhi羽m cung c医p b違n sao h欝 s挨 lỦ l鵜ch và nh壱n xét quá trình công tác (có 
xác nh壱n) khi viên ch泳c b鵜 x穎 lỦ k益 lu壱t có nhu c亥u. 
2. Quy院t đ鵜nh x穎 lỦ k益 lu壱t đ嘘i v噂i viên ch泳c đư đ逢嬰c c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 có th育m quy隠n ho員c 
Tòa án k院t lu壱n là b鵜 oan, sai thì ch壱m nh医t là 10 ngày làm vi羽c k吋 t瑛 ngày có v<n b違n k院t lu壱n c栄a c挨 
quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 có th育m quy隠n ho員c t瑛 ngày quy院t đ鵜nh c栄a Tòa án có hi羽u l詠c, ng逢運i đ泳ng 
đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p qu違n lỦ viên ch泳c có trách nhi羽m công b嘘 công khai t衣i đ挨n v鵜 n挨i viên 
ch泳c đang công tác. 
3. Viên ch泳c b鵜 x穎 lỦ k益 lu壱t b茨ng hình th泳c cách ch泳c, bu瓜c thôi vi羽c, sau đó đ逢嬰c c挨 quan, t鰻 ch泳c, 
đ挨n v鵜 có th育m quy隠n ho員c Tòa án k院t lu壱n là oan, sai mà v鵜 trí công tác c┡ đư b嘘 trí ng逢運i khác thay 
th院, thì ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p có th育m quy隠n có trách nhi羽m b嘘 trí vào v鵜 trí công 
tác, ch泳c v映 qu違n lỦ phù h嬰p. 
4. Tr逢運ng h嬰p c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 có th育m quy隠n gi違i quy院t khi院u n衣i, t嘘 cáo k院t lu壱n x穎 lỦ k益 
lu壱t viên ch泳c ti院n hành không đúng quy đ鵜nh v隠 áp d映ng hình th泳c k益 lu壱t, trình t詠, th栄 t映c và th育m 
quy隠n x穎 lỦ k益 lu壱t thì ng逢運i có th育m quy隠n đư kỦ quy院t đ鵜nh k益 lu壱t ph違i ra quy院t đ鵜nh h栄y b臼 quy院t 
đ鵜nh x穎 lỦ k益 lu壱t; đ欝ng th運i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p có th育m quy隠n x穎 lỦ k益 lu壱t ph違i ti院n hành xem 
xét x穎 lỦ k益 lu壱t viên ch泳c theo đúng quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh này. 
Ai隠u 23. Ch院 đ瓜, chính sách đ嘘i v噂i viên ch泳c đang trong th運i gian t衣m gi英, t衣m giam và t衣m 
đình ch雨 công tác  



1. Trong th運i gian t衣m gi英, t衣m giam đ吋 ph映c v映 cho công tác đi隠u tra, truy t嘘, xét x穎 ho員c t衣m đình 
ch雨 công tác đ吋 xem xét x穎 lỦ k益 lu壱t thì viên ch泳c đ逢嬰c h逢荏ng 50% c栄a m泳c l逢挨ng hi羽n h逢荏ng, 
c瓜ng v噂i ph映 c医p ch泳c v映, ph映 c医p thâm niên v逢嬰t khung, ph映 c医p thâm niên ngh隠. 
2. Tr逢運ng h嬰p viên ch泳c không b鵜 x穎 lỦ k益 lu壱t ho員c đ逢嬰c k院t lu壱n là oan, sai thì đ逢嬰c truy l┄nh 50% 
còn l衣i c栄a m泳c l逢挨ng hi羽n h逢荏ng, c瓜ng v噂i ph映 c医p ch泳c v映, ph映 c医p thâm niên v逢嬰t khung, ph映 
c医p thâm niên ngh隠 trong th運i gian t衣m đình ch雨 công tác ho員c b鵜 t衣m gi英, t衣m giam. 
3. Tr逢運ng h嬰p viên ch泳c b鵜 x穎 lỦ k益 lu壱t ho員c b鵜 Tòa án tuyên là có t瓜i thì không đ逢嬰c truy l┄nh 50% 
còn l衣i c栄a m泳c l逢挨ng hi羽n h逢荏ng, c瓜ng v噂i ph映 c医p ch泳c v映, ph映 c医p thâm niên v逢嬰t khung, ph映 
c医p thâm niên ngh隠 trong th運i gian t衣m đình ch雨 công tác ho員c b鵜 t衣m gi英, t衣m giam. 
Ch逢挨ng 3. 

TRÁCH NHI烏M B唄I TH姶云NG, HOẨN TR謂 
M影C 1. NGUYÊN T溢C X盈 Lụ TRÁCH NHI烏M B唄I TH姶云NG, HOẨN TR謂 
Ai隠u 24. Các tr逢運ng h嬰p x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i th逢運ng, hoàn tr違  
1. Viên ch泳c làm m医t, h逢 h臼ng trang b鵜, thi院t b鵜 ho員c có hành vi khác gây h衣i tài s違n c栄a đ挨n v鵜 s詠 
nghi羽p công l壱p thì ph違i có ngh┄a v映 b欝i th逢運ng theo quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh này. 
2. Viên ch泳c khi th詠c hi羽n công vi羽c ho員c nhi羽m v映 đ逢嬰c phân công có l厩i gây thi羽t h衣i cho ng逢運i 
khác thì đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p ph違i b欝i th逢運ng thi羽t h衣i do viên ch泳c thu瓜c quy隠n qu違n lỦ gây ra 
theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t dân s詠 v隠 trách nhi羽m b欝i th逢運ng thi羽t h衣i ngoài h嬰p đ欝ng. Viên ch泳c có 
l厩i gây thi羽t h衣i cho ng逢運i khác mà đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p đư b欝i th逢運ng ph違i có ngh┄a v映 hoàn 
tr違 cho đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p theo quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh này. 
Ai隠u 25. Nguyên t逸c x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i th逢運ng, hoàn tr違 
1. Ph違i c<n c泳 vào l厩i, tính ch医t c栄a hành vi gây thi羽t h衣i, m泳c đ瓜 thi羽t h衣i tài s違n th詠c t院 gây ra đ吋 
quy院t đ鵜nh m泳c và ph逢挨ng th泳c b欝i th逢運ng thi羽t h衣i, hoàn tr違 cho đ挨n v鵜, b違o đ違m khách quan, công 
b茨ng và công khai. 
2. Viên ch泳c gây ra thi羽t h衣i có trách nhi羽m b欝i th逢運ng, hoàn tr違 theo quy院t đ鵜nh c栄a ng逢運i đ泳ng đ亥u 
đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p ho員c c医p có th育m quy隠n. N院u viên ch泳c không đ栄 kh違 n<ng b欝i th逢運ng 
m瓜t l亥n thì b鵜 tr瑛 20% (hai m逢挨i ph亥n tr<m) ti隠n l逢挨ng hàng tháng cho đ院n khi b欝i th逢運ng đ栄 theo 
quy院t đ鵜nh c栄a ng逢運i có th育m quy隠n. 
3. Tr逢運ng h嬰p viên ch泳c gây thi羽t h衣i thuyên chuy吋n công tác, ngh雨 h逢u hay thôi vi羽c thì ph違i hoàn 
thành vi羽c b欝i th逢運ng, hoàn tr違 tr逢噂c khi thuyên chuy吋n, ngh雨 h逢u hay thôi vi羽c; n院u không đ栄 kh違 
n<ng b欝i th逢運ng, hoàn tr違 thì đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p qu違n lỦ viên ch泳c có trách nhi羽m ph嘘i h嬰p 
v噂i c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 m噂i ho員c chính quy隠n đ鵜a ph逢挨ng n挨i viên ch泳c c逢 trú ti院p t映c thu ti隠n 
b欝i th逢運ng, hoàn tr違 cho đ院n khi thu đ栄 theo quy院t đ鵜nh c栄a ng逢運i có th育m quy隠n. 
N院u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p qu違n lỦ viên ch泳c gây ra thi羽t h衣i b鵜 gi違i th吋, sáp nh壱p thì c挨 quan, t鰻 
ch泳c, đ挨n v鵜 k院 th瑛a đ挨n v鵜 b鵜 gi違i th吋, sáp nh壱p có trách nhi羽m ti院p t映c thu ti隠n b欝i th逢運ng, hoàn tr違 
cho đ院n khi thu đ栄 theo quy院t đ鵜nh c栄a ng逢運i có th育m quy隠n. 
Tr逢運ng h嬰p viên ch泳c gây ra thi羽t h衣i b鵜 ph衣t tù mà không đ逢嬰c h逢荏ng án treo thì c挨 quan thi hành 
án có trách nhi羽m thu ti隠n b欝i th逢運ng, hoàn tr違 theo quy院t đ鵜nh c栄a b違n án, quy院t đ鵜nh có hi羽u l詠c 
c栄a Tòa án. 
4. Tr逢運ng h嬰p có t瑛 02 viên ch泳c tr荏 lên cùng làm m医t mát, h逢 h臼ng ho員c gây thi羽t h衣i đ院n tài s違n 
c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p ho員c gây thi羽t h衣i cho ng逢運i khác mà đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p ph違i 
b欝i th逢運ng thì các viên ch泳c đó đ隠u ph違i liên đ噂i ch鵜u trách nhi羽m b欝i th逢運ng, hoàn tr違 trên c挨 s荏 
m泳c đ瓜 thi羽t h衣i tài s違n th詠c t院 và m泳c đ瓜 l厩i c栄a m厩i ng逢運i. 
5. Tài s違n b鵜 m医t mát, h逢 h臼ng, thi羽t h衣i do l厩i c嘘 Ủ c栄a viên ch泳c thì viên ch泳c ph違i b欝i th逢運ng, hoàn 
tr違 toàn b瓜 giá tr鵜 thi羽t h衣i gây ra. N院u tài s違n b鵜 m医t mát, h逢 h臼ng, thi羽t h衣i do l厩i vô Ủ c栄a viên ch泳c 
thì c<n c泳 vào t瑛ng tr逢運ng h嬰p c映 th吋 ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p quy院t đ鵜nh m泳c và 
ph逢挨ng th泳c b欝i th逢運ng, hoàn tr違. 
6. Tr逢運ng h嬰p viên ch泳c ngay sau khi gây ra thi羽t h衣i có đ挨n xin t詠 nguy羽n b欝i th逢運ng, hoàn tr違 thi羽t 
h衣i và đ逢嬰c ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p có th育m quy隠n đ欝ng Ủ b茨ng v<n b違n v隠 m泳c, 
ph逢挨ng th泳c và th運i h衣n b欝i th逢運ng, hoàn tr違 thì không ph違i thành l壱p H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i 
th逢運ng theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 27 ho員c H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m hoàn tr違 theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 32 
Ngh鵜 đ鵜nh này. 
7. Tr逢運ng h嬰p thi羽t h衣i x違y ra do nguyên nhân b医t kh違 kháng thì viên ch泳c liên quan không ph違i ch鵜u 
trách nhi羽m b欝i th逢運ng, hoàn tr違. 
M影C 2. TRỊNH T衛, TH曳 T影C XEM XÉT X盈 Lụ TRÁCH NHI烏M B唄I TH姶云NG 
Ai隠u 26. Xác đ鵜nh giá tr鵜 tài s違n b鵜 thi羽t h衣i  
1. Khi phát hi羽n viên ch泳c có hành vi làm m医t, h逢 h臼ng trang b鵜, thi院t b鵜 ho員c có hành vi khác gây 
thi羽t h衣i tài s違n c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p thì đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p qu違n lỦ viên ch泳c ph違i t鰻 
ch泳c xác minh, s挨 b瓜 đánh giá thi羽t h衣i và l壱p biên b違n v隠 n瓜i dung v映 vi羽c đ吋 làm c<n c泳 xem xét, 
x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i th逢運ng đ嘘i v噂i viên ch泳c. 



2. Giá tr鵜 tài s違n b鵜 thi羽t h衣i đ逢嬰c xác đ鵜nh trên c挨 s荏 giá tr鵜 th詠c t院 c栄a tài s違n (tính theo giá th鵜 
tr逢運ng t衣i th運i đi吋m x違y ra h逢 h臼ng, m医t mát, thi羽t h衣i), tr瑛 đi giá tr鵜 còn l衣i c栄a tài s違n (n院u có) t衣i 
th運i đi吋m x違y ra h逢 h臼ng, m医t mát, thi羽t h衣i. 
3. A挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p qu違n lỦ viên ch泳c yêu c亥u viên ch泳c gây ra thi羽t h衣i vi院t b違n t逢運ng trình 
v隠 v映 vi羽c, đ隠 xu医t h逢噂ng gi違i quy院t; đ欝ng th運i, chu育n b鵜 thành l壱p H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i 
th逢運ng theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 27 Ngh鵜 đ鵜nh này. 
Ai隠u 27. H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i th逢運ng  
1. Ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p qu違n lỦ viên ch泳c ph違i thành l壱p H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách 
nhi羽m b欝i th逢運ng đ吋 xem xét gi違i quy院t vi羽c b欝i th逢運ng trong th運i h衣n 15 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày 
phát hi羽n viên ch泳c gây thi羽t h衣i tài s違n c栄a đ挨n v鵜. 
2. Thành ph亥n H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i th逢運ng có 05 thành viên, bao g欝m: 
a) Ng逢運i đ泳ng đ亥u ho員c c医p phó c栄a ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p làm Ch栄 t鵜ch H瓜i 
đ欝ng; 
b) M瓜t 栄y viên H瓜i đ欝ng là đ衣i di羽n Ban ch医p hành công đoàn c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p; 
c) M瓜t 栄y viên H瓜i đ欝ng là ng逢運i tr詠c ti院p qu違n lỦ hành chính và chuyên môn, nghi羽p v映 c栄a viên 
ch泳c ph違i b欝i th逢運ng; 
d) M瓜t 栄y viên H瓜i đ欝ng là chuyên gia v隠 l┄nh v詠c có liên quan đ院n vi羽c xác đ鵜nh m泳c đ瓜 thi羽t h衣i do 
đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p m運i; 
đ) M瓜t 栄y viên kiêm Th逢 kỦ H瓜i đ欝ng là đ衣i di羽n b瓜 ph壱n tài chính ậ k院 toán c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p 
công l壱p. 
3. Tr逢運ng h嬰p viên ch泳c qu違n lỦ gây ra thi羽t h衣i thì ng逢運i đ泳ng đ亥u c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 c医p 
trên tr詠c ti院p quy院t đ鵜nh thành l壱p H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i th逢運ng theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 
Ai隠u này. Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng là ng逢運i đ泳ng đ亥u ho員c c医p phó c栄a ng逢運i đ泳ng đ亥u c挨 quan, t鰻 ch泳c, 
đ挨n v鵜 c医p trên tr詠c ti院p c栄a viên ch泳c gây ra thi羽t h衣i. 
4. Không đ逢嬰c c穎 ng逢運i có quan h羽 gia đình nh逢 cha, m姻, con đ逢嬰c pháp lu壱t th瑛a nh壱n và v嬰, 
ch欝ng, anh, ch鵜, em ru瓜t, dâu (r吋) ho員c ng逢運i có liên quan đ院n viên ch泳c đư gây thi羽t h衣i tham gia H瓜i 
đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i th逢運ng. 
Ai隠u 28. Nhi羽m v映 và nguyên t逸c ho衣t đ瓜ng c栄a H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i th逢運ng  
1. H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i th逢運ng có các nhi羽m v映: 
a) Xem xét, đánh giá tính ch医t c栄a hành vi gây thi羽t h衣i; m泳c đ瓜 thi羽t h衣i; 
b) Xác đ鵜nh trách nhi羽m c栄a viên ch泳c gây ra thi羽t h衣i và viên ch泳c có liên quan; 
c) Ki院n ngh鵜 v噂i ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p ho員c c医p có th育m quy隠n v隠 m泳c và 
ph逢挨ng th泳c b欝i th逢運ng; 
d) Tr逢運ng h嬰p H瓜i đ欝ng phát hi羽n hành vi c栄a viên ch泳c gây ra thi羽t h衣i v壱t ch医t có d医u hi羽u c医u 
thành t瓜i ph衣m thì H瓜i đ欝ng ki院n ngh鵜 v噂i ng逢運i có th育m quy隠n chuy吋n h欝 s挨 đ院n c挨 quan ch泳c n<ng 
đ吋 x穎 lỦ theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 
2. H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i th逢運ng ho衣t đ瓜ng theo các nguyên t逸c: 
a) H瓜i đ欝ng h丑p khi có đ栄 03 thành viên tr荏 lên tham d詠, trong đó có Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng và Th逢 kỦ H瓜i 
đ欝ng; 
b) Trong quá trình th違o lu壱n và quy院t đ鵜nh, các thành viên H瓜i đ欝ng ph違i công b茨ng, khách quan, dân 
ch栄 và tuân theo các quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; 
c) Ki院n ngh鵜 c栄a H瓜i đ欝ng v隠 m泳c và ph逢挨ng th泳c b欝i th逢運ng đ逢嬰c th詠c hi羽n b茨ng hình th泳c b臼 
phi院u kín theo nguyên t逸c đa s嘘; 
d) Cu瓜c h丑p c栄a H瓜i đ欝ng ph違i có biên b違n ghi Ủ ki院n c栄a các thành viên d詠 h丑p và k院t qu違 b臼 phi院u 
ki院n ngh鵜 m泳c và ph逢挨ng th泳c b欝i th逢運ng; 
đ) Các cu瓜c h丑p c栄a H瓜i đ欝ng ph違i có s詠 tham gia c栄a viên ch泳c gây ra thi羽t h衣i. Tr逢運ng h嬰p viên 
ch泳c gây ra thi羽t h衣i v逸ng m員t sau 02 l亥n đ逢嬰c H瓜i đ欝ng tri羽u t壱p mà không có lỦ do chính đáng thì 
đ院n l亥n th泳 03, sau khi H瓜i đ欝ng tri羽u t壱p, n院u viên ch泳c đó ti院p t映c v逸ng m員t thì H瓜i đ欝ng v磯n h丑p và 
viên ch泳c gây ra thi羽t h衣i ph違i thi hành quy院t đ鵜nh b欝i th逢運ng thi羽t h衣i. 
3. H瓜i đ欝ng t詠 gi違i th吋 sau khi hoàn thành nhi羽m v映. 
Ai隠u 29. H欝 s挨 x穎 lỦ  
1. Khi xem xét, gi違i quy院t vi羽c b欝i th逢運ng ph違i c<n c泳 vào h欝 s挨 x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i th逢運ng c栄a v映 
vi羽c, bao g欝m: 
a) Biên b違n v隠 v映 vi羽c (ho員c v<n b違n k院t lu壱n c栄a c挨 quan có th育m quy隠n); 
b) Các b違n t逢運ng trình c栄a viên ch泳c gây thi羽t h衣i và viên ch泳c có liên quan; 
c) H欝 s挨 kinh t院 - k悦 thu壱t (n院u có) c栄a trang b鵜, thi院t b鵜 ho員c tài s違n b鵜 m医t, h逢 h臼ng ho員c thi羽t h衣i; 
d) Biên b違n đánh giá s挨 b瓜 giá tr鵜 tài s違n b鵜 thi羽t h衣i theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u 26 Ngh鵜 đ鵜nh này; 
đ) Các v<n b違n khác có liên quan (n院u có). 



2. H欝 s挨 x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i th逢運ng ph違i đ逢嬰c g穎i các thành viên H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i 
th逢運ng tr逢噂c khi h丑p H瓜i đ欝ng 05 ngày làm vi羽c đ吋 nghiên c泳u. 
Ai隠u 30. Trình t詠 h丑p H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i th逢運ng  
1. H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i th逢運ng h丑p xem xét gi違i quy院t vi羽c b欝i th逢運ng theo trình t詠 sau: 
a) Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng công b嘘 thành ph亥n tham gia; 
b) 曳y viên kiêm Th逢 kỦ H瓜i đ欝ng báo cáo v隠 hành vi gây thi羽t h衣i c栄a viên ch泳c và m泳c b欝i th逢運ng 
thi羽t h衣i; 
c) H瓜i đ欝ng nghe gi違i trình c栄a viên ch泳c ph違i b欝i th逢運ng và nghe Ủ ki院n c栄a các thành viên H瓜i 
đ欝ng; 
d) H瓜i đ欝ng th違o lu壱n và b臼 phi院u kín v隠 m泳c và ph逢挨ng th泳c b欝i th逢運ng; 
đ) Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng công b嘘 k院t qu違 b臼 phi院u kín và thông qua biên b違n cu瓜c h丑p; 
e) Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng và 曳y viên kiêm Th逢 kỦ H瓜i đ欝ng kỦ vào biên b違n cu瓜c h丑p. 
2. Trong th運i h衣n 05 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i th逢運ng b臼 phi院u thông 
qua m泳c và ph逢挨ng th泳c b欝i th逢運ng; Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng ph違i l壱p h欝 s挨 cu瓜c h丑p và g穎i t噂i ng逢運i 
đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p ho員c c医p có th育m quy隠n xem xét, quy院t đ鵜nh. 
3. Tr逢運ng h嬰p không đ欝ng Ủ v噂i m泳c b欝i th逢運ng thi羽t h衣i do H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i th逢運ng 
đư b臼 phi院u thông qua thì viên ch泳c gây ra thi羽t h衣i và viên ch泳c có liên quan có th吋 yêu c亥u H瓜i 
đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i th逢運ng thuê chuyên gia, t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh. Chi phí thuê chuyên gia, t鰻 
ch泳c th育m đ鵜nh do viên ch泳c có yêu c亥u tr違. 
M影C 3. TRỊNH T衛, TH曳 T影C X盈 Lụ TRÁCH NHI烏M HOẨN TR謂 
Ai隠u 31. Xác đ鵜nh trách nhi羽m hoàn tr違 
1. Khi viên ch泳c có hành vi gây thi羽t h衣i cho ng逢運i khác trong khi th詠c hi羽n công vi羽c ho員c nhi羽m v映 
đ逢嬰c phân công mà đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p đư b欝i th逢運ng thì ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p 
công l壱p qu違n lỦ viên ch泳c yêu c亥u viên ch泳c gây ra thi羽t h衣i vi院t b違n t逢運ng trình v隠 v映 vi羽c, đ隠 xu医t 
h逢噂ng gi違i quy院t. 
2. Trách nhi羽m hoàn tr違 c栄a viên ch泳c đ逢嬰c xác đ鵜nh trên c挨 s荏 s嘘 ti隠n mà đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công 
l壱p đư b欝i th逢運ng cho ng逢運i b鵜 thi羽t h衣i do viên ch泳c gây ra trong khi th詠c hi羽n công vi羽c ho員c nhi羽m 
v映 đ逢嬰c phân công theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 
Ai隠u 32. H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m hoàn tr違 
1. Ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p qu違n lỦ viên ch泳c ph違i thành l壱p H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách 
nhi羽m hoàn tr違 đ吋 xem xét gi違i quy院t vi羽c hoàn tr違 trong th運i h衣n 15 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày đ挨n v鵜 
s詠 nghi羽p công l壱p th詠c hi羽n xong vi羽c chi tr違 ti隠n b欝i th逢運ng. 
2. Thành ph亥n H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m hoàn tr違 g欝m: 
a) Ng逢運i đ泳ng đ亥u ho員c c医p phó c栄a ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p làm Ch栄 t鵜ch H瓜i 
đ欝ng; 
b) M瓜t 栄y viên H瓜i đ欝ng là đ衣i di羽n Ban ch医p hành công đoàn c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p; 
c) M瓜t 栄y viên kiêm Th逢 kỦ H瓜i đ欝ng là đ衣i di羽n b瓜 ph壱n tài chính ậ k院 toán c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p 
công l壱p. 
3. Tr逢運ng h嬰p viên ch泳c qu違n lỦ gây ra thi羽t h衣i thì ng逢運i đ泳ng đ亥u c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 c医p 
trên tr詠c ti院p quy院t đ鵜nh thành l壱p H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i th逢運ng, hoàn tr違 theo quy đ鵜nh t衣i 
kho違n 1 Ai隠u này. Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng là ng逢運i đ泳ng đ亥u ho員c c医p phó c栄a ng逢運i đ泳ng đ亥u c挨 quan, 
t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 c医p trên tr詠c ti院p c栄a viên ch泳c gây ra thi羽t h衣i. 
4. Không đ逢嬰c c穎 ng逢運i có quan h羽 gia đình nh逢 cha, m姻, con đ逢嬰c pháp lu壱t th瑛a nh壱n và v嬰, 
ch欝ng, anh, ch鵜, em ru瓜t, dâu (r吋) ho員c ng逢運i có liên quan đ院n viên ch泳c đư gây ra thi羽t h衣i tham gia 
H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m hoàn tr違. 
Ai隠u 33. Nhi羽m v映 và nguyên t逸c ho衣t đ瓜ng c栄a H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m hoàn tr違 
1. H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m hoàn tr違 có các nhi羽m v映: 
a) Xem xét, đánh giá tính ch医t c栄a hành vi gây thi羽t h衣i; m泳c đ瓜 thi羽t h衣i; 
b) Xác đ鵜nh trách nhi羽m c栄a viên ch泳c gây ra thi羽t h衣i; 
c) Ki院n ngh鵜 v噂i ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p ho員c c医p có th育m quy隠n v隠 m泳c và 
ph逢挨ng th泳c hoàn tr違. 
2. H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m hoàn tr違 ho衣t đ瓜ng theo các nguyên t逸c: 
a) H瓜i đ欝ng ch雨 h丑p khi có đ亥y đ栄 các thành viên H瓜i đ欝ng; 
b) Trong quá trình th違o lu壱n và quy院t đ鵜nh, các thành viên H瓜i đ欝ng ph違i công b茨ng, khách quan, dân 
ch栄 và tuân th栄 theo các quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; 
c) Ki院n ngh鵜 c栄a H瓜i đ欝ng v隠 m泳c và ph逢挨ng th泳c hoàn tr違 đ逢嬰c th詠c hi羽n b茨ng hình th泳c b臼 phi院u 
kín và theo nguyên t逸c đa s嘘; 
d) Cu瓜c h丑p c栄a H瓜i đ欝ng ph違i có biên b違n ghi Ủ ki院n c栄a các thành viên d詠 h丑p và k院t qu違 b臼 phi院u 
ki院n ngh鵜 m泳c và ph逢挨ng th泳c hoàn tr違; 



đ) Các cu瓜c h丑p c栄a H瓜i đ欝ng ph違i có s詠 tham gia c栄a viên ch泳c gây ra thi羽t h衣i. Tr逢運ng h嬰p viên 
ch泳c gây ra thi羽t h衣i v逸ng m員t sau 02 l亥n đ逢嬰c H瓜i đ欝ng tri羽u t壱p mà không có lỦ do chính đáng thì 
đ院n l亥n th泳 03, sau khi H瓜i đ欝ng tri羽u t壱p, n院u viên ch泳c đó ti院p t映c v逸ng m員t thì H瓜i đ欝ng v磯n h丑p và 
viên ch泳c gây ra thi羽t h衣i ph違i thi hành quy院t đ鵜nh. 
3. H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m hoàn tr違 t詠 gi違i th吋 sau khi hoàn thành nhi羽m v映. 
Ai隠u 34. H欝 s挨 x穎 lý  
1. Khi xem xét, x穎 lỦ trách nhi羽m hoàn tr違 c栄a viên ch泳c ph違i c<n c泳 vào h欝 s挨 x穎 lỦ trách nhi羽m 
hoàn tr違, bao g欝m: 
a) Biên b違n v隠 v映 vi羽c ho員c v<n b違n k院t lu壱n c栄a c挨 quan có th育m quy隠n; 
b) Các b違n t逢運ng trình c栄a viên ch泳c gây thi羽t h衣i; 
c) V<n b違n, gi医y t運 xác nh壱n s嘘 ti隠n đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p đư ph違i b欝i th逢運ng; 
d) Các v<n b違n khác có liên quan (n院u có). 
2. H欝 s挨 x穎 lỦ trách nhi羽m hoàn tr違 ph違i đ逢嬰c g穎i t噂i các thành viên H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m hoàn 
tr違 tr逢噂c khi h丑p H瓜i đ欝ng 05 ngày làm vi羽c đ吋 nghiên c泳u. 
Ai隠u 35. Trình t詠 h丑p H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m hoàn tr違 
1. H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m hoàn tr違 h丑p xem xét gi違i quy院t trách nhi羽m hoàn tr違 theo trình t詠 sau: 
a) Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng công b嘘 thành ph亥n tham gia; 
b) 曳y viên kiêm Th逢 kỦ H瓜i đ欝ng báo cáo v隠 hành vi gây thi羽t h衣i c栄a viên ch泳c, s嘘 ti隠n đ挨n v鵜 s詠 
nghi羽p đư ph違i b欝i th逢運ng và m泳c hoàn tr違; 
c) H瓜i đ欝ng nghe gi違i trình c栄a viên ch泳c và nghe Ủ ki院n c栄a các thành viên H瓜i đ欝ng; 
d) H瓜i đ欝ng th違o lu壱n và b臼 phi院u kín v隠 m泳c và ph逢挨ng th泳c hoàn tr違; 
đ) Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng công b嘘 k院t qu違 b臼 phi院u kín và thông qua biên b違n cu瓜c h丑p; 
e) Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng và 曳y viên kiêm Th逢 kỦ H瓜i đ欝ng kỦ vào biên b違n cu瓜c h丑p. 
2. Trong th運i h衣n 05 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m hoàn tr違 b臼 phi院u thông 
qua m泳c và ph逢挨ng th泳c hoàn tr違, Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng ph違i l壱p h欝 s挨 cu瓜c h丑p và g穎i t噂i ng逢運i đ泳ng 
đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p ho員c c医p có th育m quy隠n xem xét, quy院t đ鵜nh. 
M影C 4. TH衛C HI烏N QUY蔭T A卯NH B唄I TH姶云NG, HOẨN TR謂 
Ai隠u 36. Quy院t đ鵜nh b欝i th逢運ng, hoàn tr違 
1. C<n c泳 ki院n ngh鵜 c栄a H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i th逢運ng, hoàn tr違, trong th運i h衣n 10 ngày làm 
vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c ki院n ngh鵜, ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p ho員c ng逢運i đ泳ng 
đ亥u c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 c医p trên tr詠c ti院p ra quy院t đ鵜nh yêu c亥u viên ch泳c b欝i th逢運ng thi羽t h衣i 
ho員c hoàn tr違; trong quy院t đ鵜nh ph違i ghi rõ m泳c, ph逢挨ng th泳c và th運i h衣n b欝i th逢運ng, hoàn tr違. 
2. N院u Ủ ki院n c栄a ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p ho員c ng逢運i đ泳ng đ亥u c挨 quan, t鰻 ch泳c, 
đ挨n v鵜 c医p trên tr詠c ti院p khác v噂i ki院n ngh鵜 c栄a H瓜i đ欝ng x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i th逢運ng, hoàn tr違 thì 
ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p ho員c ng逢運i đ泳ng đ亥u c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 c医p trên 
tr詠c ti院p quy院t đ鵜nh và ch鵜u trách nhi羽m tr逢噂c pháp lu壱t v隠 quy院t đ鵜nh đó. 
Ai隠u 37. Thu, n瓜p, qu違n lỦ và s穎 d映ng ti隠n, tài s違n b欝i th逢運ng, hoàn tr違 
1. Viên ch泳c gây ra thi羽t h衣i và các b瓜 ph壱n ch泳c n<ng c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p có tài s違n b鵜 
thi羽t h衣i ph違i th詠c hi羽n đúng th運i h衣n, m泳c và ph逢挨ng th泳c b欝i th逢運ng, hoàn tr違 ghi trong quy院t đ鵜nh 
b欝i th逢運ng thi羽t h衣i ho員c quy院t đ鵜nh hoàn tr違. 
2. A挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p ph違i thu và n瓜p vào tài kho違n c栄a đ挨n v鵜 t衣i Kho b衣c Nhà n逢噂c s嘘 ti隠n 
b欝i th逢運ng thi羽t h衣i ho員c hoàn tr違 theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 
3. S嘘 ti隠n ho員c tài s違n b欝i th逢運ng, hoàn tr違 c栄a viên ch泳c cho đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p ph違i đ逢嬰c 
theo dõi, qu違n lỦ và s穎 d映ng theo đúng quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 
Ai隠u 38. Khi院u n衣i  
Viên ch泳c b鵜 x穎 lỦ trách nhi羽m b欝i th逢運ng ho員c hoàn tr違 có quy隠n khi院u n衣i v隠 quy院t đ鵜nh b欝i th逢運ng, 
hoàn tr違 c栄a ng逢運i có th育m quy隠n theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 khi院u n衣i. 
Ai隠u 39. X穎 lỦ viên ch泳c c嘘 Ủ không th詠c hi羽n ngh┄a v映 b欝i th逢運ng, hoàn tr違 
Viên ch泳c không th詠c hi羽n đúng th運i h衣n, m泳c và ph逢挨ng th泳c b欝i th逢運ng, hoàn tr違 ghi trong quy院 t 
đ鵜nh b欝i th逢運ng thi羽t h衣i ho員c quy院t đ鵜nh hoàn tr違, đư đ逢嬰c đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p có trách nhi羽m 
thông báo đ院n l亥n th泳 ba v隠 vi羽c b欝i th逢運ng, hoàn tr違 mà c嘘 Ủ không th詠c hi羽n ngh┄a v映 b欝i th逢運ng, 
hoàn tr違 thì b鵜 x穎 lỦ theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 
Ch逢挨ng 4. 

AI陰U KHO謂N THI HẨNH 
Ai隠u 40. Hi羽u l詠c thi hành 
1. Ngh鵜 đ鵜nh này có hi羽u l詠c thi hành k吋 t瑛 ngày 25 tháng 5 n<m 2012. 
2. Bưi b臼 nh英ng quy đ鵜nh v隠 x穎 lỦ k益 lu壱t đ嘘i v噂i viên ch泳c t衣i Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 35/2005/NA-CP ngày 17 
tháng 3 n<m 2005 c栄a Chính ph栄 v隠 vi羽c x穎 lỦ k益 lu壱t cán b瓜, công ch泳c; bưi b臼 nh英ng quy đ鵜nh v隠 



x穎 lỦ k益 lu壱t đ嘘i v噂i viên ch泳c t衣i Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 103/2007/NA-CP ngày 14 tháng 6 n<m 2007 c栄a Chính 
ph栄 quy đ鵜nh trách nhi羽m c栄a cán b瓜, công ch泳c, viên ch泳c trong vi羽c th詠c hành ti院t ki羽m, ch嘘ng 
lưng phí và Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 107/2006/NA-CP ngày 22 tháng 9 n<m 2006 c栄a Chính ph栄 quy đ鵜nh x穎 lỦ 
trách nhi羽m c栄a ng逢運i đ泳ng đ亥u c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 khi đ吋 x違y ra tham nh┡ng trong c挨 quan, t鰻 
ch泳c đ挨n v鵜 do mình qu違n lỦ, ph映 trách trái v噂i quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh này; bưi b臼 nh英ng quy đ鵜nh v隠 
x穎 lỦ trách nhi羽m v壱t ch医t đ嘘i v噂i viên ch泳c quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 118/2006/NA-CP ngày 10 tháng 
10 n<m 2006 c栄a Chính ph栄 v隠 x穎 lỦ trách nhi羽m v壱t ch医t đ嘘i v噂i cán b瓜, công ch泳c. 
Ai隠u 41. Trách nhi羽m thi hành  
Các B瓜 tr逢荏ng, Th栄 tr逢荏ng c挨 quan ngang B瓜, Th栄 tr逢荏ng c挨 quan thu瓜c Chính ph栄, Ch栄 t鵜ch 曳y 
ban nhân dân t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng và các c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân có liên quan 
ch鵜u trách nhi羽m thi hành Ngh鵜 đ鵜nh này. 
  
  

N∝i nhｖn: 
- Ban Bí th逢 Trung 逢挨ng A違ng; 
- Th栄 t逢噂ng, các Phó Th栄 t逢噂ng Chính ph栄; 
- Các B瓜, c挨 quan ngang B瓜, c挨 quan thu瓜c CP; 
- VP BCA TW v隠 phòng, ch嘘ng tham nh┡ng; 
- HAND, UBND các t雨nh, TP tr詠c thu瓜c TW; 
- V<n phòng Trung 逢挨ng và các Ban c栄a A違ng; 
- V<n phòng Ch栄 t鵜ch n逢噂c; 
- H瓜i đ欝ng Dân t瓜c và các 曳y ban c栄a Qu嘘c h瓜i; 
- V<n phòng Qu嘘c h瓜i; 
- Tòa án nhân dân t嘘i cao; 
- Vi羽n ki吋m sát nhân dân t嘘i cao; 
- Ki吋m toán Nhà n逢噂c; 
- 曳y ban Giám sát tài chính Qu嘘c gia; 
- Ngân hàng Chính sách Xư h瓜i; 
- Ngân hàng Phát tri吋n Vi羽t Nam; 
- UBTW M員t tr壱n T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam; 
- C挨 quan Trung 逢挨ng c栄a các đoàn th吋; 
- VPCP: BTCN, các PCN, C鰻ng TTAT, các V映, C映c, đ挨n v鵜 
tr詠c thu瓜c, Công báo; 
- L逢u: V<n th逢, TCCV (5b) 
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