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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 94/2015/QH13 

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

 
 

LUẬT 
 THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM 

 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Quốc hội ban hành Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành tạm giữ, tạm giam; 

tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; 
quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan trong thi hành tạm giữ, tạm giam.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam. 
2. Cơ quan, người có thẩm quyền quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam. 
3. Cơ quan điều tra; cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động 

điều tra. 
4. Viện kiểm sát nhân dân. 
5. Tòa án nhân dân. 
6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Người bị tạm giữ là người đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ trong thời hạn 
tạm giữ, gia hạn tạm giữ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.  

2. Người bị tạm giam là người đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ trong thời 
hạn tạm giam, gia hạn tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, bao 
gồm bị can; bị cáo; người bị kết án phạt tù, người bị kết án tử hình mà bản án chưa 
có hiệu lực pháp luật hoặc đang chờ thi hành án; người bị tạm giam để thực hiện 
việc dẫn độ. 
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3. Chế độ tạm giữ, tạm giam là chế độ quản lý giam giữ người bị tạm giữ, 
người bị tạm giam và chế độ ăn, ở, mặc, tư trang, chăm sóc y tế, sinh hoạt tinh 
thần, gửi, nhận thư, nhận quà, nhận sách, báo và tài liệu, gặp thân nhân, người 
bào chữa, tiếp xúc lãnh sự của người bị tạm giữ, người bị tạm giam. 

4. Cơ sở giam giữ là nơi tổ chức giam giữ, quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm 
giam, bao gồm trại tạm giam, nhà tạm giữ, buồng tạm giữ thuộc đồn biên phòng. 

5. Trích xuất là việc đưa người bị tạm giữ, người bị tạm giam ra khỏi cơ sở 
giam giữ trong thời gian nhất định theo lệnh, quyết định của cơ quan, người có 
thẩm quyền để thực hiện các hoạt động tố tụng hình sự, khám bệnh, chữa bệnh, 
thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự, thực hiện quyền, nghĩa vụ khác do luật định. 

6. Danh bản là bản ghi thông tin tóm tắt về lý lịch, nhân dạng, ảnh chụp ba tư 
thế, in dấu vân hai ngón tay trỏ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam do cơ 
quan có thẩm quyền lập và lưu giữ. 

7. Chỉ bản là bản ghi thông tin tóm tắt về lý lịch và in dấu vân tay của tất cả 
các ngón của người bị tạm giữ, người bị tạm giam do cơ quan có thẩm quyền lập 
và lưu giữ. 

8. Thân nhân của người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người có quan hệ ông 
bà nội, ông bà ngoại; bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng; vợ, chồng; 
anh chị em ruột hoặc con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể với người bị tạm giữ, người 
bị tạm giam; cháu ruột với người bị tạm giữ, người bị tạm giam mà người bị tạm 
giữ, người bị tạm giam là ông bà nội, ông bà ngoại. 

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm quyền con người, lợi ích của Nhà 

nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 
2. Bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh lệnh, quyết định về tạm giữ, tạm giam, trả 

tự do của cơ quan, người có thẩm quyền.  
3. Bảo đảm nhân đạo; không tra tấn, truy bức, dùng nhục hình hay bất kỳ hình 

thức đối xử nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, 
người bị tạm giam. 

4. Bảo đảm cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam thực hiện quyền con 
người, quyền và nghĩa vụ của công dân nếu không bị hạn chế bởi Luật này và luật 
khác có liên quan. 

5. Áp dụng các biện pháp quản lý giam giữ phải căn cứ vào tính chất, mức độ 
của hành vi phạm tội, độ tuổi, giới tính, sức khỏe; bảo đảm bình đẳng giới, quyền, 
lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em và các đặc điểm nhân thân khác của người bị 
tạm giữ, người bị tạm giam. 
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Điều 5. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, 
thi hành tạm giữ, tạm giam 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm phối hợp và thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy 
định của Luật này trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam. 

Điều 6. Kiểm sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 
Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của 
Luật này, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng hình sự.  

Điều 7. Giám sát việc thực hiện chế độ tạm giữ, tạm giam 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát hoạt động 

của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác 
liên quan đến hoạt động tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm 
1. Tra tấn, truy bức, dùng nhục hình; các hình thức đối xử, trừng phạt tàn bạo, 

vô nhân đạo, hạ nhục con người hoặc bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền 
và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam. 

2. Không chấp hành lệnh, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền về tạm 
giữ, tạm giam, trả tự do. 

3. Giam giữ người trái pháp luật; trả tự do trái pháp luật người bị tạm giữ, 
người bị tạm giam; vi phạm quy định trong quản lý, canh gác, áp giải người bị tạm 
giữ, người bị tạm giam. 

4. Cản trở người bị tạm giữ, người bị tạm giam thực hiện quyền thăm gặp thân 
nhân, quyền bào chữa, được trợ giúp pháp lý, tiếp xúc lãnh sự, khiếu nại, tố cáo, 
quyền con người, quyền và nghĩa vụ khác của công dân theo quy định của Luật 
này và luật khác có liên quan. 

5. Phá hủy cơ sở giam giữ, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cơ sở 
giam giữ; tổ chức trốn hoặc trốn khỏi nơi giam giữ; tổ chức trốn hoặc trốn khi 
đang bị áp giải; đánh tháo người bị tạm giữ, người bị tạm giam. 

6. Không chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ, chế độ quản lý giam giữ hoặc 
quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền quản lý, thi hành tạm giữ, 
tạm giam. 

7. Thực hiện hoặc tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, giúp sức, che giấu, 
ép buộc người khác vi phạm pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; trả thù, xâm 
phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác trong thi 
hành tạm giữ, tạm giam. 
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Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có các quyền sau đây: 
a) Được bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân 

phẩm; được phổ biến các quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy của cơ sở giam giữ; 
b) Được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định 
của Luật trưng cầu ý dân; 

c) Được bảo đảm chế độ ăn, ở, mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế, 
sinh hoạt tinh thần, gửi, nhận thư, nhận quà, nhận sách, báo, tài liệu; 

d) Được gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự; 
đ) Được hướng dẫn, giải thích và bảo đảm thực hiện quyền tự bào chữa, nhờ 

người bào chữa, trợ giúp pháp lý; 
e) Được gặp người đại diện hợp pháp để thực hiện giao dịch dân sự; 
g) Được yêu cầu trả tự do khi hết thời hạn tạm giữ, thời hạn tạm giam; 
h) Được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật; 
i) Được bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước nếu bị giam, giữ trái pháp luật; 
k) Được hưởng các quyền khác của công dân nếu không bị hạn chế bởi Luật 

này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp các quyền đó không thể thực hiện 
được do họ đang bị tạm giữ, tạm giam. 

2. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có các nghĩa vụ sau đây: 
a) Chấp hành quyết định, yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan, người có thẩm quyền 

quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; 
b) Chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ, quy định của Luật này và pháp luật 

có liên quan. 
 

Chương II 
HỆ THỐNG TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM 
 

Điều 10. Hệ thống tổ chức cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam 
1. Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam trong Công an nhân dân bao gồm: 
a) Cơ quan quản lý thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thuộc Bộ Công an 

thực hiện quản lý tạm giữ, tạm giam trong phạm vi cả nước (sau đây gọi là cơ quan 
quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an);                                                                              
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b) Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
thực hiện quản lý tạm giữ, tạm giam trong địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (sau đây gọi chung là cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam cấp tỉnh); 

c) Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý tạm giữ, 
tạm giam trong địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cơ quan quản lý tạm giữ, 
tạm giam cấp huyện). 

2. Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam trong Quân đội nhân dân bao gồm: 
a) Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện quản 

lý tạm giữ, tạm giam (sau đây gọi là cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ 
Quốc phòng); 

b) Cơ quan thi hành án hình sự quân khu và tương đương thực hiện quản lý tạm 
giữ, tạm giam đối với trại tạm giam, nhà tạm giữ khu vực thuộc phạm vi quản lý; 

c) Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng cấp tỉnh thực hiện quản lý tạm giữ đối với 
Buồng tạm giữ của đồn biên phòng. 

Điều 11. Hệ thống tổ chức cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam 
1. Cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam bao gồm: 
a) Trại tạm giam thuộc Bộ Công an;  
b) Trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng; 
c) Trại tạm giam Công an cấp tỉnh; trại tạm giam thuộc quân khu và tương 

đương (sau đây gọi chung là trại tạm giam cấp quân khu);  
d) Nhà tạm giữ Công an cấp huyện; nhà tạm giữ Cơ quan điều tra hình sự khu 

vực trong Quân đội nhân dân;  
đ) Buồng tạm giữ của đồn biên phòng ở hải đảo, biên giới xa trung tâm hành 

chính cấp huyện. 
2. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập, giải thể, quy mô, thiết kế cơ sở 

giam giữ; ban hành nội quy của cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân. 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập, giải thể, quy mô, thiết kế 

cơ sở giam giữ; ban hành nội quy của cơ sở giam giữ trong Quân đội nhân dân. 
Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam  
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an, 

Bộ Quốc phòng: 
a) Giúp Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn quy định tại Điều 63 và Điều 64 của Luật này; 
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b) Tổ chức triển khai thi hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam;  
c) Chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật về thi hành tạm 

giữ, tạm giam; 
d) Quyết định việc điều chuyển người bị tạm giữ, tạm giam giữa các cơ sở 

giam giữ; 
đ) Thanh tra, kiểm tra về tạm giữ, tạm giam theo thẩm quyền; 
e) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về thi hành tạm giữ, tạm giam; 
g) Tổng kết công tác thi hành tạm giữ, tạm giam; 
h) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng giao. 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam cấp tỉnh, cấp 

quân khu: 
a) Giúp Giám đốc Công an cấp tỉnh, thủ trưởng cấp quân khu quản lý công tác 

thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn; 
b) Tổ chức thi hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; 
c) Chỉ đạo nghiệp vụ và kiểm tra công tác thi hành tạm giữ, tạm giam đối với 

trại tạm giam, nhà tạm giữ; 
d) Quyết định việc điều chuyển người bị tạm giữ, tạm giam giữa các cơ sở 

giam giữ trong phạm vi tỉnh, quân khu; 
đ) Thanh tra, kiểm tra về tạm giữ, tạm giam theo thẩm quyền; 
e) Tổng kết công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và thực hiện chế độ thống kê, 

báo cáo về công tác tạm giữ, tạm giam theo hướng dẫn của cơ quan quản lý tạm 
giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Công 
an cấp huyện, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân: 

a) Giúp Trưởng Công an cấp huyện, thủ trưởng Cơ quan điều tra hình sự khu 
vực quản lý công tác thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn; 

b) Chỉ đạo nghiệp vụ và kiểm tra công tác thi hành tạm giữ, tạm giam đối với 
nhà tạm giữ; 

c) Tổng kết công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và thực hiện chế độ thống kê, 
báo cáo theo hướng dẫn của cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam cấp trên; 

d) Trực tiếp quản lý nhà tạm giữ thuộc Công an cấp huyện, Cơ quan điều tra 
hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân.  
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4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng cấp tỉnh: 
a) Chỉ đạo nghiệp vụ và kiểm tra công tác thi hành tạm giữ đối với buồng tạm 

giữ của đồn biên phòng; 
b) Tổng kết công tác thi hành tạm giữ và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo. 
Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của nhà tạm giữ, trại tạm giam  
1. Nhà tạm giữ, trại tạm giam có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
a) Tiếp nhận, lập hồ sơ, lập danh bản, chỉ bản của người bị tạm giữ, người bị tạm 

giam theo lệnh, quyết định của người có thẩm quyền được quy định trong Bộ luật tố 
tụng hình sự hoặc người có quyết định điều chuyển theo quy định của Luật này; 

b) Thực hiện các biện pháp quản lý giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam; 
c) Áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng 

danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, người bị tạm giam;  
d) Bảo đảm cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam thực hiện quyền, nghĩa 

vụ của mình theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan; giải quyết kiến 
nghị theo thẩm quyền hoặc chuyển kháng cáo, khiếu nại, tố cáo, yêu cầu, kiến 
nghị, đề nghị của người bị tạm giữ, người bị tạm giam đến cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết; 

đ) Giao người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo lệnh trích xuất, quyết định 
điều chuyển của người có thẩm quyền; 

e) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi có căn cứ cho rằng lệnh, quyết định tạm 
giữ, tạm giam, trả tự do là trái pháp luật; 

g) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong điều tra, truy 
tố, xét xử, thi hành án; 

h) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan đang thụ lý vụ án 01 ngày trước khi 
hết thời hạn tạm giữ, gia hạn tạm giữ, 05 ngày trước khi hết thời hạn tạm giam, 10 
ngày trước khi hết thời hạn gia hạn tạm giam và yêu cầu cơ quan đang thụ lý vụ án 
giải quyết theo pháp luật; trường hợp hết thời hạn tạm giữ, thời hạn tạm giam, cơ 
quan đang thụ lý vụ án không giải quyết thì kiến nghị ngay Viện kiểm sát nhân dân 
có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam xử lý; 

i) Trả tự do cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quyết định của cơ 
quan, người có thẩm quyền; 

l) Thực hiện thống kê, báo cáo về thi hành tạm giữ, tạm giam. 
2. Đối với nhà tạm giữ Công an cấp huyện và trại tạm giam, ngoài nhiệm vụ, 

quyền hạn được quy định tại khoản 1 Điều này còn có nhiệm vụ, quyền hạn tiếp 
nhận, quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân và thực hiện các nhiệm vụ, 
quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. 
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3. Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam có các nhiệm vụ, quyền hạn 
sau đây: 

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của nhà tạm giữ, trại tạm giam quy 
định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; 

b) Quyết định phân loại, tổ chức giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam; 
c) Quyết định kiểm tra, thu giữ, xử lý tài liệu, đồ vật thuộc danh mục cấm; 
d) Ra lệnh trích xuất để khám, chữa bệnh và phục vụ công tác giam giữ; ra lệnh 

trích xuất hoặc quyết định cho gặp thân nhân, người bào chữa hoặc người đại diện 
hợp pháp để thực hiện một số quyền, nghĩa vụ do luật định;  

đ) Thực hiện lệnh trích xuất hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho 
người nước ngoài bị tạm giữ, tạm giam tiếp xúc lãnh sự hoặc các tổ chức nhân đạo; 

e) Tổ chức bảo vệ an toàn cơ sở giam giữ; bảo đảm vệ sinh môi trường; phòng, 
chống thiên tai, dịch bệnh; thông báo cho cơ quan y tế nơi gần nhất khi có dịch 
bệnh xảy ra để phối hợp dập tắt dịch bệnh. 

4. Phó Trưởng nhà tạm giữ, Phó Giám thị trại tạm giam có trách nhiệm giúp 
Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam theo sự phân công hoặc ủy quyền của 
Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam và chịu trách nhiệm trong phạm vi 
nhiệm vụ được giao. 

5. Trưởng nhà tạm giữ, Phó Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam, Phó 
giám thị trại tạm giam, người thi hành tạm giữ, tạm giam phải chịu trách nhiệm về 
hành vi, quyết định của mình trong việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, 
tạm giam; nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật 
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Điều 14. Cơ cấu, tổ chức của nhà tạm giữ, trại tạm giam  
1. Nhà tạm giữ được tổ chức như sau: 
a) Nhà tạm giữ có buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng kỷ luật, buồng quản 

lý phạm nhân; có các công trình phục vụ việc quản lý giam giữ, hoạt động tố tụng 
hình sự. Tùy quy mô giam giữ, nhà tạm giữ có thể có các công trình phục vụ sinh 
hoạt, chăm sóc y tế, giáo dục người bị tạm giữ, người bị tạm giam, thi hành án phạt 
tù; có các công trình làm việc, sinh hoạt của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ 
sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức công tác tại nhà tạm giữ; 

b) Tổ chức bộ máy của nhà tạm giữ trong Công an nhân dân gồm có Trưởng 
nhà tạm giữ, Phó Trưởng nhà tạm giữ, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, 
viên chức làm nhiệm vụ quản giáo, trinh sát, bảo vệ, hỗ trợ tư pháp, tham mưu 
tổng hợp, hậu cần, kỹ thuật, giáo dục, y tế, hồ sơ; 

c) Tổ chức bộ máy của nhà tạm giữ Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong 
Quân đội nhân dân gồm có Trưởng nhà tạm giữ, Phó Trưởng nhà tạm giữ, sĩ quan, 
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quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng 
làm nhiệm vụ quản giáo, trinh sát, bảo vệ, hỗ trợ tư pháp, tham mưu tổng hợp, hậu 
cần, kỹ thuật, giáo dục, y tế, hồ sơ; 

d) Trưởng nhà tạm giữ, Phó Trưởng nhà tạm giữ phải là người có trình độ đại 
học cảnh sát, đại học an ninh hoặc cử nhân luật trở lên và bảo đảm các tiêu chuẩn 
khác do Chính phủ quy định. 

2. Trại tạm giam được tổ chức như sau: 
a) Trại tạm giam có phân trại tạm giam, khu giam giữ, buồng tạm giam, buồng 

tạm giữ, buồng giam người đang chờ chấp hành án phạt tù, buồng giam người bị 
kết án tử hình, buồng kỷ luật, phân trại quản lý phạm nhân; các công trình phục vụ 
việc quản lý giam giữ, hoạt động tố tụng, thi hành án, sinh hoạt, chăm sóc y tế, 
giáo dục người bị tạm giữ, người bị tạm giam, thi hành án phạt tù; các công trình 
làm việc, sinh hoạt của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, 
công nhân, viên chức công tác tại trại tạm giam; 

b) Tổ chức bộ máy của trại tạm giam trong Công an nhân dân gồm có Giám 
thị, Phó Giám thị, Trưởng phân trại, Phó Trưởng phân trại, Đội trưởng, Phó Đội 
trưởng, trưởng cơ sở y tế; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức và 
được tổ chức thành các đội, phân trại tạm giam, phân trại quản lý phạm nhân để 
làm nhiệm vụ quản giáo, trinh sát, bảo vệ, hỗ trợ tư pháp, thi hành án hình sự, tham 
mưu tổng hợp, hậu cần, kỹ thuật, giáo dục, y tế, hồ sơ; 

c) Tổ chức bộ máy của trại tạm giam trong Quân đội nhân dân gồm có Giám 
thị, Phó Giám thị, Chính trị viên, Trưởng phân trại, Phó Trưởng phân trại, Đội 
trưởng, Phó Đội trưởng, trưởng cơ sở y tế; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ 
quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng có thể được tổ chức thành các đội 
để làm nhiệm vụ quản giáo, trinh sát, bảo vệ, hỗ trợ tư pháp, thi hành án hình sự, 
tham mưu tổng hợp, hậu cần, kỹ thuật, giáo dục, y tế, hồ sơ; 

d) Giám thị, Phó Giám thị, Trưởng phân trại, Phó Trưởng phân trại, Đội trưởng, 
Phó Đội trưởng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải là người có 
trình độ đại học cảnh sát, đại học an ninh hoặc cử nhân luật trở lên và bảo đảm các 
tiêu chuẩn khác do Chính phủ quy định. 

3. Buồng tạm giữ, buồng tạm giam trong nhà tạm giữ, trại tạm giam được thiết 
kế, xây dựng kiên cố, có khóa cửa, có phương tiện kiểm soát an ninh, đủ ánh sáng, 
bảo đảm sức khỏe của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, vệ sinh môi trường, an 
toàn phòng cháy, chữa cháy, phù hợp với đặc điểm khí hậu của từng địa phương và 
yêu cầu công tác quản lý giam giữ. 

Phòng làm việc của cơ quan, người tiến hành tố tụng, người bào chữa được thiết 
kế, xây dựng bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu điều tra, xử lý vụ án và bào chữa. 
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Điều 15. Buồng tạm giữ thuộc đồn biên phòng 
1. Đồn biên phòng đóng ở vùng sâu, vùng xa có thẩm quyền tiến hành một số 

hoạt động điều tra được tổ chức buồng tạm giữ để quản lý, thực hiện chế độ tạm 
giữ đối với người bị tạm giữ theo quyết định của Đồn trưởng đồn biên phòng và 
của người có thẩm quyền khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.  

2. Buồng tạm giữ thuộc đồn biên phòng có Trưởng buồng tạm giữ và chịu sự 
quản lý trực tiếp của Đồn trưởng đồn biên phòng. Trưởng buồng tạm giữ có các 
nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý người bị tạm giữ như Trưởng nhà tạm giữ theo 
quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật này.  

 
Chương III 

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ GIAM GIỮ 
 
Điều 16. Tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
Khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, cơ sở giam giữ có trách nhiệm: 
1. Kiểm tra thông tin để xác định đúng người bị tạm giữ, người bị tạm giam 

theo lệnh, quyết định của người có thẩm quyền; 
2. Lập biên bản giao nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, tài liệu, hồ sơ 

kèm theo; tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra thân thể của người bị tạm giữ, người bị 
tạm giam và trẻ em dưới 36 tháng tuổi đi theo (nếu có). Việc kiểm tra thân thể 
người bị tạm giữ, người bị tạm giam là nam giới do cán bộ nam thực hiện, nữ giới 
do cán bộ nữ thực hiện và được tiến hành ở nơi kín đáo;  

3. Chụp ảnh, lập danh bản, chỉ bản và vào sổ theo dõi người bị tạm giữ, người 
bị tạm giam; 

4. Phổ biến, hướng dẫn, giải thích quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm 
giam và nội quy của cơ sở giam giữ; kiểm tra và xử lý đồ vật mang theo trước khi 
đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam.  

Điều 17. Hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam 
1. Hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam bao gồm: 
a) Các lệnh, quyết định, biên bản về việc bắt, tạm giữ, tạm giam, gia hạn tạm 

giữ, gia hạn tạm giam, truy nã, trả tự do, trích xuất, điều chuyển nơi giam giữ; các 
quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân; 

b) Biên bản giao nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, tài liệu, hồ sơ kèm 
theo; biên bản giao nhận tiền, tài sản khác của người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
gửi lưu ký hoặc giao cho thân nhân, người đại diện hợp pháp của họ quản lý; quyết 
định, biên bản hủy đồ vật thuộc danh mục cấm; 
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c) Danh bản, chỉ bản, lý lịch và tài liệu về nhân thân; tài liệu liên quan đến việc 
chấp hành các quy định về giam giữ; biên bản, quyết định kỷ luật về việc vi phạm 
nội quy, pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; tài liệu về sức khỏe, khám, chữa 
bệnh; tài liệu liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, 
người bị tạm giam trong thời gian bị giam giữ; tài liệu liên quan đến việc giải 
quyết chuyển kháng cáo, khiếu nại, tố cáo, yêu cầu, kiến nghị, đề nghị của người bị 
tạm giữ, người bị tạm giam; tài liệu về thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự;  

d) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền đưa người bị kết án phạt tù đến nơi 
chấp hành án; quyết định của Hội đồng thi hành án tử hình đưa người bị kết án tử 
hình đi thi hành án tử hình; 

đ) Tài liệu khác có liên quan. 
2. Đối với người bị tạm giam mà trước đó đã bị tạm giữ thì hồ sơ tạm giam còn 

bao gồm các tài liệu trong hồ sơ tạm giữ. 
3. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ quản lý, 

lưu trữ, khai thác, sử dụng hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam. 
Điều 18. Phân loại quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được bố trí theo khu và phân loại như sau: 
a) Người bị tạm giữ; 
b) Người bị tạm giam; 
c) Người dưới 18 tuổi; 
d) Phụ nữ; 
đ) Người nước ngoài; 
e) Người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A; 
g) Người thực hiện hành vi phạm tội có tính chất côn đồ; giết người; cướp tài 

sản thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; tái phạm nguy hiểm; 
h) Người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia; 
i) Người bị kết án tử hình;  
k) Người đang chờ chấp hành án phạt tù; 
l) Người thường xuyên vi phạm nội quy của cơ sở giam giữ;  
m) Người có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả 

năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình nhưng chưa được giám 
định, đang chờ kết quả giám định hoặc đang chờ đưa đi cơ sở bắt buộc chữa bệnh. 

2. Không giam giữ chung buồng những người trong cùng một vụ án đang trong 
giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử. 
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3. Trong trường hợp đặc biệt, do điều kiện thực tế mà nhà tạm giữ, trại tạm 
giam không thể đáp ứng được yêu cầu giam giữ riêng hoặc để bảo đảm yêu cầu 
điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm an toàn cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
thì Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam, Trưởng buồng tạm giữ đồn biên 
phòng phối hợp với cơ quan đang thụ lý vụ án quyết định bằng văn bản những 
người được giam giữ chung. 

4. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam sau đây có thể được bố trí giam giữ ở 
buồng riêng: 

a) Người đồng tính, người chuyển giới;  
b) Người quy định tại các điểm e, i và m khoản 1 Điều này; 
c) Phụ nữ có thai hoặc có con dưới 36 tháng tuổi ở cùng. 
Điều 19. Chế độ quản lý đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
1. Cơ sở giam giữ phải được canh gác, bảo vệ, quản lý, kiểm tra, giám sát 24/24 giờ 

trong ngày. 
2. Người bị tạm giữ phải ở trong buồng tạm giữ; người bị tạm giam phải ở trong 

buồng tạm giam. Khi có lệnh của thủ trưởng cơ sở giam giữ thì mới được ra khỏi 
buồng tạm giữ, buồng tạm giam để thực hiện lệnh trích xuất và các hoạt động khác 
theo quy định tại khoản 5 Điều 20 của Luật này và nội quy của cơ sở giam giữ.  

3. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam bị hạn chế quyền đi lại, giao dịch, tiếp 
xúc, thông tin, liên lạc, tuyên truyền tín ngưỡng, tôn giáo. Trường hợp cần thiết 
thực hiện giao dịch dân sự thì phải thông qua người đại diện hợp pháp và được sự 
đồng ý của cơ quan đang thụ lý vụ án. 

4. Việc điều chuyển người bị tạm giữ, người bị tạm giam giữa các cơ sở giam 
giữ do thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam quyết định sau khi thống nhất 
với thủ trưởng cơ quan đang thụ lý vụ án và thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp 
biết. Thẩm quyền điều chuyển người bị tạm giữ, người bị tạm giam được quy định 
như sau: 

a) Việc điều chuyển giữa các cơ sở giam giữ thuộc cùng một tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, quân khu và tương đương do thủ trưởng cơ quan quản lý 
tạm giữ, tạm giam cấp tỉnh, cấp quân khu quyết định; 

b) Việc điều chuyển giữa các cơ sở giam giữ không thuộc cùng một tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, quân khu và tương đương do thủ trưởng cơ quan quản 
lý tạm giữ, tạm giam cấp tỉnh, cấp quân khu nơi chuyển đi quyết định sau khi 
thống nhất với thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam cấp tỉnh, cấp quân 
khu nơi nhận;  

c) Việc điều chuyển giữa cơ sở giam giữ Công an cấp tỉnh, cấp quân khu với 
cơ sở giam giữ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng do thủ trưởng cơ quan quản lý 
tạm giữ, tạm giam Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quyết định;  



 
 CÔNG BÁO/Số 1257 + 1258/Ngày 30-12-2015 15 
 

d) Việc điều chuyển giữa cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân với cơ sở 
giam giữ trong Quân đội nhân dân do thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ, tạm 
giam nơi chuyển đi quyết định sau khi thống nhất với thủ trưởng cơ quan quản lý 
tạm giữ, tạm giam nơi nhận. 

Điều 20. Thực hiện trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
1. Việc trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam chỉ được thực hiện khi 

có lệnh trích xuất của người có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng hình 
sự, Luật thi hành án hình sự và Luật này, trong trường hợp sau đây: 

a) Để phục vụ cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; 
b) Đưa đi khám bệnh, chữa bệnh, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần; 
c) Gặp thân nhân, người bào chữa hoặc người đại diện hợp pháp để thực hiện 

một số quyền, nghĩa vụ do luật định;  
d) Người nước ngoài bị tạm giữ, tạm giam tiếp xúc lãnh sự hoặc tiếp xúc với 

các tổ chức nhân đạo theo quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo sự thỏa thuận giữa Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam với nước có người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc vì lý do đối 
ngoại đối với từng trường hợp cụ thể. 

2. Trường hợp Giám thị trại tạm giam, Trưởng nhà tạm giữ, Trưởng buồng tạm 
giữ của đồn biên phòng trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam đi khám 
bệnh, chữa bệnh thì phải thông báo ngay cho cơ quan đang thụ lý vụ án và Viện 
kiểm sát có thẩm quyền. 

3. Lệnh trích xuất phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
a) Cơ quan, họ tên, chức vụ, cấp bậc người ra lệnh; 
b) Họ tên, năm sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hành vi vi phạm pháp luật, ngày bị 

tạm giữ, ngày bị tạm giam của người được trích xuất; 
c) Mục đích và thời hạn trích xuất; 
d) Họ tên, chức vụ, cấp bậc, cơ quan của người làm nhiệm vụ áp giải người 

được trích xuất hoặc cơ quan làm nhiệm vụ áp giải;  
đ) Họ tên, chức vụ, cấp bậc (nếu có) của người nhận trích xuất của cơ quan có 

thẩm quyền ra lệnh trích xuất; 
e) Ngày, tháng, năm ra lệnh; chữ ký của người ra lệnh và đóng dấu. 
4. Cơ sở giam giữ có trách nhiệm kiểm tra, bàn giao người bị tạm giữ, người bị 

tạm giam cho cơ quan, người có nhiệm vụ áp giải. Cơ quan, người có nhiệm vụ áp 
giải có trách nhiệm bàn giao người được trích xuất cho người có thẩm quyền ra 
lệnh trích xuất. Việc giao nhận phải được lập biên bản, có ghi rõ tình trạng sức 
khỏe của người đó và ghi sổ theo dõi.  
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Người có thẩm quyền ra lệnh trích xuất có trách nhiệm tiếp nhận người được 
trích xuất. Cơ quan, người có nhiệm vụ áp giải phối hợp với cơ sở giam giữ và 
người có thẩm quyền ra lệnh trích xuất quản lý và bảo đảm thực hiện chế độ ăn, ở, 
sinh hoạt đối với người được trích xuất theo quy định của Luật này. Việc áp giải, 
quản lý và kinh phí bảo đảm thực hiện chế độ ăn, ở, sinh hoạt đối với người được 
trích xuất do Chính phủ quy định. 

Khi chưa hết thời hạn trích xuất nhưng đã hoàn thành mục đích trích xuất hoặc 
hết thời hạn trích xuất, người có yêu cầu trích xuất bàn giao người được trích xuất 
cho cơ quan, người có nhiệm vụ áp giải để giao người được trích xuất cho cơ sở 
giam giữ, trừ trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam được trả tự do theo 
bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền. Nếu có nhu cầu tiếp tục 
trích xuất thì phải có lệnh gia hạn trích xuất. Thời hạn trích xuất và gia hạn trích 
xuất không được dài hơn thời hạn tạm giữ, tạm giam còn lại.  

5. Trong trường hợp thực hiện hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này bên 
trong khu vực cơ sở giam giữ thì thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định đưa người 
bị tạm giữ, người bị tạm giam ra khỏi buồng tạm giữ, buồng tạm giam mà không 
cần lệnh trích xuất. 

Điều 21. Chuyển giao người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
Cơ sở giam giữ có trách nhiệm chuyển giao người bị tạm giữ, người bị tạm 

giam trong các trường hợp sau đây: 
1. Khi có quyết định của cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam chuyển người bị 

tạm giữ, người bị tạm giam đến cơ sở giam giữ khác. 
2. Khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền đưa người bị kết án phạt tù 

đến nơi chấp hành án. 
3. Khi có quyết định của Hội đồng thi hành án tử hình đưa người bị kết án tử 

hình đi thi hành án tử hình. 
Điều 22. Việc gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự của người 

bị tạm giữ, người bị tạm giam 
1. Người bị tạm giữ được gặp thân nhân một lần trong thời gian tạm giữ, một 

lần trong mỗi lần gia hạn tạm giữ. Người bị tạm giam được gặp thân nhân một lần 
trong một tháng; trường hợp tăng thêm số lần gặp hoặc người gặp không phải là 
thân nhân thì phải được cơ quan đang thụ lý vụ án đồng ý. Thời gian mỗi lần gặp 
không quá một giờ. 

2. Người đến thăm gặp phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ xác nhận về 
quan hệ với người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong trường hợp là thân nhân của 
họ. Việc thăm gặp phải chịu sự giám sát, theo dõi chặt chẽ của cơ sở giam giữ; 
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không làm ảnh hưởng đến các hoạt động tố tụng hình sự của cơ quan, người có 
thẩm quyền; tuân thủ quy định về thăm gặp; trường hợp cơ quan thụ lý vụ án có 
yêu cầu thì phối hợp với cơ sở giam giữ để giám sát, theo dõi việc thăm gặp. 

Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định cụ thể thời điểm thăm gặp; thông báo cho 
cơ quan đang thụ lý vụ án về việc thăm gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam.  

3. Người bào chữa được gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam để thực 
hiện bào chữa theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Luật này tại buồng 
làm việc của cơ sở giam giữ hoặc nơi người bị tạm giữ, tạm giam đang khám 
bệnh, chữa bệnh; phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ về việc bào chữa.  

4. Thủ trưởng cơ sở giam giữ không đồng ý cho thăm gặp người bị tạm giữ, 
người bị tạm giam trong các trường hợp sau đây và phải nêu rõ lý do: 

a) Thân nhân không xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ xác nhận về quan hệ với 
người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc cơ quan đang thụ lý vụ án có văn bản đề 
nghị không cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp thân nhân do thấy có ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến việc giải quyết vụ án; người bào chữa không xuất trình giấy 
tờ tùy thân, giấy tờ về việc bào chữa cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam;  

b) Trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ an toàn cơ sở giam giữ hoặc để tổ 
chức truy bắt người bị tạm giữ, người bị tạm giam bỏ trốn; 

c) Khi có dịch bệnh xảy ra tại khu vực có cơ sở giam giữ; 
d) Khi cấp cứu người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc khi người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam đang mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A; 
đ) Khi đang lấy lời khai, hỏi cung hoặc người bị tạm giữ, người bị tạm giam 

đang tham gia các hoạt động tố tụng khác; 
e) Người bị tạm giữ, người bị tạm giam không đồng ý thăm gặp; trường hợp 

này, người thăm gặp được trực tiếp gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam để 
xác nhận việc không đồng ý thăm gặp; 

g) Người đến thăm gặp cố ý vi phạm nội quy của cơ sở giam giữ, chế độ quản 
lý giam giữ từ hai lần trở lên; 

h) Người bị tạm giữ, người bị tạm giam đang bị kỷ luật theo quy định tại 
khoản 3 Điều 23 của Luật này. 

5. Việc thăm gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người nước ngoài 
được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. Việc tiếp xúc 
lãnh sự, tổ chức nhân đạo được thực hiện theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo thỏa thuận quốc tế hoặc thỏa thuận 
về từng trường hợp cụ thể giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nước có 
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người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc với tổ chức nhân đạo. Việc tiếp xúc, 
thăm gặp có thể mời đại diện của cơ quan ngoại giao Việt Nam hoặc đại diện Hội 
Chữ thập đỏ Việt Nam cùng tham dự.  

Chính phủ quy định chi tiết khoản này. 
Điều 23. Kỷ luật người bị tạm giữ, người bị tạm giam vi phạm nội quy của 

cơ sở giam giữ, chế độ quản lý giam giữ  
1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam vi phạm nội quy của cơ sở giam giữ, 

chế độ quản lý giam giữ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị kỷ luật bằng 
một trong các hình thức sau đây: 

a) Cảnh cáo; 
b) Cách ly ở buồng kỷ luật từ 01 ngày đến 02 ngày và có thể bị gia hạn đến 

02 ngày đối với người bị tạm giữ; cách ly ở buồng kỷ luật từ 03 ngày đến 07 ngày 
và có thể bị gia hạn đến 10 ngày đối với người bị tạm giam. Thời hạn cách ly 
không quá thời hạn tạm giữ, tạm giam còn lại. 

2. Việc kỷ luật bằng hình thức cách ly được thực hiện nếu người bị tạm giữ, 
người bị tạm giam vi phạm nội quy của cơ sở giam giữ, chế độ quản lý giam giữ 
hai lần trở lên hoặc có các hành vi quy định tại khoản 5 và khoản 7 Điều 8 của 
Luật này. 

3. Người bị cách ly ở buồng kỷ luật nếu có hành vi chống phá quyết liệt cơ sở 
giam giữ, tự sát, tự gây thương tích cho bản thân, xâm phạm tính mạng, sức khỏe 
của người khác thì bị cùm một chân. Thời gian bị cùm chân do thủ trưởng cơ sở 
giam giữ quyết định. Không áp dụng cùm chân đối với người bị kỷ luật là người 
dưới 18 tuổi, phụ nữ, người khuyết tật nặng trở lên, người đủ 70 tuổi trở lên. Trong 
thời gian bị cách ly ở buồng kỷ luật, người bị tạm giữ, người bị tạm giam bị hạn 
chế việc thăm gặp, gửi, nhận thư, nhận quà. 

4. Việc kỷ luật và việc hạn chế thăm gặp, gửi, nhận thư, nhận quà đối với 
người bị tạm giữ, người bị tạm giam do thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định bằng 
văn bản. Biên bản về việc vi phạm và quyết định kỷ luật được đưa vào hồ sơ quản 
lý giam giữ. Nếu người bị kỷ luật có tiến bộ thì thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết 
định bằng văn bản việc giảm thời hạn kỷ luật, bãi bỏ việc hạn chế thăm gặp, gửi, 
nhận thư, nhận quà đối với người đó. 

Điều 24. Quản lý đồ vật, tư trang, tiền, tài sản của người bị tạm giữ, người 
bị tạm giam 

1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam chỉ được đưa vào buồng tạm giữ, 
buồng tạm giam đồ dùng cần thiết cho cá nhân. Đồ vật, tư trang, tiền và tài sản 
khác của họ mang theo phải gửi lưu ký tại nơi quy định của cơ sở giam giữ hoặc 
ủy quyền cho thân nhân, người đại diện hợp pháp của họ quản lý. Những đồ vật 
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không thể bảo quản được trong thời hạn tạm giữ, tạm giam và những đồ vật thuộc 
danh mục cấm mang vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam nếu phải hủy bỏ thì thủ 
trưởng cơ sở giam giữ phải ra quyết định bằng văn bản hoặc xử lý theo quy định 
của pháp luật. Khi hủy bỏ phải có sự chứng kiến của người bị tạm giữ, người bị 
tạm giam và phải lập biên bản về việc hủy bỏ. Nếu họ được trả tự do, chuyển nơi 
giam giữ khác thì đồ vật, tư trang, tiền, tài sản khác đã gửi lưu ký được trả lại; 
trường hợp cơ sở giam giữ làm hư hỏng hoặc mất thì phải bồi thường. 

2. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định danh mục đồ vật 
cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam. 

Căn cứ vào danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam, 
thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định không được đưa vào buồng tạm giữ, 
buồng tạm giam các đồ vật cụ thể có khả năng dùng để tự sát, trốn khỏi nơi 
giam giữ, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe, tính mạng của người 
đó hoặc người khác. 

3. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được sử dụng tiền gửi lưu ký để mua 
đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt của họ bằng hình thức ký sổ. 

Điều 25. Giải quyết trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam bỏ trốn 
1. Khi người bị tạm giữ, người bị tạm giam bỏ trốn, thủ trưởng cơ sở giam giữ 

phải tổ chức truy bắt ngay, lập biên bản; đồng thời, thông báo ngay cho cơ quan 
đang thụ lý vụ án và Viện kiểm sát có thẩm quyền phối hợp xử lý. Mọi trường hợp 
bỏ trốn đều phải được áp dụng các biện pháp truy bắt, điều tra, xử lý theo quy định 
của pháp luật.  

2. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam đã bỏ trốn ra đầu thú thì cơ quan tiếp 
nhận lập biên bản, báo ngay cho cơ quan đang thụ lý vụ án và cơ sở giam giữ để 
xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 26. Giải quyết trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam chết  
1. Trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam chết trong thời gian bị tạm 

giữ, tạm giam thì thủ trưởng cơ sở giam giữ phải tổ chức bảo vệ hiện trường, thông 
báo ngay cho Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát có thẩm quyền để tiến hành xác 
định nguyên nhân chết; đồng thời, thông báo cho thân nhân, người đại diện hợp 
pháp của người chết. Đại diện cơ sở giam giữ phải chứng kiến việc khám nghiệm 
hiện trường, khám nghiệm tử thi. Trường hợp người chết là người nước ngoài thì 
việc thông báo cho cơ quan lãnh sự và thân nhân, người đại diện hợp pháp của họ 
do cơ quan đang thụ lý vụ án thực hiện. 

2. Cơ sở giam giữ làm thủ tục khai tử theo quy định của pháp luật về hộ tịch.  
3. Khi Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đồng ý cho làm các thủ tục an táng người 

chết thì cơ sở giam giữ có trách nhiệm thông báo cho thân nhân của người chết. 
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Trường hợp thân nhân người chết có văn bản yêu cầu thì bàn giao thi hài đó cho 
họ, trừ trường hợp có căn cứ cho rằng việc đó ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và vệ 
sinh môi trường. Sau thời hạn 24 giờ kể từ khi thông báo mà họ không nhận thì 
cơ sở giam giữ có trách nhiệm tổ chức an táng. Trường hợp thân nhân của người 
chết có đơn đề nghị được nhận tro cốt hoặc hài cốt sau khi an táng thì thủ trưởng 
cơ sở giam giữ trao đổi với chính quyền địa phương giải quyết theo quy định của 
pháp luật. Việc an táng phải tuân thủ quy định của Bộ Y tế và của chính quyền 
địa phương. 

4. Người nước ngoài bị tạm giữ, tạm giam chết thì giải quyết theo quy định của 
điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo 
thỏa thuận quốc tế hoặc sự thỏa thuận trực tiếp về từng trường hợp cụ thể giữa 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nước có người bị tạm giữ, tạm giam chết. 
Trường hợp chưa có điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế tương ứng hoặc giữa 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nước có người bị tạm giữ, tạm giam chết 
không thoả thuận thống nhất được về giải quyết trường hợp cụ thể hoặc không xác 
định được quốc tịch của người chết thì giải quyết như đối với người Việt Nam bị 
tạm giữ, tạm giam chết.  

5. Kinh phí liên quan tới việc an táng do ngân sách nhà nước bảo đảm.  
Chính phủ quy định chi tiết khoản này. 
6. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam chết mà trước đó đã có thời gian tham 

gia bảo hiểm xã hội hoặc đang được hưởng lương hưu thì chế độ tử tuất giải quyết 
theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. 

 
Chương IV 

CHẾ ĐỘ CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, NGƯỜI BỊ TẠM GIAM 
 

Điều 27. Chế độ ăn, ở của người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được bảo đảm tiêu chuẩn định lượng về 

gạo, rau, thịt, cá, đường, muối, nước chấm, bột ngọt, chất đốt, điện, nước sinh hoạt. 
Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định việc hoán đổi định lượng ăn cho phù hợp với 
thực tế để bảo đảm cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam ăn hết tiêu chuẩn. 

Ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật, người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
được ăn thêm nhưng mức ăn không quá năm lần tiêu chuẩn ăn ngày thường.  

Căn cứ yêu cầu bảo đảm sức khỏe của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, 
Chính phủ quy định cụ thể định mức ăn phù hợp với điều kiện kinh tế, ngân sách 
và biến động giá cả thị trường.  
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2. Người bị tạm giữ được nhận quà của thân nhân gửi trong thời gian bị tạm 
giữ không quá một lần; nếu gia hạn tạm giữ thì mỗi lần gia hạn tạm giữ được nhận 
quà một lần. Người bị tạm giam được nhận quà của thân nhân gửi đến không quá 
ba lần trong 01 tháng. Định lượng quà là đồ ăn, uống cho mỗi lần gửi không được 
vượt quá ba lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. Thủ trưởng cơ sở giam giữ tổ chức tiếp 
nhận, kiểm tra loại bỏ các vật bị cấm và giao đầy đủ cho người bị tạm giữ, người bị 
tạm giam; kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi chiếm đoạt quà, đồ dùng 
sinh hoạt của người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể loại quà mà thân nhân người bị tạm giữ, 
người bị tạm giam được phép gửi.  

3. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được bảo đảm an toàn thực phẩm trong 
ăn, uống. Cơ sở giam giữ tổ chức bếp ăn và được cấp các dụng cụ cần thiết cho 
việc bảo quản lương thực, thực phẩm, nấu ăn, nước uống và chia đồ ăn theo khẩu 
phần tiêu chuẩn.  

4. Chỗ nằm tối thiểu của mỗi người bị tạm giữ, người bị tạm giam là 02 mét 
vuông (m2), được bố trí sàn nằm và có chiếu.  

Điều 28. Chế độ mặc và tư trang của người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
1. Trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, người bị tạm giữ, người bị tạm giam 

được sử dụng quần áo, chăn, chiếu, màn và các đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt của 
cá nhân; nếu thiếu thì cơ sở giam giữ cho mượn. Người bị tạm giữ, người bị tạm 
giam được cấp xà phòng, kem đánh răng; nếu là phụ nữ thì được cấp thêm đồ dùng 
cần thiết cho vệ sinh của phụ nữ.  

Cán bộ trực tiếp quản lý giam giữ có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu người bị 
tạm giữ, người bị tạm giam giữ gìn và bảo đảm vệ sinh; thu hồi đồ dùng đã cho mượn 
khi người bị tạm giữ, người bị tạm giam ra khỏi cơ sở giam giữ. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
Điều 29. Chế độ gửi, nhận thư, sách, báo và tài liệu của người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam 
Người bị tạm giữ, người bị tạm giam chỉ được gửi hoặc nhận thư, sách, báo và 

tài liệu khi được cơ quan đang thụ lý vụ án cho phép. Thư, sách, báo và tài liệu 
phải để mở và chịu sự kiểm tra, kiểm duyệt của cơ sở giam giữ. 

Điều 30. Chế độ chăm sóc y tế đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được hưởng chế độ khám bệnh, chữa 

bệnh, phòng, chống dịch bệnh. Trường hợp bị ốm đau, bệnh tật, thương tích thì 
được khám và điều trị tại cơ sở y tế của cơ sở giam giữ; nếu bị bệnh nặng hoặc 
thương tích vượt quá khả năng của cơ sở giam giữ thì được chuyển đến cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh cấp huyện, cấp tỉnh, bệnh viện quân đội hoặc bệnh viện 
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trung ương khám, điều trị. Cơ sở giam giữ phải thông báo cho thân nhân hoặc đại 
diện hợp pháp của người đó biết để phối hợp chăm sóc, điều trị. Chế độ ăn, sử 
dụng thuốc, bồi dưỡng do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định. Người bị tạm giữ, 
người bị tạm giam được nhận thuốc chữa bệnh từ thân nhân và phải có đơn thuốc 
của thầy thuốc, chịu sự kiểm tra của cơ sở giam giữ. 

2. Đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần 
hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của 
mình thì cơ sở giam giữ yêu cầu cơ quan đang thụ lý vụ án trưng cầu giám định 
pháp y tâm thần. Khi có quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của cơ 
quan có thẩm quyền, cơ quan đang thụ lý vụ án phối hợp với cơ sở giam giữ đưa 
người bị tạm giữ, người bị tạm giam đến cơ sở chữa bệnh nêu trong quyết định. 

3. Kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh cho người bị tạm 
giữ, người bị tạm giam do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Chính 
phủ. Trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam có chế độ bảo hiểm y tế thì 
được hưởng chế độ khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. 

Điều 31. Chế độ sinh hoạt tinh thần đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam  
Cơ sở giam giữ được trang bị hệ thống truyền thanh. Trung bình hai mươi 

người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc cơ sở giam giữ có dưới hai mươi người 
bị tạm giữ, người bị tạm giam thì được cấp một tờ báo địa phương hoặc báo trung 
ương. Thủ trưởng cơ sở giam giữ tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
nghe đài phát thanh, đọc báo. Nếu có điều kiện thì tổ chức cho họ xem chương 
trình truyền hình địa phương và trung ương. 

 
Chương V 

CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, NGƯỜI BỊ TẠM GIAM 
LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI, PHỤ NỮ CÓ THAI 

HOẶC NUÔI CON DƯỚI 36 THÁNG TUỔI 
 

Điều 32. Phạm vi áp dụng 
Việc tạm giữ, tạm giam đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc nuôi 

con dưới 36 tháng tuổi được thực hiện theo quy định tại Chương này và các quy 
định khác của Luật này. 

Khi người bị tạm giữ, người bị tạm giam đủ 18 tuổi hoặc phụ nữ có con 
đủ 36 tháng tuổi trở lên thì chế độ tạm giữ, tạm giam được thực hiện theo quy định chung. 

Điều 33. Chế độ ăn, ở và quản lý đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
là người dưới 18 tuổi 

1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi được bảo đảm 
tiêu chuẩn định lượng ăn như người bị tạm giữ, người bị tạm giam đã thành niên 
và được tăng thêm về thịt, cá nhưng không quá 20% so với định lượng.  
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2. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi được bố trí giam 
giữ riêng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 của Luật này. 

Điều 34. Chế độ gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự của người bị 
tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi 

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi được gặp thân nhân, 
người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự quy định tại Điều 22 của Luật này với số lần thăm 
gặp được tăng gấp đôi so với người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người đủ 
18 tuổi trở lên. 

Điều 35. Chế độ ăn, ở và quản lý đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
là phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi 

1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là phụ nữ có thai được bố trí nơi ở 
hợp lý, được khám thai, được chăm sóc y tế, được hưởng chế độ ăn uống bảo 
đảm sức khỏe; nếu sinh con thì được bảo đảm tiêu chuẩn, định lượng ăn theo chỉ 
dẫn của y sĩ hoặc bác sĩ, được cấp thực phẩm, đồ dùng, thuốc men cần thiết cho 
việc chăm sóc trẻ sơ sinh, được bảo đảm thời gian cho con bú trong thời gian 
nuôi con bằng sữa mẹ. Cơ sở giam giữ có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị đăng 
ký khai sinh. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở giam giữ đóng trụ sở có trách 
nhiệm đăng ký và cấp giấy khai sinh.  

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là phụ nữ có thai hoặc có con dưới 36 tháng 
tuổi ở cùng thì được bố trí chỗ nằm tối thiểu là 03 mét vuông (m2).  

2. Cơ sở giam giữ phải tổ chức việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em dưới 36 tháng 
tuổi. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có con từ đủ 36 tháng tuổi trở lên thì 
phải gửi con về cho thân nhân nuôi dưỡng; trường hợp không có thân nhân nhận 
nuôi dưỡng thì thủ trưởng cơ sở giam giữ đề nghị Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội nơi có cơ sở giam giữ chỉ định cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận, nuôi dưỡng. 
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội chỉ định cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận, nuôi dưỡng. Người 
bị tạm giữ, người bị tạm giam sau khi được trả tự do được nhận lại con đang được 
cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng. 

3. Chính phủ quy định chi tiết về chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em dưới 
36 tháng tuổi tại cơ sở giam giữ. 

 
Chương VI 

CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH  
ĐANG BỊ TẠM GIAM 

 
Điều 36. Phạm vi áp dụng 
Chế độ đối với người bị kết án tử hình đang bị tạm giam được thực hiện theo 

quy định tại Chương này và các quy định khác của Luật này. 
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Điều 37. Chế độ ăn, ở và quản lý giam giữ đối với người bị kết án tử hình 
1. Người bị kết án tử hình đang bị tạm giam được hưởng chế độ ăn, mặc, sinh 

hoạt, chăm sóc y tế, nhận quà, gửi, nhận thư, sách, báo, tài liệu như người bị tạm 
giam khác.  

2. Việc thăm gặp đối với người bị kết án tử hình mà bản án đã có hiệu lực pháp 
luật, đang chờ thi hành án do Giám thị trại tạm giam quyết định; đối với người bị 
kết án tử hình mà bản án chưa có hiệu lực pháp luật thì thực hiện theo quy định tại 
Điều 22 của Luật này. Việc tổ chức thăm gặp phải bảo đảm tuyệt đối an toàn. 

3. Cơ sở giam giữ phải bảo đảm cho người bị kết án tử hình thực hiện quyền 
kháng cáo, quyền đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, quyền xin 
ân giảm án tử hình theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các quyền khác 
của người bị tạm giam theo quy định của Luật này. 

4. Trường hợp người bị kết án tử hình có quyết định ân giảm xuống tù chung 
thân hoặc có bản án giảm xuống tù chung thân, tù có thời hạn thì thủ trưởng cơ sở 
giam giữ chuyển người đó đến nơi giam giữ người chờ chấp hành án phạt tù. 
Trường hợp hủy án để điều tra lại thì thủ trưởng cơ sở giam giữ chuyển người bị 
kết án tử hình đến buồng tạm giam để phục vụ hoạt động điều tra. 

5. Cơ sở giam giữ trả lại tiền, tài sản gửi lưu ký, đồ dùng cá nhân của người đã 
bị thi hành án tử hình cho thân nhân hoặc người được ủy thác của người đó. 

6. Trại tạm giam phải tổ chức buồng riêng hoặc khu riêng để giam giữ người bị 
kết án tử hình. Trong quá trình quản lý tạm giam người bị kết án tử hình, nếu xét thấy 
họ có biểu hiện bỏ trốn, tự sát hoặc có hành vi nguy hiểm khác thì thủ trưởng cơ sở 
giam giữ quyết định việc cùm một chân và tổ chức theo dõi, quản lý, ngăn ngừa. 

7. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết khoản 2 
và khoản 6 Điều này. 

 
Chương VII 

BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN QUẢN LÝ, THI HÀNH 
TẠM GIỮ, TẠM GIAM 

 
Điều 38. Bảo đảm biên chế, nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ quản lý, 

thi hành tạm giữ, tạm giam 
1. Nhà nước bảo đảm biên chế, nhân lực cho cơ quan quản lý, thi hành tạm 

giữ, tạm giam. Người làm công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được đào 
tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật phù hợp với nhiệm 
vụ, quyền hạn được giao.  

2. Nhà nước bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, 
tạm giam, bao gồm đất đai, trụ sở, công trình giam giữ và phụ trợ, trang bị, thiết bị, 
vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện giao thông, thông tin liên lạc, kỹ thuật nghiệp 
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vụ và các điều kiện vật chất, kỹ thuật khác. Ưu tiên bảo đảm cơ sở vật chất cho cơ 
sở giam giữ ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn, địa bàn trọng yếu về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thực hiện chế độ tạm giữ, tạm 
giam. Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động 
quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được thực hiện theo quy định của Luật ngân 
sách nhà nước. 

Điều 39. Sử dụng vũ khí, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ  
Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, binh sĩ Công an nhân 

dân, Quân đội nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ thi hành tạm giữ, tạm giam được 
sử dụng vũ khí, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ. 

Điều 40. Cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam 
1. Cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam do Bộ Công an thống nhất quản 

lý và là một bộ phận của cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm 
nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành tạm giữ, tạm giam. 

2. Việc xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ 
liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam do Chính phủ quy định.  

Điều 41. Chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, 
thi hành tạm giữ, tạm giam 

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, binh sĩ Công an 
nhân dân, Quân đội nhân dân và công nhân, viên chức công an, quốc phòng làm 
nhiệm vụ quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được hưởng chế độ, chính sách ưu 
đãi theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm 
giam có thành tích thì được khen thưởng; nếu bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài 
sản thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. 

  
Chương VIII 

KIỂM SÁT QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM 
 

Điều 42. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát 
quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 

1. Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan, người 
có thẩm quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam. 

2. Khi kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, Viện kiểm sát nhân dân 
có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Kiểm sát tại trại tạm giam, nhà tạm giữ, buồng tạm giữ; hỏi người bị tạm giữ, 
người bị tạm giam về việc tạm giữ, tạm giam; 



 
26 CÔNG BÁO/Số 1257 + 1258/Ngày 30-12-2015 
  

b) Kiểm sát hồ sơ tạm giữ, tạm giam; 
c) Yêu cầu Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam, Trưởng buồng tạm 

giữ Bộ đội Biên phòng tự kiểm tra việc tạm giữ, tạm giam và thông báo kết quả 
cho Viện kiểm sát; cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thi hành tạm giữ, 
tạm giam; thông báo tình hình thi hành tạm giữ, tạm giam; trả lời về quyết định, 
biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam; 

d) Quyết định trả tự do ngay cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam không 
có căn cứ và trái pháp luật; 

đ) Kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền trong việc 
tạm giữ, tạm giam; đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi 
phạm pháp luật trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, chấm dứt hành vi vi 
phạm pháp luật và yêu cầu xử lý người vi phạm pháp luật; 

e) Khởi tố hoặc yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự khi phát hiện 
vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy 
định của pháp luật; 

g) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong 
kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của Luật này, Luật tổ 
chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng hình sự.  

Điều 43. Trách nhiệm thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, quyết định 
của Viện kiểm sát nhân dân trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 

Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam, Trưởng buồng tạm giữ Bộ đội 
biên phòng có trách nhiệm thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, quyết định 
sau đây của Viện kiểm sát nhân dân trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam: 

1. Yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quản lý, thi hành tạm giữ, 
tạm giam phải được thực hiện ngay; yêu cầu thông báo tình hình tạm giữ, tạm 
giam, yêu cầu trả lời về quyết định, biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật 
trong việc tạm giữ, tạm giam được thực hiện trong thời hạn 15 ngày; yêu cầu tự 
kiểm tra việc tạm giữ, tạm giam và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát nhân dân 
được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu; 

2. Quyết định quy định tại điểm d khoản 2 Điều 42 của Luật này phải được thi 
hành ngay; nếu không nhất trí với quyết định đó thì vẫn phải thi hành, nhưng có 
quyền khiếu nại lên Viện kiểm sát nhân dân cấp trên có thẩm quyền. Trong thời 
hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
cấp trên phải giải quyết; 

3. Kháng nghị quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 42 của Luật này phải được 
giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kháng nghị; nếu không 
nhất trí với kháng nghị thì có quyền khiếu nại lên Viện kiểm sát nhân dân cấp trên 
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có thẩm quyền; Viện kiểm sát nhân dân cấp trên phải giải quyết trong thời hạn 
15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại; quyết định của Viện kiểm sát nhân dân 
cấp trên là quyết định có hiệu lực pháp luật; 

4. Kiến nghị quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 42 của Luật này phải được xem 
xét, giải quyết, trả lời cho Viện kiểm sát nhân dân trong thời hạn 30 ngày kể từ 
ngày nhận được kiến nghị.  

 
Chương IX 

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 
TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM 

 
Mục 1 

KHIẾU NẠI  VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 
TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM 

 
Điều 44. Khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 
1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên 

quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm 
quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam nếu có căn cứ cho rằng quyết định, 
hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

2. Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 30 ngày kể từ ngày nhận hoặc biết được quyết 
định, hành vi trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam mà người khiếu nại cho 
rằng có vi phạm pháp luật. 

Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, đi công tác, học tập ở xa hoặc vì trở 
ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại 
theo đúng thời hiệu thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại. 

Thời hiệu lần khiếu nại tiếp theo là 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định 
giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền.  

Điều 45. Những trường hợp khiếu nại về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 
không được thụ lý giải quyết 

1. Quyết định, hành vi bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích 
hợp pháp của người khiếu nại. 

2. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có 
người đại diện hợp pháp, trừ trường hợp người khiếu nại là người bị tạm giữ, người bị 
tạm giam.  

3. Người đại diện không có giấy tờ chứng minh về việc đại diện hợp pháp 
của mình. 
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4. Thời hiệu khiếu nại đã hết. 
5. Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.  
Điều 46. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, 

tạm giam 
1. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự khu vực, Viện trưởng Viện 
kiểm sát quân sự quân khu và tương đương giải quyết khiếu nại đối với quyết định, 
hành vi trái pháp luật trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam của cơ quan, người 
có thẩm quyền thuộc trách nhiệm kiểm sát của mình. 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên có thẩm quyền giải quyết khiếu 
nại đối với việc giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp 
dưới; quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp 
trên là quyết định có hiệu lực pháp luật. 

2. Cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 
nhận được đơn khiếu nại quy định tại Điều 44 của Luật này, thì phải chuyển khiếu 
nại của người bị tạm giữ, người bị tạm giam cho Viện kiểm sát nhân dân trong thời 
hạn 24 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại. 

Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại trong quản lý, thi hành 
tạm giữ, tạm giam 

1. Người khiếu nại có các quyền sau đây: 
a) Tự mình khiếu nại hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để khiếu nại; 
Người khiếu nại được trực tiếp khiếu nại hoặc gửi đơn khiếu nại thông qua cơ 

quan, người có thẩm quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam;  
b) Rút khiếu nại trong bất kỳ thời gian nào của quá trình giải quyết khiếu nại; 
c) Được nhận quyết định giải quyết khiếu nại; 
d) Tiếp tục khiếu nại trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết 

khiếu nại lần đầu;  
đ) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường 

thiệt hại theo quy định của pháp luật. 
2. Người khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây: 
a) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải 

quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung 
cấp thông tin, tài liệu đó; 

b) Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. 
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Điều 48. Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại trong quản lý, thi hành 
tạm giữ, tạm giam 

1. Người bị khiếu nại có các quyền sau đây: 
a) Đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định, hành vi trong quản lý, 

thi hành tạm giữ, tạm giam bị khiếu nại; 
b) Được nhận quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi trong quản lý, 

thi hành tạm giữ, tạm giam của mình. 
2. Người bị khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây: 
a) Giải trình về quyết định, hành vi trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 

bị khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, cá nhân có thẩm 
quyền yêu cầu; 

b) Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. 
Điều 49. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi giải quyết khiếu 

nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 
1. Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi bị khiếu nại. 
2. Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại giải trình, cung cấp thông tin, 

tài liệu liên quan đến việc khiếu nại. 
3. Thông báo bằng văn bản về việc thụ lý khiếu nại và gửi quyết định giải 

quyết cho người khiếu nại và người bị khiếu nại.  
4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết khiếu nại của mình. 
Điều 50. Thời hạn giải quyết khiếu nại và gửi quyết định giải quyết khiếu 

nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam  
1. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu trong quản lý, thi hành tạm giữ là 02 ngày, 

trong quản lý, thi hành tạm giam là 05 ngày kể từ ngày thụ lý khiếu nại. 
2. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai trong quản lý, thi hành tạm giữ là 03 ngày, 

trong quản lý, thi hành tạm giam là 10 ngày kể từ ngày thụ lý khiếu nại. 
3. Trường hợp cần thiết, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu 

nại có thể kéo dài nhưng không quá 05 ngày trong quản lý, thi hành tạm giữ, 
không quá 20 ngày trong quản lý, thi hành tạm giam kể từ ngày hết thời hạn giải 
quyết khiếu nại. 

4. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định giải quyết khiếu nại, người ra 
quyết định giải quyết khiếu nại có trách nhiệm gửi quyết định cho người khiếu nại 
và người bị khiếu nại. 

Điều 51. Hồ sơ giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam  
1. Hồ sơ giải quyết khiếu nại gồm có: 
a) Đơn khiếu nại hoặc văn bản ghi nội dung khiếu nại; 



 
30 CÔNG BÁO/Số 1257 + 1258/Ngày 30-12-2015 
  

b) Văn bản giải trình của người bị khiếu nại; 
c) Biên bản thẩm tra, xác minh, kết luận; 
d) Quyết định giải quyết khiếu nại;  
đ) Tài liệu khác có liên quan. 
2. Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số trang và lưu giữ tại cơ quan 

giải quyết khiếu nại. 
Điều 52. Trình tự giải quyết khiếu nại lần đầu trong quản lý, thi hành tạm 

giữ, tạm giam  
1. Sau khi thụ lý khiếu nại, Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết khiếu nại 

lần đầu tiến hành xác minh, yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại giải trình, 
cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc khiếu nại; làm việc với cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại và ra quyết định giải quyết 
khiếu nại lần đầu. 

2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu có hiệu lực pháp luật nếu trong thời 
hiệu do Luật này quy định người khiếu nại không khiếu nại tiếp.  

Điều 53. Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu trong quản lý, 
thi hành tạm giữ, tạm giam 

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải bao gồm những nội dung sau đây: 
1. Tên cơ quan, ngày, tháng, năm ra quyết định; 
2. Họ tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại; 
3. Nội dung khiếu nại; 
4. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại; 
5. Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; 
6. Kết luận khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai; 
7. Giữ nguyên, hủy bỏ hoặc yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ một phần quyết định bị 

khiếu nại hoặc buộc chấm dứt việc thực hiện quyết định, hành vi bị khiếu nại; 
8. Việc bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi trái pháp 

luật gây ra; 
9. Hướng dẫn quyền khiếu nại tiếp theo của đương sự. 
Điều 54. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai trong quản lý, thi hành tạm giữ, 

tạm giam 
1. Trường hợp tiếp tục khiếu nại thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo 

bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và tài liệu liên quan cho Viện kiểm 
sát có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai. 
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2. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, Viện kiểm sát có thẩm quyền giải 
quyết khiếu nại lần hai có quyền yêu cầu Viện kiểm sát giải quyết khiếu nại lần 
đầu, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan 
đến nội dung khiếu nại; làm việc với người bị khiếu nại, người khiếu nại khi cần 
thiết; xác minh, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật để giải 
quyết khiếu nại. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi nhận được yêu cầu phải thực hiện 
đúng các yêu cầu đó. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lực pháp luật. 

Điều 55. Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần hai trong quản lý, 
thi hành tạm giữ, tạm giam 

Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải bao gồm những nội dung sau đây: 
1. Tên cơ quan, ngày, tháng, năm ra quyết định; 
2. Họ tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại; 
3. Nội dung khiếu nại; 
4. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại; 
5. Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; 
6. Kết luận về nội dung khiếu nại và việc giải quyết của người có thẩm quyền 

giải quyết khiếu nại lần đầu; 
7. Giữ nguyên, hủy bỏ hoặc yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ một phần quyết định bị khiếu 

nại hoặc buộc chấm dứt thực hiện quyết định, hành vi bị khiếu nại; 
8. Việc bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi trái pháp 

luật gây ra. 
 

Mục 2 
TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO 

TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM 
 
Điều 56. Tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 
1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam và mọi người có quyền tố cáo với cơ 

quan, người có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ người có 
thẩm quyền nào trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam gây thiệt hại hoặc đe 
dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân. 

2. Cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam phải 
chuyển tố cáo cho Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận 
được tố cáo. 
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Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, 
tạm giam  

1. Người tố cáo có các quyền sau đây: 
a) Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, người có thẩm quyền; 
b) Yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích của mình; 
c) Yêu cầu được thông báo kết quả giải quyết tố cáo; 
d) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trả thù. 
2. Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây: 
a) Trình bày trung thực về nội dung tố cáo; 
b) Nêu rõ họ tên, địa chỉ của mình; 
c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật. 
Điều 58. Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo trong quản lý, thi hành tạm 

giữ, tạm giam  
1. Người bị tố cáo có các quyền sau đây: 
a) Được thông báo về nội dung tố cáo; 
b) Đưa ra bằng chứng để chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật; 
c) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được khôi phục danh 

dự, nhân phẩm, được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo không đúng gây ra; 
d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người tố cáo sai 

sự thật. 
2. Người bị tố cáo có các nghĩa vụ sau đây: 
a) Giải trình về hành vi bị tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi cơ 

quan, người có thẩm quyền yêu cầu; 
b) Chấp hành quyết định giải quyết tố cáo của cơ quan, người có thẩm quyền; 
c) Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình 

gây ra. 
Điều 59. Hồ sơ giải quyết tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 
1. Việc giải quyết tố cáo phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết tố cáo 

bao gồm: 
a) Đơn tố cáo hoặc văn bản ghi nội dung tố cáo; 
b) Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo; 
c) Biên bản xác minh, kết quả giám định, thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập 

được trong quá trình giải quyết; 
d) Văn bản giải trình của người bị tố cáo; 



 
 CÔNG BÁO/Số 1257 + 1258/Ngày 30-12-2015 33 
 

đ) Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trong trường hợp người giải 
quyết tố cáo giao cho người khác tiến hành xác minh; 

e) Kết luận nội dung tố cáo;  
g) Quyết định xử lý; 
h) Tài liệu khác có liên quan. 
2. Hồ sơ giải quyết tố cáo phải được đánh số trang theo thứ tự tài liệu. Việc lưu giữ, 

khai thác, sử dụng hồ sơ giải quyết tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp 
luật, bảo đảm không tiết lộ thông tin về người tố cáo. 

Điều 60. Thẩm quyền, thủ tục, thời hạn giải quyết tố cáo 
1. Thẩm quyền, thủ tục giải quyết tố cáo của Viện kiểm sát nhân dân được thực 

hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 23 và Điều 29 của Luật tổ chức Viện kiểm sát 
nhân dân. 

2. Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức 
tạp thì thời hạn giải quyết tố cáo có thể dài hơn, nhưng không quá 90 ngày. 

3. Tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm được giải quyết theo 
quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Điều 61. Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo 
1. Cơ quan, người có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật; xử lý nghiêm 
minh người vi phạm; áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể 
xảy ra; bảo đảm cho quyết định giải quyết được thi hành nghiêm chỉnh và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 

2. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo mà không giải quyết, thiếu trách 
nhiệm trong việc giải quyết hoặc giải quyết trái pháp luật thì tuỳ theo tính chất, 
mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây 
thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

 
Chương X 

TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH 
TẠM GIỮ, TẠM GIAM 

 
Điều 62. Trách nhiệm của Chính phủ 
1. Thống nhất quản lý nhà nước về thi hành tạm giữ, tạm giam trong phạm vi 

cả nước. 
2. Chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý, 

thi hành tạm giữ, tạm giam. 
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3. Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong 
thi hành tạm giữ, tạm giam.  

4. Định kỳ hàng năm báo cáo Quốc hội về công tác quản lý, thi hành tạm giữ, 
tạm giam. 

Điều 63. Trách nhiệm của Bộ Công an  
Bộ Công an chịu trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thi 

hành tạm giữ, tạm giam và có trách nhiệm sau đây: 
1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức thực hiện pháp luật 
về thi hành tạm giữ, tạm giam; 

2. Chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp 
luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; 

3. Đình chỉ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ 
những quy định về thi hành tạm giữ, tạm giam trái với quy định của Luật này; 

4. Quyết định phân bổ kinh phí, bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý, thi hành 
tạm giữ, tạm giam; 

5. Ban hành các biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; 
6. Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam; 
7. Thống kê nhà nước về thi hành tạm giữ, tạm giam; báo cáo Chính phủ về quản 

lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; 
8. Kiểm tra, thanh tra, khen thưởng, xử lý vi phạm về quản lý, thi hành tạm giữ, 

tạm giam; 
9. Quản lý hệ thống tổ chức, biên chế, nhân lực; đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng 

nghiệp vụ về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; 
10. Tổ chức sơ kết, tổng kết, nghiên cứu khoa học về quản lý, thi hành tạm giữ, 

tạm giam; 
11. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam. 
Điều 64. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng  
1. Ban hành theo thẩm quyền văn bản pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ 

chức thực hiện pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam trong Quân đội nhân dân. 
2. Chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn việc áp dụng thống nhất các quy định của 

pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam trong Quân đội nhân dân. 
3. Đình chỉ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ 

những quy định về thi hành tạm giữ, tạm giam trái với quy định của Luật này. 
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4. Quyết định phân bổ kinh phí, bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý, thi 
hành tạm giữ, tạm giam trong Quân đội nhân dân; chỉ đạo cơ sở y tế trong Quân 
đội nhân dân bố trí khu, buồng riêng để khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm 
giữ, người bị tạm giam. 

5. Ban hành các biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 
trong Quân đội nhân dân. 

6. Thống kê về thi hành tạm giữ, tạm giam trong Quân đội nhân dân; phối hợp 
với Bộ Công an trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam. 

7. Kiểm tra, thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm về quản lý, thi hành tạm 
giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật trong Quân đội nhân dân. 

8. Quản lý hệ thống tổ chức, biên chế nhân lực; đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng 
nghiệp vụ về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong Quân đội nhân dân. 

9. Tổ chức sơ kết, tổng kết, nghiên cứu khoa học về quản lý, thi hành tạm giữ, 
tạm giam trong Quân đội nhân dân. 

Điều 65. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao  
1. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan hữu quan khác 

hướng dẫn thực hiện pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam. 
2. Kiểm sát và chỉ đạo Viện kiểm sát các cấp thực hiện việc kiểm sát quản lý, 

thi hành tạm giữ, tạm giam và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật 
này và pháp luật có liên quan. 

3. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 66. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao  
1. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan hữu quan khác 

hướng dẫn thực hiện pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam. 
2. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy 

định của pháp luật. 
Điều 67. Trách nhiệm của Bộ Y tế  
Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp huyện, cấp tỉnh xây dựng 

hoặc bố trí khu, buồng riêng để khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, người 
bị tạm giam; chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ quan y tế hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ việc 
phòng, chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, người bị 
tạm giam tại các cơ sở giam giữ. 

Điều 68. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội và các cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là con 
của người bị tạm giữ, người bị tạm giam không có thân nhân nhận chăm sóc, nuôi 
dưỡng theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 
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Điều 69. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 
Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng lập dự 

toán kinh phí bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam. 
Điều 70. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc 

phòng lập kế hoạch trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật để bảo đảm thi 
hành Luật này. 

Điều 71. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giao đất, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách 

địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và quản lý cơ sở giam giữ 
tại địa phương mình và chỉ đạo các cơ quan nhà nước ở địa phương phối hợp bảo 
đảm an ninh, an toàn cho cơ sở giam giữ. 

 
Chương XI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 
Điều 72. Hiệu lực thi hành 
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
Điều 73. Quy định chi tiết  
Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao 

trong Luật. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, 
kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015./. 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

Nguyễn Sinh Hùng 
 


